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ENGINEERING ADVANTAGE Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie  Równoważenie i regulacja  Termostatyka

zeskanuj kod

Zawór termostatyczny V-exact II
 Bardzo niski poziom hałasu, przy ∆p 30 kPa => 25 dB(A),
 Silna sprężyna z dużą siłą nastawczą chroni zawór przed efektem zapiekania,
 Precyzyjna i bezstopniowa regulacja z nastawami pośrednimi od 1 do 8,
 Najniższa tolerancja przepływu,
 Korpus wykonany z odpornego na korozję brązu, 
 Brak ryzyka przecieków dzięki podwójnemu uszczelnieniu O-ring,  
 Zmiana nastawy tylko za pomocą kluczyka,
 Dostępny w wielu wersjach: prosty, kątowy, osiowy, kątowo-narożny,
 Uniwersalny gwint przyłączeniowy, dostępne połączenie zaciskowe Viega.

Dowiedz się więcej na www.tahydronics.pl

Nowy zawór V-exact II
Usłysz różnice... 
Najcichszy na rynku

Dobierz za pomocą Hytools
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Wygraj pompę ciepła Ariston! 
Ostatnia szansa, zgłoszenia  
do 20 listopada!
Firma Ariston zaprasza wszystkich instalatorów do wzięcia udziału  
w konkursie na ciekawe zastosowanie pompy ciepła NUOS. 
Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony pompą ciepła NUOS  
EVO 80 i opublikowany w poradniku firmy Ariston!
Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 20 listopada – szansa  
dla większej grupy instalatorów, by podjąć wyzwanie Ariston i móc zapi- 
sać się w historii w postaci publikacji najciekawszych opisów w poradniku  
firmy Ariston. Dzięki projektowi Ariston spełnia ideę konkursową, aby zebrać  
jak największą liczbę Waszych pomysłów! 

1. Liczy się Twój pomysł 
W konkursie liczy się kreatywność, zmysł projektowania i wiedza techniczna. Zadanie polega 
na podaniu opisu zastosowania pomp ciepła NUOS, które jeszcze nie znalazło się w poradni-
ku zastosowań firmy Ariston. Opis powinien umożliwiać odtworzenie rozwiązania w warunkach 
rzeczywistej instalacji i uwzględniać specyfikę pracy pompy ciepła w naszych warunkach geo-
graficznych (np. temperaturę powietrza). Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać opis 
zastosowania pompy ciepła Ariston, wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy. Każdy  
z uczestników może zwiększyć swoje szanse na wygraną, przesyłając więcej niż jedno zgłoszenie. 

2. Bądź pierwszy! Zapisz się w historii!
Autorzy najbardziej interesujących pomysłów na wykorzystanie pompy ciepła Ariston mogą 
liczyć na wyróżnienie w postaci publikacji ich opisu w poradniku firmy Ariston. Projekt zostanie 

pamiątkowo podpisany imieniem i nazwiskiem autora, któ-
ry zgłosił je pierwszy. 

+50% punktów My Team za pompę ciepła 
W czasie trwania promocji za zakup i rejestrację pomp 
ciepła każdy Uczestnik My Team otrzyma o 50% więcej 
punktów My Team!

Przykładowe zastosowanie: 
Biuro z zainstalowaną pompą ciepła Ariston NUOS FS: 
możliwości odzyskiwania ciepła z serwerowni oraz schła-
dzanie powietrza w serwerowni. Zastosowanie przedsta-
wione w poradniku doboru pomp ciepła Ariston na str. 12.
Szczegóły konkursu dla instalatorów na: www.myteam.pl
Regulamin konkursu

Pobierz poradnik 
doboru pomp 
ciepła

Wejdź na stronę www.myteam.pl/konkurs i wygraj pompę ciepła!

Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej 
oferty cenowej na wybrane produkty Valvex 
do centralnego ogrzewania.  
Od 17 września do 30 listopada 2012 firma 
obniża ceny katalogowe nawet do 25%.
Zobacz produkty objęte promocją

Jesienna 
promocja  
Valvex 

XIX edycja konkursu Państwowej Inspekcji 
Pracy dla pracodawców na szczeblu woje-
wództwa opolskiego została rozstrzygnięta. 
W kategorii zakładów zatrudniających od  
50 do 250 pracowników I miejsce zajęła firma 
Schiedel. 
Jako laureat pierwszego miejsca Schiedel 
ma szansę na udział w ocenie konkursowej 
na szczeblu centralnym. 

Schiedel
– I miejsce  
w konkursie PIP
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Z dniem 1 listopada 2012 r. ulega zmia-
nie adres siedziby firmy P.U.P i W.P.T. 
„Uniwersal” Sp. z o.o. 
Nowy adres to: ul. Zakopiańska 1A, 
40-219 Katowice. Dotychczasowe 
adresy mailowe, numery telefonów, 
numer NIP oraz REGON nie ulegają 
zmianie.

Uniwersal  
– zmiana adresu

http://www.instalreporter.pl
http://myteam.pl/index.php?op=text&grupa=aktual&id=20
http://myteam.pl/pliki/20.regulamin_pompy_ciepla.pdf
http://www.nuos.aristonheating.pl/poradnik/NUOS_poradnik_doboru_25072012.pdf
http://www.valvex.pl/aktualnosci/jesienna-promocja-valvex
http://www.wentylacja.com.pl
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Rozpoczął się nabór uczestni-
ków do projektu „Odnawialne 
źródła energii w gospodar-
stwach rolnych i inteligentnych 
sieciach” (akronim – OZERISE). 
Projekt realizowany jest przez 
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(koordynator projektu), Związek 
Pracodawców Forum Energetyki 
Odnawialnej, NMG oraz API Mi-
con. Wsparcie finansowe projek-
tu pochodzi ze środków unijnych 
w ramach programu Life+ oraz 
ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.
Rolnicy zużywają w Polsce 6% 
całego bilansu energii, a z uwa-
gi na oddalenie od źródeł jej 
wytwarzania płacą najwyższe 
ceny i mają największe proble-
my z zapewnieniem dostawy 
energii o odpowiedniej mocy  
i jakości. 
Sytuacja będzie się niestety 
pogarszała z uwagi na zanie-
dbania w zakresie rozbudowy 
wiejskich sieci rozdzielczych/dys-
trybucyjnych energii elektrycznej 
i gazu oraz nieuchronne odej-

ście od taryfowania (wsparcia 
niższymi taryfami). Rozwiązaniem 
są odnawialne źródła energii 
(OZE) i mikrosieci oraz inteligent-
ne sieci energetyczne.
Ideą projektu jest zachęcenie 
i wsparcie rolników w zastępo-
waniu konwencjonalnych źródeł 
energii ekologicznymi rozwią-
zaniami technologicznymi oraz 
pokazanie korzyści wynikają-
cych z wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii dla rolnictwa 
i obszarów wiejskich w lokalnych 
grupach (mikrosieci, lokalne gru-
py bilansujące, zintegrowane 
źródła OZE u współpracujących 
rolników). 
Zadaniem projektu jest praktycz-
ne potwierdzenie, że stosowanie 
minimum jednego źródła OZE 
zmniejsza koszty bytowe  
i koszty produkcji w gospo-
darstwach rolnych, jest źró-
dłem dodatkowych dochodów 
ze sprzedaży nadwyżek energii,  
a także sposobem na ochronę 
środowiska. Korzyści te się zwie-
lokrotniają, jeżeli pojedyncze  
dotychczas OZE funkcjonują  
w lokalnych systemach zintegro-
wanych.
Najbliższym etapem realizacji 
projektu OZERISE jest wybór rolni-
ków zdecydowanych na wdro-
żenie w gospodarstwie rolnym 
inwestycji służącej wykorzysty-
waniu energii odnawialnej. 

Oferta uczestnictwa w projekcie 
dotyczy w szczególności gospo-
darstw, które posiadają już OZE 
lub rozważają jego zainstalowa-
nie, np. małej elektrowni wia-
trowej, kolektora słonecznego, 
systemu fotowoltaicznego, kotła 
na biomasę lub biogazowni. 
W sposób priorytetowy kwalifiko-
wane będą zgłoszenia od grup 
sąsiedzkich kilku rolników z jednej 
miejscowości lub z jednej gminy.
Gospodarstwa rolne zaintereso-
wane współpracą, prosimy  
o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Osoba koordynująca nabór 
uczestników: Andrzej Curkowski, 
acurkowski@ieo.pl, tel. 22 825 46 
52 wew. 105

Projekt IEO: „Odnawialne źródła energii  
w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach”
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W dniu 1 października 2012 r.
firma Tyco Thermal Controls, producent 
elektrycznych systemów grzewczych sto-
sowanych w przemyśle i budownictwie, 
połączyła się z firmą Pentair, globalnym 
dostawcą systemów uzdatniania wody.

Firma Tyco Thermal Controls to global-
ny producent elektrycznych systemów 
grzewczych do zastosowań przemysło-
wych (utrzymywanie temperatury  
w strefach zagrożonych wybuchem) oraz 
stosowanych w budownictwie komercyj-
nym i jednorodzinnym (ochrona przed 
zamarzaniem). 

Oferta firmy obejmuje produkty takich 
marek, jak: Raychem, T2, Pyrotenax,  

DigiTrace, TraceTek oraz Tracer.
Firma Pentair jest dostawcą komplekso-
wych rozwiązań do uzdatniania, dystrybu-
cji oraz kontroli jakości wody. 

Nowa firma zatrudnia 30 000 pracowni-
ków na 6 kontynentach, posiada ponad 
100 zakładów produkcyjnych oraz 90 
centrów obsługi klienta.
W Polsce firma Tyco Thermal Controls 
Polska będzie kontynuować swoją dzia-
łalność w ramach struktur Pentair jako 
grupa Pentair Thermal Management, 
oferując te same, wysokiej jakości pro-
dukty i usługi rozszerzając ofertę o nowe 
możliwości dzięki synergii wynikającej  
z połączenia obu firm.

Połączenie  
Tyco Thermal  
Controls  
i Pentair

http://www.instalreporter.pl
http://www.bsh.pl
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W związku z wprowadzeniem do oferty uchwy-
tów do rury elastycznej firma Hewalex zaprasza 
do skorzystania z promocji – do rury elastycznej 
w otulinie, w odcinku 50 m, dokładane jest  
50 szt. uchwytów GRATIS. Uchwyty Hewalex 
mają połączenia zatrzaskowe, które umożli-

wiają szybki i łatwy montaż rury elastycznej do 
podłoża. Wysoka estetyka wykonania i wytrzy-
małość są dodatkowymi atutami uchwytu.
Oferta promocyjna obowiązuje od 1 listopa-
da 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku. 
Więcej

Promocja Hewalex: UCHWYĆ RURĘ 

Uponor i KWH Pipe ogłaszają połączenie 
działalności w zakresie sieci infrastruktural-
nych: nowa spółka, składająca się z firmy 
Infrastructure Solutions, należącej do Uponor, 
i KWH Pipe Ltd., stać się ma wyspecjalizowa-
nym dostawcą systemów rur infrastruktural-
nych w Europie północnej. 
Firma Uponor i KWH Group Ltd., posiadające 
swoje siedziby w Finlandii, poinformowały  
o znaczącym przekształceniu w sektorze 
przemysłowym, które polega na fuzji dwóch 
firm, produkujących systemy rur infrastruktu-
ralnych w nową spółkę joint venture.  
Struktura właścicielska nowej spółki obejmuje 
udział Uponor (55,3%) i KWH Group (44,7%), 
a głównym obszarem działania nowej spółki 
jest dostarczanie systemów rur infrastruktu-
ralnych w Europie północnej i w pozostałej 
części świata. Transakcja, która jest w osta-
tecznej fazie realizacji, obejmującej m.in. za-
twierdzenie jej przez władze odpowiedzialne 
za kwestie antymonopolowe, zostanie zakoń-
czona po zatwierdzeniu władz. Nowa spółka 
będzie się nazywać Uponor Infra Oy i będzie 
konsolidowana przez Uponor Corporation 
jako Uponor Infrastructure Solutions.
Jyri Luomakoski, prezes i przewodniczący 
rady nadzorczej Uponor tak skomento-
wał transakcję: 
„Krajobraz tego sektora przemysłu w Finlan-

dii i innych rynkach północnych zmienił się 
bardzo przez ostatnie kilka lat, do czego przy-
czynili się wyspecjalizowani, lokalni i między-
narodowi gracze, którzy weszli na ten rynek. 
Jednocześnie, w wyniku kryzysu, obniżył się 
popyt”.
Peter Höglund, prezes i przewodniczący 
rady nadzorczej KWH powiedział: 
„Uponor i KWH chciały wspólnie zaradzić tej 
pełnej wyzwań sytuacji i stworzyły nową struk-
turę, której celem jest przyszłe wykorzystanie 
posiadanych możliwości oraz zrównoważony 
rozwój tego sektora przemysłu. Dołączając 
do Uponor Corporation, KWH Pipe stanie się 
częścią wielkiego producenta w sektorze rur, 
przez co osiągnie ogromne korzyści, wynika-
jące ze skali prowadzonych interesów”.
„Nasze główne grupy klientów, przemysł bu-
dowlany oraz jednostki samorządu lokalnego, 
odniosą wskutek transakcji korzyść w rezulta-
cie zwiększenia wydajności kosztów opera-
cyjnych, co pozwala na oferowanie szerokiej 
gamy wysokiej jakości produktów i systemów” 
– podkreślili wspólnie Luomakoski i Höglund.
Sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych Upo-
nor wyniosła w 2011 r. – 150 mln. euro, pod-
czas gdy KWH Pipe odnotował sprzedaż net-
to na poziomie 234 mln euro.
Pracownicy obu firm przejdą do nowej spółki 
jako stały personel. 

Uponor i KWH – połączenie działalności  
w zakresie sieci infrastrukturalnych 

Firma Danfoss wprowadza nową aplikację Kool-
Code, która udostępnia instalatorom, inżynierom 
chłodnictwa, osobom odpowiedzialnym za utrzy-
manie urządzeń w sklepach dostęp na miejscu 
do opisu komunikatów alarmowych i parame-
trów wielu sterowników chłodniczych Danfoss 
z wyświetlaczem trzycyfrowym. Skoncentrowa-
no się głównie na stworzeniu narzędzia off-line 
umożliwiającego wyszukanie informacji o komu-
nikatach alarmowych, kodach błędów, oraz pa-
rametrów bez potrzeby przeglądania instrukcji  
w wersji papierowej lub elektronicznej na laptopie.

Aplikacja KoolCode oferuje trzy sposoby wyszu-
kiwania kodów wyświetlanych przez sterownik: 
- szybkie tłumaczenie kodu nie wiedząc dokład-
nie, z jakim sterownikiem mamy do czynienia;
- hierarchiczny wybór sterownika z grupy sterow-
ników chłodniczych Danfoss;
- automatyczna identyfikacja sterownika przez 
skanowanie kodu QR.
Aplikacja jest dostępna dla iPhone i telefonów 
komórkowych z systemem Android, w języku an-
gielskim i niemieckim od połowy października. 
Więcej

Danfoss: nowa aplikacja KoolCode 

W e j d ź  n a  I n s t a l k a t a l o g

http://www.instalreporter.pl
http://www.hewalex.pl/uchwyc-rure.html
http://www.danfoss.com/Poland/NewsAndEvents/News/ADAP-KOOL-App-for-On-the-Spot-Controller-Information/E05F8F0B-5B54-4ECB-BF64-5D7FB570120D.html
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Do Wisły nie wpływają już 
nieoczyszczone ścieki z War-
szawy. Przed rozbudową 
oczyszczalni do rzeki trafiało 
75% nieczystości z lewobrzeż-
nej części miasta.
„Czajka” już od końca 
czerwca przyjmuje nieoczysz-
czane wcześniej ścieki  
z lewej części Warszawy 
(dzielnice centralne i pół-
nocne) oraz wody opa-
dowe. Dzięki nowoczesnej 
technologii mechaniczno-
-biologicznej, ścieki oczysz-
czane są w 98%, a powstały 
biogaz zamieniany jest  
na energię elektryczną  
i cieplną.
Wydajność oczyszczalni 
wzrosła niemal dwukrotnie  
z 240 tys. m3 do ponad  
435 tys. m3 na dobę. Obec-
nie dopływa do Czajki ok. 
380-390 tys. m3 ścieków na 
dobę. „Czajka” jest typową 

oczyszczalnią mechaniczno-
-biologiczną. Na początku 
za pomocą krat, ze ścieków 
usuwane są ciała stałe wle-
czone ze ściekami, w ciągu 
doby jest to ok. trzech ton. 
Następnie usuwany jest ze 
ścieków piasek, to także ok. 
trzech ton na dobę. 
Ostatnim etapem oczyszcza-
nia mechanicznego są osad-
niki wstępne – ze ścieków 
usuwana jest tzw. „zawiesina 
łatwo opadająca”. W części 
biologicznej ścieki są oczysz-
czane w procesie metaboli-
zmu mikroorganizmów. Póź-
niej następuje fermentacja 
osadu.

W wyniku fermentacji pro-
dukowany biogaz, w które-
go skład wchodzi ok. 60% 
metanu. Gaz spalany jest 
m.in. w gazogeneratorach, 
produkując energię elek-
tryczną i cieplną, wykorzysty-
waną na własne potrzeby 
oczyszczalni. Po sklarowaniu, 
ścieki trafiają do kanału od-
pływowego, a stamtąd do 
Wisły. Jakość oczyszczonych 
ścieków spełnia wszelkie nor-
my zapisane w przepisach 
krajowych i unijnych. Osady 
ściekowe są spalane.
Fot. UM Warszawa
Źródło: PAP, 
www.portalsamorzadowy.pl
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Modernizacja 
oczyszczalni 
ścieków  
„Czajka”  
w Warszawie

Z początkiem października wy-
startowała nowa odsłona polskiej 
strony internetowej REHAU. Zmiany 
dotyczą zarówno sfery wizualnej, 
jak i struktury oraz zawartości.  
Na nowo została opracowana 
nawigacja, dzięki czemu produkty 
i systemy można odnaleźć szybko 
i w łatwy sposób. Wysokiej klasy 
ilustracje stanowią motyw wiodą-
cy już od strony startowej, poprzez 
strony działowe, aż po przeglądy 
produktów. Pojawiło się wiele no-
wych elementów, takich jak ani-
macje, filmy i zdjęcia ciekawych 
obiektów. Nowością jest także 
wyraźne rozdzielenie stron bizneso-
wych B2B, od stron dla odbiorców 
końcowych B2C. Już dziś  
w dziale dla inwestorów prywat-
nych można znaleźć informacje  
o systemach okiennych i drzwio-
wych GENEO, ogrzewaniu i chło-
dzeniu płaszczyznowym REHAU 
oraz systemie tarasowym RELAZZO. 
Treści te będą stale poszerzane – już  
w niedalekiej przyszłości pojawią się 
m.in. produkty z zakresu geotermii. 
Prawa część strony została zare-
zerwowana na boks z przydat-
nymi narzędziami. Znajdują się tu 
m.in. linki do ważnych obszarów 
strony www oraz wyszukiwarka 
produktów. Dzięki tym zmianom 
praca z obecną odsłoną www.re-
hau.pl to prawdziwa przyjemność.
Zapraszamy do zwiedzania nowe-
go internetowego świata produk-
tów i systemów REHAU:  
www.rehau.pl

Nowa strona internetowa REHAU 

http://www.instalreporter.pl
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/,40331.html
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl/
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Innowacja + Jakość

Armatura Premium + Systemy

Oventrop?
Oszczędność energii i nowoczesne wzornictwo!

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

Oszczędzanie energii można zacząć od zastosowania regulatorów sterujących wydajnością  
domowej instalacji grzewczej. Firma Oventrop oferuje termostaty do przezbrojenia grzejników  
zaworowych lub zaworów przy grzejnikach konwencjonalnych.
Termostaty Oventrop do zaworów i wkładek zaworowych z przyłączem gwintowanym:
–  Uni LH, Uni XH, Uni CH, Uni SH z nakrętką (M 30 x 1,5) do zaworów i wkładek zaworowych 

Oventrop, Heimeier, Honeywell
– vindo RTD z nakrętką (M 30 x 1,5) do zaworów typoszeregu RTD firmy Danfoss
–  Uni LA (M 28 x 1,5) do zaworów Herz
– Uni LI (M 32 x 1,0) do zaworów Ista
– Uni LO (M 38 x 1,5) do zaworów Oreg/Oddal
– Uni LR (M 33 x 2,0) do zaworów Rossweiner
Termostaty Oventrop do zaworów i wkładek zaworowych ze złączem zaciskowym:
–  Uni LD, Uni CD, Uni XD (do zaworów typoszeregu „RA” i wkładek zaworowych firmy  

Danfoss)
Zalety: • łączenie bez adaptera • czujnik cieczowy • trendowe wzornictwo • wysoka jakość 
regulacji • konserwacja nie jest wymagana • krótkie wymiary zewnętrzne • łatwy montaż

Nowa promocja na kamery termowizyjne FLIR. Teraz w atrakcyj-
nej cenie modele FLIR T335 i FLIR B335. Promocja obowiązuje do 
31 grudnia 2012 roku. 

Flir: promocja  
na zakończenie 2012 roku

Gazeta Wyborcza informuje, że Gazprom uzgodnił z PGNiG obniżkę 
cen gazu dla Polski. Szczegóły Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo ma podać we wtorek. Polska za rosyjski gaz płaci najdrożej 
w całej Unii. W pierwszej połowie tego roku za 1 tys. m3 gazu PGNiG 
płaciło Gazpromowi ponad 500 dol. W tym samym czasie w UE 
taką ilość gazu rosyjski koncern sprzedawał średnio za 381 dol. 
Zatem gaz z Rosji stanieje. Tymczasem od stycznia PGNiG chce 
podnieść cenniki i już szykuje wniosek do Urzędu Regulacji Ener-
getyki w tej sprawie. Czy dzięki uzgodnieniom z Gazpromem ra-
chunki z gazowni się nie zmienią, okaże się dopiero po ujawnieniu 
szczegółów ustaleń, pisze GW.
Więcej

Tańszy gaz? 
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Firma SMAY została laureatem konkursu 
„Innovator małopolski 2012” w kategorii 
przedsiębiorstwo średnie za kompakto-
wą jednostkę napowietrzającą iSWAY 
– ADAPTIVE. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 18 października na Politech-
nice Krakowskiej. Ideą konkursu jest 
wspieranie małopolskich przedsiębiorstw 
wdrażających innowacyjne rozwiązania 
poprzez promowanie dobrych przykła-
dów. Konkurs skierowany jest do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw posia-

dających siedzibę na terenie wojewódz-
twa małopolskiego. Innovator Mało-
polski 2012 jest siódmą edycją konkursu. 
Celem konkursu jest promocja regionu 
jako miejsca przyjaznego nowym tech-
nologiom i innowacjom oraz promowa-
nie wśród firm regionu ducha nowator-
skiego podejścia do biznesu, otwartości 
na śmiałe pomysły.Do rywalizacji stanęło 
47 mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw różnych branż z Małopolski. 
Do pierwszego etapu zakwalifikowano  

37 firm. Spośród nich do drugiego etapu 
Kapituła Konkursu wybrała 18 półfinali-
stów, w których odbył się audyt techno-
logiczny dokonany przez niezależnych 
ekspertów. Ocenie poddano parame-
try decydujące o innowacyjności firmy, 
produktu, usługi czy technologii. 
7 firm najlepiej ocenionych przez eksper-
tów zostało zaproszonych do finału,  
w którym wybrano laureatów w trzech ka-
tegoriach: Przedsiębiorstwo Mikro, Małe  
i Średnie oraz przyznano jedno wyróżnienie..

Smay – „Innowator małopolski” 

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
http://wyborcza.pl/1,91446,12801372,_Gazeta_Wyborcza___Bedzie_tanszy_gaz_z_Gazpromu.html
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Firma Geberit właśnie zakończyła swoją pół-
roczną akcję skierowaną do instalatorów  
w całej Polsce pod nazwą „Geberit On 
Tour”. Spektakularne rozpoczęcie projektu 
miało miejsce na starym lotnisku na Bemo-
wie, gdzie głównymi 
gośćmi, oprócz dzien-
nikarzy, byli instalato-
rzy na motocyklach.  
Konsekwencja  
w działaniu, to jedna 
z mocnych stron firmy 
Geberit, dlatego też 
zakończenie akcji od-
było się równie hałaśli-
wie i emocjonująco, jak jej rozpoczęcie. 
40 instalatorów, którzy byli najaktywniejsi 
podczas trwania akcji On Tour w swojej loka-
lizacji zostali zaproszeni na spotkanie, które 
znacznie podnosiło poziom adrenaliny we 
krwi. Impreza została przygotowana przez 
profesjonalistów – Szkołę Jazdy Subaru.
Jazdy poprowadzone były przez byłych kie-
rowców rajdowych oraz aktualnego mistrza 
Polski w motocyklowym trialu. Najpierw insta-

latorzy przeszli podstawowe szkolenie technik 
jazdy samochodem, który jest przecież ich 
chlebem codziennym i poprawa umiejętno-
ści, w efekcie wpłynąć może na codzienne 
bezpieczeństwo. Dopiero w drugiej części 

dnia można było empirycz-
nie sprawdzić całą świeżo 
nabytą wiedzę. Wszystkie 
próby były oceniane, a na 
koniec instruktorzy Subaru 
ogłosili zwycięzców! Każdy 
z uczestników miał również 
okazję poprowadzić w raj-
dowym tempie samochody 
z ogromnymi silnikami: Sub-

aru Impreza STI (320KM) i Porsche 911 Carrera 
4 (350KM). Jednak główną atrakcją okazał 
się przejazd codrive z kierowcą rajdowym. 
Rajdowe Subaru kilkadziesiąt razy przejecha-
ło tor z instalatorami na pokładzie. Reakcja 
była różna – od zachwytu do przerażenia. 

Jeden z instalatorów, zdobywca drugiego 
miejsca w rywalizacji, Jacek Janik powiedział 
–  Było super i konkretnie. Nie spodziewałem 

się takiego szkolenia. Najbardziej spodobała 
mi się jazda sportowym Subaru po torze.  
W przyszłym roku też chciałbym wziąć udział 
w tej imprezie.

– W przyszłym roku także planujemy akcję  
On Tour. Już myślimy o organizacji i nowych, 
jeszcze ciekawszych atrakcjach. Z nami war-
to współpracować – mówi Piotr Wojtaś, koor-
dynator projektu.

1200 instalatorów uczestnikami  
Geberit On Tour 2012 

w 2012 r. akcja Geberit on 
Tour trwała nieprzerwanie 
od 9 maja do 18 
października 2012 r. 
w 46 eventach wzięło udział 
około 1200 instalatorów. Zwycięzcy Geberit On Tour

TA Hydronics: inżynier sprzedaży (śląskie, mazo-
wieckie), Regional Marketing Manager, Digital Mar-
keting & Campaigns Manager, inżynier metrolog 
SCROL: doradcy techniczno-handlowi, regiony: 
dolnośląskie, opolskie 
TWEETOP: doradca techniczno-handlowy, 
region: podkarpackie 
SYSTEMAIR: handlowiec – oddział Wrocław
POLOPLAST: inżynier sprzedaży systemów rurowych 
SKY ESTATE: inżynier budowy/specjalista ds. re-
alizacji, miejsce pracy: Warszawa 
DOSPEL: konstruktor (HVAC&R), region: podlaskie
ALNOR: specjalista ds. handlowych, miejsce 
pracy: Wola Mrokowska (pow. piaseczyński)
VBW Engeenering: specjalista ds. eksportu, 
miejsce pracy: Gdynia 
NUEVA TERRAIN: dyrektor regionu, region:  
podlaskie 
BOIG The Blue Ocean Investment Group:  
inżynier budowy, miejsce pracy: Warszawa/
miejsce realizacji inwestycji (cały kraj) 
IKEA Targówek: kierownik ds. technicznych, 
miejsce pracy: Warszawa 
HOLIDAY INN KRAKÓW CITY CENTER: pracow-
nik działu technicznego, miejsce pracy: Kraków 
REED: projektant HVAC, miejsce pracy: Warszawa
ELTRI: specjalista ds. klimatyzacji i wentylacji, inst. 
Sanitarnych, miejsce pracy: Warszawa i okolice 
FIBAT: projektant instalacji sanitarnych, miejsce 
pracy: Warszawa 
TRADEPOL: monter instalacji sanitarnych, miej-
sce pracy: Łazy 

kierownik robót instalacyjnych, 
miejsce pracy: Gliwice

monter instalacji i urządzeń sani-
tarnych, miejsce pracy: Gliwice więcej

 inżynier – projektant, miejsce pracy: 
Kunowice (pow. słubicki) 
Więcej

Oferty pracy  
w listopadzie

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/oferty-pracy-w-listopadzie/
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Redakcja Rzeczpospolitej wysłała 
ankiety do ponad 4 tysięcy firm, 
które w 2011 roku osiągnęły przy-
chody ze sprzedaży na poziomie 
minimum 80 mln zł. W ten sposób 
powstało jedenaste już wydanie 
prestiżowej „Listy 2000” najwięk-
szych firm na polskim rynku. Poniżej 
prezentujemy fragment listy z wy-
branymi firmami z branży budow-
lano-instalacyjnej.
 
Wyjaśnienia 
Forma własności – trzycyfrowy 
kod, w którym każda cyfra oznacza:
3 – własność komunalna
4 – własność prywatna
5 – własność zagraniczna 
np. 415 – przewaga własności pry-
watnej (4) nad własnością Skarbu 
Państwa (1) i z udziałem własności 
zagranicznej (5).
Dynamika przychodów  
(w proc.) – dynamika przycho-
dów ze sprzedaży w 2011 roku wo-
bec 2010 r. (2010 = 100 proc.).
Wynik finansowy netto  
(w tys. zł). Dla grup kapitałowych 
suma wyniku netto przypadają-
cego na akcjonariuszy podmiotu 
dominującego oraz wyniku netto 
akcjonariuszy mniejszościowych.
Zatrudnienie – przeciętne zatrud-
nienie w 2011 roku.
ROE – stopa zwrotu z kapitału – rela-
cja wyniku netto do kapitałów jed-
nostki na koniec roku obrotowego 

Lista 2000 
Rzeczpospolitej

Pozycja

Nazwa przedsiębiorstwa
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2011 2010 w 2011 r. w tys. zł

58 66 Grupa Skanska SA, Warszawa 500 4 772 500 26,5 488 900 402 600 7198 37,03
212 221 Grupa Polskie Składy Budowlane SA, Busko-Zdrój 450 1 594 356 21,9 17 969 15 940 270 13, 69
384 343 Praktiker Polska sp. z o.o, Warszawa 500 810 666 -1,9 -50 315 -82 715 b.d. -
411 388 Grupa Paradyż, Opoczno 400 738 952 8,7 95 009 85 792 1768 16,43
417 390 Oninnen sp. z o.o., Warszawa 500 727 589 8,0 11 829 8 495 658 -
526 613 Danfoss Poland sp. z o.o., Grodzisk Maz. 500 568 743 34,1 16 967 2 789 962 2,96
548 551 Rehau sp. z. o.o.,  Baranowo 500 551 744 14,7 b.d. b.d. 468 -
597 571 Wavin Metalplast-Buk sp. z o.o., Buk 540 514 827 11,4 23 118 7269 600 6,90
600 564 Nomi SA, Kielce 400 510 481 -13,8 2581 221 1617 0,26
623 531 Rug Riello Urządzenia Grzewcze SA, Warszawa 500 484 539 -2,0 b.d. 28 611 422 -
653 543 Sanitec Koło sp. z o.o., Koło 500 459 891 0,7 b.d. 45 200 b.d. 23,55
687 661 SBS sp. z o.o., Łódź 400 438 843 13,1 1365 28 27 0,27
716 - Rettig Heating sp. z o.o., Rybnik 500 418 456 3,2 26 125 17 925 b.d. -
731 632 Roto Frank Polska GK 500 411 259 2,0 b.d. b.d. 413 -
738 859 Instal Kraków SA GK, Kraków 400 402 571 40,7 25 971 21 144 885 12,95
814 769 Instal-Konsorcjum sp. z. o.o., Wrocław 400 366 919 12,5 2158 1564 25 23,67
857 689 Gdańskie PEC sp. z o.o. GK, Gdańsk 530 343 959 -6,3 38 582 27 410 422 12,61
986 983 Sanha sp. z o.o., Legnica 500 288 468 19,8 13 378 3559 b.d. 7,51
1011 917 Hydrosolar Sp. Z o.o. GK, Kraków 400 280 397 5,8 10 695 6 812 b.d. 15,23
1033 989 IMI International sp. z o.o., Olkusz 500 275 509 14,9 -5 250 -5 805 270 -
1039 787 Armatura Kraków SA GK, Kraków 400 273 887 -3,8 13 817 4 840 888 2,15
1214 1149 Instalbud Janosz s.j., Pszczyna 400 229 068 13,3 b.d. b.d. b.d. -
1252 1022 Sanpol sp. z o.o., Poznań 400 222 236 -4,0 -1036 -2 353 b.d. -4,60
1299 - Grudnik sp. z o.o., Kraków 400 214 725 15,9 3184 1 232 b.d. 6,08
1355 1289 Ceramika Nowa Gala SA GK, Końskie 400 205 774 16,2 13 979 8 974 b.d. 4,41
1366 1533 Viessmann Technika Grzewcza sp. z o.o., Legnica 450 203 339 30,3 29 453 30 421 b.d. -
1378 - VNH Fabryka Grzejników sp. z o.o., Wałcz 400 200 318 -2,0 11 307 5 445 350 -
1383 1396 Leszczyńska Fabryka Pomp sp. z o.o., Leszno 400 199 481 23,9 25 520 21 866 660 12,18
1509 - Vinsar sp. z o.o., Wrocław 450 179 006 -6,3 1287 -644 b.d. -2,30
1537 1477 BIMs Plus FHH sp. z o.o., Warszawa 400 175 655 16,1 13 300 12 861 b.d. 57,67

1619 1442 TGS Technika Grzewcza i Sanitarna  
Płytki Ceramiczne, Bytom 400 166 277 6,5 13 904 14 041 b.d. 23,73

1640 - Klima Therm sp. z o.o., Warszawa 400 164 279 25,1 9004 6862 154 19,51
1799 945 Unimax SA GK, Kielce 400 147 955 -42,6 1090 2012 b.d. 6,04
1801 - Honeywell sp. z o.o. GK, Warszawa 500 147 929 2,4 3304 2365 b.d. 3,51

Za zakup 30 zestawów (pa-
kietów) do realizowanej 
dostawy firma TA Hydronics 
dołącza skrzynkę dla insta-
latora wraz z atrakcyjnymi 
materiałami wspomaga-
jącymi obsługę klienta. 
Szczegóły promocji u part-
nerów handlowych produ-
centa. Promocja trwa do 
30.11.2012 lub do wyczer-
pania zapasów. Skrzynka 
dodawana jest do zakupu 
30 zestawów, których lista 
jest dostępna na stronie 
www.tahydronics.com

Promocja TA  
– kupuj pakiety  
– odbieraj 
skrzynki 

http://www.instalreporter.pl
http://www.tahydronics.com/PageFiles/74824/Ulotka%20Kupuj%20pakiety%20odbieraj%20skrzynki.pdf


9l i s t o p a d  2 0 1 2  ( 1 1 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d O  s p I s U  T r E Ś C I

  Każde ogrzewanie, w tym także ogrzewa-
nie płaszczyznowe (mimo dużej bezwładności 
cieplnej i występowania efektu samoregulacji), 
wymaga odpowiedniego sterowania. Dlate-
go też spółka KAN rozszerzyła swój sztandaro-
wy system KAN-therm o liczną grupę nowocze-
snych urządzeń do automatyzacji ogrzewania 
podłogowego.  - Nowe elementy automatyki 
KAN-therm spełnią najbardziej wyrafinowane 
wymagania użytkowników, a instalatorom po-
zwolą na szybki montaż i bezproblemowe uru-
chomienie instalacji ogrzewania – mówi Mał-
gorzata Wicher, kierownik marketingu w KAN. 

Automatyka „po nowemu”

Pojawiła się nowa linia termostatów prze-
wodowych: od najprostszych – pokojowych 
po urządzenia programowalne, czyli tygo-
dniowe. W grupie tej znajduje się też coraz 
bardziej popularny termostat tygodniowy  
z czujnikiem podłogowym. Dostępne są też 
termostaty pokojowe dla instalacji ogrzewa-
nia i chłodzenia (wersja Basic i Premium). 
Inna grupa to urządzenia bezprzewodowe, 
upraszczające znacznie montaż sterowania 
ogrzewania i niezbędne w przypadku doposa-
żania w automatykę istniejących instalacji.  
W wersji radiowej (868 MHz) dostępne są dwa 
modele termostatów – Basic i Premium. Do wszyst- 
kich wyżej wymienionych urządzeń oferowany 
jest pełen asortyment elektrycznych listew 
przyłączeniowych wraz z wyposażeniem. 
W bardziej rozbudowanej technicznie se-
rii Premium – listwy można rozszerzyć o do-
datkowe moduły zwiększające liczbę przy-
łączanych termostatów lub siłowników oraz 
elementy zwiększające funkcjonalność li-
stwy – moduł ogrzewanie/chłodzenie, moduł 
pompowy, a także wyposażony w wyświe-
tlacz moduł sterujący z zegarem dobowym.

  Małgorzata Wicher

Spółka KAN z Białegostoku rozszerza ofertę o nowe elementy  
do automatyzacji ogrzewania podłogowego. Precyzyjne urządzenia  

regulujące temperaturę  
w pomieszczeniach,  
z jednej strony zapewnią 
właściwy komfort 
cieplny, z drugiej – 
umożliwią znaczne 
oszczędności energii. 

Nowoczesna 
automatyka  
dla ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego KAN-therm Elektroniczny termostat Premium bezprzewodowy 

868 MHz umożliwia indywidualną regulację 
temperatury w pomieszczeniu. We współpracy  
z bezprzewodową listwą elektryczną Premium 24V  
i siłownikami 24 V stanowi radiowy system 
sterowania temperaturą. Termostat wyposażono w 
przełącznik wyboru trybu pracy: dzień, noc lub AUTO

rozszerzeniowy 
moduł siłowników 
230 V lub 24 V 
umożliwia podpięcie 
dodatkowych max 8 
siłowników. Siłowniki 
mogą być przypisane 
do jednego lub 
dwóch termostatów 
pokojowych 
podłączonych do 
listwy

Listwa elektryczna Premium 24 V do termostatów 
bezprzewodowych 868 MHz umożliwia 
podłączenie termostatów bezprzewodowych  
(max. 6) oraz siłowników (max. 13) w jednym 
miejscu (np. szafce instalacyjnej nad rozdzielaczem)

http://www.instalreporter.pl
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Z kolei dla ogrzewań powierzchni zewnętrz-
nych spółka KAN poleca zaawansowany 
technicznie kontroler oblodzenia wraz  
z czujnikami śniegu i lodu w opcji z przewodem 
o długości 6 m.b. lub 20 m.b. We współpracy  
z systemem grzewczym zabezpiecza przed ob-
lodzeniem oraz zaleganiem śniegu na ciągach 
komunikacyjnych (schodach zewnętrznych, 
chodnikach, parkingach, podjazdach itp.)

– Poszukiwanie komfortu oraz wzrost cen 
energii skłaniają użytkowników do stosowa-
nia instalacji energooszczędnych, łatwych  
w obsłudze, wytwarzanych i eksploatowa-
nych w zgodzie z wymogami ochrony środo-
wiska – dodaje Małgorzata Wicher. – Komplet-
ne, wyposażone w nowoczesną automatykę 
ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe KAN-
-therm, dostosowuje się do tych wymagań, 
oferując w dużym wyborze rozwiązania nieza-
wodne i zaawansowane techniczne.  
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KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51
16-001 Białystok-
Kleosin
tel. 85 74 99 200 
faks 85 74 99 201
kan@kan.com.pl 
www.kan.com.pl 

Kontroler oblodzenia

Niemcy zapłacą o 50 proc. więcej 
za zieloną energię

W 2013 r. niemieckie gospodarstwa domo-
we zapłacą ok. 250 euro (50 proc.) więcej 
za używanie energii ze źródeł odnawial-
nych. 
Czterech głównych niemieckich opera-
torów sieci elektroenergetycznych zapo-
wiedziało, że od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie 
podatek płacony przez gospodarstwa 
domowe za używanie energii ze źródeł 
odnawialnych. Stawka podatku wzrośnie 
z 3,6 eurocentów do 5,3 eurocentów na 
kilowatogodzinę. Szacuje się, że dla cztero-

osobowej rodziny oznacza to wzrost kosztów 
o ok. 250 euro w skali roku. 
Odnawialne źródła energii produkują już 
obecnie ok. 1/4 energii elektrycznej w Niem-
czech, rządowe plany zakładają produkcję 
80 proc. energii z OZE w 2050 r.
Szacuje się, że aby zapewnić rozwój OZE  
w Niemczech konieczna jest modernizacja 
ok. 4400 km istniejących sieci oraz budowa 
ok. 3800 km nowych linii wysokiego napięcia. 
Ma to kosztować w ciągu 10 lat blisko 20 mi-
liardów euro. 
Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, 
żeby zrewidować nieco politykę w zakresie 
promowania OZE. 

Pełna treść artykułu na wnp.pl 

Szok w Niemczech w związku  
z kosztami zielonej energii

Obywatele Niemiec dopłacą w 2013 r. po-
nad 20 miliardów euro na subsydia dla zielo-

nej energii, zamiast obiecywanej sumy  
14 miliardów, co i tak było rażąco dużym ob-
ciążeniem. 
Analiza dotychczasowych prognoz koszto-
wych okazuje się druzgocząca. Wszystkie 
czołowe instytuty badawcze w Niemczech, 
od instytutu Prognos, poprzez instytut Fraun-
hofer i inne aż do instytutu Wuppertal kom-
pletnie błędnie oceniały potrzebne wydatki 
na zieloną energię. 
Obecnie fakty kolą w oczy. Subsydia na 
energetykę słoneczną doszły już do sumy  
110 mld euro. Niemcy będą musieli spłacać 
te zobowiązania przez 20 lat. 
W 2009 r. Stowarzyszenie Energetyki Odna-
wialnej (BEE) opublikowało krzepiącą pro-
gnozę, sugerującą spadek subsydiów na OZE 
i wysokość rocznych subsydiów w 2013 roku 
wynoszącą 5,6 mld euro. Był to następny gru-
by błąd. W rzeczywistości, liczba 20.36 mld 
euro jest prawie czterokrotnie wyższa! 

Pełna treść artykułu na wnp.pl

Kryzys na rynku zielonej energii w Niemczech?

Od redakcji
W obliczu przyjęcia w Polsce – prawdo-
podobnie w I kwartale 2013 roku – „trój-
paku ustaw”, na który składa się ustawa 
o OZE, „Prawo energetyczne” i „Prawo
gazowe”, warto przyjrzeć się sytuacji np. 
na rynku zielonej energii w innych kra-
jach, szczególnie, że nowa ustawa  
o OZE bardzo silny nacisk kładzie właśnie 
na ten rodzaj energii. W Niemczech od 
dawna funkcjonuje silne wsparcie ener-
gii elektrycznej produkowanej z OZE, 
ale… koszty tego wsparcia są olbrzymie. 
Wybraliśmy dla Państwa fragmenty cie-
kawych informacji z serwisu wnp.pl  
(autor: Dariusz Ciepiela) za zgodą tego 
portalu.
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  Najczęściej spotykane  
rozwiązania odprowadzenia  
zużytej wody – kiedyś i dziś

W latach 50. kiedy na naszym rynku królowa-
ły popularne „Franie” i SHL-ki wytyczne okre-
ślające zasady odprowadzania wody z pra-
lek zalecały, aby zrzut wody do kanalizacji 
odbywał się za pomocą wpustu podłogo-
wego i studzienki schładzającej. Dziś takie ar-
chaiczne rozwiązanie jest nie do przyjęcia. 
Nowoczesne konstrukcje produkowanych 
obecnie urządzeń w sposób jednoznacz-
ny określają ich położenie względem punktu 
poboru i odprowadzenia wody. Urządzenia 
te najczęściej współpracują z podejścia-
mi kanalizacyjnymi do urządzeń sanitarnych 
usytuowanych w łazience lub kuchni. Średni-
cę tych podejść, maksymalne odległości od 
pionów, różnice wysokości pomiędzy punk-
tem zrzutu a wejściem podejścia do pionu 
oraz zasady wentylacji kanalizacji reguluje 
Polska Norma PN-92/ B-01707 z dnia 01.01.93 r.

W ubiegłych latach nie produkowano  
w Polsce syfonów do podłączania węży od-
pływowych z pralek automatycznych, a im-
porterzy armatury sanitarnej nie sprowadzali 
tego typu urządzeń do kraju. W owym cza-

sie najczęstszym sposobem odprowadzenia 
wody było wepchnięcie i zakitowanie kitem 
miniowym końcówki węża odpływowego  
w dowolnym miejscu (nawet tuż nad podło-
gą) do instalacji odpływowej Ø 50 mm, któ-
ra odprowadzała wodę z przyborów sanitar-
nych w łazience. 
Kolejnym, stosowanym do dzisiaj, szczegól-
nie niebezpiecznym dla dzieci rozwiązaniem 
było wkładanie do miski ustępowej zagiętej 
końcówki węża odpływowego pod zamknię-
tą deskę sedesową. Gorąca woda o tempe-
raturze 95ºC wylewająca się podczas prania 
do miski może spowodować poważne popa-
rzenie się osoby korzystającej w danej chwi-
li z toalety, jak również pęknięcie samej miski 
ustepowej. Podobnie rzecz się ma w przy-
padku zahaczania węża o krawędź wanny 
lub umywalki. Są to rozwiązania niedopusz-
czalne, których nie wolno stosować. Zdję-
cie lub zsunięcie się zagiętego węża odpły-
wowego z krawędzi sanitariatu podczas jego 
korzystania w trakcie prania jest najczęstszym 
powodem zalewania mieszkań. Jednym  
z pierwszych „rozwiązań technologicznych” 
pozwalających na odprowadzenie wody 
było i jest zastosowanie specjalnego trójnika 
na przewodzie przelewowym w zestawie do 
odprowadzenia zużytej wody z wanny.  

  Andrzej Świerszcz

Estetyczne i prawidłowe 
odprowadzenie wody z pralek 
automatycznych i zmywarek do 
naczyń było rzadkim obrazkiem 
w budynkach. Polskie blokowiska 
wyposażone w pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne do których 
należą m.in. łazienki  
i toalety były z reguły bardzo 
niewielkie i nie przystosowane 
do montażu urządzeń piorących. 
Kuchnie wyposażone  
w „okienka podawcze” bardziej 
przypominały spiżarnie 
naszych babć niż miejsca do 
przygotowywania i spożywania 
posiłków przez wszystkich 
domowników.

Odprowadzenie 
wody z pralek 
automatycznych 
– najczęściej spotykane 
problemy

Przykład prawidłowego podłączenia pralki 
automatycznej z instalacją wodociągową i kanalizacyjną 
poprzez syfon podtynkowy firmy Viega
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Syfony do pralki: a  chromowany, b  tworzywowy, c  podtynkowy chromowany
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spowoduje problemy z prawidłowym napo-
wietrzaniem podejścia. Wystąpi tu tzw. zjawi-
sko lewara hydraulicznego, którego skutkiem 
będzie hałaśliwe wysysanie wody z syfonów 
poszczególnych sanitarnych podłączonych 
do wspólnego podejścia.

Najczęstsze rozwiązania stosowane 
obecnie (fot. 1 , 1a , 2 , 2a )
Podejście do pralki automatycznej powin-
no być możliwie jak najkrótsze, bez zbęd-
nych załamań i gwałtownych zmian kierun-
ku.  Odprowadzenie zużytej wody powinno 
być automatyczne. Każda instrukcja obsługi 
instalowanego urządzenia określa wysokość 
usytuowania węża odpływowego indywidu-
alnie. Najczęściej waha się ona w granicach 
od 60 do 90 cm od poziomu posadzki. Zużyta 
woda z pralki jest bardzo często zanieczysz-
czona. Pierwszy zrzut wody z urządzenia za-
wiera wiele części stałych takich, jak: kłaczki 
z ubrań, piasek, cząstki żwiru, nitki. Teoretycz-
nie zanim przedostaną się one do kanaliza-
cji powinny osadzić się w filtrze zamontowa-
nym w pralce przed pompą. Osady i kłaczki 
w połączeniu z detergentami skutecznie po-
trafią osadzać się na karbowanej powierzch-
ni węża odpływowego i go zaczopować. 
Pralki automatyczne są urządzeniami o du-

żym jednostkowym przepływie. Zakłada się, 
że średnica podejścia pod pralkę nie może 
być mniejsza niż :
- 50 mm dla pralek o wsadzie do 5 kg,
- 70 mm dla pralek o załadunku 6-12 kg. 
Podejście kanalizacyjne powinno mieć do-
datkowe zasyfonowanie, które może znajdo-
wać  się we wnętrzu syfonu do podłączenia 
węża odpływowego. Alternatywą dla syfonu 
mogą być zawory zwrotne do podłączenia 
węża odpływowego z pralki (z elementem za-
mykającym w kształcie czaszy lub z kulką wy-
konaną z gumy). Tego typu konstrukcje bardzo 
często wyposażone są dodatkowo w zawór 
napowietrzający, który doskonale napowie-
trza podejście kanalizacyjne. Jest to szczegól-
nie istotne w przypadku zbyt dużej odległości 
urządzenia od pionu kanalizacyjnego. 
Pralki montowane w kuchni w sąsiedztwie 
zlewozmywaków można podłączać do ka-
nalizacji poprzez syfon zlewozmywakowy ze 
specjalnym odejściem na pralkę automa-
tyczną lub zmywarkę. Konstrukcje większości 
syfonów zlewozmywakowych standardowo 
wyposażone są w tego typu końcówki.  
Należy jednak pamiętać, aby zlewozmywak 
był bezpośrednio podłączony do pionu ka-
nalizacyjnego. Jeśli pralka automatyczna 
znajduje się obok umywalki, to odpływ z niej 

Niestety sposób ten powodował przedosta-
wanie się do wnętrza wanny gorącej piany  
i detergentów z pralki. 
Najbardziej popularne, bardzo mało este-
tyczne rozwiązanie to połączenie węża od-
pływowego z kanalizacją poprzez karbo- 
waną gumę redukcyjną Ø 50/32 mm lub  
Ø 50/25 mm (w zależności od średnicy węża). 
To wykonanie jest najprostsze, a zarazem… 
bardzo niebezpieczne. W wypadku dość 
gwałtownych drgań podłączonego węża lub 
dużego ciśnienia wypływającej wody może 
nastąpić wysunięcie się przewodu odpływo-
wego z gumy redukcyjnej i zalanie pomiesz-
czenia. Takie podłączenie bez zamknięcia 
wodnego (syfonu) spowoduje, iż po opróż-
nieniu wody z pralki, podczas okresowego 
czyszczenia filtra, smród z kanalizacji będzie 
się przedostawał do jej wnętrza, a następnie 
przez otwarte drzwiczki do pomieszczenia. 

Kilkanaście lat temu nowością na ryn-
ku polskim było pojawienie się wymiennych 
łączników do zaworu spustowego umywal-
ki lub zlewozmywaka z końcówką boczną do 
węża. Element ten będący częścią składo-
wą kompletnego syfonu umożliwia odprowa-
dzenie wody przez jego zamknięcie wodne. 
Zainstalowanie tego elementu można prze-

prowadzić samemu przy użyciu wkrętaka bez 
konieczności ingerencji w instalację. Więk-
szość zestawów przelewowo-spustowych do 
zlewozmywaków jest już dziś standardowo 
wyposażona w wyżej wymienione łączniki. 
Minusem tej konstrukcji wyposażonej w jeden 
lub dwa łączniki jest wydostająca się przez sit-
ko wlotowe piana do wnętrza umywalki lub 
komory zlewozmywaka oraz dokuczliwe bul-
gotanie dochodzące z syfonu. Plusem jest sa-
mooczyszczanie zamknięcia wodnego na 
skutek wypływu wody gorącej pod dużym ci-
śnieniem. W przypadku dużego zanieczysz-
czenia osadami stałymi dna kubka trzeba li-
czyć się z możliwością zalania pomieszczenia. 
Wzór tej części zaczerpnięto z wyrobów reno-
mowanych firm zachodnich specjalizujących 
się w technice odpływowej. Trudności z wła-
ściwym i szybkim odprowadzeniem zużytej 
wody mogą pojawić się w wypadku zastoso-
wania zbyt małej średnicy (np. Ø 32 mm)
przewodu odpływowego łączącego przybór 
sanitarny z pionem kanalizacyjnym na dłu-
gim odcinku. Ponadnormatywna odległość 
od pionu wentylacyjnego w połączeniu  
z niewielką średnicą podejścia oraz niepra-
widłowym montażem mimośrodowej reduk-
cji kanalizacyjnej Ø 50/32 mm (wlot mniejszej 
średnicy w dolnej części instalacji) na pewno 
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można również podłączyć do końcówki syfo-
nu umywalkowego. 

Pralka w piwnicy – uwaga na  
niebezpieczeństwa
W domach jednorodzinnych pralki instalu-
je się bardzo często w piwnicy budynku. Są 
to pomieszczenia o podwyższonej wilgotno-

Do zlewozmywaka pojedynczego  
z zestawem odpływowym, przyłączem  
do pralki, zmywarki, sitko metalowe

Syfon rurowy do zlewowmywaka 
podwójnego ø 50 z zestawem odpływowym, 
z przyłączem do pralki, zmywarki

Wskazane jest, aby wewnętrzna instalacja 
kanalizacyjna była wykonana z rur polipro-
pylenowych. Rury wykonane z tego mate-
riału mają dużą odporność na wysoką tem-
peraturę oraz środki chemiczne (detergenty, 
zasady, tłuszcze itp.). Przewody z PP wytrzy-
mują długotrwały wody gorącej i dlatego 
znajdują zastosowanie w systemach odpły-
wowych w pralniach, kuchniach oraz tam 
gdzie odprowadzane są ścieki o wyższej 
temperaturze. 
Rury z PCV ze względu na niższą maksymalną 
temperaturę pracy nie zdają tutaj egzaminu. 

Jakie rury na „kanalizację 
z pralką”?

ści która często doprowadza do przyśpieszo-
nej korozji i uszkodzenia pralki automatycznej. 
Prawidłowe wykonanie podejścia kanaliza-
cyjnego do pralki może nastręczać problemy. 
1. Częstym zjawiskiem w kanalizacji jest cofa-
nie się ścieków np. wskutek nieprawidłowych 
rzędnych kanału ulicznego. W takiej sytuacji 
warto jest zainstalować urządzenie przepom-
powujące ścieki ponad kondygnację.
2. Podstawową zasadą, którą powinien kie-
rować się instalator, wykonując podłączenie 
węża odpływowego z kanalizacją, jest takie 
umieszczenie końcówki węża odpływo-
wego lub jego fragmentu na łuku napro-
wadzającym z zawieszką umieszczonym 
na tylnej ściance pralki, aby elemen-
ty te znajdowały się powyżej maksymal-
nej wysokości napełnienia urządzenia. 
W przeciwnym wypadku pralka będzie cały 
czas pobierać świeżą wodę i wylewać pod-
grzaną z detergentami poprzez nieczynną 
pompę i wąż odprowadzający do kanaliza-
cji. W takiej sytuacji woda nie osiągnie zada-
nej temperatury i urządzenie piorące w kółko 
będzie co pewien czas pobierać i podgrze-
wać wodę. Skuteczność prania w takim wy-
padku bez detergentów jest znikoma.  

Fo
t. 

Ra
w

ip
la

st

  Różne łazienki, jeden odpływ

Wszystkie łazienki w Zamku Dubiecko różnią 
się wymiarami, dlatego idealnym rozwiąza-
niem okazał się minimalistyczny odpływ li-

niowy Advantix Vario. Jego długość moż-
na płynnie regulować w zakresie od 300 do 
1200 mm, a wysokość montażową – od 95  
do 165 mm. W hotelu zamontowano w sumie  
38 takich odpływów.

Odpływy Advantix Vario  
o regulowanej długości 
zapewniają pełną swobodę 
podczas projektowania 
łazienek i bardzo ułatwiają 
montaż, co okazało się 
niezwykle istotne  
w przypadku Zamku 
Dubiecko. Inwestora  
i architekta przekonały 
również wysokiej jakości 
syfony Eleganta oraz 
kompletne systemy 
podtynkowe firmy Viega. 

Elastyczne rozwiązania  
do hotelowych łazienek

Odpływy 
liniowe i systemy 
podtynkowe Viega  
w Zamku Dubiecko

Nowo wybudowana część hotelowa w Zamku Dubiecko
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– Bardzo ułatwiło to pracę instalatorom – 
mówi Lila Kalinowska, projektantka wnętrz 
odpowiedzialna za wystój hotelu. – Zastoso-
wanie Advantix Vario pozwoliło na regulację 
nie tylko szerokości brodzika, ale również na 
swobodny wybór umiejscowienia odpływu – 
na przykład w niektórych łazienkach odwod-
nienia montowaliśmy praktycznie przy samej 
ścianie.

…wzniesiony został w połowie XVI wie-
ku, a w kolejnych stuleciach przecho-
dził liczne modernizacje.  
W 1735 r. urodził się w nim Ignacy  
Krasicki. Obecnie jest to klasycystyczny 
pałac, pełniący m.in. funkcję hotelu  
o niepowtarzalnym nastroju i atmosfe-
rze. Oferuje gościom 11 pokoi i 4 apar-
tamenty w zabytkowej części zamku 
oraz 25 pokoi w nowo wybudowanym 
hotelu w parku, gdzie łazienki urządzo-

no, zachowując nawiązanie do orygi-
nalnych wnętrz zamkowych. 
Takie sytuacje wymagają wyjątkowo 
elastycznych rozwiązań instalacyjnych. 
Jest to wyzwanie dla projektantów,  
a także dla instalatorów systemów sani-
tarnych. 
Dzięki wyjątkowym właściwościom pro-
duktów Viega architekci wnętrz mogli 
realizować projekt bez przeszkód i kom-
promisów.

Zamek w Dubiecku 

Długość odpływu Vario można płynnie regulować 
w zakresie od 300 do 1200 mm, a wysokość 
montażową – od 95 do 165 mm

Odpływy Advantix Vario pozwoliły 
swobodnie zaprojektować różniące się 
wymiarami łazienki 

Szeroki wybór produktów,  
doskonały design

Inwestora przekonały również stelaże pod-
tynkowe Viega Eco Plus, które gwarantu-
ją łatwy montaż i bezproblemową eksplo-
atację przez wiele lat. Stabilna, lakierowana 
proszkowo rama jest wyjątkowo odporna na 
odkształcenia i zapewnia maksymalne bez-
pieczeństwo statyczne. Zintegrowana po-
moc nastawcza pozwala na szybki i prosty 
montaż stelaża.  
W Zamku Dubiecko dodatkową zaletą syste-
mu podtynkowego Viega okazała się moż-
liwość regulacji wysokości stelaży i duży wy-
bór płytek uruchamiających do WC.  
Zainstalowane w hotelowych łazienkach,  
wykonane z wysokiej jakości tworzywa mo-
dele Visign for Style 10 doskonale pasu-
ją do eleganckich, urządzonych w minimali-
stycznym stylu pomieszczeń.  
To samo można powiedzieć o stylizowanych, 
chromowanych syfonach Eleganta 1, któ-
re dodają uroku umywalkom, a jednocześnie 
charakteryzują się doskonałymi właściwo-
ściami technicznymi.  

Viega Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia
tel. 58 66 24 999, faks 58 66 24 990
info@viega.pl, www.viega.pl

W hotelowych łazienkach zainstalowano 
70 stelaży Eco Plus z wodooszczędnymi 
spłuczkami Visign 2 i płytkami 
uruchamiającymi Visign for Style 10

Chromowane syfony Eleganta 1 dodają 
uroku umywalkom, a jednocześnie 
charakteryzują się doskonałymi 
właściwościami technicznymi
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atestowane na ciśnienie do 4 bar oraz mają 
małe gabaryty w porównaniu do kotłów sta-
lowych tej samej mocy. 
Użytkownicy po rozbudowie domów doceni-
li możliwość powiększenia mocy kotła dzię-
ki jego członowej konstrukcji. Najstarsze kotły 
Viadrus Hercules U22 dystrybuowane przez 
firmę KLIMOSZ pracują już nieprzerwanie od 
ponad 20 lat, a ich użytkownicy korzystają 
z możliwości bezproblemowej wymiany ele-
mentów konstrukcjnych kotła, jak: czopuch, 
drzwiczki, czy osłony bez konieczności wzy-
wania fachowego serwisu. 
Powyższe zalety sprawiają, że wielu użyt-
kowników myśląc o wymianie kotła, planu-
je zakup kotła żeliwnego. W realizacji tego 
planu do niedawna przeszkodą była wyso-
ka cena urządzenia, wykonanego w trudnej 
i kosztownej technologii odlewania automa-
tycznego. Klienci, którzy z powodu ceny re-
zygnowali z zakupu kotła żeliwnego decy-
dowali się na kolejny kocioł stalowy, licząc 
się z jego wymianą za kilka lat, pracami in-
stalacyjnymi w kotłowni i kolejnym kłopotem 
z zakupem kotła. 

Hercu- les U22 
Basic – nowość

Obecnie firma KLIMOSZ wprowadziła do 
swojej oferty nowy kocioł Hercules U22  
Basic z oferty znanej firmy VIADRUS. Nabyw-
cy nie będą już stawiani przed cenowymi 
dylematami wyboru pomiędzy kotłem że- 
liwnym a stalowym. Kocioł grzewczy gór- 
nego spalania U22 Basic zachowuje bo-
wiem wszelkie zalety kotła żeliwnego wraz  
z 10-letnią gwarancją oraz odpornością na 
ciśnienie do 4 bar przy atrakcyjnej cenie, 
porównywalnej z ceną kotłów stalowych. 
Przykładowo kocioł o mocy 20-23,3 kW kosz-
tuje zaledwie 2720 zł netto, a mocy 30-34,9 
kW to koszt 3330 zł netto.
Kotły U22 Basic mogą pracować w instala-
cjach z wymuszonym i grawitacyjnym obie-
giem wody. Mogą być montowane zarówno  
w układzie otwartym, jak i zamkniętym przy 
zastosowaniu wymaganych przepisami za-
bezpieczeń przed przegrzaniem. 

Zalety żeliwnych kotłów VIADRUS

Kotły żeliwne VIADRUS są również cenione 
przez instalatorów za szereg rozwiązań tech-
nicznych. Małe gabaryty urządzenia i moż-
liwość założenia obudowy po transporcie 

  VIADRUS – żeliwne kotły znane  
od 20 lat

Znane od lat kotły żeliwne VIADRUS są cenio-
ne przede wszystkim za trwałość – 10-letnia 
gwarancja obejmuje szczelność wymienni-
ka, odporność na korozję i ciśnienie – kotły są 

Kocioł VIADRUS Hercules U22 Basic jest zbudowany w oparciu  
o wymiennik żeliwny kotła Hercules U22, znanego i lubianego już przez 
użytkowników. Zachowując wszystkie zalety tego kotła, jest oferowany  
w cenie zbliżonej do cen kotłów stalowych. 

Rewolucyjna oferta na rynku  

Zasypowy kocioł 
Viadrus Hercules U22 Basic

  Tomasz Krakowczyk

KLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 00, faks 32 472 42 27
biuro@klimosz.pl, www.klimosz.pl
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ułatwiają ich przewiezienie i wniesienie na 
miejsce montażu. Gotowe, gwintowane króć-
ce przyłączeniowe umożliwiają wygodne 
podłączenie kotła do instalacji, a dostarczo-
ne elementy montażowe zapewniają szybką 
i bezproblemową kompletację kotła według 
zamówionego wariantu. 
Dzięki możliwości ukształtowania żeliwnych 
powierzchni wymiany ciepła w najbardziej 
optymalny sposób, kotły żeliwne VIADRUS 
wyróżniają się niską temperaturą spalin wy-
pływających do komina przez użebrowa-
ne kanały spalinowe, a przez to niższym zuży-
ciem paliwa. 
Rozwinięta powierzchnia wymiany ciepła na 
końcowym ciągu spalin zapewnia sprawną 
wymianę ciepła przy niskich oporach prze-
pływu i niskich wymaganiach w zakresie cią-
gu kominowego. 
Dzięki temu nie dochodzi do przechłodze-
nia spalin w kotle i eliminowane jest występo-
wanie korozji niskotemperaturowej w obrę-
bie wylotu spalin do komina, która jest częstą 
przyczyną rozszczelnień w kotłach stalowych 
z wymiennikami wielociągowymi. Dzięki ta-
kiej konstrukcji kotły VIADRUS nie potrzebu-
ją do prawidłowej pracy wysokiego ciągu 
kominowego, a czyszczenie całego kotła 
odbywa się przez jego przednie drzwi i nie 
wymaga kłopotliwego demontażu dodatko-
wych pokryw. 

Kotły VIADRUS HERCULES BASIC są 
dostępne poprzez sieć dystrybutorów 
firmy KLIMOSZ na terenie całego kraju, 
a wyspecjalizowana sieć serwisu 
fabrycznego KLIMOSZ gwarantuje  
szybką reakcję i usunięcie ewentual- 
nej usterki.  

  Polikrystaliczny moduł fotowoltaiczny  
TEGREON 240P zbudowany jest z pojedyn-
czych ogniw fotowoltaicznych połączonych 
szeregowo, a następnie równolegle. Jest 
przeznaczony do produkcji energii elektrycz-
nej w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. 
Obudowa została wykonana z ramy alumi-
niowej z szybą solarną z mikrostrukturą. 
TEGREON 240P charakteryzuje się wysoką 
sprawnością STC – 97%. 
Moduły można łączyć szeregowo i równole-
gle w celu uzyskania projektowanego napię-

cia oraz mocy wyjściowej systemu. 
Maksymalna liczba ogniw: 60. 
Możliwość zastosowania w systemach:  
wyspowych (wolno stojących), podłączenia 
do sieci, back-up, hybrydowych. 

Jak działa moduł fotowoltaiczny?

Ogniwo fotowoltaiczne to element półprze-
wodnikowy, w którym następuje przemia-
na (konwersja) energii promieniowania sło-
necznego (światła) w energię elektryczną 

w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, 
czyli poprzez wykorzystanie półprzewod-
nikowego złącza typu p-n, w którym pod 
wpływem fotonów o energii większej,  
niż szerokość przerwy energetycznej pół-
przewodnika, elektrony przemieszczają się 
do obszaru n, a dziury (zob. nośniki ładunku) 
do obszaru p. Takie przemieszczenie ładun-
ków elektrycznych powoduje pojawienie 
się różnicy potencjałów, czyli napięcia elek-
trycznego.
Cena katalogowa: 425 euro netto.  

Stiebel Eltron 
wprowadza  
do oferty moduł 
fotowoltaiczny  
TEGREON 240P

Typ ogniwa: polikrystaliczne.
Moc: 240 W.
Napięcie znamionowe: 29,56 V.
Maksymalne napięcie systemu: 
1000 V.
Obciążenie prądem wstecznym 
IR: 20 A.
Wysoka sprawność ogniwa: 97% 
współczynnika sprawności STC.
Możliwość łączenia szeregowe-
go i równoległego modułów.

Maksymalna liczba ogniw: 60
Niewielka masa: 19,6 kg
Obudowa modułu wykonana  
z wysokiej klasy ramy aluminiowej 
z szybą solarną z mikrostrukturą
Testowane i certyfikowane.  
Jeden z najlżejszych modułów 
ze zwiększonym obciążeniem 
5400 Pa zgodnie z normą IEC/
EN 61215. Spełnia także normę 
IEC/EN 61730.

Główne cechy ogniw fotowoltaicznych 
TEGREON 240P
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tem oznaczenia takiego elementu zwany TELL 
(thermostatic efficiency label – ocena efek-
tywności produktu). W sposób obrazowo moż-
na porównać go z systemem oznakowania 
sprzętu AGD i RTV oraz ze świadectwem cha-
rakterystyki cieplnej danego budynku, jednak-
że bliżej jest do tego pierwszego (rys. 1 ).
Jest to podział na klasy jakościowe od A do 
F, gdzie klasa A wskazuje na najbardziej eko-
nomiczny i efektywny produkt. Oczywiście  
w przyznawaniu kategorii istotne są następu-
jące kryteria:
- wpływ temperatury wody,
- histereza,
- czas zamykania,
- wpływ różnicy ciśnienia.

Budowa głowicy termostatycznej

Żeby w ogóle głowica termostatyczna dzia-
łała to nierozerwalnym elementem, któ-

ry powinien się z nią pojawiać jest zawór lub 
wkładka termostatyczna. Dopiero obustron-
ne oddziaływanie jednego elementu na 
drugi powoduje konkretne czynności, zmie-
rzające do reagowania na zmieniające się 
warunki wewnątrz pomieszczenia. Na rys. 2  
pokazano przekrój przez głowicę nakręco-
ną na zawór termostatyczny. Zasada działa-
nia jest bardzo prosta. A mianowicie czujnik 
cieczowy lub gazowy 2 przy wzroście tem-
peratury w pomieszczeniu zwiększa swo-
ją objętość i powoduje poprzez zabezpie-
czenie przeciążeniowe 3 działanie dławnicy 
5 umieszczonej we wkładce zaworowej 6. 
Dławnica jest to nic innego jak trzpień grzyb-
ka zaworu termostatycznego, który przymyka 
się lub otwiera, powodując zmniejszenie lub 
zwiększenie przepływu czynnika grzewcze-
go przez grzejnik, a w konsekwencji obniże-
nie lub podwyższenie temperatury w danym 
pomieszczeniu.

  Wymogi prawne

W regulacjach prawnych dotyczących insta-
lacji centralnego ogrzewania możemy zna-
leźć wytyczne do stosowania dotyczące 
głowic termostatycznych nazywanych regu-
latorami dopływu ciepła. Przepisy znajdują 
się w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690  
z roku 2002 z późniejszymi zmianami.  
Cytując dosłownie tekst, stwierdza się jedno-
znacznie, co następuje:
„Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze. [...]
Paragraf 134 ustęp 4. Grzejniki oraz inne 
urządzenia odbierające ciepło z instalacji 
ogrzewczej powinny być wyposażone w re-
gulatory dopływu ciepła...
Paragraf 134 ustęp 5. W budynku zasilanym 
z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z wła-
snym (indywidualnym) źródłem ciepła na 
olej opałowy, paliwo gazowe lub energię 

elektryczną, regulatory dopływu ciepła po-
winny działać automatycznie, w zależności 
od zmian temperatury wewnętrznej w po-
mieszczeniach, w których są zamontowane...
Paragrafy 134 ustęp 6. Urządzenia, o których 
mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkow-
nikom uzyskanie w pomieszczeniach tempe-
ratury niższej niż obliczeniowa, przy czym nie 
niższej niż 16oC w pomieszczeniach o tempe-
raturze obliczeniowej 20oC i wyższej”.
Z przytoczonego tekstu ustawy wynika jedno-
znacznie, że powinno się stosować głowice 
termostatyczne w każdym pomieszczeniu  
w obiekcie, w którym znajdują się grzejniki.

Wymogi międzynarodowe

Aby pomóc klientom indywidualnym w zaku-
pie głowicy termostatycznej danego produ-
centa, został wprowadzony na rynek polski sys-

  Tomasz Podleś

Dziś praktycznie nie montuje się już grzejników bez zaworów i głowic 
termostatycznych. Ta bowiem armatura sterująca pozwala na optymalne 
wykorzystanie ciepła dostarczanego przez czynnik grzewczy dopływajacy 
do grzejnika bez zbędnych strat. 

Głowice 
termostatyczne 
– funkcje, montaż  
i spasowanie z grzejnikiem
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Do popularnych głowic dostępnych na ryn-
ku polskim możemy zaliczyć takie, które mają 
czujnik składający się z mieszaniny skraplają-
cych się gazów. Dzięki temu, że pojemność 
cieplna gazów jest niższa od cieczy i ciał sta-
łych, charakteryzują się one wyjątkowo dużą 
zdolnością szybkiego reagowania na zmianę 
temperatury otoczenia. Przekłada się to tak-
że na zwiększoną, bardziej precyzyjną regu-
lację, z uwagi na to, że gaz w większym stop-
niu niż ciecz zwiększa lub zmniejsza swoją 
objętość. W przypadku zmiany temperatury 
w danym pomieszczeniu nawet tylko  

o jeden stopień, powoduje większy ruch 
trzpienia, co umożliwia głowicy termosta-
tycznej zamknięcie przepływu, nawet przy 
małej różnicy temperatury.
Na elemencie nastawczym znajduje się 
oznakowanie na wzór skali cyfrowej od 1 do 
5. Jednakże większość skali rozpoczyna się 
od specjalnego znaku, tzw. „śnieżynki”.  
Każdy znak na tej skali, zaczynając od pierw-
szego a kończąc na ostatnim, ma swoje od-
powiedniki wartości temperatury, pokazane 
na rys. 3 . 
Przekręcając pokrętło głowicy, ustawiamy 

wybrany punkt na skali naprzeciw znacznika. 
Pokazane są tu także odpowiedniki pomiesz-
czeń, w jakich dana temperatura powin-
na być utrzymana. Oczywiście producen-
ci nie zapominają o osobach niewidomych, 
którym ułatwieniem zapewne jest, wyczu-
walne opuszkami palców, oznakowanie skali 
umieszczone na obudowie.

Grzejnik a głowica termostatyczna

Na rynku dostępne są rożne modele grzejni-
ków, na które należy zwrócić uwagę i do któ-

3

4

rych należy dokupić niezbędne dodatkowe 
elementy. Przede wszystkim są to grzejniki: 
• dolnozasilane (rys. 4 ) – wyposażone stan-
dardowo we wkładkę termostatyczną, wkrę-
coną do jego środka, gdzie montujemy na 
niego bezpośrednio głowicę; 
• bocznozasilane (rys. 5 ) – do których należy 
dokupić zawór obudowany w korpusie wraz 
z pokrętłem nastawczym; 
• grzejniki podłączane od dołu (np. dekora-
cyjne grzejniki pionowe rys. 6 ), w którym nie 
ma żadnej wkładki ani zaworu, a regulacja 
ilości przepływającego czynnika grzewcze-
go odbywa się za pomocą bloku zaworowe-
go „3in1”, pokazanej na rys. 7 .

Głowica elektroniczna

Kolejnym krokiem w stronę zwiększenia 
oszczędności energii są proponowane 
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Głowica 
termostatyczna 
przeznaczona 
do instalacji 
np. ogrzewania 
podłogowego lub 
ściennego. Głowicę 
montuje się na zaworze 
termostatycznym 
przed rozdzielaczem 
wyposażonym  
w pompę, a jej kapilarę 
na rozdzielaczu
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głowica z czujnikiem wbudowanym.

2. Głowica z czujnikiem wyniesionym.
Jest to podobna głowica do poprzedniej, je-
dynie z taką różnicą, że element wykonujący 
pomiar temperatury jest na zewnątrz, a po-
łączenie z mieszkiem odbywa się za pomocą 
specjalnej kapilary. 
Stosuje się ją w przypadku, gdy warunki 
cieplne w pomieszczeniu różnią się od tych 
w miejscu zamontowania głowicy wraz z za-
worem termostatycznym, np. gdy urządzenie 
grzewcze jest zasłonięte firanką lub grubą 
kotarą lub gdy znajduje się we wnęce ścien-
nej (rys. 10 ).

3. Element do zdalnego ustawiania  
temperatury.
Składa się on ze specjalnego adaptera po-
łączonego rurką kapilarną z pokrętłem, na 
którym użytkownik nastawia żądaną wartość 
oraz znajduje się także czujnik temperatury. 

Stosowany jest on w momencie, gdy byłby  
w sposób bardzo utrudniony zwykły dostęp 
do głowicy, gdy grzejnik schowany jest za 
osłoną lub montaż urządzenia grzewczego 
determinuje zastosowanie elementu nastaw-
czego na zewnątrz. 
Samo pokrętło montowane jest w niedale-
kiej odległości, która jest uzależniona od dłu-
gości przewodu z kapilarą, na ścianie w ła-
two dostępnym miejscu. Bardzo często taki 
element można spotkać przy grzejniku kana-
łowym bez wentylatora, w którym sterowa-
ny jest tylko i wyłącznie przepływ czynnika 
grzewczego w zależności od panującej tem-
peratury (rys. 11 ).

4. Wzmocniona głowica.
Jest to głowica w specjalnej obudowie, któ-
ra chroni ją w dużym stopniu przed wszystki-
mi uszkodzeniami mechanicznymi. Wyposa-
żona jest w zabezpieczenia przed kradzieżą 
oraz możliwość ograniczenia lub blokowania 

przez producentów głowice elektroniczne 
(rys. 8 ). 
Pomimo sporego kosztu zakupu w porówna-
niu do tradycyjnej głowicy okazuje się, że za 
jej pomocą można zmniejszyć wydatki na 
centralne ogrzewanie nawet do 20%. 
Jest to możliwe dzięki optymalizacji proce-
su ogrzewania poprzez ustawianie parame-
trów temperatury w systemie dobowym,  
a także tygodniowym. Za jej pomocą, użyt-
kownik instalacji może wybrać najbardziej 
odpowiadający program temperaturowy, 
który będzie najbliżej oddawał jego rozkład 
dnia. 
Mają one dodatkowe, automatyczne funk-
cje, które nie są dostępne dla standardo-
wych rozwiązań, a mianowicie np. funkcja 
„otwartego okna”. Termostat zamyka prze-
pływ wody w grzejniku, bez potrzeby po-
dejścia do niego, w przypadku gdy korpus 
głowicy zostanie „omyty” przez dużą ilość 
zimnego powietrza.

Podział głowic termostatycznych

W zależności od rodzaju ogrzewanego po-
mieszczenia, lokalizacji grzejnika, rodzaju 
ogrzewania i stopnia zaawansowania auto-
matyzacji można podzielić głowice termo-
statyczne w następujący sposób:

1. Głowica z czujnikiem wbudowanym.
Jest to typowa głowica, składająca się ze 
sprężyny i mieszka, za pomocą którego moż-
na ustawić żądaną wartość temperatury. 
Wbudowany mieszek z gazem lub cieczą słu-
ży jako czujnik temperatury. 
Można ją stosować w przypadku, gdy jest za-
montowana w głównej masie powietrza wy-
pełniającego pomieszczenie i nie jest nara-
żona na bezpośrednie promieniowanie  
z grzejnika ani na prądy konwekcyjne ciepłe-
go powietrza z rur, które to mogłyby nega-
tywnie wpłynąć na pomiar temperatury.  
Na rys. 9  pokazana została przykładowa 
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zakresu regulacji temperatury. Przede wszyst-
kim montowane są one w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych, tj. klatki schodowe, ko-
rytarze oraz w budynkach użyteczności pu-
blicznej, tj. szkoły, przedszkola, itp. (rys. 12 ).

Wybór a miejsce montażu głowicy 
termostatycznej

Liczący się producenci głowic termostatycz-
nych, którym bardzo zależy, aby klient indy-
widualny miał odczucie, że wybierając ich 
produkt będzie usatysfakcjonowany, w swo-
ich materiałach technicznych dbają o każ-
dy najmniejszy szczegół. 
Powoduje to, że osoba dokonująca wyboru 
ma możliwość wzięcia pod uwagę wszystkie 
opcje, o których prawdopodobnie nie my-
ślała na samym początku.
Dotyczy to np. przyszłego miejsca jej usytu-
owania, co rzutuje w ogromny sposób na wy-
bierane modele, biorąc pod uwagę nastę-
pujące rzeczy:
- czy nic nie będzie jej przysłaniało zarówno 
od góry, jak i z boku?
- jaka jest odległość między parapetem  
a pokrętłem?
- czy „główka” głowicy musi być zamonto-
wana inaczej niż poziomo?
- jaka jest szerokość parapetu?

Elementy uniemożliwiające  
demontaż głowicy termostatycznej

Z uwagi na to, że niektóre urządzenia grzew-
cze są montowane w pomieszczeniach ogól-
nodostępnych i narażone są na kontakt  
z osobami nieuprawnionymi, a właściciel lub 
właściciele przede wszystkim bloków miesz-
kalnych lub obiektów użyteczności publicz-
nej dbają na każdym kroku o oszczędzanie 
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Przy wyborze głowicy termostatycz-
nej nie decyduje jedynie wygląd, bra-
ny w większości pod uwagę jako głów-
ne kryterium, choć trzeba przyznać, 
że bardzo istotne z uwagi na to, że jest 
ona widoczna „gołym” okiem. 
Dodatkowo należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na trzy następujące 
parametry techniczne:
a) wartość wymiaru gwintu zaworu 
termostatycznego lub samej wkładki.
Tak aby dobrane urządzenie nastaw-
cze można by było swobodnie na-
kręcić na zawór lub wkładkę termo-
statyczną. W przypadku gdy gwint 
wewnętrzny głowicy termostatycz-
nej jest odmienny od gwintu zewnętrz-
nego zaworu lub wkładki to jedy-
nym wyjściem z niekorzystnej sytuacji 
jest dokupienie specjalnego adapte-
ra umożliwiającego przejście z jednego 
gwintu na drugi (rys. 13  – przykładowy 
adapter).
b) wartość wielkości skoku trzpie-
nia zaworu lub wkładki. Jest to bardzo 
ważny parametr, ponieważ w przypad-
ku dobrania złej głowicy, będzie ona 
albo nie domykała całkowicie prze-

pływ czynnika grzewczego albo za-
mykała go zbyt wcześnie. Oznaką nie-
domykania będzie oczywiście ciepły 
grzejnik, przez który będzie przepływa-
ła woda pomimo „skręconej” głowicy, 
natomiast oznaką zbyt szybkiego zamy-
kania będzie nie uzyskiwanie wymaga-
nej temperatury w pomieszczeniu, co 
przełoży się na odczucie dyskomfortu 
cieplnego przez użytkownika.
c) jaki jest rodzaj połączenia, czy-
li czy zawór termostatyczny lub wkład-
ka przystosowana jest tylko i wyłącznie 
dla głowicy nakręcanej z gwintem, czy 
też są one przystosowane dla montażu 
urządzenia nastawczego na tzw. click 
(zatrzask) (rys. 14 ).

Czy każda głowica pasuje do zaworu 
lub wkładki termostatycznej?

13
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ciepła) to stosowany jest tzw. ogranicznik 
temperatury powrotu. Wtedy zawór termo-
statyczny wraz z głowicą jest montowany na 
przewodzie powrotnym, ograniczając w ten 
sposób temperaturę wody przepływającej 
przez grzejnik. 
Dostępne na rynku są także rozwiązania ste-
rowania temperaturą jednym blokiem zawo-
rowym zarówno grzejnika, jak i pętlą ogrze-
wania podłogowego. 
Rozwiązanie tkwi w specyficznej jego kon-
strukcji, gdzie podłogówka i grzejnik połą-
czone są hydrauliczne w sposób szeregowy, 
co powoduje, że woda wpływająca do pę-
tli podłogowej jest obniżona przez grzejnik. 
Temperaturę dwóch źródeł ciepła jesteśmy 
w stanie regulować tylko jedną głowicą.  
W przypadku, gdy temperatura wody wypły-
wającej z grzejnika ma wartość większą niż 
55oC, to zintegrowane zabezpieczenie odci-
na automatycznie przepływ czynnika grzew-
czego na podłogówkę. 
Jest to możliwe dzięki specjalnemu obejściu 
(bypassowi) ukrytemu w jego konstrukcji.  
(rys. 15  – blok zaworowy o specjalnej kon-
strukcji).

Design głowic

Na koniec nie sposób napisać o jednym  
z najczęściej branych pod uwagę parame-
trów, jakim jest sam wygląd głowicy termo-
statycznej. Jest to bardzo ważne z uwagi na 
fakt, że jest ona widoczna i najlepiej jeśli pa-
suje pod względem kolorystyki do pozosta-
łego wyglądu pomieszczenia. Z dostępnych 
wersji na rynku można wybrać urządzenia 
nastawcze, które są oferowane w następują-
cym wykonaniu: pozłacane, chromowane, 
lakierowane, proszkowane na biało, niklowa-
ne, piaskowane, antracytowe i ze stali nie-
rdzewnej (inox).
Wzięcie pod uwagę nie tylko samego wyglą-
du głowicy termostatycznej, ale także jej pa-
rametrów technicznych dopasowania do za-
woru czy też wkładki termostatycznej oraz 
wymogi dotyczące miejsca montażu, za-
gwarantują właściwą pracę układu ogrze-
wania. Będzie to się przekładało na wymier-
ne korzyści w postaci mniejszych rachunków 
za dostarczenie ciepła, a także w znacznym 
stopniu przyczyni się do ochrany środowiska 
naturalnego.  

energii, a tym samym dążąc do obniżenia 
kosztów eksploatacyjnych, zabezpieczają je 
przed demontażem elementami dostarcza-
nymi przez producenta. Możemy zaliczyć do 
tej grupy następujące rzeczy:
a) dwa półpierścienie nakładane na połą-
czenie głowicy z zaworem termostatycznym 
uniemożliwiającym jej odkręcenie,
b) bolce zabezpieczające demontaż głowi-
cy łączonej na „click”,
c) tzw. wypełniacz otworu śruby imbusowej, 
uniemożliwiającej zastosowanie klucza imbu-
sowego.

Głowica termostatyczna tylko  
i wyłącznie na zasilaniu  
czy też nie?

W większości przypadków, gdy mamy prze- 
de wszystkim do czynienia z grzejnikami  
płytowymi to montaż głowicy termostatycz-
nej zawsze odbywa sie na przewodzie zasi-
lającym. Odmienną sytuacją jest grzejnik ła-

15

16

zienkowy, na którym można zamontować 
urządzenie nastawcze na zasilaniu lub na po-
wrocie w zależności od jego funkcji. 
Gdy jedynym źródłem ciepła jest urzą-
dzenie rurkowe, to głowica termostatycz-
na znajduje się na przewodzie zasilającym. 
Gdy oprócz niego występuje np. ogrzewa-
nie podłogowe (i stanowi to główne źródło 
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  Zmniejszenie zużycia energii z jednocze-
snym zapewnieniem wysokiego komfortu  
w pomieszczeniach jest obecnie jednym  
z zasadniczych zagadnień uwzględnianych 
podczas projektowania instalacji grzew-
czych. Sprawnie działająca instalacja c.o.  
to element budynku, od którego zależy mi-
kroklimat w jego wnętrzu, jak również suma 
wydatków na ciepło w budżetach domo-
wych. Wybór urządzeń o wysokiej jakości jest 

gwarancją wieloletniej efektywnej pracy in-
stalacji i osiągnięcia dużych oszczędności.
living eco® jest elektronicznym, progra-
mowalnym termostatem grzejnikowym.  
Został on zaprojektowany do stosowania  
w domach, mieszkaniach i budownictwie ko-
mercyjnym. living eco® zastąpuje stare głowi-
ce i zwiększa korzyści płynące z oszczędności 
energii. Użytkownik może z łatwością wybrać 
jeden z fabrycznie wgranych programów lub 

indywidualnie zaprogramować termosta we-
dług swoich potrzeb.
living connect® oraz Danfoss Link™ CC to 
bezprzewodowa kontrola, komfort oraz wy-
goda użytkowania. Sytem Danfoss Link ste-
ruje ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu 
oraz umożliwia szybką zmianę nastaw na pa-
nelu centralnym. 
Temperatura może być również zmieniona 
za pośrednictwem termostatu elektronicz-

Nazwa RA2994 RAW5115 RA2920 living design® RAX living eco® living connect®

Rodzaj
wbudowany mieszek 
gazowy, dostępna 
również wersja z czujnikiem 
wyniesionym

wbudowany mieszek 
cieczowy, dostępna 
również wersja z czujnikiem 
wyniesionym

wbudowany mieszek 
gazowy

wbudowany mieszek 
cieczowy

elektroniczny, 
programowalny

elektroniczny, zdalnie 
programowalny

Funkcje

czujnik gazowy 
wbudowany, bezpiecznik 
mrozu, ograniczenie 
i blokowanie zakresu 
regulacji temperatury

czujnik cieczowy 
wbudowany, bezpiecznik 
mrozu, ograniczenie 
i blokowanie zakresu 
regulacji temperatury, 
– pozycja „0” (odcięcie 
zaworu)

czujnik gazowy 
wbudowany, bezpiecznik 
mrozu, ograniczenie 
i blokowanie zakresu 
regulacji temperatury

czujnik cieczowy 
wbudowany, bezpiecznik 
mrozu, pozycja „0” 

oszczędność energii, tygodniowe schematy ogrzewania  
z regulacją obniżeń temperatury, w wersji  living connect® 
programowane zdalnie poprzez panel centralny Danfoss 
Link™ CC, zmienne nastawy i do 3 okresów obniżonej 
temperatury w ciągu doby, tryb wakacyjny

Regulacja temp.  
w pomieszczeniu 5-26°C 8-28°C 5-26°C 8-28°C 6-28°C 4-28°C

Gwint/zatrzask
zatrzask RA, wersja RAVIS  
na stary zawór Danfoss 
RTD-N

zatrzask RA, wersja VERSA 
na stary zawór Danfoss 
RTD-N

do zaworów 
termostatycznych i wkładek 
z połączeniem Danfoss 
RA-N

zatrzask RA lub gwint 
M30x1.5

dostępne adaptery do zaworów Danfoss RA-N, RTD-N, do 
zaworów z połączeniem M30x1.5 oraz do zaworów Herz

Korpus biały biały biały
5 wersji: biała (RAL9016), 
chrom, stal nierdzewna 
(inox), czarna (RAL9005), 
biała (RAL9016)/chrom

biały biały

Cechy szczególne
system „click”, dodatkowe zabezpieczenie 
przeciwkradzieżowe, 

model instytucjonalny, 
zabezpieczony 
przed manipulacją, 
zabezpieczenie przed 
kradzieżą (śruba imbusowa)

funkcja otwartego okna, ochrona przed zakamienianiem 
polegająca na okresowym testowaniu pracy zaworu po 
zakończeniu sezonu grzewczego, precyzyjna regulacja 
PID, sterowanie adaptacyjne, blokada przycisków, 
podświetlany wyświetlacz, trwałość baterii 2 lata, 
sygnalizacja niskiego poziomu naładowania bateriiblokowanie i ograniczanie ustalonej wartości temperatury za pomocą kołków 

ograniczających montowanych w tylnej części głowicy
Cena producenta 56,1 zł netto 45,9 zł netto 78,1 zł netto 65,3 zł netto 198 zł netto 182 zł netto

Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755 07 00, faks 22 755 07 01
www.danfoss.pl, info@danfoss.com
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  W nowoczesnych systemach grzewczych 
nie wystarczy regulować temperaturę wody 
w instalacji c.o. Aby poprawnie zbilansować 
ogrzewanie w budynku, należy wziąć pod 
uwagę, że temperatura powietrza może się 
znacznie różnić w poszczególnych pomiesz-
czeniach. Znaczne różnice mogą się pojawić 
między parterem a ostatnim piętrem lub mię-
dzy pomieszczeniami skierowanymi na połu-
dnie i północ. Temperatura powietrza  
w pomieszczeniu zależy od wielu czynników 
takich, jak: temperatura zewnętrzna, promie-
niowanie słoneczne wpadające przez prze-
szklone drzwi lub okna, ciepła generowa-
nego przez człowieka lub przez urządzenia 
elektryczne. Aby ogrzewać tylko gdzie i kie-
dy jest to konieczne, najprostszym, najtań-
szym i najbardziej niezawodnym rozwiąza-
niem jest wyposażenie każdego grzejnika  
w zawór termostatyczny z głowicą Giacomi-
ni, pozwalający na regulację z bardzo wyso-
ką precyzją. Pozwala to na uzyskanie różnych 
wartości 

temperatury w pokojach, odpowiednio do 
potrzeb i upodobań użytkowników.

Wahania temperatury w pomieszczeniu po-
wodują zmianę objętości płynu w głowicy  
termostatycznej. To pociąga za sobą prze-
mieszczenie wewnętrznego mechanizmu  
powodującego zamykanie lub otwieranie  
zaworu, czyli regulowanie przepływu wody  
w grzejniku. Kiedy temperatura w pomieszcze-
niu zaczyna zbliżać się do wymaganej, gło-
wica zaczyna przymykać zawór stopniowo, 
zachowując minimalny przepływ wody, aby 
utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu.

Głowice termostatyczne Giacomini mają za-
kres regulacji zaczynający się od temperatu-
ry antyzamarzaniowej ustawionej na 8oC,  
a kończący na 32oC. Po zdjęciu główki gło-

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.  
ul. Kociewska 28/30  87-100 Toruń
tel. 56 657 16 00  faks 56 657 16 57
infolinia 801 804 800
info@giacomini.pl, www.giacomini.com

1

nego living connect®, który następnie wysy-
ła sygnał do panelu Danfoss Link™ CC oraz 
synchronizuje stan pracy termostatów we 
wszystkich pomieszczeniach. Tryb wakacyj-
ny umożliwia znaczące oszczędności energii 
dzięki utrzymywaniu niższej temperatury, kie-
dy wyjeżdżamy z domu i przywracaniu tem-
peratury komfortu, kiedy domownicy wra-
cają. Funkcja otwartego okna sprawia, że 
system sam wyłącza ogrzewanie, gdy termo-
stat grzejnikowy wykryje szybki spadek tem-
peratury, taki jak przy otwarciu okien. Ter-
mostaty elektroniczne living eco® i living 
connect® są proste w montażu i pasują do 
większości grzejników i zaworów dostępnych 
na polskim rynku, tj. Danfoss RA, starych za-
worów Danfoss RTD oraz zaworów z połą-
czeniem M30x1,5.
Podążając za nowoczesnym wzornictwem 
grzejników, Danfoss oferuje serię stylowych 
termostatów grzejnikowych living desing®. 
Cała głowica termostatyczna utrzymana 
jest w jednej tonacji kolorystycznej, ideal-
nie współgrającej z grzejnikiem. Pomieszcze-
nia nabierają nowoczesnego i estetyczne-
go wyglądu, a grzejnik wraz z głowicą living 
design® jest dopełnieniem ich charakte-
ru. Głowice serii RAX współpracują z zawo-
rami Danfoss RA a głowice RAX-K z zawora-
mi o połączeniu M30x1.5. Wszystkie modele 
głowic z serii living design® wyposażone są 
w bezpiecznik mrozu, zabezpieczenie przed 
kradzieżą oraz umożliwiają pełne odcięcie 
przepływu przez zawór.
Głowice cieczowe RAW zostały stworzone  
z myślą o wymagających warunkach użyt-
kowania. Ograniczanie i blokowanie zakresu 
temperatury odbywa się za pomocą dwóch 
ograniczników, co sprawia, że głowica nie 
zostanie przypadkowo odkręcona ponad 
potrzeby. 

Specjalne wykonanie mieszka cieczowego 
sprawia, iż głowica umożliwia pełne odcię-
cie przepływu przez zawór. Model przezna-
czony do starych zaworów Danfoss RTD  
występuje pod wyróżniającą go nazwą  
VERSA. Wszystkie modele głowic RAW wypo-
sażone są w bezpiecznik mrozu oraz zabez-
pieczenie przed kradzieżą. 
Głowice serii RAW występują w wersji z ogra-
niczeniem zakresu regulacji temperatury od 
16°C, w myśl rozporządzenia min. infrastruk-
tury o warunkach technicznych obowiązują-
cych w budownictwie wielorodzinnym.
Zastosowanie w głowicy Danfoss RA 
2000 unikalnej technologii mieszka ga-
zowego, zapewnia użytkownikowi możliwość 
uzyskania największych oszczędności wśród 
rozwiązań standardowych. W głowicach RA 
2000 medium jest gaz, który nagrzewa się  
i schładza szybciej od cieczy termostatycznej 
stosowanej w tradycyjnych głowicach. 
Z pozoru niewielka różnica konstrukcyjna, 
daje możliwość szybszego reagowania na 
pojawiające się „darmowe” źródła ciepła. 
Głowice serii RA 2000 współpracują z zawo-
rami Danfoss RA oraz starymi zaworami 
Danfoss RTD (model RAVIS). 
Wszystkie modele głowic z serii RA 2000 wy-
posażone są w bezpiecznik mrozu, zabez-
pieczenie przed kradzieżą oraz możliwość 
ograniczania i blokowania ustawionej war-
tości temperatury. Zwarta i solidna konstruk-
cja głowicy sprawia, iż jest ona bardzo wy-
trzymała na wszelkiego rodzaju uszkodzenia 
mechaniczne.  
Innowacyjne złącze zatrzaskowe, gwarantuje 
stabilne i trwałe połączenie głowicy z zawo-
rem termostatycznym, a sam montaż zajmuje 
tylko kilka sekund. Głowice RA 2000 występu-
ją również w wersji z ograniczeniem tempera-
tury minimalnej 16°C.  
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wicy istnieje możliwość ograniczenia zarów-
no dolnej, jak i górnej nastawy na pożądaną 
wartość. Maksymalna temperatura pracy gło-
wicy wynosi 110oC a maksymalne ciśnienie ro-
bocze 10 bar. Wszystkie głowice mają atest 
Solar Keymark (fot. 1 ) oraz są zgodne z EN 215. 
Wiele czynników (np. powierzchnia pomiesz-

2

4

3

Nazwa R460 R460H R470 R470H T470C do grzejników ła-
zienkowych T462L2 z kapilarą 2 m

Rodzaj cieczowa

Funkcje regulacja temperatury w pomieszczeniu, funkcja antyzamarzaniowa
regulacja temperatury wody  
w instalacji ogrzewania płasz-
czyznowego

Regulacja temp.  
w pomieszczeniu 8-32°C 8-32°C 8-32°C 8-32°C 8-32°C 20-70°C

Gwint/zatrzask Clip-Clap gwint M30x1,5 Clip-Clap gwint M30x1,5 Clip-Clap Clip-Clap
Korpus biała biała biała biała chromowana biała

Cechy szczególne
do zaworów Giacomini z opcją 
termostatyczną, klasa A spraw-
ności energetycznej TELL

do grzejników VK z wkładką 
typu Heimeier, klasa A sprawno-
ści energetycznej TELL

do zaworów Giacomini z opcją 
termostatyczną

do grzejników VK z wkładką 
typu Heimeier

do zaworów: T431C, T357M i 
T358M sonda 115 mm z gwintem 1/2’’

Cena producenta 38,6 zł netto 32,2 zł netto 33,6 zł netto 33,6 zł netto 60 zł netto 191,5 zł netto

czenia) może wpływać na różnicę tempera-
tury mimo identycznej nastawy głowicy. Aby 
tego uniknąć, istnieje możliwość skalibrowania 
głowicy tak, aby zamiast zamykać zawór przy 
20oC w pozycji 3, robił to np. w pozycji 4.

Głowice R460, R470 i R470 C są głowicami  
do szybkiego montażu Clip-Clap pozwalają-
cym na instalację trwającą kilka sekund,  
a R460H i R470H wyposażono w gwint 30x1,5  
i są przeznaczone do grzejników VK z wkład-
ką typu Heimeier.

Głowice R460 i R460H uzyskały najwyższą 
klasę A sprawności energetycznej w nowym 
systemie oceny efektywności energetycznej 
produktów TELL (Thermostatic Efficiency Label) 
– to najwyższa nota. Na ocenę składają się 
parametry: czas zamknięcia, histereza, wpływ 
temperatury wody oraz wpływ różnicy ciśnień.

Ekskluzywna głowica R470C jest przeznaczo-

na do grzejników łazienkowych. Można ją za-
montować na zaworze grzejnikowym T431C 
(po uprzednim zdemontowaniu pokrętła) in-
stalowanym razem z zaworem powrotnym 
T29C (fot. 2 ) lub na zaworze z rurką iniekcyj-
ną T357M i T358M (fot. 3 ) pozwalającym na 
wyposażenie grzejnika w grzałkę elektryczną.

Głowica termostatyczna R462L2 jest prze-
znaczona do instalacji np. ogrzewania pod-
łogowego lub ściennego, w której wyma-
gane jest obniżenie temperatury wody c.o. 
Głowicę montuje się na zaworze termosta-
tycznym przed rozdzielaczem wyposażonym 
w pompę, a jej kapilarę na rozdzielaczu. Na 
głowicy widnieje skala temperatury od 20oC 
do 70oC, jest to temperatura, którą chcemy 
zasilać instalację. Jeżeli temperatura w insta-
lacji przekroczy pożądaną wartość, głowica 
przymknie dopływ wody o wysokiej tempe-
raturze co spowoduje, że na instalację po-
płynie więcej wody powrotnej (fot. 4 ).  
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  Firma Herz posiada bogatą ofertę w za-
kresie zaworów grzejnikowych i głowic ter-
mostatycznych. Szeroki zakres oferowanych 
termostatycznych zaworów grzejnikowych 
uzupełniony jest przez równie bogaty asorty-
ment głowic termostatycznych. Wszystkie gło-
wice Herz mają jako czynnik roboczy ciecz, 
typowym przyłączem jest przyłącze z gwin-

tem M28x1,5, przeznaczone są one do współ-
pracy z zaworami termostatycznymi Herz.  
Firma Herz produkuje także głowice z innymi 
przyłączami, przeznaczonymi do współpracy 
wkładkami termostatycznymi w grzejnikach. 
W ofercie firmy Herz są głowice typowe oraz 
głowice w wykonaniu specjalnym. 
Głowice specjalne to głowice z kapilarą, 
głowice dla niewidomych, opisane w języku 
Brailla, głowice dla ludzi z problemami ma-
nualnymi, głowice z podniesionym zakresem 
regulacji oraz głowice o podwyższonej wy-
trzymałości odporne na kradzież Herzcules. 
Głowice z kapilarą wykonywane są z wynie-
sionymi czujnikami, wyniesionymi czujnikami 
i zadajnikami oraz z czujnikami przylgowy-
mi. Głowice Herz produkowane są w trzech 
głównych rodzinach, które wyróżnia wygląd 
(„Design”). 
Najstarszą rodzinę tworzą głowice serii 7000 
o niepowtarzalnym i charakterystycznym dla 

firmy Herz wyglądzie. Drugą rodzinę tworzą 
głowice serii 9000, powstałe przy współpra-
cy z firmą Porsche Design GmbH, trzecia ro-
dzina to głowice o zminimalizowanych roz-
miarach serii Mini. Najmłodszym produktem 
w tej rodzinie są głowice Projekt, przezna-
czone do budownictwa wielorodzinnego. 
Na szczególną uwagę zasługują głowice se-
rii Mini, charakteryzujące się minimalnymi 
wymiarami, opływową sylwetką, przyjaznym 
wyglądem. Są one owocem prac projektan-
tów firmy Herz, charakteryzują się dużą funk-
cjonalnością, ich delikatny wygląd doskona-
le komponuje się z grzejnikami łazienkowymi. 
Naturalnym kierunkiem rozwoju głowic se-
rii 9000 stała się grupa głowic termostatycz-
nych serii DeLuxe. Głowice tej serii charak-
teryzuje wysoka jakość wykonania, wysokie 
walory estetyczne, możliwość wykonania 
pokrycia zewnętrznego praktycznie w do-
wolnym kolorze i fakturze. Kolorystyka przy 

większych zamówieniach jest do ustalenia 
z klientem. Standardowo w ofercie głowice 
są wykonywane w 19 kolorach. Głowice serii 
DeLuxe przeznaczone są dla klientów  
o wyższych wymaganiach estetycznych do 
wnętrz, gdzie każdy element w pomieszcze-
niu wraz z wyposażeniem stanowi spójną 
kompozycję. Połączenie idei głowic Mini  
i głowic DeLuxe stanowi głowica Mini DeLu-
xe chrom, która jest głowicą Mini w wersji 
DeLuxe. Jest to głowica wykonana w kolory-
styce ciemny chrom, z połyskiem, do zabu-
dowy na zaworze termostatycznym, także 
w wersji DeLuxe o analogicznej kolorystyce. 
Szczególnie polecana do łazienek z grzejni-
kami drabinkowymi o podobnej kolorystyce. 
Szeroka oferta firmy Herz w zakresie głowic 
termostatycznych oraz zaworów jest w sta-
nie zaspokoić nawet najbardziej wybrednych 
klientów pod względem jakości wykonania 
oraz estetyki systemu instalacyjnego.  

Nazwa HERZ 
Dessign

HERZ
Classic

HERZ
Mini

HERZ ze zdalnym  
nastawianiem

HERZ
Herzcules

HERZ
ETFK

Rodzaj cieczowe elektroniczna

Funkcje regulacja temperatury, zabezpieczenie przed mrozem regulacja temperatury,
program tygodniowy

Regulacja temp.  
w pomieszczeniu 6-28°C 6-28°C 6-28°C 6-28°C 8-26°C 5-30°C

Gwint/zatrzask gwint (M28x1,5 – wersja podstawowa)
Korpus: kolor, 
wykończenie

biała, również inne kolory  
w wersji De Luxe biała biała, chrom biała biała biała, z wyświetlaczem

Cechy szczególne możliwość ograniczenia nastawy i zabezpieczenia przed kradzieżą możliwość ograniczenia 
nastawy 

zabezpieczenie przed 
zmianą nastawy oraz 
kradzieżą

program tygodniowy

Cena producenta 36,7 zł netto 38,40 zł netto 44,4 zł netto 152,1 zł netto 101,4 zł netto 165,7 zł netto

HERZ Armatura  
i Systemy Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, 
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
www.herz.com.pl 
centrala@herz.com.pl
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  Znaczący procent przychodu ze sprzeda-
ży Oventrop uzyskuje w grupie produktów 

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42
faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl

Nazwa Uni LH (LD) Uni XH (XD) Vindo TH (TD) UNI LHB Uni SH

Rodzaj czujnik cieczowy

Funkcje regulacja, odcięcie, ukryte 
ograniczanie lub blokada obrotu

regulacja, odcięcie, ograni- 
czanie lub blokada obrotu

regulacja, odcięcie, ograni- 
czanie lub blokada obrotu regulacja regulacja, odcięcie

Regulacja temp.  
w pomieszczeniu 7-28°C, 16-28°C, 8-38°C 7-28°C 7-28°C 7-28°C 7-28°C

Gwint/zatrzask 30x1,5 (LD – złącze zaciskowe) 30x1,5 (XD – złącze zaciskowe) 30x1,5 (TD – złącze zaciskowe) 30x1,5 30x1,5

Korpus: kolor, wykończenie biały, szary, antracyt, 
pozłacany, chrom biały biały biały biały, chrom, inox, antracyt

Cechy szczególne znacznik dla niedowidzących, tarcza pamięci, pozycja „0”  
w standardzie

głowica o zmniejszonym 
rozmiarze, znacznik dla 
niedowidzących, pozycja „0”  
w standardzie

typ instytucjonalny, 
podwyższona odporność na 
wandalizm i próby kradzieży, 
ukryta skala, nastawa z użyciem 
specjalnego klucza

głowica dekoracyjna, znacznik 
dla niedowidzących, pozycja 
„0” w standardzie

Cena producenta od 48 zł netto* od 50 zł netto* 45 zł netto* 94 zł netto* od 60 zł netto*

*przy kursie 1 euro = 4,2 zł

określanych jako „armatura grzejnikowa”. 
Podstawowym produktem w tej grupie są za-
wory termostatyczne wraz z głowicami ter-
mostatycznymi we wszelkich stosowanych  
w praktyce konfiguracjach.

Techniczne argumenty za  
zastosowaniem zaworów  
i termostatów Oventrop

Konstrukcyjne przystosowanie zaworów 
do współpracy z termostatem cieczo-
wym. Ciecz jako medium o słabej ściśliwości 
wytwarza przy wzroście objętości (wskutek 
rosnącej temperatury) dużą siłę nacisku na 
trzpień i grzybek zaworu. 

Silny termostat pozwala na użycie w zaworze 
silnej sprężyny powrotnej odpowiedzialnej za 
otwieranie go, kiedy temperatura otoczenia 
spada (pamiętajmy: termostat przymyka za-
wór, sprężyna go otwiera). 
Sprężyna w zaworze Oventrop ma siłę 5 kG. 
Jej zastosowanie ma pozytywny wpływ na 
pewne aspekty pracy zaworu w instalacji:
- sprężyna pewnie odrywa grzybek od gniaz-
da zaworu po okresie silnego docisku (np.  
w warunkach wysokiej temperatury lata)  
i okresowego opróżnienia fragmentu instala-
cji, w której zawór pracuje. Dzięki temu  
w znacznie mniejszym stopniu grozi mu tzw. 
„zapieczenie” objawiające się trwałym od-
cięciem przepływu przez grzejnik;

- siła sprężyny w miarę pewnie pokonuje 
również rosnące z latami eksploatacji opory 
przesuwu trzpienia zaworu (np. wskutek wy-
trącania się osadów i odkładania innych za-
nieczyszczeń). Zawór nie tylko wykazuje pod-
wyższoną odporność na złą jakość wody 
instalacyjnej, ale przede wszystkim zachowu-
je swoje zdolności regulacyjne w dłuższym 
okresie eksploatacji. Dotyczy to zwłaszcza 
wartości tzw. histerezy, która decyduje o po-
ziomie energooszczędności zaworu termosta-
tycznego i która zależy wprost od oporów ru-
chu zespołu termostat – zawór.

Oventrop zapewnia niespotykany u kon-
kurencji wybór głowic termostatów. Kilka-
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oceną produktu, z których jedynie Heimeier 
uzyskał notę „bardzo dobry”. Istotną rzeczą 
jest fakt, iż mimo upływu lat, ogólnych ten-
dencji do obniżania kosztów produkcji, prze-
noszenia fabryk do państw azjatyckich itp., 
Heimeier opierał się tego typu „trendom”, 
stawiając zawsze jako nadrzędny cel jakość 
produktu. Efektem tego jest pozostawienie 
zdecydowanej większości produkcji do dnia 
dzisiejszego w fabrykach niemieckich. Część 
jedynie w postaci linii montażowych uległa 
przeniesieniu do fabryki… w Olkuszu! (Polska). 
Tym samym kupując głowicę K, możemy 
być pewni tej samej wysokiej klasy produk-
tu, jak miało to miejsce 20 lat temu. Gwaran-
cją na to są np. okresowe oceny Stiftung Wa-
rentest, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: 
Fundacja testowania towarów. Organiza-
cja założona została w 1964 r. przez rząd nie-
miecki jako instytut, którego zadaniem jest 
przeprowadzanie porównawczych testów 
produktów i usług. Fundacja jest całkowicie 
niezależnych organem, co powoduje brak 
wpływu na to, który produkt i w jaki sposób 
jest testowany oraz nadaje absolutny obiekty-
wizm publikowanym ocenom. Zawór termosta-
tyczny + głowica K  Heimeier czterokrotnie 
z rzędu w ocenie Stiftung Warentest dosta-
ła notę najwyższą: bardzo dobrą (sehr gut). 
Żadna inna firma nie może się pochwalić takim 
osiągnięciem przez tak długi okres czasu. 
Potwierdzeniem jakości produktu jest także 
przyznana klasa w systemie oceny energe-

  Marka Heimeier często jest kojarzona z le-
gendarną jakością, a głowica K stanowi sy-
nonim precyzji i niezawodności. Skojarzenia 
owe wynikają z rzeczywistych cech oraz pa-
rametrów produktów, a ich potwierdzeniem 
są wyniki różnego rodzaju badań, testów  
i porównań niezależnych instytucji. Analizu-
jąc historię marki na rynku polskim, armatura 
termostatyczna Heimeier pojawiła się w gru-
pie kilku konkurencyjnych marek z począt-
kiem 1991 r. Poprzez COBRTI Instal formalne 
dopuszczenie do stosowania w polskich wa-
runkach eksploatacyjnych uzyskało wówczas  
6 zagranicznych producentów. Akcepta-
cja stosowania opatrzona była także ogólną 

TA Hydronics
Olewin 50A, 32-300 Olkusz
tel. (32) 75 88 200, faks (32) 75 88 201
sprzedaz.pl@tahydronics.com, 
www.tahydronics.pl

dziesiąt różnych ich wariantów gwarantuje 
pewność znalezienia odpowiedniego termo-
statu dla każdej sytuacji na budowie. Termo-
staty mogą być użyte do zwykłych zaworów 
grzejnikowych lub do wkładek zaworowych 
zintegrowanych w grzejnikach typu com-
pact. W standardowym wykonaniu wypo-
sażone są w funkcję pełnego zamknięcia 
(pozycja „0” na skali), umożliwiającą odcię-
cie przepływu przez grzejnik również w tem-
peraturze poniżej 7ºC. Dla obawiających 
się niskiej temperatury otoczenia dostęp-
ne są wersje bez tej funkcji. Zakres regulowa-
nej temperatury od 7 do 28ºC, z możliwością 
blokowania wybranego ustawienia lub ogra-
niczania dowolnego przedziału skali tem-
peratury. Oprócz tradycyjnych termostatów 
program sprzedaży obejmuje również dużą 
gamę termostatów ze zdalnymi czujnikami  
i nastawnikami.

Termostaty grzejnikowe Oventrop jako jed-
ne z pierwszych zostały sprawdzone w syste-
mie oceny energetycznej TELL (Thermosta-
tic Efficiency Label). Nowy wyróżnik armatury 
grzewczej służy jako dodatkowa informacja 
oraz wskazówka dla klientów, którzy przywią-
zują dużą wagę do oszczędzania energii.  

Etykieta TELL pozwala na pierwszy rzut oka 
rozpoznać w produkcie Oventrop nowocze-
sne i efektywne urządzenie służące oszczę-
dzaniu energii. Klasyfikacja TELL oparta jest 
na surowych wymaganiach technicznych. 
Jednym z nich jest spełnienie wszystkich eu-
ropejskich norm dotyczących sprawdzanego 
produktu. Oventrop nabył tym samym prawo 
do etykietowania termostatów UNI XH i UNI 
SH znakiem TELL. Wymienione termostaty i za-
wory odpowiadają wymaganiom klasy ener-
getycznej A (najwyższej możliwej w klasyfika-
cji). Dzięki zintegrowanej nastawie wstępnej 
zawory umożliwiają hydrauliczne dopasowa-
nie ilości czynnika, a tym samym dostarcze-
nie odpowiedniej ilości ciepła do każdego  
z grzejników instalacji.
Użycie materiałów najlepszego gatunku, sta-
ranna i precyzyjna obróbka półfabrykatów, 
konsekwentne dotrzymywanie reżimu wdro-
żeniowo-produkcyjnego oraz wysoki poziom 
serwisu udokumentowane są i gwarantowa-
ne certyfikatem ISO 9001. 
Rodzinna własność firmy Oventrop od mo-
mentu powstania do dnia dzisiejszego (160 
lat tradycji) są nieformalną rękojmią nieza-
wodności produktów trafiających do rąk 
klientów.  

Firma Oventrop znana jest w branży  
z prostych rozwiązań niektórych proble-
mów związanych z montażem i eksplo-
atacją instalacji. Należą do nich m.in.:
• adaptery kątowe ułatwiające mon-

taż i obsługę termostatów w wąskich 
wnękach grzejnikowych,
• nakładki na skalę, ułatwiające od-
czyt jej cyfr na termostacie ułożonym 
prostopadle do linii wzroku.

Oventrop – łatwy montaż w każdej sytuacji
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Nazwa Heimeier K Heimeier DX Heimeier B Heimeier VDX Heimeier F Heimeier WK

Rodzaj cieczowa

Funkcje regulacja temperatury, możliwość ograniczenia zakresu nastaw 
temperatury

regulacja temperatury, ukryta 
nastawa temperatury

regulacja temperatury, do grzej-
ników zintegrowanych z wkład-
ką zaworową

regulacja temperatury, usytu-
owanie punktu odniesienia dla 
regulacji w innym miejscu niż 
miejsce montażu głowicy

regulacja temperatury, wersja 
kątowa do grzejników zintegrowa-
nych, z możliwością montażu po 
dowolnej stronie grzejnika

Regulacja 
temp. w po-
mieszczeniu

6-28°C, 16-28°C, 5-35°C (wersja 
do pływalni), 0-28°C (wersja  
z położeniem zerowym)

6-28°C, 16-28°C 8-26°C 6-28°C 0-27°C 6-28°C

Gwint/zatrzask gwint M30x1,5 gwint M30x1,5, połączenie RA  
i RTD-N gwint M30x1,5 gwint M30x1,5 gwint M30x1,5 gwint M30x1,5

Korpus
biała, chromowana, antracy-
towa jasnoszara, ciemnoszara, 
czarna

biała, chromowana, grafitowa,  
jasnoszara, ciemnoszara, perga-
minowa

biała biała biała biała

Cechy 
szczególne

czujnik wbudowany, dostępne 
wersje: z czujnikiem zdalnym,  
z zabezpieczeniem antykradzie-
żowym, dwa klipsy ograniczają-
ce, oznakowanie dla niewido-
mych oraz ograniczenie do 16˚C 

czujnik wbudowany, dostępne 
wersje na zawór RTD oraz wkład-
kę RA oraz  z ograniczeniem do 
16˚C

czujnik wbudowany, model 
wzmocniony, do miejsc ogólno-
dostępnych z ograniczeniem lub 
blokowaniem zakresu temp. oraz 
z zabezpieczeniem przed mani-
pulacją nastawy i kradzieżą

czujnik wbudowany, przeznaczo-
na do montażu na grzejnikach z 
wbudowaną wkładką termosta-
tyczną z gwintem M30x1,5, dzięki 
nowoczesnej konstrukcji tworzy z 
grzejnikiem wzajemnie dopaso-
waną całość

różne długości kapilary od 2, 5, 
8, 10, 15 m, wersja z nastawni-
kiem zdalnym z wbudowanym 
czujnikiem oraz z nastawnikiem 
zdalnym z czujnikiem wyniesio-
nym (nastawnik centralny) 

czujnik wbudowany, wykonanie 
kątowe, co pozwala zmniejszyć 
szerokość wnęki dla grzejnika, 
głowica dzięki funkcji przezbraja-
nia ma możliwość montażu  
z obu stron grzejnika 

Gwarancja 5 lat 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata

tycznej TELL. Certyfikacja polega na wyzna-
czeniu wskaźnika EEI, który uwzględnia m.in. 
wpływ temperatury czynnika na pracę ar-
matury, histerezę, czas reakcji, wpływ zmia-
ny ciśnienia. Głowica typu K, DX, B zostały 
umieszczone w najwyższej możliwej kla-
sie A, co jednoznacznie potwierdza ich pre-
cyzję pracy oraz energooszczędność.
Aspekty techniczne głowic termostatycz-
nych marki Heimeier, które decydują o ich 
prezycji i niezawodności zostały szczegóło-
wo opisane w artykułach technicznych do 
pobrania ze strony www.tahydronics.pl w za-
kładce wsparcie techniczne.
Powyższe dowodzi, że głowicom Heimeie-

ra można bez obaw powierzyć zadanie dba-
łości o ciepło w pomieszczeniu z równoległą 
troską o możliwie niskie koszty eksploatacyj-
ne. Praktyczne informacje na głowicy rów-
nież zwiększają świadomość klienta odnośnie 
wykorzystania głowicy do regulacji tempera-
tury. Dodatkowym walorem i przewagą pro-
duktów Heimeier jest ich różnorodność  
w dostępnych barwach, formach i wersjach. 
Przeglądając głowice termostatyczne He-
imeier, znaleźć można głowice o kształcie 
tradycyjnym (głowica K) lub nieco smuklej-
szym (głowica DX).
Dostępne są wersje proste, jak i kątowe (typ 
WK). Do dyspozycji są głowice z czujnikiem 

wbudowanym oraz nastawnikiem zdalnym. 
Znaleźć można modele o standardowym za-
kresie temperatury, a także przewidziane do 
pomieszczeń o podwyższonej temperaturze 
(wersja do pływalni do 35oC). Ogólnie mó-
wiąc, wśród głowic Heimeier znaleźć można 
ponad 100 różnych modeli, w tym w ponad 
20 wersjach kolorystycznych. To plasuje gło-
wice Heimeiera na najwyższym miejscu tak-
że w zakresie różnorodności, co oczywiście 
jest jednoznaczne z dbałością o zadowole-
nie klienta. 
Podsumowując, głowice Heimeier to produk-
ty potrafiące spełnić:
• wymagania stawiane komfortowi cieplnemu

• wymogi wynikające z technicznych uwa-
runkowań montażu grzejnika,
• warunki dyktowane estetyką pomieszcze-
nia oraz gustem klienta.  

http://www.instalreporter.pl
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  Budowane współcześnie domy pasyw-
ne oraz energooszczędne wyposażone są 
w systemy pozwalające na odzysk ener-
gii ze źródeł odnawialnych. Podstawowy-
mi elementami systemów wentylacji tego 
typu budynków są rekuperatory, konstruowa-
ne w oparciu o wymienniki ciepła o wysokiej 
sprawności. Rekuperatory niejednokrotnie 
współpracują z szeregiem urządzeń przyczy-
niających się do zwiększenia odzysku energii 
cieplnej, a w związku z tym do zmniejszenia 
kosztów ogrzewania domów, w których syste-
my te są zainstalowane. 
Spośród dostępnych na rynku rozwiązań, na 
szczególną uwagę zasługują gruntowe wy-
mienniki glikolowe. Służą one do dogrzewa-
nia powietrza czerpanego z zewnątrz przez 
rekuperator w okresie zimowym oraz jego 
schładzania podczas występowania letnich 

upałów. W połączeniu z rekuperatorem za-
pewniają optymalną temperaturę świeże-
go powietrza nawiewanego do pomieszczeń 
mieszkalnych.

Zamiast nagrzewnicy wstępnej

Przykładem gruntowego wymiennika glikolo-
wego jest urządzenie WG-01 firmy Metalplast, 

które wykorzystuje naturalne właściwości grun-
tu, transportując ciepło spod jego powierzch-
ni do wymiennika ciecz-powietrze i ogrzewa 
bądź schładza powietrze doprowadzane sys-

Wymienniki glikolowe służą do dogrzewania powietrza czerpanego  
z zewnątrz przez rekuperator w okresie zimowym oraz jego schładzania 
podczas występowania letnich upałów. Przykładem jest urządzenie  
WG-01 firmy Metalplast, które wykorzystuje naturalne właściwości gruntu, 
transportując ciepło spod jego powierzchni do wymiennika  
ciecz-powietrze i ogrzewa bądź schładza powietrze doprowadzane 
systemem kanałów wentylacyjnych budynku.

Wspomaganie rekuperatora 

Wymiennik 
glikolowy WG-01

  Michał Kamyk

W konstrukcji firmy Metalplast, ciepło 
transportowane jest poprzez 35% roz-
twór glikolu propylenowego, zamknię-
tego w układzie hydraulicznym, dzięki 
czemu powietrze nie ma kontaktu  
z glikolem, ani tym bardziej z gruntem, 
gdzie mogą występować zanieczysz-
czenia lub wody podziemne.  
Przyczynia się to w znacznej mierze do 
eliminacji ryzyka bakteryjnego skaże-
nia powietrza oraz rozwoju grzybów 
czy też pleśni. Ze względu na jego bu-
dowę, nie ma konieczności czyszcze-
nia układu hydraulicznego. Wymiennik 
zawsze pozostaje wolny od zanieczysz-
czeń chemicznych i biologicznych.

Moduł wymiennika ciecz-powietrze 
ma dużą powierzchnię wymiany cie-
pła równą 21m2, natomiast jego mak-
symalne opory powietrza wynoszą  
65 Pa przy wydajności 500 m3/h.  
Część wymiennika, stanowiąca rurę  
PE wypełnioną roztworem glikolu pro-
pylenowego umieszczonego pod zie-
mią ma długość 200 m, dzięki cze-
mu odzysk ciepła z gruntu jest bardzo 
efektywny.  
Odpowiednio dobrana długość rury 
oraz stężenie i objętość roztworu będą-
cego nośnikiem energii cieplnej decy-
dują o wysokiej sprawności działania 
systemu.

Budowa wymiennika WG-01
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Twój ekspert  
od wentylacji

PPHU „Metalplast”  
Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21
tel./faks 32 285 54 11, 32 285 54 86

e-mail: biuro@metalplast.info.pl
www.metalplast.info.pl

WenTylaTory dachoWe   rekuperaTory 
aparaTy  

GrzeWczo-WenTylacyjne 
 WenTylaTory  

promieniowe i kanałowe 
 GrunToWe 

wYmienniki Ciepła 

temem kanałów wentylacyjnych budynku. 
Urządzenie doskonale sprawdza się w roli na-
grzewnicy wstępnej w systemach wentyla-
cji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Układ 
glikolowy czerpie ciepło z gruntu, którego 
temperatura na głębokości 1,5-1,8 m pod-
czas zimy wynosi około 7oC. Czynnik transpor-
towany jest za pomocą pompy obiegowej 
do wymiennika lamelowego, gdzie powo-
duje ogrzanie powietrza czerpanego o tem-
peraturze -20oC do temperatury 4-5oC. Dzię-
ki temu temperatura powietrza wlotowego 
rekuperatora zawsze ma wartość dodatnią, 
natomiast wymiennik rekuperatora nigdy 
nie ulega oblodzeniu. Podczas letnich upa-
łów osiągających temperaturę 30oC i przy 
temperaturze gruntu na poziomie 18oC, wy-
miennik glikolowy schładza powietrze wloto-
we do temperatury 19oC. Zapewnia on do-
pływ chłodnego powietrza do pomieszczeń 
i poprawę komfortu. Znaczny wpływ na ob-
niżenie temperatury mieszkań ma praca wy-
miennika glikolowego podczas nocy. 

Dopasowana automatyka

Moduł pompy działa w pełni automatycznie, 
zgodnie z nastawami temperatury dla okre-
sów letniego i zimowego. Dostępny jest on 
w wersji ze zintegrowanym modułem steru-
jącym, wyposażonym w wyświetlacz ciekło-
krystaliczny lub w wersji podstawowej, prze-
znaczonej do współpracy z automatyką 
rekuperatora. Zastosowanie wysokosprawnej 
i energooszczędnej pompy obiegowej, prze-
znaczonej dla układów solarnych, zapew-
nia odpowiednie parametry pracy oraz niski 
pobór energii elektrycznej. Urządzenie dzia-
ła ponadto jedynie latem i zimą. W okresach 
przejściowych dezaktywuje się automatycz-
nie, co pozwala na regenerację złoża. Pro-

ces regeneracji gruntu przebiega w sposób 
naturalny, a przyczyniają się do tego jesien-
ne opady deszczu oraz topniejący wiosną lód 
oraz śnieg. Temperatura gleby na poziomie 
ułożenia rury wymiennika oraz jej wilgotność 
ulegają wówczas stabilizacji. Należy zazna-
czyć, iż urządzenie najlepiej sprawdza się na 
terenach, gdzie wilgotność gleby jest wysoka.

Korzystnie dla rekuperatora

Praca wymienników glikolowych wpływa bar-
dzo korzystnie na funkcjonowanie i żywotność 
wymienników ciepła zainstalowanych w re-
kuperatorach. Podczas zimy zapewniają one 
stabilizację temperatury powietrza wlotowe-
go, utrzymując stale wartość dodatnią. Dzięki 
temu system zapobiegający oblodzeniu reku-
peratora, oparty zazwyczaj o grzałki elektrycz-
ne jest zbędny. Porównując moce kilkusetwa-
towej grzałki oraz modułu pompy wymiennika 
glikolowego o mocy maksymalnej wynoszącej 
75 W, można łatwo zauważyć poziom oszczęd-
ności energii elek-
trycznej.  
W okresie letnim 
pomieszczenia są 
naturalnie schła-
dzane. Ponosząc 
równie niewielkie 
nakłady finanso-
we (w porówna-
niu do klimaty-
zatorów), system 
wentylacji me-
chanicznej wy-
posażony w wy-
miennik glikolowy 
zapewnia popra-
wę komfortu użyt-
kowników.  

APARATY
GRZEWCZO- 

WENTYLACYJNE REKUPERATORY
WENTYLATORY  
PROMIENIOWE 

GRUNTOWE
WYMIENNIKI

CIEPŁA WENTYLATORY DACHOWE

PPHU „Metalplast”
Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, 
ul. Strzelecka 21

tel./faks 32 285 54 11, 32 285 54 86
e-mail: biuro@metalplast.info.pl

www.metalplast.info.pl

Firma Valsir wprowadziła specjalną promo-
cję cenową do końca roku na system Bravo-
press. Szczegóły promocji u przedstawicieli 
handlowych.
Bravopress to nowa gama złączek zacisko-
wych z PPSU do instalacji grzewczych i sani-
tarnych. Dostępna jest szeroka gama złączek 
w średnicach: 16x2, 20x2, 26x3, 32x3.
Podstawowe zalety:

- Multipress – możliwość zaciskania wieloma 
rodzajami szczęk (h-th-u-b-f-c);
- podwójna uszczelka o-ring gwarantuje do-
skonałą szczelność połączeń;
- funkcja kontroli nieszczelności – w przypad-
ku braku lub nieprawidłowego zaciśnięcia 
złączki na rurze sygnalizowane wyciekiem 
wody podczas próby ciśnieniowej instalacji;
- jakość – wykonane z polisulfonu (PPSU), 
polimeru o bardzo dużej wytrzymałości me-
chanicznej gwarantującej trwałość, tuleja 
zaciskowa ze stali nierdzewnej odporna na 
korozję, wyrób wyprodukowany zgodnie  
z wymaganiami UE;
- odporność chemiczna na większość sub-
stancji rozpuszczonych w wodzie, a także 
chlor, cement i wapno;
- możliwość stosowania w instalacji wody pit-
nej – atest PZH na kontakt z wodą pitną.

Valsir – promocja złączek BRAVOPRESS
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zwalają na coraz lepsze wykorzystanie pro-
cesu odzyskiwania energii z pary wodnej po-
wstającej podczas spalania. Oprócz nowych 
i bardziej wydajnych wymienników ciepła, 
urządzenia oferują coraz lepszą regulację 
elektroniczną i pneumatyczną.
Kotły Genus Premium EVO cechują się sta-
łym, niskim poborem mocy elektrycznej na 
poziomie 74 W. Zostały wyposażone w nowej 
generacji pompy w najwyższej klasie spraw-
ności z pełną modulacją dostosowywa-
ną do mocy kotła. Nawet przy maksymalnej 

  Technologia kondensacyjna już dziś staje 
się głównym sposobem pozyskiwania energii 
z gazu, jednak nadal podlega ciągłemu do-
skonaleniu. Na mocy znowelizowanej  
Dyrektywy ERP już w 2015 roku zastosowane  
w kotłach podzespoły będą musiały spełniać 
podwyższone kryteria energooszczędności. 
Przyszłość należy do inteligentnych urządzeń 
grzewczych pobierających minimalną ilość 
energii elektrycznej i paliw. Ochrona klimatu  
i obniżenie zużycia zasobów nieodnawialnych 
to cel, którego osiągnięcie wymaga przede 

wszystkim zmian w projektowaniu budynków  
i ich instalacji. Kotły kondensacyjne już przy-
czyniły się do rewolucji w technologiach 
ogrzewania gazowego, jednak niebawem zo-
staną objęte bardziej rygorystycznymi przepi-
sami dotyczącymi poziomu zużycia energii.

Genus Premium EVO – kondensacyjna
technologia przyszłości

Producenci nie poprzestają na innowacjach, 
wprowadzając nowe rozwiązania, które po-

Dyrektywa unijna dotycząca ekoprojektowania produktów związanych z energią  
ERP (2009/125/EC) wprowadza obowiązek stosowania skrajnie energooszczędnych 
pomp obiegowych w nowych klasach sprawności IE2 i IE3 od sierpnia 2015 roku. 
Dotyczy to m.in. urządzeń i układów grzewczych. Kotły kondensacyjne Ariston  
z gamy EVO już dziś spełniają zaostrzone wymagania pod kątem 
energooszczędności pomp, które będą obowiązywać za trzy lata. Zgodność pomp z wymagającymi standardami 
europejskimi potwierdza etykieta ENER PLUS HEP. Przyszłościowe urządzenia grzewcze umożliwiają ponadto 
łatwą i szybką rozbudowę systemu o instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Ariston z myślą o przyszłości 

Kotły kondensacyjne  
Genus Premium EVO  
spełniają najwyższe standardy 
energetyczne

  Rafał Kowalczyk

prędkości urządzenie pobiera zaledwie 46 W 
mocy. 
W praktyce pompy zainstalowane w ko-
tłach kondensacyjnych z gamy Genus 
Premium EVO zużywają nawet 10-krotnie 
mniej energii elektrycznej niż ich trady-
cyjne odpowiedniki. 
To ogromna zaleta szczególnie w budyn-
kach, w których wykorzystuje się dużą liczbę 
urządzeń elektrycznych. 

Technologia kondensacyjna EVO oferuje jed-
nak o wiele więcej innowacji wpływających 
na wysoką wydajność urządzeń:
• oszczędność energii gwarantuje elektro-
nicznie sterowany układ zapłonowy z palni-
kiem o szerokiej modulacji 1:10. Pozwala to 

Genus Premium EVO
Przekrój przez kocioł Genus 
Premium EVO
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zminimalizować liczbę sekwencji włączeń  
i wyłączeń, co również wpływa na wydłuże-
nie żywotności podzespołów; 
• pneumatyczna regulacja podawania pa-
liwa i modulowany wentylator pozwalają na 
optymalne dobranie proporcji mieszanki po-
wietrze-gaz. W ten sposób ogranicza się stra-
ty w procesie spalania; 
• precyzyjna regulacja sprawia, że spraw-
ność kotłów kondensacyjnych Genus Pre-
mium EVO sięga nawet 108%. Przekłada się 
to na możliwość zaoszczędzenia nawet do 
40% wydatków na gaz i obniżenie emisji ga-
zów cieplarnianych do atmosfery o 75% (kla-
sa NOx5).

Kotły zawsze gotowe na zmiany

Wymagania odnośnie charakterystyki ener-
getycznej budynków będą ulegać w przy-

szłości zaostrzeniu, co oznacza zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii w cał-
kowitym bilansie energetycznym. Kotły kon-
densacyjne marki Ariston są przygotowane 
do współpracy z kolektorami i zasobnikiem 
solarnym Kairos Macc czy zewnętrznymi mo-
dułami hydraulicznymi wyposażonymi w mo-
dulowane pompy. Możliwe jest podłącze-
nie maksymalnie dwóch grup pompowych, 
co pozwala na uzyskanie nawet do sześciu 
stref grzewczych. Wszystkie elementy zostały 
wyposażone w protokół komunikacyjny BUS 
Bridgenet® umożliwiający komunikację urzą-
dzeń drogą radiową i łatwe łączenie z inny-
mi urządzeniami w trybie Plug&Play. Oznacza 
to możliwość tworzenia wielowariantowych 
połączeń bez potrzeby ręcznego wprowa-
dzania odrębnych ustawień do każdego 
urządzenia osobno. Parametry pracy syste-
mu można monitorować i zmieniać w każdej 
chwili z dowolnego miejsca w budynku za 
pomocą mobilnego sterownika SENSYS. Urzą-
dzenie zostało wyposażone w matrycę Ma-
trix, z funkcją wyświetlania dużych ikon, pod-
powiedzi dalszego postępowania, a także 
rozbudowanych wykresów przebiegu pracy 
urządzeń.
Fot. Ariston  

Kotły Genus Premium EVO to dwufunk-
cyjne urządzenia z segmentu PREMIUM 
dla najbardziej wymagających Klien-
tów oferowane w przedziałach mocy 
od 24-35 kW.
• Modulacja mocy 1:10, moc jest re-
gulowana na podstawie realnego za-
potrzebowania ciepła, maksymalna 
oszczędność energii
• Pompa z pełną modulacją elek-
troniczną: optymalizacja pracy kotła, 
redukcja zużycia energii połączona  
z cichą pracą
• Komfort akustyczny dzięki mniejszej 

liczbie sekwencji włączenia i wyłącze-
nia kotła, nowy tłumik i panele wycisza-
jące
• Przygotowany do pracy w zinte-
growanych systemach dzięki nowe-
mu protokołowi komunikacji Bus Bridge-
Net®

• Nowy podświetlany wyświetlacz  
Matrix
• Przystosowany do współpracy z sys-
temami solarnymi
• System zapobiegający zamarzaniu, 
odkładaniu się kamienia i blokowaniu 
pompy

Genus Premium EVO – specyfikacja techniczna

Moduły hydrauliczne z linii EVO również  
zostały wyposażone w pompy z modulacją 
elektroniczną

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl
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ko w pomieszczenie. Podciśnienie panują-
ce w obiekcie będzie wyrównywane przez 
powietrze podgrzane w kurtynie. W warun-
kach normalnych (równowagi ciśnienia) lub 
przy nadciśnieniu do kurtyny będzie się do-
stawało powietrze zewnętrzne bezpośrednio 
lub zmieszane z ciepłym powietrzem z po-
mieszczenia. Moc grzewcza kurtyny musi być 
jednak znacznie większa, gdyż temperatura 
powietrza zasysanego jest niższa niż w przy-
padku STE.

  Proste systemy modułowe
Najczęściej stosowana kurtyna powietrza sta-
nowi samodzielny moduł, który zasysa, pod-
grzewa i nawiewa pionowo z góry powietrze. 
Prędkość nawiewu z wysokości 2,1-2,3 m wyno-
si ze względów komfortu najwyżej 5-7 m/s.  
Dla typowych sytuacji jest to proste, elastyczne 
i dobrze działające w praktyce rozwiązanie.

Zabudowa standardowa (STE)
Stosowana jest w obiektach z nadciśnieniem  

i równowagą ciśnienia. Walec powietrza się-
ga głęboko w pomieszczenie (10 -15 m).  
Jeśli jednak w obiekcie wystąpi podciśnienie, 
to zimne powietrze niestety przedostaje się 
dołem do pomieszczenia.

Zabudowa na zasadzie walca odcinają-
cego (AWE)
Dedykowana jest tylko do obiektów z pod-
ciśnieniem. Walec powietrza zamyka się 
w obrębie kurtyny, nie wchodząc głębo-

Zabudowa 
nawiewu 
powietrza  
w kurtynach

  Piotr Urasiński

Zabudowa TWINOR

Zasłona powietrzna TWINOR (patent firmy 
TTL) składa się z dwóch przeciwnie wirują-
cych walców powietrza i może być stosowa-
na we wszystkich warunkach ciśnień.  
To nowoczesne rozwiązanie charakteryzuje 
się znacznymi zaletami wobec prostych za-
słon:
• ilość powietrza może – przy niezmienionym 
komforcie w obszarze drzwi – zostać zwięk-
szona, przez co uzyskujemy większą skutecz-
ność ekranowania;
• walec powietrza nie sięga w głąb pomiesz-
czenia. W odległości 2 m niewyczuwalny jest 
praktycznie żaden ruch powietrza;
• strata energii jest mniejsza dzięki zimne-
mu walcowi zewnętrznemu i ciepłemu we-
wnętrznemu;
• jeśli wzrasta temperatura na zewnątrz, moż-
na poprzez zwykły termostat pomieszczenio-
wy wyłączyć ciepły walec wewnętrzny;
• stosując TWINOR, można przeważnie zrezy-
gnować z wiatrołapu.  

kurtyny powietrzne 
wykonane w technologii 
TWINOR
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 Kotły na paliwa stałe a sposób podgrzewu wody użytkowej

Czy zastanawiali się Państwo na czym po-
lega podgrzew ciepłej wody użytkowej 
sterowanej regulatorem kotła na paliwa 
stałe? Czy istnieje taka możliwość w przy-
padku kotłów z zasypem ręcznym? Jeśli 
tak, w jaki sposób jest to realizowane?

Otóż na wstępie należy wyjaśnić, iż sterowany 
podgrzew wody użytkowej realizowany w ko-
tłach na paliwa stałe jest możliwy zarówno  
w przypadku kotłów z automatycznym poda-
waniem paliwa, jak i z klasycznym, ręcznym za-

sypem. Pisząc o sterowanym podgrzewie c.w.u., 
nie mam tu na myśli podgrzewania instalacji 
systemu grzewczego wraz z grawitacyjnym na-
pełnianiem podgrzewacza wody, lecz sterowa-
nie zadanej temperatury wody w podgrzewa-
czu c.w.u. z dokładnością do kilku stopni. 

Indywidualny podgrzew ciepłej wody użyt-
kowej bardzo często jest potocznie nazy-
wany „trybem lato”. Nazwa pochodzi od 
braku konieczności ogrzewania instalacji 
grzewczej w ciepłym okresie w ciągu roku. 

Odpowiedzi udzielił:
Marcin Foit
Kierownik Działu 
Technicznego 
Klimosz Sp. z o.o.

„Tryb lato” – powszechnie oznacza pod-
grzew tylko i wyłącznie wody użytkowej. 
Tryb ten jest od lat stosowany w przypad-
ku kotłów z automatycznym podawaniem 
paliwa. Dokładnie oznacza on pracę ko-
tła (palnika automatycznego) w trybie 
nagrzewania do momentu załadowa-
nia podgrzewacza wody użytkowej do za-
danej temperatury. Temperaturę zadaną 
ustawia użytkownik. Pozostały czas pra-
cy kotła, czyli ten, w którym kocioł pod-
trzymuje tylko żar na palenisku lub jest 
całkowicie wyłączony (kotły z cyklicznym 
procesem rozpalania oraz wygaszania 
paleniska) nazywany jest stanem czuwa-
nia lub uśpienia kotła. Kocioł do momen-
tu spadku temperatury w podgrzewaczu 
wody, nie zostanie uruchomiony w stan 
nagrzewania, czyli normalnej eksploata-
cji paleniska. Szczegółowo można opisać 
to w nieco inny sposób. O tym, czy kocioł 
ma ładować podgrzewacz wody czy też 
nie, decyduje czujnik temperatury umiesz-

czony wewnątrz zasobnika c.w.u., który  
z kolei steruje pracą pompy ładującej 
podgrzewacz. W przypadku kotłów z au-
tomatycznym podawaniem paliwa (pal-
niki retortowe, rynnowe, posuwowe, inne) 
bez możliwości samozapłonu i całkowite-
go wygaszania paleniska (jak palniki spe-
cjalistyczne peletowe) w momencie bra-
ku potrzeby ładowania zasobnika c.w.u 
będą utrzymywać minimalną temperatu-
rę kotła ustawioną przez użytkownika lub 
serwisanta. Zwykle waha się ona w prze-
dziale 35-50oC. Spadek samej temp. kotła 
poniżej minimalnej wartości może wywo-
łać pracę paleniska, czyli dogrzanie kotła 
na potrzebny spełnienia opisanego wyżej 
kryterium. Dopiero częściowe lub całkowi-
te opróżnienie podgrzewacza c.w.u. spo-
woduje spadek temperatury w zbiorniku, 
uruchomienie pompy ładującej podgrze-
wacz, a zatem uruchomienie pracy kotła 
w tryb nagrzewania na skutek obniżenia 
temperatury panującej również w kotle. 

Podgrzew c.w.u. w kotłach z automatycznym 
podawaniem paliwa

Podgrzew c.w.u. w kotłach  
z ręcznym zasypem

W ten sam sposób działający algorytm regu-
latora dotyczy także sterowania przeznaczo-
nego do kotłów z ręcznym zasypem paliwa.  
Z tą jednak różnicą, iż inaczej jest realizowa-
ne odstawienie kotła w tryb czuwania. 
W kotłach z automatycznym podawaniem 
paliwa jest to proste do wykonania, ponie-
waż paliwo oraz powietrze do spalania jest 
momentalnie zatrzymane. Kocioł czeka wte-
dy na sygnał tj. pomiar temperatury kotła lub 
samego zasobnika c.w.u., który uruchomi po-
nownie pracę palnika i dogrzew wody kotło-
wej wraz z podgrzewaczem.
W kotłach z zasypem ręcznym różnica pole-
ga głównie na tym, iż załadowane wcześniej 
paliwo wciąż znajduje się w rozpalonym pa-
lenisku. Jest ono rozżarzone i w zasadzie trud-
no mówić wtedy o pełnym uśpieniu (pod-
trzymaniu) kotła. Nie jest to taki sam stan 
podtrzymania, jak w kotłach z automatycz-
nym podawaniem paliwa, gdzie palenisko, 
na którym tli się żar, to powierzchnia palnika 
o średnicy zaledwie kilkunastu cm (na przy-
kładzie palnika retortowego). Dlatego wła-
śnie w kotłach z ręcznym zasypem ogrzewa-
jąc tylko c.w.u., należy zachować szczególną 
ostrożność podczas zasilania kotła w pali-
wo. Najbezpieczniej jest dozować niewielkie 
dawki paliwa, ale stosunkowo często. Oczy-
wiście z czasem poznamy możliwości swo-
jego kotła i będziemy w stanie dokładniej 
oszacować dawkę wymaganego paliwa 
potrzebną do pełnego nagrzania zasobni-
ka wody użytkowej. Innym sposobem pracy 

pompy ładującej podgrze-
wacz c.w.u. z wykorzysta-
niem kotła z zasypem ręcz-
nym wyposażonym  
w elektroniczny regulator jest zatrzymanie pra-
cy pompy w chwili, gdy temperatura kotła 
jest niższa niż temperatura zmierzona w pod-
grzewaczu wody. Wyklucza to wychładzanie 
wody nagrzanej wcześniej w podgrzewaczu. 

Na co uważać podczas podgrzewu 
c.w.u.?

Przegrzanie wody kotłowej
Kotły z automatycznym podawaniem pali-
wa, jak i ręcznym zasypem wyposażone w re-
gulatory sterujące pompami oraz zaworami 
mieszającymi z siłownikiem realizują także al-
gorytmy bezpieczeństwa w sytuacjach alar-
mowych. Podczas grzania c.w.u. w trybie lato 
najbardziej prawdopodobnym, choć nieczę-
sto występującym, stanem alarmowym może 
być przegrzanie wody kotłowej. Nie oznacza 
to zagotowania kotła, ponieważ temperatu-
ra alarmowa kotła zwykle ustawiana jest na 
80-85oC (rzadziej 90oC). Po przekroczeniu tej 
wartości wszystkie odbiorniki kotła, jak pom-
py czy zawory mieszające z napędem elek-
trycznym, zostają uruchomione i następuje 
automatyczny wyrzut ciepła z kotła na instala-
cję grzewczą niezależnie, czy jest to „tryb lato” 
oraz czy jest to przez użytkownika pożądane. 
Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy pod-
grzewamy zasobnik c.w.u. za pomocą kotła  
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  Proponowane przez firmę KESSEL urządze-
nia do wykorzystania wody deszczowej po-
zwalają zaoszczędzić 
blisko 50% dziennie zu-
żywanej wody pitnej, 
poprzez zastąpienie jej 
wodą deszczową, w trak-
cie wykonywania takich 
czynności, jak sprzątanie, 
spłukiwanie toalet czy 
podlewanie ogrodów. 
Zaletą takiego rozwiąza-
nia jest nie tylko oszczęd-
ność kosztów związana  
z samą eksploatacją 
wody pitnej. Woda desz-
czowa jest bowiem stosunkowo „miękka”  
w porównaniu do dość „twardej” wody pit-

nej. W trakcie sprzątania i prania zużywa się 
więc mniej detergentów. Ponadto, wszystkie 

urządzenia przepłukiwa-
ne „deszczówką” wykazu-
ją mniej osadów kamie-
nia, dzięki czemu rzadziej 
się psują. Odpadają więc 
wysokie koszty naprawy  
i wymiany elementów.
Wykorzystując wodę 
deszczową, nie tylko za-
pobiega się marnotraw-
stwu, ale także częścio-
wo odciąża się system 
kanalizacyjny poprzez re-
tencjonowanie wody. 

Szczególnie ważne jest to w przypadku prze-
pełnienia kanału, co ma miejsce podczas 

Zainteresowanie zagospodarowaniem wody 
deszczowej i wykorzystaniem jej w gospodarstwie 
domowym w ostatnich czasach gwałtownie wzrasta. 
Na proces ten wpływa nie tylko coraz wyższa cena za 1 m3 wody, 
ale również proekologiczna orientacja coraz większej liczby osób. 
Pamiętając, że woda pitna jest nam niezbędna do życia, powinniśmy 
racjonalizować jej użycie i gromadzić zapasy dla przyszłych pokoleń. 

Urządzenia  
firmy KESSEL  
do wykorzystania  
wody deszczowej

  Anna Stochaj

Filtr wody 
deszczowej

statystyczna 4-osobowa 
rodzina zużywa rocznie 
ponad 200 m3 wody, czyli 
ok. 140 l/os. na dzień na:  
55 l – kąpiel i pielęgnacja, 
42 l – spłukiwanie toalet, 
28 l – pranie, sprzątanie  
i podlewanie ogrodów,  
11 l – zmywanie naczyń  
i 3 l – do picia i gotowania.

 
z automatycznym podawaniem paliwa, który 
utrzymywać będzie swoją minimalną temp. 
kotła oraz podtrzymywać będzie żar poprzez 
okresowe doprowadzenie paliwa do paleni-
ska przy cyklicznym przedmuchu wentylato-
ra. Jeśli w ciągu kilkunastu godzin nie zapew-
nimy odbioru wody użytkowej, na kotle może 
wystąpić wzrost temperatury, przegrzanie ko-
tła oraz automatyczny wyrzut ciepła.

Wzrost ciśnienia
Dodatkowym aspektem, który należy rozważyć 
podczas bezpieczeństwa pracy kotła jest ro-
dzaj instalacji oraz sposób jej wykonania. W sys-
temie grzewczym z otwartym naczyniem prze-
lewowym w chwili wzrostu temperatury kotła, 
tym samym i ciśnienia, nastąpi przelew nad-
miaru wody spowodowany wzrostem objętości 
wody. Zatem prawdopodobieństwo wzro-
stu ciśnienia ponad dopuszczalne robocze 
określone dla każdego kotła jest niewielkie.
Nie można jednak tego stwierdzić jedno-
znacznie, omawiając instalację grzewczą sys-
temu zamkniętego wykonaną nieprawidło-
wo lub niewyposażoną w opisaną przepisami 
armaturę. Należy do niej między innymi za-
wór bezpieczeństwa o ciśnieniu działania nie 
większym niż ciśnienie dopuszczalne pracy ko-
tła, naczynie przeponowe, dobrane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła zwa-
ne elementem schładzającym kocioł. Brak 
choć jednego z tych trzech elementów ozna-
cza nieprawidłowe wykonanie instalacji,  
a więc stanowi zagrożenie. Bardzo często po-
mijanym elementem jest właśnie urządzenie 
do odbioru nadmiaru ciepła odpowiedzialne 
za wyrzut nadmiaru ciepła do ścieków, schło-
dzenie instalacji kotłowej oraz utrzymanie od-
powiedniej ilości wody w instalacji grzewczej.

Należy także powiedzieć, iż ładowanie zasob-
nika c.w.u. realizowane poprzez kotły z zasypem 
ręcznym oraz bez regulatora kotła, a więc ste-
rowania pracą pomp, zwiększa prawdopodo-
bieństwo przegrzania kotła. Dzieje się tak w in-
stalacjach, w których wolno następuje odbiór 
ciepła – instalacje grawitacyjne – lub przy in-
stalacjach o zbyt małych przekrojach rur insta-
lacji grzewczej. Często podgrzew wody użytko-
wej uzyskiwany jest po odcięciu części instalacji 
grzewczej np. poprzez zamknięcie zaworu odci-
nającego. Rozdzielony wówczas zostanie kocioł 
od instalacji grzewczej (grzejników). Jest to dość 
często stosowane w praktyce, lecz z pewno-
ścią potęguje zagrożenie uszkodzenia urządzeń 
instalacji grzewczej, a także zmniejsza bezpie-
czeństwo osób przebywających w otoczeniu. 

Podsumowując…

Realizacja podgrzewu c.w.u. w sposób zauto-
matyzowany za pomocą regulatora kotła 
jest jak najbardziej możliwa w każdym przy-
padku, nie zważając na rodzaj zastosowane-
go kotła. Należy jednak odpowiednio wyko-
nać oraz zabezpieczyć instalację grzewczą 
z uwzględnieniem, czy jest to instalacja sys-
temu otwartego, czy zamkniętego, z rozróż-
nieniem na sposób doprowadzania paliwa 
– ręczny lub automatyczny, dualny. W każ-
dym przypadku należy wykonać analizę ryzy-
ka zagrożeń, również biorąc pod uwagę brak 
zasilania elektrycznego. Szczególną jednak 
ostrożność oraz rozwagę należy zachować 
podczas wykonywania instalacji grzewczej za-
silanej kotłem na paliwa stałe z zasypem ręcz-
nym, kiedy to w momencie braku odbioru 
ciepła przez odbiorniki, w palenisku pozostaje 
warstwa żarzącego lub palącego się paliwa, 
wytwarzając tym samym moc cieplną.
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ok. 15 cm poniżej lustra wody, a więc w miej-
scu, w którym jest ona najczystsza. Podczas 
przyłączania do kanalizacji za przelewem 
koniecznie zaleca się zastosowanie zaworu 
zwrotnego, po to, aby zanieczyszczenia z ka-
nału  nie przedostały się do zbiornika z wodą 
deszczową. Odpowiednim rozwiązaniem jest 
tutaj zawór zwrotny Staufix firmy KESSEL.

Warianty zasilania

Chcąc wykorzystywać wodę deszczową 
bezpośrednio w gospodarstwie domowym, 
należy przewidzieć już na etapie projektowa-
nia odpowiednią instalację rozprowadzania 
wody w budynku. Urządzenie pompowe, za-
instalowane w piwnicy, tłoczy zgromadzo-
ną wodę deszczową w oddzielną instala-
cję do punktów zużycia, takich jak: toaleta, 
pralka lub zawór czerpalny do podlewania 
ogrodów. Pompa może zostać umieszczona 
zarówno w kompakcie sterowniczym w piw-
nicy, jak i na zewnątrz w zbiorniku wody desz-
czowej. W sytuacji całkowitego opróżnienia 
zbiornika wody deszczowej następuje auto-

ulewnych deszczy lub w sytuacji podłącza-
nia do starych kolektorów dodatkowych 
przykanalików z nowych osiedli. 

Zasada działania

Za pośrednictwem rury spustowej woda desz-
czowa przedostaje się do filtra, w którym zo-
staje wstępnie oczyszczona, a następnie gro-

madzi się w zbiorniku, zabudowanym  
w ziemi w strefie nieprzemarzającej.  
Panująca w zbiorniku ciemność oraz stały 
chłód zapobiegają wzrostowi alg i bakterii. 
Drobne zanieczyszczenia opadają na dno, 
lekkie natomiast unoszą się na powierzch-
ni wody i są odprowadzane poprzez przelew 
do kanalizacji lub rozsączane. Zasysanie na-
stępuje poprzez pływak, pobierający wodę 
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Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl

Zbiornik wody deszczowej powinien zostać zabudo-
wany poza budynkiem możliwie najbliżej dopływów. 
Użycie nasad teleskopowych umożliwia osiągnię-
cie odpowiedniej chroniącej głębokości zabudowy 
oraz łatwe dopasowanie do przewodu dopływo-
wego i odpływowego (kanału). Podczas zabudowy 
zbiornika należy zwrócić uwagę na lokalne warun-
ki pozwalające na zabudowę chroniącą przed mro-
zem. W strefie nieprzemarzającej powinny zostać 
umieszczone również przewody doprowadzające  
i odprowadzające. O ile lokalne przepisy nie stano-
wią inaczej, przyjmuje się, że głębokość chroniąca 
przed mrozem wynosi ok. 80 cm. Przy zabudowie  
w powierzchniach pod ruch kołowy (klasa D) należy 

umieścić wokół zbiornika płytę nośną z betonu.  
Pokrywy zbiornika dostępne są w wykonaniu do za-
stosowań w terenach zielonych oraz pod ruch sa-
mochodowy i odpowiadają normie PN EN 124.
Zbiorniki na wodę deszczową Aquabase wykona-
ne są z przyjaznego środowisku polietylenu, którego 
zastosowanie pozwala redukować koszty związane 
z transportem i zabudową. Ponadto gładkie ścia-
ny zbiornika ułatwiają jego czyszczenie, zapewnia-
jąc długookresowo wysoką jakość magazynowanej 
wody. Konserwacja zbiorników Aquabase powin-
na mieć miejsce raz na 5 lat. Zbyt częste czyszcze-
nie zbiornika może bowiem zakłócić jego prawidło-
we funkcjonowanie. 

Wskazówki montażowe

1 Zestaw KESSEL do zasilania instalacji  
w budynku z pompą w kompakcie sterowniczym

2  Zestaw KESSEL do nawadniania ogrodów z pompą 
zanurzeniową w zbiorniku wody deszczowej

Urządzenie pompowe do 
wody deszczowej Aqabull

matyczne uzupełnienie świeżą wodą wodo-
ciągową, a zatem nie ma możliwości wystą-
pienia braku zasilania wodą. 
Rysunek 1  obrazuje układ z pompą zamiesz-
czoną w kompakcie sterowniczym z rozprowa-
dzaniem do punktów czerpanych w budynku. 
Wykorzystanie wody deszczowej może zostać 
ograniczone wyłącznie do nawadniania 
ogrodów i sprzątania (np. mycia aut). Także 
w tym przypadku istnieją dwa warianty insta-
lacji pompy – zanurzeniowa w zbiorniku lub 
przenośna ogrodowa. Przykładowe rozwią-
zanie z pompą zanurzeniową przedstawione 
zostało na rysunku 2 .

Zasady doboru

Zbiorniki na wodę deszczową Aqabase KES-
SEL oferowane są w wielkościach 3000, 4500, 
6000 i 9000 litrów. Aby dobrać odpowied-
ni wymiar zbiornika, należy uwzględnić wiel-
kość powierzchni dachu, jego własności, 
roczny opad, wydajność filtra oraz szacowa-
ne zapotrzebowanie. Dostępna ilość wody 
deszczowej powinna zostać wykorzystana, 
co pozwoliłoby na ograniczenie do minimum 
wody pitnej. Dla statystycznej czteroosobo-
wej rodziny chcącej wykorzystywać wodę 
deszczową do podlewania ogrodu, spłuki-
wania toalet, sprzątania i prania wystarczają-
cy powinien być zbiornik o pojemności 5000 
litrów.  Formularze doboru dostępne są na 
stronie www.kessel.pl.  
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  Co rozumiemy pod pojęciem 
„twarda woda”?

To woda, która zawiera dużą ilość jonów 
wapnia i magnezu. Twardość możemy po-
dzielić na węglanową (przemijającą) i nie-
węglanową (trwałą). Suma tych twardości 
daje nam twardość ogólną. Twardość może 
być wyrażana w kilku skalach: niemieckiej, 
francuskiej, angielskiej, w ilości milivali jonów 
Ca2+ na litr albo ilości miligramów CaCO3  
w litrze wody. W Polsce ogólna twardość wody 
przeznaczonej do spożycia według norm 
może zawierać się w przedziale 60-500 mg
CaCO3/litr (6-50°fH – stopni francuskich lub 
ok. 3-28°dH – stopni niemieckich).

Za wodę miękką przyjmuje się taką wodę, 
która zawiera nie więcej niż 140 mg CaCO3/
litr (czyli 14°fH lub 8°dH). W Polsce średnia 
twardość wody, to kilkanaście stopni nie-
mieckich.  Informację o twardości wody znaj-

dziemy u dostawcy (np. na stronach interne-
towych lokalnych wodociągów).  
Jeżeli mamy wodę z własnego ujęcia, chcąc 
sprawdzić jej twardość (i inne własności), na-
leży ją oddać do badania lub samodzielnie 
wykonać test twardości za pomocą testera 
(tzw. tester kropelkowy da nam wystarczają-
co dokładny wynik).

Na co jesteśmy narażeni, gdy woda 
jest twarda?

Codzienne gotowanie wody – dno, ścian-
ki czajnika i garnków, przewody w ekspresie 
do kawy pokrywają się i zarastają kamieniem 
kotłowym. Efekt – zwiększone zużycie energii  
i fatalny wygląd naczyń.
Mycie naczyń – biały osad na naczyniach, ko-
nieczność stosowania środków zmiękczających 
i nabłyszczających przy myciu w zmywarce.

  Paweł Pacura

Jednym z często 
spotykanych problemów 
w ujęciami własnej 
wody jest jej twardość. 
„Twarda woda” powoduje 
powstawanie kamienia 
kotłowego, ogranicza 
działanie detergentów 
podczas mycia i prania 
oraz ma niekorzystny 
wpływ naszą skórę, włosy. 
W przypadku instalacji 
przemysłowych, linii 
produkcyjnych czy np. 
myjni samochodowych, 
twarda woda może 
uszkodzić kosztowne 
urządzenia.

Zmiękczacze SaoCal 

Zmiękczanie 
„twardej wody”, 
czyli jak pracują, gdzie 
montować i jak płukać 
zmiękczacze

SaoCal PRO – butla z żywicą „schowana” jest 
wewnątrz wspólnej  obudowy (kabinet) wraz ze 
zbiornikiem soli

SaoCal BASIC – butla z żywicą i zbiornik soli nie są 
zespolone wspólna obudową. Daje to np. większe 
możliwości zabudowy przy ograniczonej powierzchni 
w miejscu montażu. Wersje dla większych instalacji 
dostępne są tylko w wykonaniach BASIC
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Do pomiaru twardości wody za zmiękcza-
czem wykorzystamy opisany wcześniej tester 
kropelkowy.

Budowa 

Zmiękczacz składa się z następujących ele-
mentów:
- sterownika zarządzającego pracą całego 
urządzenia, 
- zaworu (na butli),
- butli z żywicą jonowymienną, 
- zbiornika na sól i solankę z osprzętem po-
zwalającym na przeprowadzenie regene- 
racji. 

Zmiękczanie polega na wymianie jonowej. 
Jony wapnia i magnezu są wychwytywane 
i podmieniane jonami sodu przez złoże ży-
wicy jonowymienej. Są to żywice monosfe-
ryczne, określane jako silnie kwaśny kationit. 
Żywice jonowymienne mają wysoką wydaj-
ność i długą żywotność przy bardzo małej 
utracie sprawności. Pomimo tego, w pew-
nym momencie złoże ulegnie tzw. wyczerpa-
niu. Musi nastąpić jego regeneracja (prze-
prowadzana automatycznie przez sterownik 
zmiękczacza), która polega na odpowied-
nim przepłukaniu złoża solanką.  
Podczas tego płukania, wyłapane wcześniej 
jony wapnia i magnezu usuwane są do ka-
nalizacji. Po tym płukaniu, złoże żywicy jono-
wymiennej odpowiednio długo płukane jest 
czystą wodą. Dzięki procesowi regeneracji 
złoże odzyskuje wymaganą wydajność.

Dobór 

Na rynku dostępnych jest wiele zmiękczaczy. 
Proszę pamiętać, że nie ma jednego, uniwer-
salnego urządzenia! Podczas doboru zmięk-

Pranie – osłabienie działania detergentów 
– zużywa się ich więcej niż powinno, przez 
co tkaniny szybko tracą pierwotne kolory; 
usztywnienie tkaniny – konieczność dodania 
środków zmiękczających, które niszczą włók-
na, skracając trwałość ubrań.
Codzienna higiena – większe zużycie my-
dła, szamponu, co wymusza stosowanie kre-
mów nawilżających i odżywek, aby przywró-
cić naturalną miękkość skóry i włosów.
Sprzątanie – białe plamy i zacieki na  kafel-
kach i armaturach oraz zużycie dużej ilości 
detergentów, z czym wiąże się większe zuży-
cie wody i wydłużenie czasu pracy.
Centralne ogrzewanie, podgrzewanie 
ciepłej wody użytkowej, baterie i zawory 
– zarastanie kamieniem kotłowym rur, wy-
mienników, kotłów, zaworów mieszających, 
podgrzewaczy wody użytkowej, baterii ła-
zienkowych, zaworów kulowych – zmniejsze-
nie ich sprawności, utrata szczelności i zwięk-
szenie oporów ruchu, uszkodzenie/zniszczenie 
urządzeń.

Gdzie zamontować zmiękczacz?

Zmiękczacz wody montuje się na przyłą-
czu wodociągowym, jak najbliżej wodo-
mierza, zaraz za filtrem mechanicznym 
wody pitnej. 
Zmiękczacz montuje się na tzw. obejściu (by-
-pass), by podczas konserwacji zmiękcza-
cza mieć dostęp do wody. Zamiast skręcania 
obejścia z wielu elementów można zastoso-
wać gotowe zawory obejściowe, które uła-
twią obsługę, zaoszczędzą miejsce i po-
prawią estetykę wykonania instalacji. Na 
zaworze obejściowym możemy także pod-
mieszać wodę zmiękczoną z wodą twardą, 
jeżeli nie chcemy mieć wody maksymalnie 
zmiękczonej (do zera). 

Sterownik zmiękczaczy SaoCal odpowiadający za 
poprawną regenerację złoża

Zawór obejściowy SaoCal by-pass

Kropelkowy tester twardości

Na przykładzie SaoCal Pro 280 dedykowane-
go dla obiektów jednorodzinnych
Pojemność zbiornika na sól to 100 litrów.  
Zaleca się kupować sól w blokach lub tablet-
kach – worek 25 kg soli tabletkowanej to oko-
ło 25 zł (nie należy używać soli sypanej).  
Można przyjąć, że średnie zużycie soli wy-
branego zmiękczacza to około 3 kg na jed-
ną regenerację złoża, przy zużyciu 80-100 li-
trów wody (zużycie wody determinowane jest 
m.in. ciśnieniem wody).  
Regenerację przeprowadza się w oszczęd-
niejszym wariancie objętościowym (moż-
na wprowadzić nastawę czasową), czyli 
moment regeneracji uzależniony jest od wiel-
kości zużycia wody, przeciętnie raz na kilka 
dni. Samo więc zmiękczanie nie obciąża dra-
stycznie budżetu domowego, a korzystanie  
z miękkiej wody to przede wszystkim prak-
tyczny komfort używania wody dobrej jako-
ści, eksploatacja domu bez ciągłego czysz-
czenia instalacji c.o. i c.w.u. czy urządzeń.

Informacje praktyczne 
o kosztach regeneracji 
zmiękczaczy w domach 
jednorodzinnych
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żelaziacza SaoCal Fe. Oprócz funkcji usuwa-
nia żelaza/manganu, odżelaziacz działać bę-
dzie także jako filtr mechaniczny wody pitnej.

Działanie

Nowoczesne zmiękczacze wyliczają zapas 
miękkiej wody przy uwzględnieniu średniego 
zużycia wody (metoda objętościowa pomia-
ru przepływu). Dodatkowo płukanie złoża 
odbywa się w kierunku przeciwnym niż pod-
czas uzdatniania wody. Pozwala to zmniej-
szyć ilość soli i wody niezbędnej do prawidło-
wej regeneracji złoża żywicy, a tym samym 
zmniejszyć obciążenie naszej kieszeni.  
„Kamień” (jony wapnia i magnezu) usuwa-
ny jest ze złoża do kanalizacji. Oczywiście zu-
życie soli i wody przy płukaniu uzależnione 
jest od twardości wody, wielkości złoża (ilości 
żywicy) oraz samego zapotrzebowania na 
wodę, z którego wynika częstość regeneracji.
Sól stosowana w zmiękczaczach powinna 
mieć odpowiednią jakość. Zaleca się uży-
wać soli do zmiękczaczy w blokach lub ta-
bletkach – ułatwia to uzupełnianie zbiorni-
ka solanki, zapobiega zbrylaniu soli na dnie 
zbiornika i chroni przewody solankowe przed 
zatykaniem się. Podczas uruchomienia zmięk-
czacza, należy pamiętać o zmierzeniu twar-
dości wody na zasilaniu zmiękczacza. Zmie-
rzoną twardość wprowadzamy do pamięci 
sterownika. Jest to wielkość niezbędna do 
wyliczenia zapasu wody zmiękczonej, a tym 
samym do określenia przez sterownik, kiedy 
ma nastąpić regeneracja.

Dodatkowy osprzęt do zmiękczacza

Niektóre z urządzeń dostępnych na rynku 
mają możliwość podłączenia dodatkowych 
urządzeń, usprawniających działanie i obsłu-

gę zmiękczacza. Mogą 
to być np.:
- czujnik soli informujący 
o braku soli w zbiorni-
ku (złoże nie może być 
właściwie zregenero-
wane), który w określo-
nych sytuacjach może 
pełnić funkcję genera-
tora chloru (dezynfek-
cja złoża),
- czujnik ciśnienia, dzię-
ki któremu sterownik 
precyzyjnie dobierze 
ilość solanki i wody nie-
zbędnych do prawidło-
wej regeneracji złoża,
- konwertery umożliwia-
jące podłączenie ste-
rownika bezpośred-
nio do komputera lub 
poprzez internet, dzię-
ki czemu możliwy jest 
podgląd i zdalna obsłu-
ga zmiękczacza.

Miękka woda…
…znakomicie nadaje 
się do mycia, jest przy-
jemniejsza w dotyku.
…znakomicie nada-
je się do prania, chroni 
ubrania, grzałkę pralki.
…wymaga zużycia mniej energii podczas go-
towania, prania.
…przyczynia się do zredukowania kosztów 
obsługi instalacji. 
…nadaje się do napełniania i uzupełniania 
instalacji grzewczych.
…pozwala oszczędzić pieniądze i czas.
Fot./rys. Husty  

czacza należy się kierować takimi parame-
trami, jak:
- twardość wody na zasilaniu,
- dzienne zużycie wody,
- maksymalne chwilowe zużycie wody.
Znając te wartości, będzie można prawidło-
wo dobrać zmiękczacz, który zapewni odpo-
wiedni zapas miękkiej wody. Pamiętać na-
leży także o zapewnieniu odpowiedniego 
ciśnienia wody przed zmiękczaczem.
W przypadku ujęć własnych ważna jest tak-
że ilość żelaza i manganu w wodzie, których 
zbyt duża ilość spowoduje szybką degrada-
cję żywicy. Wtedy należy przed zmiękcza-
czem zastosować odżelaziacz lub uzdat-
niacz, który będzie w stanie jednocześnie 
zmiękczać wodę i usuwać z niej żelazo.  
Firma Husty w takim przypadku zamiast filtra 
mechanicznego zaleca zamontowanie od-

Odżelaziacz SaoCal 
Fe zalecamy stosować 
zawsze wtedy, gdy 
zawartość żelaza 
przekracza 0,1 mg/l, 
a stężenie manganu 
0,01 mg/l

Zmiękczacz SaoCal Duplex w instalacji
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to jedynie zielone światło zachęcające pro-
ducentów pomp do konkurowania na rynku 
energii. A konkurencję w większości przypad-
ków trudno uznać za wyrównaną.  
Na przykład rynek pomp ciepła w Wielkiej 
Brytanii, który należy uznać za dobrze roz-
winięty, to niecałe 20 000 instalacji sprzeda-
nych w 2010 r. Dla porównania: sprzedaż ko-
tłów gazowych wynosi 1,6 miliona rocznie.  
Są jednak przykłady rynków krajowych, które 
sytuują się po drugiej stronie skali. 
W 2010 r. ponad 90% wszystkich źródeł ciepła 
sprzedanych w Szwecji stanowiły różnego ro-
dzaju pompy ciepła.
Jest jednak oczywiste, że technologia pomp 
ciepła budzi coraz większe zainteresowanie. 
IPCC (Międzyrządowy  
Zespół ds. Zmian Klima-
tycznych), a także IEA 
(Międzynarodowa Agen-
cja Energii) podkreśla-
ją znaczenie wzrostu efek-
tywności źródeł energii 
wykorzystywanych we 
wszystkich branżach pro-
dukujących energię. Ogrzewanie i klimatyza-
cja są postrzegane jako obszary prioryteto-
we, w których można wiele zyskać, a pompy 
ciepła uznano za jedną z najważniejszych 
technologii, które pozwolą ograniczyć glo-
balne ocieplenie. Te renomowane instytucje 
międzynarodowe mają duży wpływ na poli-
tykę w poszczególnych krajach.  
Jednak między międzynarodowym poro-
zumieniem w sprawie poprawy efektywno-
ści energetycznej a polityką poszczególnych 
krajów występuje rozdźwięk. Europejskie sto-
warzyszenie branży energetycznej EURELEC-
TRIC stwierdza, że kraje przewidujące szersze 
zastosowanie pomp ciepła do 2020 r. są  
w mniejszości.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ambitne cele 
zwiększenia udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w ogólnym bilansie energetycznym, 
wiele krajów będzie musiało zmienić plany 
produkcji energii i ponownie ocenić znacze-
nie pomp ciepła. Konieczność przygotowa-
nia zupełnie nowej strategii wynika nie tyl-
ko z przepisów dyrektywy w sprawie energii 
ze źródeł odnawialnych. Komisja Europejska 
przygotowała szereg narzędzi politycznych, 
które mają skłonić do zmiany sposobu myśle-
nia, a technologia pomp ciepła może wie-
le zyskać jako niedrogie rozwiązanie, które 
umożliwia wypełnienie wielu zobowiązań  
w zakresie efektywności energetycznej  
w bardzo praktyczny sposób.

Wpływ zmian  
politycznych  
na rynek pomp  
ciepła

Parlament Europejski  
i Rada Unii Europejskiej 
przyjęły zmienioną dy-

rektywę w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynków 19 maja 2010 r.  
Nowa dyrektywa wymusi wprowadzenie bar-
dzo surowych przepisów budowlanych doty-
czących nowych budynków oraz budynków 
poddawanych poważnym remontom („waż-
niejszym renowacjom” według tekstu dyrekty-
wy) począwszy od 2021 lub 2018 r. w przypad-
ku budynków publicznych. Choć pozostało 
jeszcze kilka lat, zanim ujrzymy pełne skut-
ki przyjęcia tej dyrektywy, już teraz można 
dostrzec wprowadzanie procedur „szybkiej 
ścieżki” w wielu regionach całej Europy. 
Władze miejskie Sztokholmu podjęły już de-
cyzję, że wszystkie nowe budowle wznoszone 
na gruntach komunalnych muszą spełniać 

  Technologia pomp ciepła otrzymała  
w Europie „zielone światło” – została uzna-
na za technologię pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych w dyrektywie w spra-
wie energii ze źródeł odnawialnych (zwa-
nej dyrektywą RES). Włączenie pomp ciepła 
do dyrektywy w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych ma uświadomić poszczegól-
nym państwom członkowskim Unii Europej-

skiej znaczenie tej technologii. Pompy ciepła, 
które w kilku państwach członkowskich były 
technologią zupełnie nieznaną, nagle stały 
się znane i są brane pod uwagę, jako sposób 
na wypełnienie krajowych zobowiązań do 
zwiększenia udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w ogólnym bilansie energetycznym. 
Jednak zapisanie pomp ciepła w dyrektywie 
w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 

  Martin Forsén | SVEP

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
wymaga, aby wszystkie nowe budynki i budynki poddawane 
gruntownym remontom spełniały kryteria uznania ich za budynki 
pasywne, tj. „o niemal zerowym zużyciu energii” według tekstu 
dyrektywy. „Niemal zerowe zużycie energii” ma być zdefiniowane  
na podstawie warunków krajowych, regionalnych lub lokalnych,  
a obejmuje główny wskaźnik energii wyrażony w kWh/m2 rocznie. 
Obecnie państwa członkowskie opracowują takie definicje. 
Technologie ogrzewania i chłodzenia oraz normy budowlane 
wyznaczające praktyczne i oszczędne rozwiązania, które odpowiadają 
przyjętym definicjom będą bardzo miały duży i korzystny wpływ 
na rynek. Aby osiągnąć sukces, producenci pomp ciepła muszą 
bezwarunkowo rozpocząć współpracę z sektorem budowlanym. 

Stanowisko Europy i… uczymy się  
na przykładzie Szwecji!

Pompy ciepła  
– optymalna koncepcja  
dla budynków pasywnych

w 2010 r. ponad 90% 
wszystkich źródeł ciepła 
sprzedanych w szwecji 
stanowiły różnego rodzaju 
pompy ciepła.
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wym zużyciu energii” według tekstu dyrekty-
wy. „Niemal zerowe zużycie energii” ma być 
zdefiniowane na podstawie warunków krajo-
wych, regionalnych lub lokalnych, a obejmuje 
główny wskaźnik energii wyrażony w kWh/m2

rocznie. Obecnie państwa członkowskie 
opracowują takie definicje. Technologie 
ogrzewania i chłodzenia oraz normy budow-
lane wyznaczające praktyczne i oszczędne 
rozwiązania, które odpowiadają przyjętym 
definicjom będą bardzo miały duży i korzyst-
ny wpływ na rynek. Aby osiągnąć sukces, 
producenci pomp ciepła muszą bezwarun-
kowo rozpocząć współpracę z sektorem bu-
dowlanym. 
Szwedzkie stowarzyszenie producen-
tów pomp ciepła SVEP zainicjowało już 
wspólny projekt z Chalmers Industry 
Technology. Projekt skupia się na szwedz-
kim rynku budynków wielorodzinnych.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na  
europejskich rynkach pomp ciepła i zmiany  
polityki energetycznej, jesteśmy przekonani,  
że są dobre podstawy, aby pomyślnie oce-
niać perspektywy rozwoju tych rynków.  
Przepisy prawa wymagają od państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, aby wprowadziły 
poważne zmiany w sposobach korzystania  
z energii. Pompy ciepła to technologia, która 
pozwala realizować cele obejmujące ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnianych i po-
prawę efektywności energetycznej. Pompy 
ciepła to technologia, której nie wolno prze-
oczyć w żadnym kraju. Obecna sytuacja go-
spodarcza spowodowała zahamowanie roz-
woju rynku pomp, lecz nacisk na poprawę 
efektywności energetycznej zmusi państwa 
członkowskie do pobudzenia tego rynku.

(źródło: EHPA NEWS, PORTPC)
Publikacja pochodzi z I Kongresu PORT PC  

Celem projektu jest określenie praktycz-
nych i ekonomicznych sposobów mo-
dernizacji budynków w taki sposób, aby 
spełniały kryteria uznania za budynki  
o niemal zerowym zużyciu energii  
(tj. budynki pasywne). W tym wstępnym 
studium pominięto nowe budynki, gdyż 
branża produkcji pomp ciepła już opra-
cowała ogólną koncepcję wprowadza-
nia pomp w tym segmencie rynku.
Budynki wybudowane według starszych 

norm stanowią większe wyzwanie i dają 
większe możliwości uzyskania poważnych 
oszczędności energii w sektorze budow-
lanym. Charakterystyki energetyczne 
istniejących budynków cechuje bar-
dzo duże zróżnicowanie, wobec cze-
go oczekuje się co najmniej dwóch 
różnych definicji budynku o niemal 
zerowym zużyciu energii: jednej dla 
nowych obiektów i drugiej dla star-
szych budynków.

W bieżącym roku Szwedzka Agencja 
Energii opublikowała raport z propozy-
cją definicji budynku pasywnego dla no-
wych i wzniesionych budynków. Zapro-
ponowane wymagania dla wcześniej 
wzniesionych budynków to 50% aktual-
nych norm budowlanych. Zapropono-
wane limity dla wcześniej wzniesionych 
budynków są takie same jak te, które 
obecnie mają zastosowanie do nowych 
budynków. Koszty w całym okresie eks-
ploatacji (LCC na podstawie parame-
trów ekonomicznych zaproponowanych 
przez Komisję) ustalono dla zbioru róż-
nych metod renowacji spełniających  
wymogi, które mają zastosowanie do ist-
niejących budynków. Przeprowadzono 
obliczenia dla wysokich bloków mieszkal-
nych, niskich budynków wielorodzinnych  
i wieżowców budowanych na planie 
kwadratu. Obliczenia wyraźnie wskazują, 
że pompy ciepła stanowią uzasadnione 
ekonomicznie rozwiązanie.
Wykres obok przedstawia obliczone kosz-
ty w całym cyklu eksploatacji budynku 
dla różnych sposobów zaoszczędzenia 
energii w istniejących niskich budynkach 
wielorodzinnych, które spełniają kryteria 
niemal zerowego zużycia energii. 

Efekty proponowanej definicji budynków pasywnych w Szwecji

Obliczenie kosztów w całym okresie eksploatacji dla różnych sposobów obniżenia 
zużycia energii w Szwecji

bardzo rygorystyczne przepisy budowlane,  
o wiele bardziej wymagające od ogólnie 
obowiązującego prawa budowlanego. 
Fakt, że coraz większe jest grono polityków, 
którzy chcą się wyróżnić jako pionierzy  
w oszczędzaniu energii, można uznać za 

znak, że energia stała się tematem atrakcyj-
nym, a co najmniej modnym. Wiele państw 
członkowskich wprowadza przepisy dyrek-
tyw, zmienia prawo budowlane i normy bu-
dowania budynków. Przykłady to francu- 
skie prawo budowlane zmienione w 2012 r.  

i szwajcarska koncepcja Minergie.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków wymaga, aby wszystkie 
nowe budynki i budynki poddawane grun-
townym remontom spełniały kryteria uznania 
ich za budynki pasywne, tj. „o niemal zero-
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I-IX.2012 r. oddano do użytku 104 621 miesz-
kań (wzrost o 20,5% niż w porównywaniu do 
2011 r. i o 7,1%  w porównaniu z 2010 r.).  
W I półroczu 2012 r. wydano pozwolenia na 
budowę 128 097 mieszkań, spadek o 9,4%.  
W tym samym okresie zanotowano również 
9% spadek liczby rozpoczętych mieszkań, 
których liczba osiągnęła 116 767. 
Największy udział w przyroście nowych zaso-
bów mieszkaniowych, który wyniósł 54,6% mieli 
inwestorzy indywidualni. Wybudowali oni 57 153 
mieszkania (10,5% wzrostu rok do roku). Równo-
cześnie w grupie inwestorów indywidualnych 
odnotowano spadek o 9,7% liczby wydanych 
pozwoleń na budowę – do 69 303 mieszkań 
oraz o 12,4% spadek liczby mieszkań, których 
budowę rozpoczęto – do 66 708 mieszkań.
Deweloperzy w okresie I-IX.2012 r. oddali  
41 782 mieszkania (40,9% wzrost rok do roku). 
Uzyskali 54 816 pozwoleń na budowę miesz-
kań, czyli 8,8% mniej niż przed rokiem oraz 
rozpoczęli budowę 46 122 mieszkań, co daje 
0,2% mniej niż w 2011 roku.
Spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytko-

  PKB a branża instalacyjno- 
-grzewcza

W PKB największy udział mają nasze wydat-
ki, czyli konsumpcja – które stanowią ponad 
60% wartości PKB. W drugim kwartale 2012 r. 
konsumpcja w Polsce wzrosła jedynie  
o 1,2%. Tak niski wzrost wydatków był noto-
wany ostatnio w 2009 r., w apogeum po-
przedniej fali tzw. kryzysu. Niepewność co 
przyniesie jutro, jeśli cho-
dzi o dochody „Kowal-
skiego” jest potęgowana 
przez różne doniesienia 
i spirale zagrożeń przed-
stawiane w różnych opra-
cowaniach, zarówno tych o charakterze 
sensacyjno-dziennikarskim, jak też przez eks-
pertów bankowych. 
Efektem tego jest właśnie wyraźny spadek 
konsumpcji, która obok eksportu była moto-
rem do dotychczasowego wzrostu gospodar-
czego. Ma to także bezpośrednie przełoże-
nie na branżę instalacyjno-grzewczą. Szereg 

inwestycji, które mogłyby być zrealizowane 
obecnie, bez specjalnego ryzyka, jest przesu-
wana w czasie. Wykonuje się tylko niezbęd-
ne wymiany i instalacje, opierając się najczę-
ściej na kryterium cenowym. 
Pytanie pozostaje, czy jest możliwy powrót 
do czasów rozwoju i życia na kredyt, czy też 
należy przyjąć obecną sytuację jako nor-
malną i dopasować działania firm do obec-
nej sytuacji. Warto dodać też, że przed kil-

ku laty, wyniki osiągane 
obecnie, byłyby trakto-
wane jako rewelacyjne, 
natomiast obecnie są 
przedstawiane jako ka-
tastrofa. 

Budowa mieszkań w Polsce

Warto przyjrzeć się aktualnej sytuacji zaple-
cza dla branży urządzeń grzewczych i gene-
ralnie rynku instalacyjno-grzewczego, jakim 
jest budowa mieszkań w Polsce. Według da-
nych opublikowanych przez GUS, w okresie 

  Janusz Starościk

Ocena sytuacji na rynku instalacyjno-grzewczym w III kwartale 2012 roku wskazuje, że negatywne wpływy tzw. 
„otoczenia rynkowego” w coraz większym stopniu oddziaływują na sytuację w branży instalacyjno-grzewczej. 

Trendy rynku  
instalacyjno-grzewczego  
w III kwartale 2012 r.

wania 3008 mieszkań (wzrost o 30,8%). Mniej-
sza była tu liczba uzyskanych pozwoleń na 
budowę mieszkań – 1454 (spadek o 36,6%), 
natomiast liczba mieszkań rozpoczętych była 
większa o 10,8% (1773 mieszkania).

Trendy w wybranych grupach  
produktowych

Pompy ciepła: dalszy, dwucyfrowy wzrost 
(10-20%) w tej grupie produktowej. Niektó-
rzy dystrybutorzy sygnalizowali wzrosty na-
wet rzędu 30-40%. Należy jednak pamiętać, 
aby nie ulegać magii procentów i spraw-
dzić bazę, od której liczymy wzrosty. Dotyczy 
to szczególnie pomp ciepła dla przygoto-
wania c.w.u. Ponadto, pompy ciepła do c.o. 
(typu split), zanotowały też stały wzrost rzę-
du 10-15%, m.in. z powodu możliwości uzy-
skania wsparcia finansowego z BOŚ w nie-
których regionach kraju. Niektórzy ryzykują 
stwierdzenie, że pompy powietrzne wypiera-
ją kolektory słoneczne. Niemniej jednak, po-
tencjał do stosowania pomp ciepła w Polsce 
jest jeszcze ogromny. W połączeniu z syste-
mami hybrydowymi – kolektorami słoneczny-
mi, gruntowymi magazynami ciepła, energią 
elektryczną wytwarzaną w oparciu o OZE 
(np. fotowoltaika czy turbiny wiatrowe),  
ta technologia ma przyszłość.
Kolektory słoneczne: dwucyfrowe wzro-
sty (10-15%), podobnie jak pomp ciepła, cho-
ciaż w kilku przypadkach wskazywano na 
nieco mniejszą dynamikę wzrostów. Można 
było spotkać opinie, że słabsze marki osła-
bły, natomiast mocne się wzmocniły. Warto 
wziąć pod uwagę fakt, że jest to rynek w dal-
szym ciągu rozdrobniony i szereg projektów 
jest realizowanych w oparciu o indywidualny 
import urządzeń z Dalekiego Wschodu, trud-
no jednoznacznie wydać opinię w tej spra-

w ciągu 9 miesięcy 2012 
roku upadło 200 firm 
budowlanych.
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wie. Raporty dotyczące rynku kolektorów sło-
necznych sygnalizowały jednak narastanie 
tego zjawiska. Z kolei podczas realizacji in-
westycji finansowanych w oparciu o fundu-
sze europejskie, wykonawca dużej instalacji 
nie chce ponosić ryzyka zakupu produktów  
z niepewnych źródeł, a z uwagi na koniecz-

ność dotrzymania warunków umowy gwa-
rancyjnej, woli oprzeć się na droższych, ale 
sprawdzonych dostawcach. Z tego typu zja-
wiskiem mamy do czynienia coraz częściej. 
W dalszym ciągu, w ogromnej większo-
ści, kolektory są instalowane dla zapewnie-
nia podgrzewu c.w.u. Jeżeli chcemy myśleć 

o utrzymaniu pozytywnego trendu wzrostu 
sprzedaży kolektorów słonecznych, należy 
czym prędzej myśleć o edukacji inwestorów 
i instalatorów w zakresie stosowania kolek-
torów do zapewnienia ogrzewania – przy-
najmniej częściowego – budynków. Wdroże-
nie tej technologii otwarłoby naprawdę duży 

potencjał rynkowy na kolektory słoneczne  
w naszym kraju na wiele lat.
Kotły gazowe wiszące: większość rozmów-
ców skazywało na spadek w porównaniu do 
zeszłego roku lub nawet nieznaczny spadek 
w tej grupie towarowej w porównaniu do ze-
szłego kwartału. Dotyczyło to głównie kotłów 

Panujący od kilku miesięcy trend spadkowy  
w budownictwie dał się odczuć także w bran-
ży instalacyjno-grzewczej w postaci niewielkich 
stosunkowo wzrostów, jak też w coraz większej 
liczbie przypadków stagnacji czy wręcz spad-
ków sprzedaży. Różnice w ocenie sytuacji po-
między producentami i hurtowniami były jed-
nak mniejsze niż przed kwartałem. Wszyscy 
rozmówcy byli zgodni, że III kwartał w branży 
był trudny dla sprzedaży. Zaznaczały się także 
duże rozbieżności zdań, co do sytuacji rynkowej 
i osiągniętych wyników, przeważały jednak opi-
nie pesymistyczne i ostrożne. Nasuwa się więc 
pytanie, czy planowanie wzrostów na poziomie 
dwucyfrowym, w obecnej sytuacji ma sens?
Rosnąca „psychoza” kryzysu także ma negatyw-
ny wpływ na podejmowanie decyzji o zakupach 
przez klientów indywidualnych. Po miesiącach 
wakacyjnych, kiedy większość sprzedawców szu-
kało usprawiedliwienia dla słabszych wyników  
w wypoczynku Polaków, w opinii wielu z nich 
wrzesień potwierdził spadek koniunktury. 
Większość firm dystrybucyjnych, a wcześniej tak-
że producenckich zaostrzyła politykę finanso-
wą. Portfolio zamówień na wykonanie instala-
cji u firm wykonawczych i instalatorów sięga 
znacznie krótszej perspektywy czasowej niż rok 
wcześniej. Ogólnie w III kwartale nie odczuło się 
zasadniczej różnicy w stosunku do II kwartału, 
jednak rynek wydaje się być słabszy w porów-
naniu do III kwartału 2011 roku nawet o 5-10%. 
Co prawda oddaje się więcej mieszkań, ale ry-

nek obiektówek jest coraz trudniejszy z uwagi 
na ostrą walkę cenową i ryzyko finansowe, spo-
wodowane tym, że inwestorzy przeciągają płat-
ności tak długo, jak jest to możliwe. Tzw. znane 
marki radzą sobie całkiem nieźle. Pomimo pe-
symistycznych nastrojów, dobrzy instalatorzy ra-
dzą sobie na ogół dobrze, a wejście w tzw. wy-
soki sezon zapewnia prace także tym słabszym. 
Osobna sprawą są osiągane marże. Panuje opi-
nia, że rynek III kwartału br. jest dużo gorszy niż 
przed rokiem. Widać, że klienci sięgają do naj-
tańszych ofert, które traktowane są jako rozwią-
zanie tymczasowe, do wymiany gdy będzie 
lepsza sytuacja ekonomiczna. Ocenia się, że 
wartościowo rynek spadł nawet o 10-12%. Pozy-
tywne jest to, że nie znikł klient bardziej wymaga-
jący, który mimo wszystko zdecydowany jest na 
zakup i instalację zaawansowanych urządzeń. 
Ostra walka cenowa wymusza różne rozwią-
zania oszczędnościowe. Ograniczenie kosztów 
osiąga się często przez ograniczanie zapasów 
magazynowych. Równocześnie firmy coraz czę-
ściej sięgają do restrykcji w postaci blokad płat-
niczych między kontrahentami. Daje się to za-
uważyć przede wszystkim w tzw. „drugiej ręce”, 
czyli w punktach sprzedaży i sklepach instala-
cyjnych, gdzie można znaleźć coraz mniejszy 
asortyment produktów dostępnych „od ręki”. 
Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka. 
Wskazuje się np. na sytuację w budownictwie 
mieszkaniowym. W ostatnich statystykach GUS, 
widać było wyraźne osłabienie tendencji wzro-

stowych liczby oddawanych mieszkań, a także 
tych których budowę rozpoczęto, czy wystąpio-
no o pozwolenie na budowę. Jednak, zgodnie 
z opinią przekazaną z wielu niezależnych źródeł, 
deweloperzy oddają więcej mieszkań w stosun-
ku do chłonności rynku. Innym efektem ubocz-
nym wyhamowania sprzedaży mieszkań, są za-
tory płatnicze wobec wykonawców, którzy  
z kolei nie płacą dostawcom-hurtownikom, a ci 
producentom, pogarszając w ten sposób wszyst-
kim wyniki finansowe i ich płynność finanso-
wą. Jest to tym bardzie groźne zjawisko, wobec 
znacznego spadku marż, co może oznaczać 
utratę płynności finansowej przez daną firmę.
Podsumowując ogólne trendy w III kwartale 
2012 roku w branży instalacyjno-grzewczej, nie-
stety na pierwszy plan we wszystkich wypowie-
dziach wysuwają się pogłębiające się trudno-
ści w ściąganiu pieniędzy z rynku. Wynikiem 
tego jest stopniowe zaostrzanie polityki windy-
kacyjnej u większości dystrybutorów urządzeń, 
co może być również powodem spowolnienia 
sprzedaży do instalatorów, a w efekcie do klien-
ta końcowego. Nie chcą podejmować ryzyka 
współpracy z niepewnym klientem, wielu z dys-
trybutorów rezygnuje z dostarczenia towarów 
na inwestycje. O problemach z marżą na tzw. 
obiektówkach pisaliśmy wcześniej, SPIUG też sy-
gnalizował pogłębiający się problem z tym seg-
mentem rynku już we wcześniejszych kwarta-
łach. O takich sytuacjach informują dostawcy 
towarów, producenci, którzy nie mogą często 

zrealizować inwestycji, ponieważ wszyscy lokalni 
dystrybutorzy rezygnują z dostaw. Kończy się już 
powoli także praktyka przerzucenia w fakturach 
towaru na marży 2-3% zdobytej przez dostawcę 
inwestycji obiektowej. Po wielu upadłościach 
firm wykonawczych i developerów należy to już 
do rzadkości. Wielu dostawców zdecydowało 
się obsługiwać inwestycje bezpośrednio – jest to 
częsta praktyka np. w przypadku producentów 
elementów do instalacji zewnętrznych.
Jeśli chodzi o sprzedaż, to okres od stycznia do 
września 2012 w porównaniu do analogicznego 
okresu 2011 roku nie wypadł źle. Do końca lipca 
można przyjąć wzrosty jednocyfrowe na pozio-
mie 5%. Niestety w sierpniu i wrześniu mówiło się 
o spadku na poziomie 5%. Sezon sprzedaży ru-
szył właściwie pod koniec tego września, co po-
zwoliło często na odrobienie strat i wykonanie 
założonych planów sprzedaży ilościowej, nieste-
ty często kosztem redukcji marży. 
Jaka będzie tendencja do końca roku? – na 
to pytanie będzie można odpowiedzieć w po-
łowie listopada, lecz trzy miesiące stagnacji, 
względnie spadkowe tj. sierpień, wrzesień i paź-
dziernik mogą być kluczowe w realizacji budże-
tów dla branży instalacyjno-grzewczej. 
Podsumowując: III kwartał 2012 okazał się okre-
sem pewnego spowolnienia w branży instala-
cyjno-grzewczej. Poziomy obrotów są niejed-
nokrotnie niższe niż analogiczny okres ub. roku, 
chociaż w większości przypadków plany i pozio-
my sprzedaży z 2011 roku zostały osiągnięte. 

Tendencje rozwoju rynku instalacyjno-grzewczego w III kwartale 2012
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w życie ustawy o ochronie praw nabywców 
mieszkań i domów pod koniec kwietnia br. 
Mając na uwadze spory nawis podażo-
wy, tylko w sześciu największych aglo-
meracjach szacowany na blisko 60 tys. 
mieszkań, nie można oczekiwać, aby  
w najbliższych miesiącach w nastawieniu 
deweloperów zaszła jakaś istotna zmia-
na. Przy obecnym tempie sprzedaży po-
trzebowaliby ponad dwóch lat, żeby 
sprzedać to, co aktualnie mają w ofercie. 
Można więc się spodziewać, że kolejne mie-
siące przyniosą dalszy spadek liczby rozpęcza-
nych budów i wydawanych pozwoleń. Liczba 
mieszkań oddawanych do użytkowania po-
winna z kolei w najbliższych miesiącach usta-
bilizować się, a potem również ona zacznie 
maleć. Na rynku pracy panuje praktycznie za-

stój. Pracodawcy raczej nie zwiększają zatrud-
nienia z obawy przed kryzysem, co jest konse-
kwentnie podsycane przez różne doniesienia 
medialne. Nie przybywa etatów, a pracowni-
cy realnie nie zarabiają więcej, ponieważ nie-
wielkie podwyżki są konsumowane przez sto-
sunkowo wysoką inflację. Do tego dochodzi 
jeszcze ofensywa lobby tzw. ciepła systemo-
wego, które poprzez kolejne wprowadzanie 
przepisów ograniczających np. instalacje ko-
tłowni w piwnicy, co wydaje się oczywistym 
absurdem lub niewydawanie pozwolenia na 
budowę, czy modernizację dla obiektów pu-
blicznych, wyposażonych we własne źródło 
ciepła, jeżeli w okolicy jest przyłącze sieci c.o., 
stara się ograniczyć konstytucyjna wolność in-
westora co do wyboru źródła energii.
Opracowano na podstawie materiału SPIUG  

konwencjonalnych. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że większość obiektówek w ostatnim 
kwartale była realizowana na tych urządze-
niach, co ze względu na katastrofalny po-
ziom marzy uzyskiwanej na tego typu projek-
tach nie był przez rozmówców eksponowany. 
Dlatego spadek w tej grupie urządzeń może 
być znacznie niższy niż ten deklarowany 
w rozmowach. Poziom sprzedaży kotłów kon-
densacyjnych powoli wzrasta, zwiększając 
konsekwentnie ich udział w grupie kotłów wi-
szących. W niektórych przypadkach były to 
wzrosty nawet rzędu kilkunastu procent, jed-
nak tu także należy pamiętać o bazie, od 
której liczone są wzrosty. Biorąc pod uwagę 
stagnację, jaka zapanowała w grupie tzw. 
„lodówek”, czyli kotłów kondensacyjnych ze 
zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. można 
przyjąć ostrożnie jednocyfrowy rzędu 5-8% 
wzrost tego segmentu rynku.
Przepływowe podgrzewacze do wody: sy-
tuacja w tej grupie produktowej można porów-
nać do dużego regresu, mówi się nawet o 20% 
spadkach sprzedaży. Jest to efekt kurczącego 
się rynku wymian, przy równoczesnym, prak-
tycznie zerowym rynku nowych instalacji. 
Gazowe kotły stojące: zasadniczo prak-
tycznie wszyscy byli zgodni co do znacznych 
spadków sprzedaży tych urządzeń, szczegól-
nie konwencjonalnych i olejowych, gdzie sy-
gnalizowane spadki były nawet rzędu 30%. 
Grzejniki: zanotowano spadki rzędu 10% 
w skali roku, natomiast spadki w III kwartale 
były sygnalizowane nawet na poziomie 25%. 
Inne produkty: zdaniem hurtowników, za-
znaczył się dalszy spadek sprzedaży instalacji 
miedzianych – kosztem wzrastających na zna-
czeniu instalacji stalowych i z tworzyw sztucz-
nych. Trudny okres mieli producenci kotłów 
na paliwa stałe. Skończyła się już era kotłów 
na tzw. ekogroszek. Po ostatnich podwyżkach 

paliwa tzn. cenie węgla na poziomie nawet 
powyżej 900 zł coraz mniej klientów jest zain-
teresowanych tego typu inwestycją. Praktycz-
nie wszyscy rozmówcy mówią o regresie tej 
grupy urządzeń grzewczych, gdzie mamy w 
dalszym ciągu ponad 200 producentów  
w Polsce. Natomiast wzrosty odnotowano  
w grupie akcesoriów typu: pompy centralne-
go ogrzewania, termostatyka i armatura in-
stalacyjno-grzewcza oraz systemy kominowe.

Podsumowanie

Generalnie, na koniec III kwartału umocni-
ła się tendencja dla nie najlepszych nastro-
jów. Na pewno do tego przyczyniły się zatory 
płatnościowe i mniejszy portfel zamówień in-
stalatorów w perspektywie czasowej. Zazna-
czył się trend bardzo nierównych miesięcy 
w kwartale, przy czym rozłożenie sprzedaży 
było bardzo nierównomierne (opinia roz-
mówców). Dała się znaczyć eskalacja wyści-
gów cenowych. Najmocniej, można to było 
zauważyć w sklepach internetowych.
Pewne osłabienie siły nabywczej dewelope-
rów, też z pewnością ma wpływ na sytuację 
w branży. Przedłużanie się takiej sytuacji, jak 
też osłabienie siły nabywczej potencjalnych 
inwestorów indywidualnych, może przynieść 
negatywny efekt w przyszłym roku. Jak pro-
gnozuje Open Finance, znaczna nadpodaż 
gotowych mieszkań na rynku w połączeniu 
z mniejszą dostępnością kredytów hipotecz-
nych dla ich potencjalnych nabywców spra-
wia, że deweloperzy zwlekają z rozpoczy-
naniem nowych projektów. Z grubsza z tych 
samych powodów nie spieszy im się także 
w kwestii uzyskiwania pozwoleń na realiza-
cję kolejnych inwestycji. Z kolei wzrost liczby 
mieszkań oddanych do użytkowania w ostat-
nich 12 miesiącach jest pokłosiem wejścia 
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3 argumenty za Aqua Revital

Troska o zdrowie
Właściwości wody źródlanej są nietrwałe. 
Woda tłoczona w rurociągach, pod wyso-
kim ciśnieniem, czy przechowywana w zbior-
nikach staje się zwykłą 
wodą stojącą, z tego po-
wodu nie da się zamknąć 
właściwości źródlanych  
w butelce.
Woda uzdatniona filtrami 
Aqua Revital:
- jest antydoksykantem, 
spowalnia procesy starze-
nia, usuwa z organizmu toksyny,
- ma właściwości regenerujące, polecana 
do przemywania ran,
- zmniejsza stres i ryzyko zawału,

- wspomaga procesy trawienne,
- pozytywnie wpływa na cerę, podczas  
kąpieli nie wysusza skóry, jest polecana aler-
gikom,
- zawiera potrzebne związki mineralne takie 
jak wapń i magnez,

- wykorzystywana do 
podlewania roślin spra-
wia, że są one zdrowsze 
i bardziej dorodne,
- zapobiega rozwojowi 
Legionelli i bakterii gnil-
nych,
- eliminuje ryzyko kon-
taktu z biosfenolem A, 

który jest używany do produkcji butli galono-
wych, a który ze względu na swoją szkodli-
wość został wycofany z produktów przezna-
czonych dla dzieci.

  Całe szczęście w ostatnich czasach świa-
domość Polaków wzrasta i coraz więcej osób 
przekonuje się, że uzdatnianie „kranówki” 
niesie za sobą więcej korzyści niż kupowanie 
wody w butelkach.
„Źródlana woda prosto z kranu!” – brzmi in-
teresująco. Każdy chciałby mieć dostęp do 
krystalicznie czystej wody, która nie tylko bę-
dzie smaczna, ale również pozytywnie wpły-
nie na zdrowie i samopoczucie.  
Firma Bartosz proponuje proste rozwianie – 
montaż filtrów Aqua Revital. Filtry Aqua Revi-
tal są to urządzenia służące do uzdatniania 

wody bezpośrednio z kranu. W zależności od 
modelu usuwają z wody resztki żelaza, man-
ganu, chlor, zanieczyszczenia mechaniczne, 
bakterie oraz wirusy, ponadto nadają wodzie 
odpowiedni smak i zapach, sprawiają, że jest 
ona krystalicznie czysta, natomiast system re-
witalizacji przywraca jej właściwości wody 
źródlanej. 
Filtry Aqua Revital przeznaczone są do do-
mów, mieszkań, zakładów pracy, szkół, szpi-
tali, restauracji itp. Mogą być montowane na 
ścianie, w ścianie, mogą  być ustawione na 
posadzce lub w szafce.

  Beata Cywoniuk

Większość z nas niechętnie korzysta z wody wodociągowej (tzw. kranówki) 
w celach spożywczych i pije ją dopiero po przegotowaniu. Nie mamy 
zaufania do wody z kranu, ponieważ często nie odpowiada nam jej smak  
i zapach (wyczuwamy np. chlor), niekiedy również mamy zastrzeżenia co 
do jej wyglądu (nie jest krystalicznie czysta). Z tego powodu w naszym 
kraju ogromnym powodzeniem cieszą się wody w butelkach, nawet 
pomimo faktu, że woda z kranu jest lepsza niż niejedna butelkowana. 

Zmień jakość  
swojego życia 

Filtry  
do wody  
Aqua Revital 

po 24 godzinach od 
otwarcia butelki z wodą 
rozpoczynają się w niej 
procesy tworzenia flory 
bakteryjnej. 
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kalkulację zakup urządzenia dającego kry-
staliczną wodę źródlaną zwróci się już po  
6 miesiącach. 
Koszty wody dla 4-osobowej rodziny.  
Zakładając, że każdy z członków rodziny wy-
pija minimalną zalecaną ilość wody tj. 1,5 l 
dzienne, zużycie wynosi 6 l. Średni koszt jed-
nej 1,5-litrowej butelki wody wynosi 2 zł. 
Miesięczne wydatki poniesione na wodę wy-
łącznie do picia wynoszą około 360 zł (1,5 l x 
4 osoby x 30 dni x 2 zł/but.), co rocznie daje 
kwotę 4320 zł. Zakup filtra Aqua Revital 1.5 
podającego krystaliczną wodę źródlaną 
zwróci się nam po niespełna półtora roku.  

Ochrona środowiska
Ogromnym problemem współczesnej cywi-
lizacji staje się składowanie odpadów. Czło-
wiek wytwarza średnio 
0,6-0,9 kg śmieci dzien-
nie, co daje około 400 kg 
rocznie. Korzystając z fil-
trów Aqua Revital zna-
cząco przyczyniamy się 
do ochrony środowiska: 
nie kupujemy wody w bu-
telkach PET, mamy możliwość wykorzystania 
„deszczówki”, przetworzenia wody zużytej na 
zdatną do ponownego wykorzystania (np. 
do spłukiwania toalet).

Oszczędność
Większość pracodawców 
stosuje się do tego prze-
pisu, ale czy są oni świa-
domi kosztów, jakie są  
z tym związane?
Przykład: Firma zatrud-
niająca 50 pracowników potrzebuje około 
1-2 litry wody pitnej na osobę, czyli 50 litrów 
wody dziennie. Pomnóżmy to przez 20 dni ro-

boczych i otrzymamy 1000 l wody miesięcz-
nie. Latem zapotrzebowanie na wodę może 
być kilkakrotnie większe. 

Koszt wody z dystrybu- 
tora:
- zbiornik z wodą 18,9 l – 
18 zł/szt.
- dzierżawa dystrybutora 
– 30 zł/szt.
- kaucja za zbiornik –  
22 zł/szt.

Przy założeniu, że firma dzierżawi 4 dystrybu-
tory, całkowity koszt miesięczny za wodę pit-
ną w zbiornikach wynosi: 1000 l wody dla 

pracowników/18,9 l  
w zbiorniku to 53 zbiorniki 
x 18 zł/szt. = 954 zł
Doliczmy do tego kosz-
ty dzierżawy 4 zbiorników 
30 zł/szt. = 1074 zł/mies.
Pracodawca zatrudnia-
jący 50 osób, na wodę  
z dystrybutora wyda  

w ciągu roku prawie 13 000 zł.
Koszt zakupu filtra Aqua Revital 1.5 wyno-
si 6230 zł netto. Biorąc pod uwagę powyższą 

Moduły stosowane w wybranych mode-
lach filtrów Aqua Revital mają niezwykłą 
zdolność do usuwania z wody każdego 
rodzaju informacji. Wypełnienie modu-
łu ma naturalną właściwość wymiany jo-
nów i promieniowania podczerwonego  
o długich falach, usuwania informacji  
z cząsteczek wody i przywracania jej 
oryginalnego stanu czystości. Ponad-
to charakteryzuje się wyjątkową zdolno-
ścią antyutleniania tzn. nie tylko zapobie-
ga utlenianiu, ale również potrafi cofnąć 

proces, do którego już doszło. W tej kom-
binacji moduł REVITAL może poprowa-
dzić wszelkie procesy życiowe i każdą 
materię w kierunku regeneracji, przy-
wracając substancjom pierwotny, do-
bry rezonans magnetyczny. Można więc 
uznać, że rezonans magnetyczny po-
chodzący z modułu REVITAL ma wyłącz-
nie zbawienny wpływ na przyrodę, gdyż 
jego wypełnienie powoduje rozkład ma-
terii organicznej i chemikaliów znajdują-
cych się w wodzie pitnej. 

Instytucje miejskie ponoszą ogromne na-
kłady finansowe na oczyszczanie ście-
ków, a mimo to nie da się uniknąć chlo-
rowania (dezynfekcja wody poprzez 
dodanie chloru), które wraz z zamule-
niem jest przyczyną wtórnego zanie-
czyszczenia wody. W tym zakresie modu-
ły REVITAL dają możliwości oczyszczania 
wody, które nie prowadzą do zamulenia, 
sprawiają, że zastosowanie chloru staje 
się zbędne i nie powoduje dalszych za-
nieczyszczeń.

Moduły oczyszczające REVITAL 
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BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok
tel. 85 745 57 12 
faks 85 745 57 11
bartosz@bartosz.com.pl
www.bartosz.com.pl

Jedna plastikowa butelka 
ulega rozkładowi przez 
okres od 700 do nawet 
1000 lat.

kodeks pracy zobowiązuje 
pracodawców do 
zapewnienia swoim 
pracownikom dostępu  
do wody pitnej. 

Debata pt. „Projekt ustawy o OZE – przed-
siębiorco, zabierz głos”, zorganizowana 
przez Polską Radę Koordynacyjną Odnawial-
nych Źródeł Energii, odbyła się 6 listopada 
2012 r. w Warszawie. 
Celem debaty była analiza projektu ustawy 
o OZE i możliwość przedstawienia swoich 
uwag przez przedsiębiorców działających 
w sektorze energetyki odnawialnej. PRK OZE 
krytykuje projekt ustawy o OZE, podkreślając 
jego niekonstytucyjność. Niekonstytucyjność 
projektu ustawy wyraża się przede wszystkim 
w nierównym traktowaniu podmiotów,  
w tym odbieraniu praw nabytych podmio-
tom już działającym. 
Jednym z bardziej krytykowanych zapisów 
projektu jest nadmierne ograniczanie swo-
body działalności gospodarczej, w tym 
administracyjne ograniczanie poziomu cen 
energii, przy utrzymaniu niepewności przy-
szłych przychodów z tytułu sprzedaży praw 
majątkowych, jakimi są i mają być zielone 
certyfikaty. Niezwykle ważną dla przedsię-
biorców, którzy rozpoczęli swoje inwestycje 
w oparciu o przepisy obecnie obowiązują-
ce, jest kwestia przepisów przejściowych. Ani 
projekt ustawy o OZE, ani ustawa wprowa-
dzająca ich nie zawierają.
Uczestnicy debaty zgodzili się również, że 
resort gospodarki potrzebuje wsparcia przy 
pracy nad projektem ustawy o OZE i dlatego 
środowisko związane z sektorem energetyki 
odnawialnej powinno wspólnie przygotować 
propozycje, które pomogą stworzyć stabilny 
i przewidywalny system wsparcia.
Więcej o debacie na www.reo.pl

Debata PRK OZE  
– podsumowanie 

http://www.instalreporter.pl


48l i s t o p a d  2 0 1 2  ( 1 1 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d O  s p I s U  T r E Ś C I

satów jest wymiennik ciepła z technologią 
„zimnych drzwi”. Nowe wymienniki produko-
wane są z tłoczonej blachy nierdzewnej.  
Wewnątrz „drzwi palnika” zamontowana jest 
przegroda termostatyczna, którą opływa 
mieszanka powietrzno-gazowa, odbierając 
od niej ciepło. Dzięki temu temperatura po-
wierzchni wymiennika zostaje obniżona na-

wet do 30°C, a co za tym idzie serwisowanie 
kotła staje się bezpieczniejsze.
W urządzeniach, tradycyjnie, zastosowany 
został palnik PREMIX ze stali szlachetnej o ni-
skiej emisji NOx. Model ten wyróżnia spo-
śród innych system wewnętrznego miesza-
nia. Pozwala on na czystsze i dokładniejsze 
spalanie. Ma to wpływ na zmniejszenie strat 

  Zalety urządzeń 

Urządzenia z serii Ecocondens CRYSTAL,  
jak również INTEGRA, umożliwiają oszczędne 
i bezpieczne wykorzystanie techniki konden-
sacyjnej podczas spalania gazu i osiągają 
sprawność użyteczną nawet do 107,7%.  
Zastosowane w nich komponenty pochodzą 
od sprawdzonych, renomowanych produ-
centów, co gwarantuje niezawodną pracę 
urządzeń i długotrwałe użytkowanie. 
Konstrukcja urządzeń jest niezwykle przyjazna 
również dla instalatora, czy serwisanta. Z myślą 
o tej grupie odbiorców konstruktorzy wyelimi-
nowali z urządzeń komorę powietrzną, umożli-
wiając łatwy dostęp do wszystkich podzespo-
łów kotłów. Ponadto komponenty urządzenia 
montowane są na szybkozłączach, co znacz-
nie przyspiesza czas ich demontażu. 
Kolejnym elementem wyróżniającym nową 
serię od poprzedzającej ją grupy konden-

Rok 2012 to bardzo pracowity i owocny okres w firmie Termet. Oferta przedsiębiorstwa rozszerzona została 
o kilkanaście nowych pozycji. Wśród wprowadzanych na rynek produktów znajduje się nowa linia kotłów 
kondensacyjnych z grupy Ecocondens – CRySTAL i INTEGRA. Do oferty dołączyły też długo oczekiwane kotły  
o dużej mocy WINDSOR-R, doskonałe do łączenia w systemy kaskadowe. Kolejną istotną serię urządzeń stanowią 
kotły standardowe – MINIMAx, MINITERM, UNICO – o nazwie handlowej ELEGANCE. 

Termet – „kondensacyjne” 
podsumowanie 2012,  
czyli nowości kotłowe w ofercie 

ciepła do 10 W, a tym za samym na podnie-
sienie sprawności kotła. Modulowany wenty-
lator obniża zużycie energii, a nowa konstruk-
cja dyfuzora znacznie obniża poziom hałasu 
pracy kotła. Godne uwagi jest to, że niezależ-
nie od długości systemu powietrzno-spalino-
wego, kocioł utrzymuje stały poziom CO2. 
Na cichą pracę urządzenia wpływa również 
położenie dyfuzora za wentylatorem oraz uży-
cie w budowie elementów nierezonujących. 

System sterowania

Kotły z serii ECOCONDENS mają nowocze-
sny panel sterowania z wyświetlaczem LCD 
oraz bogaty system sterujący. Urządzenia wy-
posażono w zintegrowany system autodia-
gnostyki z możliwością obsługi przez laptopa. 
Kolejnym nowym rozwiązaniem jest odczyt 
historii błędów na wyświetlaczu. Ponad to 
bogaty system sterujący obejmuje: 
- zintegrowaną regulację temperatury zasob-
nika, 
- sterowanie Open-Therm, 
- sterownie pogodowe,
- zabezpieczenie antyzamarzaniowe, 
- możliwość sterowania ogrzewaniem podło-
gowym, 

• ECOCONDENS CRYSTAL -20, -25, -35 – nowa linia wiszących  
kotłów kondensacyjnych zarówno jedno-, jak i dwufunkcyjnych,  
o mocach: 5,6-18,2 kW; 7,3-22,7 kW; 7,7-30,5 kW
• ECOCONDENS CRYSTAL -50 – wiszące kotły kondensacyjne jed-
nofunkcyjne z możliwością łączenia w systemy kaskadowe, o mo-
cach: 8,2-45,3 kW
• ECOCONDENS INTEGRA -20, -25 – wiszące kotły kondensacyjne  
z wbudowanym zasobnikiem o pojemności 45 l – kompletny sys-
tem grzewczy w jednej obudowie o mocach: 5,6-18,2 kW i 7,3-22,7 kW
• WINDSOR -85R, -110R – wiszące kotły kondensacyjne jednofunk-
cyjne o dużych mocach: 15,4-82,8 kW; 15,4-106,8 kW

Siła kondensacji w designerskiej 
obudowie, czyli kotły

  Żaneta Lisowska

ECOCONDENS CRySTAL  ECOCONDENS INTEGRA
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czekiwana przez projektantów i instalatorów.
WINDSOR 85R i 110R to kotły z najwyższej pół-
ki w technice kondensacyjnej, stworzone 
specjalnie do dużych inwestycji – swoje za-
stosowanie znajdują w budownictwie wielo-
rodzinnym, budynkach użyteczności publicz-
nej, budynkach biurowych, czy sakralnych.  
Ze względu na duże zapotrzebowanie na 
ciepło we wspomnianych obiektach, nie-
zbędne jest połączenie urządzeń w kaskady.
Za pomocą kotłów WINDSOR można zbudo-
wać kotłownię nawet do 550 kW. W aplika-
cjach kaskadowych można łączyć od 2 do  
5 urządzeń tego typu. Elementem spinają-
cym cały układ jest system sterujący – mena-
ger kaskad typu AX 5200SQ+AX 5100ZN. 

Nowe linia kotłów standardowych – 
ELEGANCE

Oprócz wprowadzenia nowych urządzeń, fir-
ma Termet zmieniła design kotłów standar-
dowych, wprowadzając kolejną linię urzą-
dzeń – ELEGANCE. 
Produkowane już od kil-
ku lat kotły MINIMAX, 
UNICO, czy MINTERM 
zaskarbiły sobie zaufa-
nie wielu klientów.  
Zastosowane w nich 
rozwiązania techniczne 
sprawiły, że urządzenia 
są niezawodne i ekono-
miczne.  

Dwufunkcyjne kotły
MiniMax Elegance 
pozostaną dostępne 
zarówno w wersji  
z zamkniętą, jak i otwar-
tą komorą spalania  

o mocach: 7-13 kW oraz 7-24 kw na c.o. i w 
obu przypadkach 7-24 kW w układzie c.w.u. 
Podobna sytuacja jest z kotłami MiniTerm – 
ich dostępność oraz zakres mocy nie ulegną 
zmianie. Wersja z otwartą komorą spalania to 
moc 7-24 kW, natomiast z zamkniętą komo-
rą spalania 7-21 i 7-24 kW. Unico Elegance 
to kotły jednofunkcyjne o szerokim zakresie 
mocy – turbo: 7-13; 7-21; 7-24; 8-29 kW; otwar-
ta komora: 4-13,5; 7-24; 10-29 kW. 
Wszystkie urządzenia tej serii mają nowocze-
sny i elegancki wygląd. Charakteru nadaje 
im nowej generacji, ergonomiczny panel ste-
rowania z wyświetlaczem LCD. Istotną zaletą 
całej serii jest uniwersalna płyta elektronicz-
na, dopasowana do wszystkich kotłów. 
Jeśli chodzi o zalety konstrukcyjne, to wszyst-
kie urządzenia mają komponenty najwyższej 
jakości, które montowane są na szybkozłą-
czach. Istotną rzeczą w MiniMaxach Elegan-
ce jest możliwość demontażu urządzenia od 
przodu, co ułatwia i przyspiesza pracę insta-
latorów i serwisantów.  

- możliwość pracy w układach kaskadowych, 
- możliwość podłączenia dwóch rodzajów 
pomp 
Liczącą się dla instalatorów rzeczą jest wyraź-
ny podział w płycie elektronicznej na pod-
łączenia wysokonapięciowe i niskonapięcio-
we, co eliminuje możliwość pomyłki. 

Zabezpieczenia
Jak wszystkie kotły firmy Termet, również  
i urządzenia nowych linii są w pełni bezpiecz-
ne w użytkowaniu. Zapewnia to wysoki sto-
pień ochrony przeciwporażeniowej IP 44 oraz 
pełny system zabezpieczeń:
- przeciwwypływowe gazu;
- przed wybuchowym zapaleniem gazu;
- przed wzrostem ciśnienia wody I- i II-go 
stopnia (elektroniczne i mechaniczne);
- przed spadkiem ciśnienia wody;
- przed nadmiernym dogrzaniem wody;
- kotła przed zamarzaniem;
- przed możliwością zablokowania pompy.

Linia kotłów ECOCONDENS INTEGRA 

Wiszące kotły kondensacyjne z serii INTEGRA 
charakteryzują się wbudowanym 45-litrowym 
zasobnikiem. Stanowią kompletny system grzew-
czy w kompaktowej obudowie i zapewniają wy-
soką wydajność ciepłej wody użytkowej:
- przy pracy ciągłej (ΔT=30°) wynosi dla ko-
tłów 20 kW – 9,5 l/min, a dla kotłów 25 kW – 
12,4 l/min. Istotną cechą tych urządzeń jest 
możliwość podłączenia recyrkulacji, dzięki 
której ciepła woda w domach jednorodzin-
nych, czy mieszkaniach z rozległą instalacją, 
dostępna jest bezzwłocznie po odkręceniu 
kranu w każdym punkcie czerpania wody. 
Dodatkowo w urządzeniach dostępna jest 
funkcja antylegionella, która przewiduje za-
programowane fabrycznie, comiesięczne 

podgrzewanie wody do 65°C i utrzymanie tej 
temperatury przez dłuższą chwilę. Pozwala to 
w prosty, a zarazem bardzo skuteczny sposób 
pozbyć się drobnoustrojów.

Możliwe aplikacje
Bardzo wygodną cechą nowych kotłów jest 
szeroka możliwość ich aplikacji. Urządzenia 
przystosowane są do współpracy z systema-
mi solarnymi i modułami wielostrefowymi do 
systemów grzewczych. Mogą również wspo-
magać pracę pomp ciepła oraz pracować 
w układach kaskadowych.

Moduł wielostrefowy do systemów 
grzewczych

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów 
firma Termet wprowadziła do swojej ofer-
ty rozwiązanie, które umożliwia podłączenie 
dodatkowych obiegów grzewczych – mo-
duł wielostrefowy do systemów grzewczych. 
Dzięki zastosowaniu oferowanej szafki miesza-
jącej podłączyć można dwa, bądź trzy obie-
gi: strefy wysokotemperaturowej (ogrzewa-
nie grzejnikowe), strefy niskotemperaturowej 
(ogrzewanie podłogowe) lub opcjonalnie 
trzeciej strefy wysoko lub niskotemperaturo-
wej za pośrednictwem zestawu przyłączenio-
wego. Moduł wielostrefowy współpracuje ze 
wszystkimi kotłami firmy Termet zarówno stan-
dardowymi, jak i kondensacyjnymi. 

Technika kondensacyjna w połącze-
niu z systemami kaskadowymi

Na targach INSTALACJE swoją premierę  
miały kotły kondensacyjne o dużej mocy 
 – WINDSOR 85R i 110R. Ze względu na moc  
i możliwość aplikacji w systemach kaskado-
wych, jest to grupa urządzeń najbardziej wy-

WINDSORMINIMAx ELEGANCE.
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Centrale wentylacyjne KOMPAKT 

Urządzenia tego typoszeregu przeznaczo-
ne są do małych i średnich obiektów (domy, 
szkoły, restauracje, biura). 
Znajdują się w nim centrale o wydatkach od 
170 m3/h do 8000 m3/h, mogą być wyposa-
żone w wymiennik obrotowy (centrale REGO) 
– odzysk ciepła do 85%, wymiennik krzyżowy 
(RECU) – do 65% lub wymiennik przeciwprą-
dowy (RECU CF) o skuteczności do 92%. 
Centrale te mają konstrukcję samonośną, 
izolację z wełny mineralnej o gr. 50 mm
(można  je stosować również w nieogrzewa-
nych pomieszczeniach czy nawet w wersji 
dachowej). Centrale wyposażone w wyso-
kosprawne wymienniki ciepła, wentylatory 
typu AC lub EC oraz fabrycznie okablowaną, 
zaawansowaną automatykę typu C3 (tryb 

CAV/VAV, funkcja utrzymania jakości powie-
trza Air Quality i). Konstrukcja central REGO 
1600-2500 to m.in. uniwersalność położenia 

  Centrale wentylacyjne DOMEKT  

Urządzenia tego typoszeregu (60-720 m3/h) 
przeznaczone są do domów oraz mieszkań. 
Mogą być wyposażone w wymiennik obroto-
wy (centrale REGO) o skuteczności odzysku 
ciepła do 85%, podwójny wymiennik krzyżo-
wy (centrale RECU) o skuteczności do 90% 
lub wymiennik przeciwprądowy (RECU CF)  
– 92%. 
Cechą serii DOMEKT jest kompaktowa kon-
strukcja, ułatwiająca montaż w niewielkich 
przestrzeniach. Nowatorskim rozwiązaniem 
jest zastosowanie dodatkowego króćca wy-

ciągowego, który można wykorzystać jako 
wyciąg powietrza zanieczyszczonego. Urzą-
dzenia mają wtórną nagrzewnicę elek-
tryczną o mocy 1 kW (w opcji nagrzewnica 
wodno-kanałowa). Wyposażone są w zinte-
growaną automatykę sterującą typu C4 lub 
opcjonalnie C4PLUS. Sterownik ścienny C4 
umożliwia sterowanie podstawowymi funk-
cjami centrali wentylacyjnej (intensywność 
wentylacji, temperatura nawiewu, funkcja 
lato/zima itp.). Natomiast automatyka ze ste-
rownikiem C4PLUS, wyróżnia się zaawanso-
wanymi funkcjami oraz możliwością śledze-
nia pracy urządzenia na panelu LCD. 

  Jakub Jankowski

Od kilku lat centrale wentylacyjne marki KOMFOVENT na trwałe zagościły 
na polskim rynku branży HVAC. Szeroki typoszereg urządzeń o wydatkach 
powietrza od 100 do 100 000 m3/h powoduje, że centrale znajdują 
zastosowanie zarówno w małych obiektach typu domy jednorodzinne, 
sklepy, jak i w większych, jak szkoły, hotele, biura, galerie handlowe, hale.  

Różne wersje, różne zakresy 

Nowoczesne 
centrale 
wentylacyjne 
KOMFOVENT

• Własnej produkcji wymienniki ob-
rotowe, które oprócz wysokiej spraw-
ności odzysku – do 92% (certyfikat EU-
ROVENT), nie zamarzają w zimie, nie 
potrzebują odpływu skroplin, jak rów-
nież można montować je w dowolnej 
pozycji.
• Wysoko wydajne, ciche i trwałe silni-
ki typu EC (elektronicznie komutowa-
ne), pozwalające na płynną regulację 
wydajności wentylatorów oraz mniejsze 
zużycie energii elektrycznej.
• Zintegrowana, fabrycznie okablo-
wana automatyka wyposażona  
w nowoczesne sterowniki z ekranami 
dotykowymi. System automatyki opra-

cowany z myślą o oszczędności ener-
gii. Zaawansowane funkcje sterowania 
automatyki, dające możliwość zasto-
sowania w różnego typu projektach. 
Możliwość podłączenia elementów ze-
wnętrznych (chłodnice, czujniki jakości 
powietrza itp.).
• Trwała i solidna konstrukcja urządzeń 
oparta na konstrukcji samonośnej, izo-
lowana akustycznie i termicznie wełną 
mineralną (gr. do 50 mm), obudowa  
z blachy ocynkowanej malowanej 
proszkowo.
• Wysokiej klasy filtry powietrza (klasa 
F5, F7) wyróżniają się dużą powierzch-
nią filtracji.

Co wyróżnia centrale KOMFOVENT

Centrale DOMEKT ze sterownikami C4 oraz C4 Plus 
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Dystrybutorem central KOMFOVENT w Polsce 
jest firma Ventia, która oferuje pełne wspar-
cie techniczne dla firm wykonawczych, pro-
jektantów oraz firm dystrybucyjnych. Ze stro-

ny internetowej spółki www.ventia.pl można 
pobrać materiały marketingowe w postaci 
katalogów technicznych, ulotek, instrukcji ob-
sługi oraz programów doboru.  

króćców przyłączeniowych – w zależności od 
potrzeb projektu, kanały wentylacyjne mogą 
być podłączone do króćców poziomych 
(położenie horyzontalne) lub do króćców 
pionowych (położenie wertykalne). Do wy-
boru jest 14 kombinacji podłączenia kana-
łów. Klient zawsze może odwrócić urządzenie 
do wymaganej wersji i dopasować kierunki 
podłączenia kanałów na obiekcie. 

Centrale wentylacyjne serii Verso, 
Klasik

Największe centrale KOMFOVENT należą do  
typoszeregu Verso (wydatki od 1000 do  
26 000 m3/h ) oraz Klasik (1000-100 000 m3/h). 
Najlepsze materiały, dbałość o szczegó-
ły, zaawansowane rozwiązania oraz system 
kontroli jakości na produkcji sprawiają, że 
urządzenia są trwałe, niezawodne i charak-
teryzują się niskim zużyciem energii. Urządze-
nia Klasik wytwarzane są pod indywidualne 
potrzeby klienta: wymienniki ciepła obro-
towe, krzyżowe, glikolowe; nietypowe wer-

sje wykonania: basenowe, higieniczne z bla-
chy kwasoodpornej czy centrale o budowie 
mono/wielomodułowej. Jako członek pro-
gramu certyfikacyjnego, wykonanie oraz 
dane techniczne jednostek KOMFOVENT  
Verso, spełniają wysokie wymagania stan-
dardów EUROVENT. 

Automatyka PLUG&PLAY

Jednostki o strumieniach przepływu od 100 
do 26 000 m3/h mają zabudowane układy 
sterownicze, bez oddzielnych skrzynek elek-
trycznych. Panele sterownicze, umożliwia-
ją użytkownikowi wybranie żądanej funk-
cji, nastawianie i korygowanie parametrów 
roboczych oraz bezpośrednią obserwację 
procesów wentylacyjnych na ekranie LCD. 
Rozbudowany system sterowniczy przyczy-
nia się do oszczędności energetycznej cen-
tral. Automatyka central Komfovent (C4, C3) 
ma możliwość sterowania za pomocą modu-
łu sieciowego PING z dowolnego miejsca  
z dostępem do Internetu. 

Centrala KOMPAKT REGO 1600-2500 Centrala serii Verso-P i Klasik

Schemat podłączenia 
modułu PING 
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  W Polsce nazwa Purmo szybko stała się sy-
nonimem grzejnika płytowego. W tym seg-
mencie blisko 30% sprzedawanych na rynku 
polskim urządzeń stanowią właśnie grzejni-
ki płytowe marki Purmo. Grzejniki łazienko-
we oraz dekoracyjne dorównują im popular-
nością w swoich segmentach. Od 1998 roku 
instalowane jest także wodne ogrzewanie 
podłogowe Purmo, którego sprzedaż syste-
matycznie wzrasta. Badania, przeprowadzo-
ne pod koniec 2003 r. przez Instytut Badań 
Rynkowych GFK Polonia, pokazały, że mar-
kę Purmo rozpoznaje co czwarty Polak. Mar-
ka Purmo jest także bardzo popularna wśród 
fachowców: instalatorów i projektantów. 
Aż 88% ankietowanych projektantów i 76% 

instalatorów zadeklarowało współpracę  
z marką Purmo. O uznaniu, jakim klienci da-
rzą markę Purmo, świadczą również inne 
nagrody m.in. Laur Klienta oraz nagroda 
Budowlanej Marki Roku, którą firma jest na-
gradzana nieprzerwanie już od 4 lat. 

Fabryka Purmo w Rybniku – centrum 
nowoczesnej produkcji grzejników

Historia produkcji grzejników Purmo w Polsce 
sięga lat 90., kiedy w wyniku przejęcia udzia-
łów w śląskiej Hucie Silesia powołano spółkę 
joint venture pod nazwą Newco Silesia.  
Firma zatrudniała wówczas 67 pracowników, 
a grzejniki wytwarzano na dwóch 17-letnich 

Rettig Heating – właściciel marki Purmo 
– pojawił się w Polsce w 1992 roku, kiedy
koncern ten postanowił wykupić jedynego 
ówczesnego importera fińskich grzejników 
Purmo w Polsce – prywatną firmę TKM. 
W wyniku tej transakcji powstała nowa 
firma: Rettig Polska Sp. z o.o. Dzięki 
znakomitej jakości grzejniki Purmo szybko
zyskały uznanie zarówno wśród inwestorów
indywidualnych, jak i instalatorów.  
Klienci docenili ich funkcjonalność  
i estetykę, a przestarzałe grzejniki 
żeliwne zaczęły odchodzić „do lamusa”. 

PURMO  
20 lat w Polsce

Produkcja grzejnika płytowego 20 lat temu i ….dziś

• ponad 12 milionów sztuk grzejników 
płytowych Purmo,
• setki tysięcy grzejników łazienkowych  
i dekoracyjnych, 
• komponenty ogrzewań podłogowych 
i systemów rurowych, do których dołą-
czono dziesiątki milionów metrów rur.

Statystyczna polska rodzina posiada 
w domu ponad jeden grzejnik Purmo.
Purmo ogrzało ponad 400 000 domów 
jednorodzinnych i 1 600 000 mieszkań.
Większość budynków użyteczności 
publicznej wyposażona jest w grzej-
niki płytowe lub dekoracyjne Purmo.

Statystyka mówi również, że średnio:
- do przewiezienia grzejników Purmo 
użyto w Polsce 31 000 tirów.
- instalatorzy przenieśli i zamontowali 
384 700 000 kilogramów grzejników.

Marka Purmo w Polsce 
ma 20 lat. W ciągu tego 
czasu firma sprzedała: 

Fabryka Purmo w Rybniku z lotu ptaka
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wierzchni ponad 7 hektarów. Na przestrzeni 
ostatnich dwóch dekad zostały zainstalowane 
nowoczesne linie produkcyjne, wybudowano 
nowe malarnie, powstały kolejne magazyny 
oraz wydajne centrum logistyczne. Obecnie, 

na zajmującej blisko 10 tys. m2 hali produkcyj-
nej, wytwarzane są grzejniki płytowe oraz ele-
menty ogrzewania podłogowego, a firma za-
trudnia w Polsce 430 pracowników. 
Fabryka w Rybniku, znajdująca się na tere-
nie jednego z najbardziej uprzemysłowio-
nych obszarów Polski – Śląska, to największa 
inwestycja koncernu Rettig Heating w Euro-
pie. Świadczy o tym produkcja na poziomie 
1,9 mln sztuk rocznie. 70% produkcji polskiej 
fabryki trafia na rynki zagraniczne, przede 
wszystkim do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, 
Rumunii, Słowacji, krajów bałtyckich (Litwa, 
Łotwa, Estonia) na Węgry i Ukrainę. Grzejniki 
Purmo dostarczane są także na rynki azjatyc-
kie, głównie do Chin i Japonii.  

liniach produkcyjnych. Początkowo produkcja 
grzejników marki Purmo odbywała się na li-
nii LEAS, dostarczonej z Finlandii. Od tego pio-
nierskiego okresu fabryka przekształciła się  
w jedno z najbardziej nowoczesnych centrów 

produkcyjnych i logistycznych koncernu Rettig 
Heating w Europie. Okres ostatnich 20 lat to 
przede wszystkim czas intensywnych inwesty-
cji w technologie oraz rozbudowa powierzch-
ni fabryki, która obecnie zajmuje teren o po-

27 października w warszawskim hotelu 
Westin odbyła się uroczysta gala z okazji 
20-lecia obecności marki Purmo w Pol-
sce. W uroczystości wzięli udział goście 
z Polski i zagranicy – pracownicy oraz 
partnerzy handlowi Purmo. Spotkanie 
było niezwykłym wydarzeniem nie tylko 
z powodu 20-tej rocznicy. Podczas świę-
towania jubileuszu działalności Purmo  
w Polsce, zorganizowane zostało również 
pożegnanie dyrektora sprzedaży i mar-
ketingu Wojciecha Makowskiego. 
Życzenia 100 lat na rynku i podziękowania 
dla firmy płynęły przez cały wieczór.  
W uroczystości wzięli udział zarówno pra-
cownicy Purmo z Polski, jak i goście zagra-
niczni. Wieczór swoją obecnością uświetnili 
także przedstawiciele partnerów bizne-
sowych firmy. Podziękowania za owocną 
współpracę i życzenia dalszych długolet-
nich sukcesów składali reprezentanci firm: 

Grupa IK, Grupa ABG, Tadmar, Onninen, 
TG instalacje, Vinsar, Grudnik, Sanea i inne.
Jubileusz Purmo był okazją do wspomnień 
– pokaz zdjęć na kilka chwil przeniósł ze-
branych do początkowych lat istnienia fir-
my, zarówno na polskim rynku, jak i w kra-
jach skandynawskich, w których producent 
nowoczesnych grzejników ma swoje korze-
nie. Wszyscy przypomnieli sobie kluczowe 
wydarzenia z 20-letniej historii firmy. 
Wieczór obfitował w wiele życzeń i podzię-
kowań dla marki Purmo, ale także dla  
Wojciecha Makowskiego, dyrektora 
marketingu i sprzedaży marki Purmo, 
który przez 20 lat nieprzerwanie pełnił 
tę funkcję i który od 1 stycznia przechodzi 
na emeryturę. To dzięki niemu Purmo zaist-
niało w Polsce, i to on przyczynił się do wie-
lu sukcesów firmy. Podczas jubileuszowego 
wieczoru przedstawiono nowego dyrek-
tora marketingu i sprzedaży Purmo.  

Został nim Andrzej Iżycki. 
Jubileusz Purmo w warszawskim hotelu We-
stin uświetnił występ kwartetu Obsession,  
a także muzyka zespołu Sweet Combo. 

Uroczysta gala
Od lewej: Franciszek Plaskura, dyrektor naczelny fabryki Purmo w Rybniku; Wojciech Makowski, 
dyrektor marketingu i sprzedaży marki Purmo; Tomasz Tarabura, dyrektor marki w firmie Rettig 
ICC; Elo Dhaene, dyrektor handlowy marek Purmo Radson LVI
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Na siedmiu konferencjach branżowych  
o łącznej liczbie uczestników około 950 pol-
skie i międzynarodowe firmy, planiści ener- 
getyczni, wykonawcy i użytkownicy, jak rów-
nież naukowcy i przedstawiciele urzędów  
i organów państwowych zasięgali informacji 
o najistotniejszych zagadnieniach energii od-
nawialnych. W forach branżowych uczestni-
czyło około 360 osób.

Młoda jeszcze polska branża fotowoltaiki licz-
nie uczestniczyła w swojej tematycznej  
2. konferencji. Liczba około 430 uczestników 
znacznie przerosła oczekiwania organizato-
ra. Dr Stanisław M. Pietruszko, prezes Polskie-
go Towarzystwa Fotowoltaiki, oświadczył: 
Kluczowym krokiem do rozwoju rynku foto-
woltaiki w Polsce są odpowiednie rozwiąza-
nia prawne zawarte w obecnie negocjowa-

  Zainteresowanie polskim rynkiem OZE jest 
ogromne, a prace nad nową ustawą dobie-
gają końca, co także podkreślił minister Mie-
czysław Kasprzak w swojej mowie w trakcie 
otwarcia targów. - Planowany rozwój ener-
gii odnawialnych wywołał w branży atmos-
ferę przełomu. Było to wyraźnie odczuwalne 
u odwiedzających, wystawców oraz na kon-
ferencjach – mówi kierownik projektu Avena 

Gall-Tamas – Polski rynek jest jednym z naj-
bardziej dynamicznych w Europie, a targi  
RENEXPO® Poland ponownie okazały się wio-
dącą platformą informacyjną i kontaktową.

Odwiedzający oraz uczestnicy konferencji 
zasięgali informacji na takie tematy, jak foto-
woltaika, bioenergia, pompy ciepła, energia 
wodna, czy mobilność elektryczna. 

Po raz drugi targi RENExPO® Poland zaprezentowały w Warszawie w dniach 17-18.10.2012 roku 
innowacyjne koncepcje i produkty z zakresu energii odnawialnych i efektywności energetycznej. 
Z uwagi na zakończenie prac nad ustawą o OZE, to właśnie ten temat był najczęściej poruszanym 
podczas konferencji, a także rozmów wśród uczestników targów. Przyglądając się przekrojowi 
wystawców, oceniamy, że dominowali głównie producenci ogniw fotowoltaicznych z zagranicy.  
To właśnie ta grupa na największe nadzieje wobec wciąż wzrostowego polskiego rynku OZE.

Jedne z największych targów energii odnawialnej w Polsce

2. RENEXPO® Poland

• 95 wystawców – 40% zagranicznych firm 
pochodzących z 10 krajów
• 3600 odwiedzających 
• 950 uczestników konferencji
• 350 uczestników forów dla specjalistów
• 140 uczestników Kolacji Profesjonalistów OZE
• 100 uczestników rozdania Pucharów 
RENEXPO® Poland 
• około 50 rozmów w ramach spotkań 
kooperacyjnych

Statystyki RENEXPO® Poland 2012
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nym projekcie ustawy o OZE. RENEXPO  
Poland to znaczący głos branży PV.

Kongres branżowy z kolei na temat pomp 
ciepła zorganizowany przez PORT PC zgro-
madził ponad 300 specjalistów. Także na  

forum biogazowym, które odbyło się we 
współpracy z Unią Producentów i Pracodaw-
ców Przemysłu Biogazowego, niemal wszyst-
kie miejsca zostały zajęte przez około 120 
uczestników. 
Polscy i zagraniczni goście RENEXPO®  Poland 

Drugiego dnia Renexpo odbył się I Kongres Polskiej Organiza-
cji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła pt. „Perspektywy roz-
woju pomp ciepła i ich znaczenie w budynkach energoosz-
czędnych, pasywnych i około zeroenergetycznych”.  
W wydarzeniu udział wzięli instalatorzy, producenci, przedstawi-
ciele świata nauki i branży instalacyjnej, łącznie ponad 300 osób. 
I Kongres PORTPC to największe w tym roku wydarzenie branży 
pomp ciepła w Polsce w 2012 r. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 
było doskonałą okazją do integracji środowisk branżowych, któ-
rym bliskie są tematy pomp ciepła na rynku polskim. Liczny i ak-
tywny udział uczestników w tym wydarzeniu jest potwierdzeniem 
potrzeby wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
technologii pomp ciepła w Polsce.  

Ważnym akcentem I Kongresu 
było przekazanie statuetki PORT 
PC dla dr inż. Mariana Rubika  
i prof. Brunona Grochala. Wyróż-
nienia zostały przyznane za wyjątkowy wkład obydwu Panów  
w popularyzację pomp ciepła w Polsce.
Wykłady i prezentacje były pewnym usystematyzowaniem obec-
nej sytuacji rynkowej w Polsce i potrzebą kontynuacji działań na 
rzecz rozwoju rynku pomp ciepła. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się zarówno tematyka badań efektywności pomp ciepła 
w Europie, jak i panel dyskusyjny z udziałem ekspertów OZE.
Mariusz Radziszewski z Minsterstwa Gospodarki przedstawił po-
stęp prac nad projektem ustawy o OZE. 

Marek Miara z Instytutu Fraunhofera zaprezentował m.in. temat 
oceny pracy pomp ciepła. Zwrócił uwagę, iż przy ocenie ekono-
micznej należy przeanalizować cały system, a nie tylko pompę 
ciepła. Na przykładzie kilku krajów pokazał, że rozwój technologii 
pomp ciepła związany jest z aspektami niepowiązanymi bezpo-
średnio z tą technologią. 
O perspektywach dla rozwoju pomp ciepła w Europie opowie-
dział Thomas Nowak z European Heat Pump Association. 
Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła 
EUCERT przedstawił Artur Karczmarczyk. PORT PC od września 
2012 r. jest krajowym Koordynator EUCERT w Polsce. 
W 2013 r. planuje przeszkolić w Polsce w ośrodku szkoleniowym 
(obecnie Euro-Cetrum Katowice) min. 120 instalatorów. Nabór 
będą prowadzić członkowie wspierający PORT PC. Pierwsze szko-
lenie – trening dla trenerów – zaplanowano na początek 2013. Od 
2014 r. prawdopodobnie będzie działał dwuetapowy system szko-
lenia: 2 dni u producenta, 3 dni w ośrodku szkoleniowym EUCERT.
Spotkanie podsumował prezes zarządu PORT PC Paweł Lach-
man: Mamy nadzieję, że poprzez aktywne prowadzenie kam-
panii informacyjnej, tworzenie wytycznych o pompach ciepła, 
szkolenia Eucert oraz inne ważne inicjatywy stworzymy warunki 
do szybkiego i harmonijnego rozwoju tego rynku w Polsce.  
Ważne jest również to, że potrafimy skutecznie działać ponad po-
działami.

I Kongres PORT PC 

Od lewej: Marek Miara, Paweł Lachman, Mariusz Radziszewski
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skorzystali też z licznych możliwości, by na-
wiązać nowe kontakty handlowe, na przy-
kład przy spotkaniach kooperacyjnych czy 
też podczas Kolacji Profesjonalistów OZE.  
Na tym uroczystym zakończeniu pierwszego 
dnia targów przyznane zostały Puchary  
RENEXPO Poland. 
W kategorii „osobowość branży” zwyciężył 
dr. inż. Stanisław M. Pietruszko, za jego szcze-
gólne zasługi dla branży PV. W kategorii  
„innowacyjna technologia” na RENEXPO  
Poland zwyciężyła czeska firmy Solartec  
i NIBE-Biawar. Nagrody były przyznawane  
po raz pierwszy, jednak pomysł został przyję-
ty z dużym zainteresowaniem.

Następne targi RENEXPO® Poland odbędą 
się w dniach 16-17 października 2013 r.  

Federalny Urząd Gospodarki i Kon-
troli Eksportu (BAFA) od 15 sierpnia 
2012 roku znacząco zwiększył dofi-
nansowanie instalacji z efektywny-
mi pompami ciepła w istniejących 
budynkach (budowanych przed 
01.01.2009)

Nowe stawki dofinansowania  
z 15 sierpnia 2012 r.:
• 1600 euro lub 1300 euro dla pompy 
ciepła typu powietrza/wody w zależ-
ności od zainstalowanej nominalnej 
mocy cieplnej;
• 2800 euro do 11 800 euro dla pompy 
ciepła typu solanki/woda lub woda/
woda, wysokość dofinansowania de-
terminowana jest  zainstalowaną nomi-
nalną mocą cieplną pompy ciepła;
• dla systemów grzewczych z buforem  
o minimalnej pojemności 30 litrów/kW,  
dofinansowanie wzrasta o 500 euro dla 
każdej instalacji;
• bonus dla budynków niskoenerge-
tycznych zwiększający podstawowe 
dofinansowanie o połowę jest przyzna-
wany obiektom, w których zapotrzebo-
wanie ciepła jest na poziomie poniżej 
55 kWh/m2xrok, bonus dotyczy tylko 
budynków mieszkalnych.

Więcej na stronie  
www.waermepumpe.de

Dofinansowanie 
instalacji  
z pompami ciepła 
w Niemczech – 
aktualne stawki 

Wciąż brakuje w Polsce energooszczędnych 
domów. 94% inwestycji nie ma podstawo-
wych rozwiązań, które mogłyby obniżyć kosz-
ty ich utrzymania. Zmienić miałoby to unijne 
prawo, które za 8 lat zacznie obowiązywać 
w Polsce, nakładające po 2020 r. na nowo 
powstałe budynki prawie zerowe zużycie 
energii.
Specjaliści podkreślają, że niemal zeroener-
getyczne budownictwo to takie, w którym 
po pierwsze w ogóle jest niskie zapotrzebo-
wanie na energię, a po drugie – ta genero-
wana powinna być ze źródeł energii odna-
wialnej. Projektowanie i budowanie domów 
efektywnych energetycznie stanie się obo-
wiązkiem wszystkich inwestorów w kraju. Jest 
to wymóg dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 19 maja 2010 r. Nowy obowiązek 
– w Polsce wejdzie w życie w 2020 r., a np. 
w Wielkiej Brytanii już w 2016 r. – nie oznacza 
jednak, że nowe budownictwo będzie dużo 
droższe. Przyjmuje się, że na krajowym rynku 
dobrze zaprojektowany i wykonany budynek 
z użyciem energooszczędnych rozwiązań 
jest droższy o ok. 5-10% w porównaniu z bu-

downictwem tradycyjnym. Nie oznacza to 
jednak, że koszty ponoszone przez firmy bu-
dowlane będą automatycznie przerzucane 
na klienta końcowego.  
Budowa domu zgodnie z nowymi standar- 
dami podnosi ceny o 600-800 zł za m2,  
w tej chwili przyjmuje się, że cena za m2 to 
4-5 tys. zł. Jednak – jak pokazują analizy ryn-
ku – zwrot nakładów powinien być widoczny 
w ciągu 10 lat. I tak np. w porównaniu z bu-
downictwem tradycyjnym wydatki na ener-
gię mogą spaść o około 80%.
Nowe wytyczne unijne odnoszą się także do 
budynków remontowanych, w którym np. 
całkowity koszt renowacji przekracza 25% 
wartości. Wiadomo już także, że niedostoso-
wanie się do przepisów UE grozi sankcjami, 
których charakter i wysokość mają być usta-
lone przez władze państwowe do 9 stycznia 
2013 r. Budynki i mieszkania z użyciem ener-
gooszczędnych rozwiązań budowane są na 
całym świecie, w tym także w chłodniejszych 
regionach geograficznych. Z powodzeniem 
wykorzystuje się je np. w Skandynawii.
Źródło: www.newseria.pl

Od niedawna Firma Bartosz Sp.j. ma swój 
profil na Facebooku. 
Dołącz do nich i czytaj najciekawsze artyku-
ły, jako pierwszy dowiedz się o promocjach, 
zobacz nad czym aktualnie pracują, a co już 
udało się zrealizować. 

Fanpage Bartosz Sp.j. to nie tylko informacja 
o ofercie. Znajdują się tam również aktual-
ności z życia firmy, imprezy i akcje, w których 
Bartosz bierze udział lub które wspiera.  
Link do profilu: http://www.facebook.com/
pages/Bartosz-Spj/112935028860920 

Bartosz na Facebooku! 

Budownictwo energooszczędne  
w Polsce stanowi zaledwie 6%
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elektryczna – 40 zł/m2. Analiza tabeli cen paliw 
wyraźnie wskazuje, że energia na ogrzewanie 
coraz mocniej obciąża domowe budżety. 

JAK OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO – radzi Roman 
Strzelczyk, kierownik działu technicznego
Rettig Heating Sp. z o.o. – właściciela 
marki Purmo:
Wiele osób, spoglądając na coraz wyższe ra-
chunki za ciepło, zastanawia się nad inwesty-

cją w nowoczesne technologie i moderniza-
cje, które w perspektywie dalszego wzrostu 
cen, pozwolą ograniczyć koszty ogrzewania. 
Producenci prześcigają się w proponowaniu 
oszczędnych systemów ogrzewania: nowo-
czesne kotły grzewcze, alternatywne sposo-
by pozyskania energii, modernizacja instalacji, 
wymiana grzejników, ocieplenia budynków. 
Pamiętajmy, że niezwykle ważne jest także to, 
w jaki sposób instalacja grzewcza jest użyt-
kowana. Nie mając na ten temat wiedzy, nie 
wykorzystamy w pełni możliwości nowocze-
snych rozwiązań. Dzięki odpowiedniemu użyt-
kowaniu poprawimy efektywność istniejącej 
instalacji, nawet bez dodatkowych inwestycji. 

Materiał jest fragmentem informacji  
przygotowanej przez firmę Rettig Heating 
Pobierz pełną wersję porady  

  Drogo i coraz drożej

W badaniu GUS przeanalizowano także koszty 
ogrzewania mieszkań w przeliczeniu na metr 
kwadratowy powierzchni w zależności od źró-
dła ciepła (uwzględniono jedynie zakup pa-

liwa, bez kosztów instalacji oraz eksploatacji). 
Nośnikami o najniższych kosztach zakupu oka-
zały się węgiel kamienny i gaz ziemny – od-
powiednio 20 i 27 zł/m2. W średnim przedzia-
le cenowym znalazło się ciepło z sieci 30 zł/m2. 
Najdroższe nośniki to olej opałowy i energia 

Według statystyk GUS-u w Polsce, aż 50% gospodarstw domowych wykorzystuje ogrzewanie na paliwa 
stałe (głównie węgiel i drewno), a 40% pobiera ciepło z sieci. Jedynie 10% gospodarstw ogrzewa dom 
gazem ziemnym. Pozostała niewielka część opiera się na paliwach ciekłych (gaz, olej opałowy) i innych 
źródłach ciepła. Rozwiązania ekologiczne są jeszcze mniej popularne – kolektory słoneczne wykorzystuje 
jedynie jedno gospodarstwo domowe na 300, a pompy ciepła – jedno na 3000. Ogrzewanie elektryczne 
stosuje się sporadycznie, raczej do dogrzewania pomieszczeń niż jako główne źródło ciepła.

Ceny nośników ciepła,  
a więc ile płacimy  
za gaz, węgiel, olej opałowy?

ORIENTACYJNE CENY PALIW w latach 1999-2012
LATA 1999 2002 2006 2008 2010 2012
Gaz ziemny 0,82 zł/m3 1,10 zł/m3 1,45 zł/m3 1,55 zł/m3 2,00 zł/m3 2,40 zł/m3

Gaz ciekły 0,90 zł/l 1,45 zł/l 2,10 zł/l 2,50 zł/l 2,30 zł/l 3 zł/l
Olej opałowy 1,10 zł/l 1,50 zł/l 2,70 zł/l 3,30 zł/l 2,85 zł/l 4,10 zł/l
Węgiel kamienny 350 zł/t 450 zł/t 470 zł/t 500 zł/t 740 zł/t 780 zł/t

Ekogroszek brak  
danych

brak  
danych 550 zł/t 700 zł/t 800 zł/t 850 zł/t

Drewno  
kominkowe 70 zł/m3 120 zł/m3 150 zł/m3 160 zł/m3 180 zł/m3 200 zł/m3

Pellety brak  
danych

brak  
danych 550 zł/t 800 zł/t 750 zł/t 850 zł/t

Energia  
elektryczna 0,26 zł/kWh 0,32 zł/kWh 0,38 zł/kWh 0,43 zł/kWh 0,49 zł/kWh 0,55 zł/kWh

RODZAJ PALIWA wykorzystany  
do ogrzewania (źródło GUS)

% gospodarstw 
domowych

Węgiel kamienny 42,74%
Drewno 42,49%
Ciepło sieciowe 40,16%
Gaz ziemny 10,40%
Energia elektryczna 6,95%
Inne rodzaje biomasy 6,21%
Olej opałowy 0,53%
Gaz ciekły 0,37%
Energia słoneczna 0,04%
Pompa ciepła 0,03%

Techniki ogrzewania gospodarstw domowych (źródło GUS)
  Roman Strzelczyk
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BREEAM. Budynek jest nie tylko ekologiczny, 
ale także tani w eksploatacji.  
Przewidujemy, iż zużycie energii w naszym bu-
dynku będzie o ok. 40-50 proc. niższe niż  
w typowych biurowcach klasy A – powie-
dział Mirosław Czarnik prezes Górnośląskiego 
Parku Przemysłowego w Katowicach. 
– Stopień skomplikowania układów powodu-
je, że uzyskujemy najlepsze parametry eko-
nomiczne. To, jak wiele rzeczy połączymy 
w jedno, decyduje o czasie zwrotu inwesty-
cji. Na podstawie analizy opłacalności syste-
mu trigeneracji zastosowanego w budynku 
Górnośląskiego Parku Przemysłowego moż-
na stwierdzić, że okres zwrotu takiej inwesty-
cji powinien zamknąć się w czasie 4-6 lat – 
mówi Łukasz Sajewicz z firmy Viessmann  
Polska.
Dla budynku energooszczędnego ważny jest 
również wysokowydajny system wentylacji  
z odzyskiem ciepła. 
– Zastosowanie nowoczesnych systemów po-
zwala te koszty zoptymalizować – podkreśla 
Wojciech Machowski z firmy Swegon.

Certyfikacja budynku metodą  
BREAAM

Inwestor stara się o ocenę Outstanding  
w certyfikacji środowiskowej budynków me-
todą BREEAM Post Post Construction (dla bu-
dynku już wybudowanego). Po uzyskaniu 
certyfikatu, biurowiec Goeppert-Mayer bę-
dzie pierwszym w Europie obiektem posiada-
jącym najwyższą ocenę BREEAM w sektorze 
biurowym. 
Proces przygotowania projektu i budynku  
do certyfikacji metodą BREEAM powierzono 
firmie Buro Happold. Oddany do użytku bu-
dynek Goeppert-Mayer jest pierwszym  
z czterech biurowców kompleksu GPP Busi-
ness Park. 
Kolejne budynki zyskają jako patronów pozo-
stałych śląskich noblistów: Otto Stern, Kurt  
Alder, Konrad Bloch – uznanych naukowców 
z dziedzin nauk ścisłych, fizyki i chemii.  
Kompleks GPP Business Park znajduje się na 
obszarze włączonym do Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.  

  Goeppert-Mayer powstał na terenie 
Górnośląskiego Parku Przemysłowego.  
Powierzchnia użytkowa biurowca wynosi  
7,8 tys. m2. Wybudowany został również garaż 
podziemny o powierzchni 3 tys. m2.  
Budowa obiektu trwała 18 miesięcy i koszto-
wała 39 mln zł.
W katowickim biurowcu Goeppert-Mayer  
zastosowano urządzenia firmy Viessmann  
Vitobloc 200 typ EM238/363, które przyniosą 
znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych. 
Energia, czyli prąd, ciepło i chłód, produko-
wana są z gazu ziemnego na miejscu w bu-
dynku, co pozwali ograniczyć straty przesyłu 
i zwiększa efektywność wykorzystania paliwa 
pierwotnego.

 – Dzięki zastosowanym technologiom mamy 
szansę na najwyższy z możliwych poziomów 

oceny w ramach prestiżowego systemu cer-
tyfikacji dla budownictwa zrównoważonego 

Goeppert-Mayer to pierwszy w Polsce budynek energooszczędny 
wykorzystujący system trigeneracji oparty na bazie agregatu Vitobloc  
200 typ EM238/363. Ekologiczny i tani w eksploatacji będzie zużywał  
ok. 40-50 procent mniej energii niż typowy biurowiec. Nazwę otrzymał  
na cześć noblistki pochodzącej z Katowic. Oddany do użytku budynek  
jest pierwszym z czterech biurowców kompleksu GPP Business Park.

Pierwszy budynek 
energooszczędny  
z systemem trigeneracji  
firmy Viessmann

Goeppert Mayer będzie zużywał 40-50 proc. mniej energii niż typowy 
biurowiec. Budynek jest pierwszym z czterech, które powstaną w ramach 
kompleksu GPP Business Park

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:

5) dmuchawa do sprężania gazów. 9) rodzina zaworów i siłowników AFRISO. 11) reklama świetlna złożona z lamp

jarzeniowych. 12) roślina ozdobna, malwa. 13) fachowiec, znawca. 14) chwila, minutka  lub ... obrotowy w wałach

zaworów. 15) z niego wykonany korpus zaworów. 16) blady ognik. 18) alifatyczny węglowodór nienasycony. 19) ...

temperaturowe ATV służące m.in. do ładowania bufora ciepła. 24) narzędzie do zacierania zaprawy tynkarskiej.

26) rodzina analizatorów firmy AFRISO. 27) angielska jednostka powierzchni. 28) buduje piece kaflowe. 29) metalowa

zapinka. 30) łyżką w zupie lub ... gorącej i zimnej wody w zaworze.

PIONOWO:

1) może być policyjny, sądowy, ale też np. do wydrukowania z pomiaru analizatorem spalin. 2) ciąg ... określany w Pa i

mierzony przez analizatory spalin. 3) kompan Portosa i Aramisa. 4) naczynie ogrodnika. 6) inaczej czujniki,  w

analizatorach np. O2, CO. 7) kolorowy w analizatorach AFRISO. 8) gwarantuje brak przecieków, może być z EPDM.

10) autor "Myśli nieuczesanych." 16) badana pod mikroskopem. 17) twardy pieniądz. 20) grecki bóg wojny.

21) krewniak żyrafy. 22) belgijskie miasto, od którego wziął nazwę jeden z gazów bojowych.  23) stulecie. 25) ważne

miasto portowe w Jemenie.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
5) dmuchawa do sprężania gazów.  9) rodzina zaworów i siłowników AFRISO.  11) reklama świetlna złożona  
z lamp jarzeniowych.  12) roślina ozdobna, malwa.  13) fachowiec, znawca.  14) chwila, minutka  lub ... 
obrotowy w wałach zaworów.  15) z niego wykonany korpus zaworów.  16) blady ognik.  18) alifatyczny 
węglowodór nienasycony.  19) ... temperaturowe ATV służące m.in. do ładowania bufora ciepła.  24) narzędzie 
do zacierania zaprawy tynkarskiej.  26) rodzina analizatorów firmy AFRISO.  27) angielska jednostka 
powierzchni.  28) buduje piece kaflowe.  29) metalowa zapinka.  30) łyżką w zupie lub ... gorącej i zimnej wody 
w zaworze.

PIONOWO:
1) może być policyjny, sądowy, ale też np. do wydrukowania z pomiaru analizatorem spalin.  2) ciąg ... 
określany w Pa i mierzony przez analizatory spalin.  3) kompan Portosa i Aramisa.  4) naczynie ogrodnika.  
6) inaczej czujniki, w analizatorach np. O2, CO  7) kolorowy w analizatorach AFRISO.  8) gwarantuje brak 
przecieków, może być z EPDM.  10) autor „Myśli nieuczesanych.”  16) badana pod mikroskopem.  17) twardy 
pieniądz.  20) grecki bóg wojny.  21) krewniak żyrafy.  22) belgijskie miasto, od którego wziął nazwę jeden  
z gazów bojowych.  23) stulecie.  25) ważne miasto portowe w Jemenie.

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy 3 zestawy z nagrodami.
I zestaw: torba na narzędzia AFRISO, koszulka 
longsleeve AFRISO, nożyk IRWIN, brelok do 
kluczy AFRISO.
II zestaw: piłka adidas Tango 12, koszulka 
longsleeve AFRISO, brelok do kluczy AFRISO.
III zestaw: zestaw szczypiec 
samozaciskowych IRWIN, koszulka 
longsleeve AFRISO i brelok do kluczy AFRISO. 
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 10 grudnia 2012 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2012 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy 
firmie AFRISO za 
ufundowanie nagród.

Krzyżówka z firmą AFRISO

ROZWIąZANIE POPRZEDNIEJ KRZYżÓWKI
z numeru 10/2012 InstalReportera,  
KRZYżÓWKA Z FIRMą TESTO,  
hasło: ANALIZATORY SPALIN TESTO

Nagrody otrzymują: 
Robert Gilewski – I zestaw
Agnieszka Kijonka – II zestaw
Tomasz Kowalski – III zestaw

3 zestawy 
z nagrodami

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.afriso.pl
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KOMPAKTOWY I NAśCIENNY  
KOCIOŁ MODULA III
Gazowy kocioł kondensacyjny Modula III z Paradigmy zabie-
ra niewiele miejsca do zabudowy, a daje wysoki komfort cie-
pła oraz przygotowania c.w.u. Dzięki optymalnym wymiarom 
„69-45-45”, Modula pasuje do zabudowy na każdej ścianie.  
Jako kocioł naścienny – tak jak wszystkie gazowe kotły konden-
sacyjne Paradigma – może być zabudowany bezpośrednio  
w obszarze mieszkalnym. Zintegrowana regulacja systemowa dla 
obiegu grzewczego bez mieszacza (np. grzejniki) lub dwóch obie-
gów z mieszaczem (np. grzejniki i ogrzewanie podłogowe) umoż-
liwia prostą i komfortową obsługę kotła Modula. Na przejrzystym 
ekranie wskazywane są programy czasowe ogrzewania i pod-
grzewu ciepłej wody oraz inne funkcje. Przełączenie czasu letni/zimowy przebiega automatycznie.
Gazowe kotły kondensacyjne Modula Paradigma dostępne są o różnych wielkościach mocy od 
10 do 115 kW. W układzie kaskadowym osiągana moc może wynieść do 456 kW, wymagana np. 
na pokrycie zapotrzebowania energii domów wielorodzinnych oraz innych większych obiektów.
Na wymiennik ciepła, monoblok z odlewu aluminiowo-krzemowego, udzielana jest 10-letnia 
gwarancja. Osiąga on sprawność do 110%.

 PARADIGMA

CENTRALE WENTYLACYJNE KWL
Urządzenia wentylacyjne KWL Helios oferowane są dla wydajności powietrza od 80 do 2000 m3/h do rozwią-
zań centralnych oraz decentralnych, dla zastosowań na kondygnacjach (w budynkach wielopiętrowych), 
w domach jednorodzinnych lub do zastosowań w warsztatach i obiektach produkcyjnych, w obiektach 
użyteczności publicznej. Do dyspozycji są centrale z wysoko wydajnymi wymiennikami ciepła  krzyżowymi 
oraz przeciwprądowymi. Te ostatnie do wyboru z dogrzewaniem elektrycznym lub ciepłą wodą, do zabu-
dowy stojącej, jako podwieszane lub leżące. Modele w wersji Pro oferują obok automatycznej 100% funk-
cji by-pass, komfortową zdalną obsługę urządzeń za pomocą panela LCD.

 HELIOS/ISTPOL

GŁOWICE PRYSZNICOWE RAINDANCE LIFT I RAINDANCE
RAINFALL
Hansgrohe rozszerza swój asortyment systemów prysznicowych. 
System głowic prysznicowych do montażu na ścianie Raindance Rainfall 180 to:
- dwa rodzaje strumienia: obfity deszczowy RainAir i wodospadowy RainFlow,
- styl pasujący do każdej łazienki, cenny design, atrakcyjna cena, 
- montaż na uniwersalnej skrzynce iBox,
- budowa: płaski profil o wym. 210x450 mm,
- system czyszczący QuickClean®,
- wielkość przepływu przy 3 bar: strumień RainAIR 18 l/min, strumień RainFlow 20 l/min.
Panel prysznicowy Raindance Lift jest jednym z najbardziej płaskich paneli na 
rynku z dwustrumieniową głowicą: 
- strumień deszczowy RainAir i wachlarzowy RainFlow,
- płynna regulacja wysokości co 20 cm – strumień dopasowuje się idealnie do wzrostu,
- zredukowane, lekkie kształty, ponadczasowe wzornictwo,
- płaska konstrukcja (60 mm) – odpowiednia również w małych kabinach prysz-
nicowych,
- prosta, szybka i bezpieczna 
instalacja natynkowa.

 HANSGROHE

http://www.instalreporter.pl
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RURA FUSIOTHERM® STABI 
GLASS RP
Firma aquatherm nieustannie tworzy nowe rozwiązania 
techniczne w dziedzinie instalacji sanitarnych i grzew-
czych. Opracowanie nowego jakościowo tworzywa  
o nazwie „fusiolen® PP-RP” umożliwiło produkcję nowej ge-
neracji rur stabilizowanych włóknem szklanym łączących 
wszystkie zalety dotychczas produkowanych rur Stabi Glass 
SDR7,4 z podwyższonymi parametrami ciśnienia roboczego.  
Do niewątpliwych zalet rur MF SDR9 RP należą: mniejsza 
grubość ścianek, zwiększony o 14% strumień przepływu, 
obniżona o 16% waga rur, zwiększone dopuszczalne ciśnie-
nie robocze, zgodnie z DIN 2000, zachowany niski współ-
czynnik wydłużalności liniowej α = 0,035 mm/mK, szybsza 
obróbka rur o dużych średnicach, dzięki krótszym czasom 
zgrzewania doczołowego, bezproblemowa zgrzewalność 
ze wszystkimi złączkami systemu fusiotherm®.
Nazwa handlowa: fusiolen® Stabi Glass RP
Materiał: fusiolen® PR-RP; środkowa warstwa wzmocnio-
na włóknem szklanym
Ciśnienie robocze: 1/8 bar, 4/8 bar, 5/6 bar
Temp. robocza: 75oC
Typoszereg rur: SDR9
Zakres średnic: 32-355 mm
Kolor: zielony RAL 6018 lub 6016 cztery ciemnozielone pasy 
Zastosowanie: instalacje wody ciepłej, centralne ogrzewanie
Wydłużalność liniowa: α = 0,035 mm/mK

 AQUATHERM-POLSKA

F117 – KONWEKTOR ELEKTRYCZNY  
Z TERMOSTATEM ELEKTRONICZNYM
W otwartym w październiku najwęższym budynku w Polsce za-
instalowano grzejniki konwekcyjne F117 firmy Atlantic.
F117 to niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem alu-
miniowym, wyposażony w elektroniczny termostat temperatury 
z trzema zakresami temperatury pracy: KOMFORT, EKO (tempe-
ratura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C), ANTYZAMARZANIE 7°C. 
Termostat ma 5-stopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, 
EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAM. Dioda LED sygnalizuje 
tryb pracy. Termostat ma blokadę ustawień np. przed dziećmi.
Grzejnik wyposażono w bezpiecznik termiczny załączany au-
tomatycznie.
Obudowa grzejnika wykonana ze stali wysokogatunkowej, wy-
lot powietrza – czołowy (kierunkowe kratki dyfuzyjne), stelaż na-
ścienny (stal galwanizowana), kolor biały (RAL 9016, lakier epo-
xy-polyester), zasilanie ~230V/50 Hz.
Grzejnik dostępny jest w mocach: 500, 1000, 1500, 2000, 2500 W.

 ATLANTIC

FILTRY DRUFIMAX
Husty ma w swojej ofercie filtry DRUFImax. Występują one 
jako filtry mechaniczne z płukaniem wstecznym lub rozbu-
dowane dodatkowo o reduktor ciśnienia. Dzięki zintegro-
wanej budowie ilość miejsca potrzebna do wbudowania 
w instalację jest niewielka. Do połączenia filtra z instalacją 
służy flansza uniwersalna DRUFImax. Może być ona mon-
towana do instalacji pionowo lub poziomo i należy ją za-
mówić osobno. Do wyboru są dwa filtry:
• DRUFImax FR – mechaniczny filtr z płukaniem wstecz-
nym, siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej, uszczelka pła-
ska, śruby trzpieniowe, klucz montażowy, manometr ciśnie-
nia wejściowego i wyjściowego,
• DRUFImax DFR – jw., tylko z reduktorem ciśnienia, za-
kres regulacji 1,5-6 bar, nastawa fabryczna 4 bar, mano-
metr ciśnienia wejściowego i wyjściowego.

Dane techniczne:
Wielkość przyłączy: DN 40, DN 50
Ciśnienie pracy: min. 2 bar, maks. 16 bar
Ciśnienie wyjściowe:  
1,5-6,0 bar (nastawa fabryczna 4 
bar) - DRUFImax DFR
Temperatura pracy: maks. 30°C 
Montaż: dowolny, główna oś filtra 
pionowo
Medium: woda pitna
Przepustowość siatki: dolna  
90 µm (20 µm na zamówienie), 
górna 125 µm
Przepływ dla DFR: DN 40 –  
9,1 m3/h, DN 50 – 14 m3/h przy 
∆p= 1,1 bar
Przepływ dla FR: DN 40 –  
15,5 m3/h, DN 50 – 19 m3/h przy 
∆p= 0,5 bar

 SYR/HUSTY
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ODPŁYW PRYSZNICOWY AQUA AMBIENT
Firma Capricorn oferuje liniowy odpływ prysznicowy Aqua Ambient 
umożliwia szybkie i skuteczne odprowadzanie wody z łazienki innych 
pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci przy zachowaniu naj-
nowszych trendów stylistycznych i walorów architektonicznych pomiesz-
czeń. Stal nierdzewna zastosowana do konstrukcji odpływu jest odpor-
na na wodę, parę wodną, wilgotne powietrze, słabe kwasy organiczne 
i nieorganiczne. 
Zalety: szybkie i skuteczne odprowadzanie wody z powierzchni posadz-
ki, wysoka odporność na działanie związków chemicznych i temperatu-
ry, brak ryzyka przedostawania się wody do części łazienki nieprzezna-
czonych pod brodzik, monolityczna konstrukcja dzięki zminimalizowanej 
liczbie połączeń oraz doskonałej jakości materiałów uszczelniających, 
gwarantuje brak ryzyka wystąpienia przecieków i rozszczelnień. Dodat-
kowy kołnierz uszczelniający zapewnia szczelność, ułatwiając montaż  
i wydłużając trwałość warstwy hydroizolacyjnej w posadzce. Nieza-
wodna konstrukcja – wpust po zabudowaniu tworzy idealnie gładką  
i płaską powierzchnię, umożliwiając dowolną aranżację pomieszczenia 
bez tworzenia zbędnych barier, progów i podziałów. Estetyczny wygląd  
– wykończenie z polerowanej stali nierdzewnej umożliwia idealne dopa-
sowanie do wnętrz z chromowanymi detalami, możliwość wymiany wzo-
ru kratki na inny w przypadku zmiany wystroju pomieszczenia.
Odpływy dostępne są w 3 długościach: 600, 800, 1000 mm.

 CAPRICORN

REKUPERATOR DO UPRAWY GRZYBÓW
Firma Barbor specjalnie dla producentów grzybów: pieczarek, boczniaków, shitake stworzyła rekuperator dedyko-
wany do hal uprawy grzybów.
Dla wydatku 11 000 m3/h szacowane oszczędności w skali roku to 210 000 kWh. Rekuperator przeznaczony jest do 
samodzielnego montażu, jest łatwy w obsłudze, dobrany do indywidualnych potrzeb klienta.
Obudowę wykonano z blachy stalowej ocynkowej, w wersji specjalnej z izolacją.

Krzyżowy wymiennik ciepła zbudowany jest z aluminiowych płyt, pomiędzy którymi przepływa powietrze 
nawiewane i wywiewane, w kierunku krzyżowym wo-
bec siebie. Powietrze usuwane przepływa przez co 
drugi kanał pomiędzy płytami nagrzewając je, a po-
wietrze świeże przez pozostałą część kanałów, pobie-
rając ciepło od ogrzanych płyt. Strumienie powietrza 
są odseparowane, więc nie ma ryzyka mieszania się 
„czystego” z „brudnym”.
Filtry kieszeniowe typu G4 zapobiegają przedo-
stawaniu się zanieczyszczeń do systemu kanałów, 
pomieszczeń oraz zabezpieczają wymienniki ciepła 
przed zanieczyszczeniami. Specjalne drzwiczki za-
montowane na pokrywie obudowy, ułatwiają szyb-
ką i niekłopotliwą wymianę filtrów.
Rekuperator wyposażono w: by-pass (jego za-
daniem jest odszranianie wymiennika, gdy tempe-
ratura na zewnątrz spada poniżej 0oC i wyłączanie 
wymiennika z użycia, gdy nastąpi taka potrzeba,  
do jego regulacji służy trzpień zewnętrzny do napę-
dzania przepustnicy), odkraplacz, wanna, króćce 
przyłączeniowe.

Dane techniczne
- wydajność: od 1000 do 11 000 m³/h
- rozmiar: od 550x550x400 do 1100x1100x1200 mm
- rozstaw lamel: 5,5 lub 7,5 mm
- moc wymiennika: od 7 do 85 kW
- materiał lamel: aluminium
- dobór indywidualny dla innych wydatków

 BARBOR
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Spis reklamodawców
BSH Klima str. 3, Metalplast str. 31, Oventrop str. 6, portale Klimatyzacja.pl, 
Ogrzewnictwo.pl str. 5, portal Wentylacja.com.pl str. 2, Rettig Heating str. 20,  
TA Hydronics str. 1, Unical str. 45, Uniwersal str 21.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska

redakcja@instalreporter.pl
tel. 22 40 399 04, tel. kom. 600 055 160

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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POMPA ALPHA2 L N
Pompa ALPHA2 L N, zamontowana w instalacjach 
do cyrkulacji ciepłej wody w domach jedno- i wie-
lorodzinnych, umożliwia korzystanie z ciepłej wody 
bez oczekiwania. Pompa ma korpus ze stali nie-
rdzewnej. Silnik pompy charakteryzuje się wyso-
ką efektywnością energetyczną – minimalny po-
bór mocy wynosi 7 W. Pompa ALPHA2 L N powinna 
być montowana na powrocie. 
Zalety i korzyści:
- wysoka sprawność – dzięki zastosowaniu silnika  
z magnesem trwałym
- łatwe podłączanie zasilania elektrycznego – dzię-
ki wtyczce ALPHA
- czytelny panel sterujący – intuicyjna obsługa

- niski pobór mocy: 7-45 W
- krótki czas zwrotu nakładów na zakup pompy – efektywne kosztowo rozwiązanie cyrkula-
cji ciepłej wody
- kompaktowa konstrukcja – niewielka wymagana przestrzeń niezbędna do montażu pompy
ALPHA2 L N może pracować z trzema różnymi prędkościami obrotowymi, dzięki czemu moż-
na nią łatwo zastąpić każdą z pomp z typoszeregu UP N. Czas zwrotu nakładów na zakup 
pompy, czyli czas zwrotu inwestycji, jest wyjątkowo krótki. Praca tej pompy przy jednej z trzech 
stałych prędkości obrotowych, odpowiada pracy jednej z trzech dotychczasowych pomp 
do domowej instalacji c.w. przy znacznie mniejszym poborze mocy. 
• prędkość 1: pobór mocy ALPHA2 L – 7 W, UP 20-07 N – 47 W 
• prędkość 2: pobór mocy ALPHA2 L – 30 W, UP 20-30 N – 70 W 
• prędkość 3: pobór mocy ALPHA2 L – 44 W, UP 20-45 N – 117 W 
Ponadto ALPHA2 L N może utrzymywać stałą różnicę ciśnienia lub pracować z proporcjo-
nalną różnicą ciśnienia.
Dane techniczne:
Wydajność: Qmaks = 2,6 m3/h
Wysokość podnoszenia: Hmaks = 4,5 m
Temperatura cieczy: od 2 do 110oC
Pmaks= 10 bar
Pobór mocy: 7-45 W
Zasilanie: 50 Hz, 230 V

 GRUNDFOS

Aktu-
alne 
pompy 

Roczne 
zużycie 
energii 
[kWh]

Zamien-
nik: AL-
PHA2 L 
20-45

Roczne 
zużycie 
energii 
[kWh]

Oszczęd-
ności*

kWh zł

UP 20-
07 N  412 bieg 1 61 351 235

UP 20-
30 N 613 bieg 2 263 350 235

UP 20-
45 N 1025 bieg 3 385 640 423

* wg średniej ceny energii elektrycznej w Polsce dla gospodarstw  
domowych (źródło: www.energy.eu)

Tabela przedstawia, jak duże roczne oszczędności 
można osiągnąć dzięki wymianie pompy UP N na 
ALPHA2 L N

http://www.instalreporter.pl
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