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Największe wydarzenie branży już w marcu 2013

Organizowane przez Stowarzyszenie Polska 
Wentylacja unikatowe wydarzenie bizneso-
we FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMA-
TYZACJA 2013 odbędzie się w dniach 5-6 
marca 2013 r. w Warszawie. Forum to naj-
większa w Polsce wystawa techniki wentyla-
cyjnej, klimatyzacyjnej oraz chłodniczej, wy-
jątkowe spotkanie branżowe producentów, 
dystrybutorów, projektantów, instalatorów, 
użytkowników instalacji, inwestorów i firm wy-
konawczych. W jubileuszowej, ubiegłorocz-
nej  X-edycji udział wzięło 138 wystawców  
i prawie 3000 zwiedzających. 

Główne wydarzenia imprezy to:

SEMINARIA I PREZENTACJE – równolegle  
z targami odbywa się dwudniowy cykl wyda-
rzeń seminaryjnych. Wykłady, prezentacje, 
pokazy  przeznaczone dla projektantów, in-
stalatorów, architektów prowadzone będą 

przez niezależnych, najwyższej klasy specja-
listów. Równolegle w kilku salach odbędzie 
się kilkadziesiąt wystąpień cieszących się rok-
rocznie ogromnym zainteresowaniem licznie 
odwiedzających targi profesjonalistów. 

NAJCIEKAWSZY PRO-
DUKT 2013 – konkurs 
na produkt wyróżniają-
cy się wśród oferty ryn-
kowej wyrobów i urzą-
dzeń oraz usług dla 
branży wentylacyjnej  

i klimatyzacyjnej, cieszący się dużym zaintere-
sowaniem branżystów. Najciekawszy produkt 
wybierają zwiedzający, a laureat konkursu jest 
promowany we wszystkich publikacjach Forum 
w prasie i w Internecie. Nowością 2013 r. bę-
dzie wprowadzenie kategorii tematycznych. 
Głosowanie nastąpi w kategoriach: Wentyla-
cja, Klimatyzacja, Bezpieczeństwo pożarowe.

ARENA TECHNOLOGII 
– strefa prezentacji i 
możliwość bezpośred-
niego porównania pro-
duktów różnych produ-
centów na specjalnie 
wydzielonej powierzch-

ni targowej. Tematem przewodnim ARENY 
będą produkty, systemy i technologie szcze-
gólnie polecane do zastosowania w obiek-
tach hotelowych (konferencyjnych i rekre-
acyjnych) oraz restauracyjnych.

Więcej informacji udziela:
 

forum@forumwentylacja.pl
www.forumwentylacja.pl

Firma KAN pozytywnie przeszła ocenę mery-
toryczną w unijnym konkursie wspierającym 
działalność badawczo-rozwojową podla-
skich firm w ramach RPO. Dzięki temu wart 
ponad 2 442 tys. zł projekt „Wzrost innowacyj-
ności przedsiębiorstwa KAN poprzez rozbudo-
wę działu badawczo-rozwojowego” zostanie 
dofinansowany przez Unię Europejską kwotą 
blisko 993 tys. zł. 
Dotację przeznaczymy na rozbudowę labo-
ratorium naukowo-badawczego, dzięki cze-
mu zwiększymy jego wydajność i będziemy 
mogli zintensyfikować prace badawcze nad 
naszym sztandarowym produktem – syste-
mem KAN-therm, mówi Wojciech Nietupski, 
dyrektor ds. wdrożeń w KAN. Pieniądze z do-
tacji w większości zostaną przeznaczone na 
zakup nowego sprzętu laboratoryjnego,  
a rozbudowa na pewno przełoży się na 
zwiększenie częstotliwości wdrażania no- 
wych produktów do sprzedaży, poprawi  
ich i tak już wysoką jakość i walory użytkowe,  
a przede wszystkim pozwoli na zwiększenie 
konkurencyjności systemu. 
W KAN wszystkie elementy systemu muszą 
przejść cykl szczegółowych badań zanim 
zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu. 
Kontrola wytwarzanych elementów odbywa 
się zarówno na etapie wytwarzania, jak i na 
bieżąco w zakładowym laboratorium ba-
dawczym. Nowoczesna, profesjonalna apa-
ratura badawcza pozwala na ciągłe moni-
torowanie produkcji, badanie parametrów 
technicznych rur i kształtek oraz umożliwia 
długoterminowe badania wytrzymałościowe.
Uzyskane w laboratorium KAN wyniki badań 
są honorowane przez największe jednostki 
certyfikujące w Europie (KIWA, DVGW, itp.). 

Laboratorium KAN 
dofinansowane z UE

Danfoss Polska zaprasza na szkolenia z pomp 
ciepła, systemów rekuperacji oraz instalacji 
elektryczne Devi.

Szkolenie: Pompy ciepła, terminy: 10.04, 10.07, 
09.10, tematyka: Szkolenie podstawowe z za-

kresu doboru, montażu i obsługi pomp ciepła 
przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowa-
nych doborem, montażem i/lub projektowa-
niem instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła. 
Szkolenie jest bezpłatne.
Więcej: szczegóły i formularz zgłoszeniowy

Szkolenie: Instalacje elektryczne Devi, terminy: 
13.02, 06.03, tematyka: Szkolenie autoryzacyjne 
z zakresu elektrycznych systemów grzewczych 
DEVI skutkuje otrzymaniem karty autoryzacyjnej 
ważnej przez 3 lata. Szkolenie jest bezpłatne.
Więcej: szczegóły i formularz zgłoszeniowy

Szkolenia DANFOSS w 2013

http://www.instalreporter.pl
http://pl.heating.danfoss.com/Content/f9d8dbc5-998b-4ff7-b1b5-02b7817ca995_MNU17538848_SIT18.html
http://devi.danfoss.com/Poland/Professional/Szkolenia/
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Pobierz aplikację, która ma wszystko
HyTools zapewnia wszystko, czego potrzebujesz  
do obliczeń hydraulicznych systemów HVAC. 

Ciśnienie

Temperatura

Moc
PRZEPŁYW

Przedstawiamy HyTools, nową aplikację od TA Hydronics, 
która zapewnia wszystko czego potrzebujesz do obliczeń 
hydraulicznych systemów HVAC. HyTools umożliwia szeroki 
zakres obliczeń na urządzeniach: iPhone, iPad oraz 
system Android. Obliczenia hydrauliczne nigdy nie były 
prostsze, bardziej intuicyjne i wygodne. Pobierz HyTools 
za darmo z Apple App Store oraz z Google play - potencjał 
Twojego systemu jest teraz dostępny na wyciągnięcie ręki!

Dowiedz się więcej na www.tahydronics.pl 

Jest już dostępna bezpłatna aplikacja dla profesjonalistów  
z branży HVAC dla urządzeń mobilnych z systemami iOS oraz 
Android. Optymalizacja systemów hydraulicznych nigdy do-
tąd nie była prostsza i bardziej wygodna! Firma TA Hydronics 
prezentuje HyTools, przyjazną dla użytkownika aplikację do ob-
liczeń hydraulicznych przeznaczoną dla profesjonalistów z dzie-
dziny systemów HVAC. Dzięki aplikacji HyTools, specjaliści mają 
możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych działających w ra-

mach systemu iOS: iPhone lub iPad, a także urządzeń z systemem Android. Aplikacja HyTools 
umożliwia obliczenia hydrauliczne, w tym dobór armatury równoważącej i regulacyjnej, syste-
mów utrzymania ciśnienia, usuwanie powietrza i zanieczyszczeń oraz regulację termostatyczną.

Funkcje aplikacji
• Dobór rur z określeniem oporu liniowego i prędkości przepływu
• Zamiana jednostek: przepływu, ciśnienia, mocy, temperatury
• Hydrauliczny kalkulator: q-Kv-Dp; P-q-DT; q-Zawór-Dp

• Dobór zaworów termostatycz-
nych i nastaw w zależności od 
napędu: głowica czy siłownik
• Dobór zaworów równoważą-
cych na przepływ lub precyzyjny 
z określeniem nastawy wstępnej
• Dobór regulatorów różnicy ci-
śnienia
• Dobór niezależnych od ciśnie-
nia zaworów równoważących  
i regulacyjnych (PIBCV)
• Dobór separatorów powietrza  
i zanieczyszczeń Zeparo
• Estymacja mocy grzejników 
przy różnych parametrach czyn-
nika i wielkościach grzejnika

Darmowa aplikacja HyTools  
dostępna jest poprzez Apple 
App Store oraz Google Play.

HyTools na iPhone, iPad 
oraz system Android  
od TA HYDRONICS

a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I
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http://www.tahydronics.com/pl/


4s t y c z e ń  2 0 1 3  ( 0 1 )  a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I

r
ek

la
m

a

Komisja Europejska rozpoczęła internetowe kon-
sultacje społeczne w sprawie niekonwencjonal-
nych paliw kopalnych, m.in. gazu łupkowego. 
Wszyscy zainteresowani mogą przekazywać 
swoje opinie do 23 marca 2013 r. 
Do podzielenia się poglądami na temat wydo-
bywania gazu łupkowego zaproszone są osoby 
prywatne, przedsiębiorcy, organizacje oraz in-
stytucje publiczne. 

Konsultacje społeczne są częścią procesu,  
w efekcie którego Komisja Europejska zapropo-
nuje rozwiązania dotyczące wydobywania wę-
glowodorów ze złóż niekonwencjonalnych na 
terenie Unii.
Formularz konsultacyjny znajduje się pod adre-
sem: http://ec.europa.eu/environment/ consul-
tations_en.htm. Wkrótce pojawi się także polsko-
języczna wersja formularza.

Komisja Europejska pyta o gaz łupkowy

Firma Frapol zajmuje się 
kompleksową dostawę oraz 
montażem materiałów i urzą-
dzeń, doborem urządzeń w 
oparciu o autorski Program 
Doboru Firmy FRAPOL oraz 
Profesjonalny Program Dobo-
ru Central, projektowaniem 
instalacji HVAC. W grudniu 
2012 firma zaprezentowała 
nową odsłonę strony interne-
towej. Jest to kolejny element 
zmiany identyfikacji wizualnej 
firmy FRAPOL. Odświeżona 
witryna zyskała nową szatę 
graficzną oraz rozwiązania, 
dzięki którym łatwiej dotrzeć 
do potrzebnych informacji.
www.frapol.com.pl

Nowa strona internetowa firmy Frapol 
- bateria NEXE RIVA finalistą 
konkursu Dobry Wzór 2012 

Bateria NEXE RIVA zaostała finalistą konkursu „Dobry 
Wzór 2012”. Do tegorocznej, 19. edycji konkursu DOBRY 
WZÓR na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na 
polskim rynku, zgłoszono 187 produktów i usług.  
W kategorii „Sfera domu” bateria kuchenna z serii NEXE RIVA znalazła się w gronie finalistów 
konkursu „Dobry Wzór 2012”. Bateria NEXE RIVA to nowoczesna i praktyczna koncepcja projektowa 
rozwiązująca problem nietypowych miejsc montażu. Można ją nachylać aż do pozycji leżącej. 

PERFEXIM: 

- nowa strona perfektsystem.pl 
Przedsiębiorstwo Perfexim Ltd Sp. z o.o., należy do wiodących producentów/importerów armatury 
instalacyjnej, sanitarnej i łazienkowej. Początek działalności sięga 1990 roku, kiedy Perfexim 
otworzył swą pierwszą siedzibę w Poznaniu i zajął się importem głównie kurków kulowych. 
Perfexim jest także właścicielem kilku marek własnych w tym marki PERFEKTSystem. 
Produkty spod tego znaku tworzą pełny, nowoczesny system przeznaczony do instalacji grzew-
czych (ogrzewania grzej-
nikowego i podłogowe-
go) i wodociągowych 
(ciepłej i zimnej wody) 
obejmujący rury  
wielowarstwowe PeX/
Al/PeX wraz z bardzo 
szerokim asortymentem 
złączek dostępnych  
w wersji do skręcania  
i zaprasowywania oraz 
kurków kulowych, kur-
ków podłączeniowych, 
zaworów zwrotnych  
i grzejnikowych, zasuw  
i odpowietrzników auto-
matycznych. Aktualnie 
dla tej marki stworzono 
własną stronę www.per-
fektsystem.pl. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://www.frapol.com.pl
http://www.perfektsystem.pl/
http://www.perfektsystem.pl/
http://www.perfektsystem.pl/


r
ek

la
m

a

12 stycznia weszły w życie nowelizacje 
dwóch rozporządzeń z zakresu charakterysty-
ki energetycznej: rozporządzenia w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki ener-
getycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub 
części budynku stanowiącej samodzielną 
całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich cha-
rakterystyki energetycznej (DzU z 2013 r., poz. 
45) oraz rozporządzenia w sprawie przepro-
wadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób 
ubiegających się o uprawnienie do sporzą-
dzania świadectwa charakterystyki energe-
tycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz 
części budynku stanowiącej samodzielną 
całość techniczno-użytkową (DzU poz. 47).
Nowelizacja wprowadza zmiany w wielu ak-
tach prawnych poprzez zastąpienie wyrazów 
„minister właściwy do spraw budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” 
wyrazami „minister właściwy do spraw bu-
downictwa, lokalnego planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz mieszkal-
nictwa”. Nazewnictwo ujednolicono także  
w rozporządzeniach. 
Ponadto w rozporządzeniu w sprawie prze-
prowadzania szkolenia oraz egzaminu dla 
osób ubiegających się o uprawnienie do 
sporządzania świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku, lokalu mieszkalne-
go oraz części budynku stanowiącej samo-
dzielną całość techniczno-użytkową zmie-
niony został w załączniku wzór świadectwa 
stwierdzającego złożenie z wynikiem po-
zytywnym egzaminu uprawniającego do 
sporządzania świadectwa charakterystyki 
energetycznej. 
Więcej

Zmiany w rozporządzeniach  
z zakresu charakterystyki energetycznej

W 2013 Metalplast zaprasza na szkolenia dla in-
stalatorów i projektantów z zakresu rekuperacji, 
GWC oraz wentylacji.
Temat szkolenia: Rekuperatory, gruntowe  
wymienniki ciepła, wentylatory:
- zastosowanie wentylatorów dachowych  
w budownictwie mieszkaniowym oraz przemy-
słowym,
- przykłady doboru wentylatorów dachowych 
- praktyczny dobór urządzeń na podstawie pro-
gramu firmy Metalplast,
- sposoby regulacji i sterowania pracą wentyla-
torów dachowych,
- zasady montażu systemu wentylacji mecha-

nicznej z odzyskiem ciepła na bazie rekuperato-
ra EURO,
- instalacja glikolowego wymiennika gruntowe-
go WG-01 w domu jednorodzinnym – montaż 
oraz zasady użytkowania,
- omówienie konfiguracji oraz wariantów auto-
matyki przeznaczonej dla systemu wentylacji 
mechanicznej z odzyskaniem ciepła,
- aparaty grzewczo-wentylacyjne QUASAR – 
efektywne ogrzewanie pomieszczeń o dużej 
kubaturze,
- omówienie nowości w ofercie PPHU „Metal-
plast” Tarnowskie Góry.
Więcej

Metalplast zaprasza na bezpłatne szkolenia

a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I

http://www.enex.pl
http://www.abc.com.pl/newsletter?action=showNews&idn=57962&k=6&utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=NPB21012013
http://www.metalplast.info.pl/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=5&Itemid=483
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Firma Ventia, która jest dystrybutorem 
central wentylacyjnych i rekuperacyjnych 
Komfovent, informuje o nowych, krótszych 
terminach produkcji central Komfovent. 
Związane jest to z rozbudową zakładów pro-
dukcyjnych. Zakup nowoczesnych maszyn 
oraz wprowadzenie nowych systemów pla-
nowania produkcji znacznie przyspieszyły ter-
miny realizacji urządzeń Komfovent. Zakład 
produkcyjny oprócz zwiększenia powierzchni 
do blisko 40 000 m2, wzbogacił się o nowo-

czesne i wysokowydajne linie technologicz-
ne. Uruchomiono m.in. automatyczną linię 
do produkcji obudów central oraz linie do 
produkcji nagrzewnic i chłodnic wodnych. 
Dzięki tym udoskonaleniom tegoroczna wiel-
kość wyprodukowanych urządzeń znacznie 
przekroczy 16 000 szt.
Aktualne terminy produkcji central:
- seria Domekt, Kompakt – ok. 2 tygodnie,
- seria Verso – ok. 4 tygodnie,
- seria Klasik – ok. 4-5 tygodnie.

VENTIA: krótsze terminy produkcji  
central Komfovent

Z początkiem roku Polska Organizacja Roz-
woju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) 
w ramach współpracy z Europejskim Sto-
warzyszeniem Pomp Ciepła (EHPA) włą-
czyła się w inicjatywę „repowermap.org”, 
której celem jest promocja odnawialnych 
źródeł energii i efektywności energetycznej 
przez pokazywanie przykładów działających 
instalacji wykorzystujących OZE na całym 
świecie. Jest to projekt wspierany przez Unię 
Europejską w ramach programu Inteligentna 
Energia – Europa.
Pomimo iż projekt jest inicjatywą na poziomie 
europejskim, przykłady wykorzystania OZE 
pochodzą z całego świata. Na mapie moż-
na znaleźć przedstawione instalacje dzia-
łające przede wszystkim w Europie, jednak 
widoczne są także punkty w Ameryce Pół-
nocnej i Południowej, Afryce oraz Azji.  
Patrząc na mapę Polski, dostrzec można 
duże zainteresowanie inicjatywą „repower-

map.org”. Zlokalizowanych zostało już kil-
kadziesiąt przykładów wykorzystania OZE w 
naszym kraju. Co ważne, znaczną część przy-
kładów stanowią instalacje wykorzystujące 
pompy ciepła. Bardzo cieszy fakt, że zainte-
resowanie udziałem w projekcie rośnie, a na 
mapie Polski pojawiają się kolejne przykłady.
PORT PC zachęca wszystkich producentów, 
instalatorów i indywidualnych użytkowników 
do dodawania kolejnych dobrych przykła-
dów pomp ciepła, co pomoże zachęcić do 
dalszego wykorzystywania tej technologii. 
Przykłady dobrych praktyk i zadowoleni klien-
ci są najlepszym sposobem reklamy.
Kto może umieścić nowe przykłady na 
mapie? Każdy. 
Można to zrobić na stronie internetowej PORT 
PC w zakładce „Referencje” (www.portpc.
pl/repowermap.html), za pośrednictwem 
EHPA (www.ehpa.org) lub bezpośrednio na 
stronie projektu (www.repowermap.org).

Od 1 stycznia 2013 roku na kolektory próż-
niowe Hewalex KSR10 firma udziela 10-letniej 
gwarancji. Tym samym okresy gwarancyjne 
dla kolektorów płaskich i próżniowych firmy 
Hewalex wynoszą jednakowo 10 lat, z moż-
liwością przedłużenia o 1 rok w ramach Pro-
gramu Przedłużenia Gwarancji.
Zwiększenie okresu gwarancyjnego dla ko-
lektorów próżniowych Hewalex KSR10 jest 
możliwe dzięki wieloletniemu praktycznemu 
doświadczeniu w ich eksploatacji, a także 
oparciu konstrukcji na uznanym producencie 

rur próżniowych NARVA Lichtquellen GmbH 
+ Co. KG (jednym z dwóch producentów rur 
próżniowych w Europie).
Kolektory próżniowe Hewalex KSR10 znajdują 
od kilkunastu lat zastosowanie na rynku kra-
jowym, jak i zagranicznym – w warunkach 
chłodnego klimatu np. w Szwajcarii, czy 
Finlandii, jak również w łagodnym klimacie 
Wielkiej Brytanii i ciepłym – Włoch, czy Fran-
cji. Są to równocześnie rynki o wysokich wy-
maganiach jakościowych wobec kolektorów 
słonecznych. 

Kolektory Hewalex – 10 lat gwarancji 

Repowermap.org – pokaż światu 
swoją pompę ciepła!

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
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W nowym roku firma Bartosz wraca z cyklem szko-
leń skierowanych do instalatorów, projektantów 
i przedstawicieli branży HVAC. Temat szkolenia: 
„Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  
i filtry Aqua Revital do uzdatniania wody z kranu”.
W czasie szkolenia zaprezentowane zostaną:
- rodzaje wentylacji i rekuperatorów,

- ofertę Firmy Bartosz (w tym zestawy wentyla-
cyjne do domów jednorodzinnych i mieszkań),
- najczęstsze problemy i błędy w instalacji urzą-
dzeń Bartosz,
- filtry do uzdatniania wody z kranu Aqua Recital.
Pierwsze szkolenie: 5.02.2013 r. Celem zgłoszenia 
udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz

BARTOSZ – szkolenia w 2013 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z NumERu 12/2012 INSTAlREPORTERA
KRZYŻÓWKA Z FIRmĄ HEWAlEx: HASłO: OPTI FlOW mAKSYmAlNY uZYSK CIEPłA 

Zestawy z nagrodami otrzymują: Tomasz Lisek, Piotr Osajda, Anna Musielak

W listopadzie 2012 przeniesiono siedzibę firmy KESSEL z Wrocławia do Biskupic Podgórnych.  
Nowy adres to: Biskupice Podgórne, ul. Innowacyjna 2, 55-040 Kobierzyce.  
Telefony i adres e-mail pozostają niezmienione.
Zmiana siedziby uwarunkowana była planami rozwojowymi firmy, do których należy otwarcie profesjonal-
nego Centrum Szkoleniowego oraz uruchomienie produkcji. 
W nowo wybudowa-
nym budynku znajdu-
ją się biura, magazyn, 
hala produkcyjna, 
sala szkoleniowa oraz 
strefa klienta z ekspo-
zycją interaktywną.
Na rok 2013 zaplano-
wany został cykl szko-
leń m.in. z projektan-
tami, wykonawcami 
oraz dystrybutorami. 
Wszystkich zaintere-
sowanych firma za-
prasza do przesyłania 
zgłoszeń na adres 
kessel@kessel.pl

Nowa siedziba Kessel

9 stycznia w sali Filharmonii Opolskiej odbyło 
się wręczanie Laurów Umiejętności i Kom-
petencji 2012 przyznawanych przez Kapituły 
Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Regional-
nej Izby Gospodarczej w Katowicach. Na-
grody odebrało 39 osób. Srebrnym laurem 
została nagrodzona firma Galmet, którą 
reprezentował prezes i założyciel Stanisław 
Galara. Firma została wyróżniona w kategorii 
firma społecznie odpowiedzialna za:
- uwzględnienie w działalności firmy zarówno 

celów biznesowych, jak i potrzeb społecz-
nych, dzielenie się swoimi zasobami w środo-
wisku i społeczności lokalnej lub regionalnej;
- gwarantowanie godnych warunków pracy, za-
pewnienie rozwoju i edukacji pracowników, stwa-
rzanie możliwości godzenia życia zawodowego  
z prywatnym, promocja idei równych szans;
- uwzględnianie w działalności firmy aspek-
tów proekologicznych poprzez m.in. inwe-
stycje ekologiczne, edukację, odnawianie 
zasobów przyrody itp.

Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2012  
dla Galmet

Grzejnik Zehnder Fina w 2012 roku otrzymał nagrodę 
RedDot Design Award, teraz przyszła kolej na IF Pro-
duct Design Award. Nagroda Red Dot Design Award to 
jedno z najbardziej prestiżowych na świecie wyróżnień 
w dziedzinie designu. Zehnder Fina pokonał 3000 kon-
kurentów i okazał się najlepszy w kategoriach: jakość 
projektu, wykonania, dobór materiałów, stopień inno-
wacyjności, przyjazność dla środowiska, funkcjonalność 
i aspekty projektowania uniwersalnego.
Dzięki płaskiej, minimalistycznej formie Zehnder Fina  
Spa idealnie dopasowuje się do każdej, nowoczesnej 
łazienki. Sekret niewielkiej głębokości grzejnika tkwi  
w jego konstrukcji – elementem wodonośnym jest mie-
dziana meandra zatopiona w półpłynnym graficie  
stanowiącym przekaźnik energii do płyty czołowej. 
Jest to rozwiązanie idealne do instalacji niskotemperatu-
rowych. Wszystkie elementy znajdujące się z tyłu grzejni-
ka są całkowicie niewidoczne, gdyż z boku znajdują się 
ruchome maskownice dopasowane kolorystycznie do 
grzejnika. Projekt idealnie uzupełnia wieszak na ręczniki.

Zehnder Fina:  
IF Product Design Award

http://www.instalreporter.pl
http://www.bartosz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110
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Firma SMAY sp. z o.o. w dniu  
21 grudnia 2012 roku uzyskała 
Aprobatę Techniczną Instytu-
tu Techniki Budowlanej AT-15-
9020/2012, w której stwierdzono 
przydatność do stosowania  
w budownictwie wyrobów pod 
nazw: „Zestaw wyrobów iSWAY-
-FC® do różnicowania ciśnienia 
w systemach kontroli rozprze-
strzeniania dymu i ciepła”. 
Na podstawie aprobaty ITB  
w dniu 21 grudnia 2012r. wydał  
Certyfikat Zgodności ITB-2189/W, 
w którym uznał, że certyfikowany 
zestaw podlega ocenie w syste-
mie oceny zgodności 1. 

Smay: 
iSWAY-FC®  
z aprobatą ITB

IV edycja Targów Energii Odnawialnej TEO od-
będzie się w dniach 22-24.03 br. w Bydgoszczy. 
TEO to impreza targowa poświęcona wyłącznie 
ekologicznym źródłom energii, która w założeniu 
ma stać się impulsem do rozwoju rynku eko-ener-
gii w Polsce i środkowej Europie. Na targach 
przedstawione zostaną systemy grzewcze wyko-
rzystujące OZE, w tym: kotły, piece, kominki, ko-
lektory słoneczne, klimatyzatory, pompy cieplne, 
biopaliwa, biopaliwa stałe, pelety, biopaliwa 

płynne, biogaz. Odwiedzającymi targi są przed-
stawiciele samorządów lokalnych, inwestorzy, 
projektanci, architekci, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzin-
nych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali  
i innych budynków użyteczności publicznej.
W tym samym miejscu i czasie odbędzie się rów-
nież XXXI edycja Targów Budownictwa i Instala-
cji GRYF-BUD.
www.targi-pom.com.pl

Targi Energii Odnawialnej TEO 2013

Ranking Gazele Biznesu organizowany jest od 
2000 roku, jego celem jest wyróżnienie małych 
i średnich firm, które dzięki dynamicznemu roz-
wojowi prężnie działają na rynku, konkurując 
nawet z większymi przedsiębiorstwami. 
W każdej edycji rankingu badane są wyniki 
firm za pełne trzy poprzedzające lata. W te-
gorocznym plebiscycie zweryfikowane zostały 
osiągnięcia z okresu 2009-2010-2011. O tytuł 
Gazeli Biznesu 2012 mogły ubiegać się przed-
siębiorstwa, które podczas minionych trzech 
lat zanotowały stały wzrost przychodów ze 
sprzedaży i ani razu nie zarejestrowały straty.
Firma MK Systemy Kominowe znalazła się  
w gronie laureatów „Gazele Biznesu”.
– To wielkie wyróżnienie dla naszej firmy – 
mówi Anna Rotkis-Dziadul, kierownik marke-
tingu firmy MK Systemy Kominowe. – Cieszy-

my się, że nasze starania o stały rozwój firmy 
są dostrzegane i doceniane. Od lat skupiamy 
się na utrzymaniu wysokiej jakości naszych 
produktów, co sprawia, że jesteśmy docenia-
ni przez naszych klientów, jak i całą branżę. 
Firma MK uplasowała się w rankingu na 37. 
miejscu w województwie lubuskim i zanoto-
wała 130% wzrostu przychodów w porówna-
niu do roku 2011. 
Gazela Biznesu to nie jedyne wyróżnienie 
przyznane w ostatnim czasie firmie MK Syste-
my Kominowe. Zaledwie kilka miesięcy wcze-
śniej, producent systemów odprowadzania 
spalin ze stali szlachetnych został nagrodzony 
Skrzydłami Biznesu – tytułem przyznawanym 
przedsiębiorstwom osiągających najlepsze 
wyniki finansowe i odznaczających się stabil-
nością w niepewnych gospodarczo czasach.

„Gazela Biznesu 2012”  
dla MK Systemy Kominowe

Firma MASTER INSTITUTE organizuje w War-
szawie w dniach 6-7 lutego 2013 r. warsztaty 
„Współspalanie, czy jednostka dedykowana 
– w co inwestować? Biomasa – nowe regula-
cje – nowe możliwości i obowiązki”.  
Celem warsztatów jest m.in. przedstawienie 

obowiązujących regulacji prawnych oraz 
projektów aktów prawnych dotyczących 
biomasy na cele energetyczne, w tym  
możliwości wykorzystania odpadów komu-
nalnych.
Więcej

Warsztaty: Współspalanie, czy jednostka 
dedykowana – w co inwestować? 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/warsztaty-wspolspalanie-czy-jednostka-dedykowana-w-co-inwestowac/
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Styczniowe oferty pracy

21.12.2012 roku w sieci pojawił się nowy 
portal branżowy HVACR.pl. Tymczaso-
wo w skromnej formie wersji beta, lecz 
jak zapowiada redaktor serwisu – Aldo-
na Rybka – twórca i wieloletnia prowa-
dząca portalu wentylacja.com.pl - Krok 
po kroku będziemy wraz zespołem 
doskonalić nasz produkt pod hasłem 
„O branży – dla branży”, by już w nieod-
ległej przyszłości zrealizować założone 
cele i wprowadzić na strony HVACR.pl
wiele różnorodnych funkcjonalności. 
Jakimi tematami będzie zajmował się 
portal? Tak jak w znaku słownym: bran-
żą HVACR. Skrót ten, utworzony od 
pierwszych liter angielskich słów ozna-
czających „ogrzewnictwo, wentylację, 
klimatyzację, chłodnictwo”, czyli He-
ating, Ventilation, Air Conditioning, Re-
frigeration, jest z powodzeniem używa-
ny i rozpoznawany na całym świecie, 
także w Polsce. Portal jest odpowiedzią 
na dynamiczny rozwój branży HVACR.  
Z miesiąca na miesiąc obserwujemy po-
jawiające się w sektorze HVACR nowo-
ści, udoskonalenia i zupełne innowacyj-
ne technologie – portal ma być kroniką 
dokonującej się na naszych oczach 
rewolucji technicznej, a w przyszłości 
ma stać się rodzajem przewodnika dla 
branżystów oraz osób hobbystycznie 
interesujących się tematyką HVACR. 
Nowy serwis informacyjny ma także 
swój profil na Facebooku pod adresem 
www.facebook.com/HVACRpl – zapra-
szamy do polubienia!

Nowy portal 
branżowy 
HVACR.pl 

NIBE-BIAWAR: specjalista ds. sprzedaży 
urządzeń grzewczych, 6 lokalizacji: podlaskie, 
pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, 
mazowieckie, warmińsko-mazurskie 
INVENA: regionalnego przedstawiciela 
handlowego, miejsce pracy: lubuskie 
WEISHAuPT: doradca techniczny w dziale 
ofertowym, miejsce pracy: Warszawa
VAlVEx: inżynier produktu,  
miejsce pracy: Zabierzów k. Krakowa
GRuDNIK: przedstawiciel handlowy,  
miejsce pracy: Poznań, Wrocław
PIPElIFE: specjalista ds. kontraktów,  
miejsce pracy: mazowieckie, łódzkie
DYKA: przedstawiciel handlowy (na terenie 
Górnego Śląska) 
VTS: inżynier projektów, miejsce pracy: Gdynia
DAlKIA: serwisant obiektu, miejsce pracy: Łódź 
BERlINERluFT: technolog, miejsce pracy: Koszalin
mINOl: inżynier sprzedaży ds. pomiarów energii, 
regiony: dolnośląskie, wielkopolskie 
TADmAR: 
- specjalista ds. handlu, Wałbrzych
- przedstawiciel handlowy, Kalisz, Szczecin
- doradca techniczny, Poznań, Legnica
- doradca techniczno-handlowy, Poznań
KWH Pipe: specjalista ds. technicznych,  

miejsce pracy: Kleszczów (pow. bełchatowski)
HIll: inspektor nadzoru, miejsce pracy: Warszawa 
GRONTmIJ: kierownik projektu,  
miejsce pracy: Wrocław
CIAT: 
- koordynator projektów, 10 lokalizacji,
- przedstawiciel techniczno-handlowy,  
16 lokalizacji
HYDROSOlAR: przedstawiciel handlowy, Radom
GRAST&mTB: przedstawiciel handlowy, Warszawa
WAWEl: specjalista ds. inwestycji i remontów  
(instalacje sanitarne, energetyczne, wentylacji  
i klimatyzacji), miejsce pracy: Dobczyce
HARmANN: regionalny koordynator sprzedaży, 
regiony: Śląsk, Centralny, Zachodni, Wschodni 
INSTAlcompakt: przedstawiciel regionalny, 
region: śląski, świętokrzyskie 
ORAS: regionalny przedstawiciel ds. inwestycji, 
region: województwa lubelskie, wielkopolskie, 
łódzkie, dolnośląskie
NIRAS: projektant instalacji HVAC,  
miejsce pracy: Kraków i Warszawa 
mT mENTOR: specjalista ds. doradztwa 
energetycznego, region: dolnośląskie 
ABT: monterzy instalacji sanitarnych, miejsce 
pracy: Częstochowa
Więcej 

W tym roku odbędzie się już 4. edycja pro-
gramu GreenEvo. Konkurs dla przedsiębior-
ców ruszył 2 stycznia. Firmy mogą zgłaszać 
swoje rozwiązanie w 8 kategoriach: odna-
wialne źródła energii, przyjazne dla środo-
wiska rozwiązania dla przemysłu wydobyw-
czego, systemy wspierające monitorowanie 

i gromadzenie informacji o środowisku natu-
ralnym, technologie sprzyjające ochronie kli-
matu, technologie wspierające gospodarkę 
odpadami, technologie wodno-ściekowe, 
technologie niskoemisyjnego transportu, roz-
wiązania wspierające oszczędność energii  
i materiałów, w tym budownictwo pasywne.

GreenEvo – kolejna szansa 
dla innowacyjnych firm 

http://www.instalreporter.pl
http://www.hvacr.pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/styczniowe-oferty-pracy/
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REHAU:  
akcja promocyjna 
Mistrzowie Instalacji

21 stycznia 2013 roku rozpoczęła się trzecia 
edycja programu edukacyjnego dla uczniów 
warszawskich i wrocławskich szkół gimnazjal-
nych, obejmująca warsztaty kreatywne i kon-
kurs na wynalazek. Projekt prowadzony przez 
firmę Robert Bosch przy współpracy z Politech-
niką Warszawską i Wrocławską wsparły także 
Polska Akademia Nauk i Urząd Patentowy 
Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku organiza-
torzy przygotowali nowe atrakcje, nie tylko dla 
młodzieży.
W ramach programu gimnazjaliści będą mieli 
okazję odwiedzić Politechnikę Warszawską  
i Wrocławską, by uczestniczyć w niecodzien-
nych zajęciach poświęconych nauce i tech-

nice. Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział 
w trzech warsztatach, podczas których pod 
okiem przedstawicieli Studenckich Kół Nauko-
wych będzie w praktyce wykorzystywać wie-
dzę teoretyczną. 
Dodatkowo w tej edycji odbędą się dwa 
warsztaty na temat własności intelektualnej  
i ochrony patentów w Urzędzie Patentowym 
RP.
Wiedza zdobyta podczas warsztatów może 
zainspirować do kreatywnego myślenia i przy-
gotować gimnazjalistów do wzięcia udziału 
w drugiej części programu, czyli konkursie na 
wynalazek. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły 
na urządzenia przyjazne dla środowiska, eko-

nomiczne w produkcji i możliwe do szerokiego 
zastosowania. 
Nowości w III edycji Akademii obejmują rozsze-
rzenie działalności Klubu Absolwenta, m.in.  
o warsztaty w siedzibie firmy Bosch czy spo-
tkania współorganizowane z partnerami 
programu. Na stronie internetowej www.aka-
demiawynalazcow.edu.pl pojawią się nowe 
zakładki: „Who is who” poświęcona młodym 
wynalazcom oraz „Kreatywna szkoła” – de-
dykowana szkołom, których uczniowie za-
kwalifikowali się do konkursu na wynalazek. 
Przewidziane są także dodatkowe atrakcje dla 
nauczycieli, np. konkurs na scenariusz lekcji. 
Zapisy na warsztaty w ramach Akademii 

Wynalazców im. Roberta Boscha trwają do  
28 lutego 2013 roku. Nauczyciele mogą reje-
strować swoich podopiecznych, wypełniając 
formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stro-
nie programu www.akademiawynalazcow.
edu.pl. Uczniowie zgłaszający swoje pomysły 
do konkursu na wynalazek muszą uczestniczyć  
w organizowanych w marcu i kwietniu warsz-
tatach. Udział w Akademii jest bezpłatny,  
a finałowe zespoły mogą liczyć na dofinan-
sowanie na etapie przygotowywania proto-
typów wynalazków. Zwieńczeniem programu 
będzie wyłonienie zwycięzców konkursu na 
pomysł wynalazku w obu miastach podczas 
gal finałowych w czerwcu 2013 roku. 

1 grudnia 2012 r. rozpoczęła się akcja promocyj-
na skierowana do instalatorów z branży techniki 
instalacyjnej, grzewczej i sanitarnej. Realizowane 
w hurtowniach zakupy wybranych systemów 
REHAU potwierdzane są kuponami promocyj-
nymi – zebrane kupony to punkty, które można 
wymienić na atrakcyjne nagrody z Katalogu 
Nagród. Najaktywniejsi uczestnicy promocji zo-
staną zaproszeni do Wielkiego Finału, w którym 
można zdobyć dodatkowe nagrody w postaci 
notebooka, Ipadów i Ipodów.
Produkty objęte promocją to: system ogrze-
wania i chłodzenia płaszczyznowego, system 
podłączeń grzejników i instalacji wody pitnej 
RAUTITAN oraz system kanalizacji niskoszumowej 
RAUPIANO PLUS. Akcja potrwa do 31.05.2012 .
Regulamin oraz szczegóły promocji dostępne 
pod numerem infolinii 61 8250 785 w. 22.

Wraz z początkiem stycznia br. firma KLIMOR S.A., należąca do grupy 
kapitałowej KLIMA-THERM, uruchomiła nowy firmowy serwis internetowy 
www.klimor.pl
Nowa strona powstała z myślą o szybkim dostępie do poszukiwanych 
treści, gdzie dodatkowym atutem jest atrakcyjny i jednocześnie przejrzy-
sty układ graficzny, wpływający na intuicyjność serwisu. Szeroka gama 
produktów marki KLIMOR została podzielona na sektory branżowe, pod 
określone obiekty: Dom, Biuro, Przemysł, Szpitale, Baseny i Rynek Morski. 
Ponadto strona została wzbogacona o zupełnie nową, skuteczniejszą 
wyszukiwarkę, zaawansowany formularz kontaktowy z lokalizatorem map 
Google, jak również funkcjonalną galerię w formie liveboxa. 
Na odświeżonej wersji serwisu umieszczone zostały także wszystkie aktu-
alne katalogi, dokumentacja techniczna, oraz rozbudowany dział refe-
rencji, przedstawiający najciekawsze realizacje instalacji urządzeń i syste-
mów marki KLIMOR.

Premiera nowego serwisu 
internetowego www.klimor.pl

Rusza III edycja Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

http://www.instalreporter.pl
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wyższy w porównaniu do analogicznego okre-
su w 2011 r. Wzrósł także poziom zrealizowa-
nych prac instalacyjno-grzewczych. Wachlarz 
możliwości tego przemysłu prezentowany jest 
właśnie na Międzynarodowych Targach Ener-
getyki i Elektrotechniki ENEX. 
– Takie wzrosty oznaczają, że koniunktura 
kształtuje się pozytywnie, a branża się roz-
wija. Wystawcy, którzy przyjeżdżają na ENEX 
prezentują maszyny oraz urządzenia ener-
getyczne i elektroenergetyczne, najnowsze 
technologie systemowe, armaturę sieciową, 

kolektory słoneczne, piece opalane drew-
nem, promienniki ciepła, kotłownie opala-
ne biomasą czy też pojazdy na biopaliwo – 
mówi prezes zarządu Targów Kielce,  
dr Andrzej Mochoń.
– Statystyki wskazują także na wzrost w bu-
downictwie jednorodzinnym – dodaje prezes 
Andrzej Mochoń. To właśnie rynek, który co-
raz częściej wykorzystuje alternatywne źródła 
energii, jak np. kolektory słoneczne – nie tylko 
tańsze w eksploatacji, ale i ekologiczne. W 2012 
zapotrzebowanie wzrosło o blisko 15%.  

ENEX, czyli „targi z energią” zapraszają

  Wystawcy przyjeżdżający na ENEX do 
Kielc mają możliwość prezentacji maszyn 
oraz urządzeń energetycznych i elektroener-
getycznych, najnowszych technologii sys-
temowych, armatury sieciowej, kolektorów 
słonecznych, pieców opalanych drewnem, 
promienników ciepła, kotłowni opalanych 
biomasą oraz pojazdów na biopaliwo. Sto-
iska targowe corocznie wypełnia najnowo-
cześniejszy sprzęt związany z odnawianymi 
źródłami energii, wytwarzaniem, przesyła-
niem i dystrybucją energii oraz eksploatacją 

urządzeń energetycznych i modernizacją ist-
niejących sieci. 

ENEx a sytuacja rynkowa

Pomimo widocznego spowolnienia, budownic-
two należy w dalszym ciągu do systematycz-
nie rozwijających się w Polsce branż przemysłu. 
Jak podaje raport Stowarzyszenia Producen-
tów i Importerów Urządzeń Grzewczych po-
ziom produkcji budowlano‐montażowej zre-
alizowanej w I półroczu 2012 roku był aż o 8% 

Na terenie Targów Kielce w dniach od 26 do 28 lutego 2013 roku odbędzie się wystawa branżowa Międzynarodowe Targi 
Energetyki i Elektrotechniki ENEX. O najnowszych technologiach oraz ekologicznych i odnawialnych źródłach energii 
specjaliści mówić będą na wystawie, która towarzyszy targom ENEX, czyli ENEX – Nowa Energia. Zakres branżowy tych 
dwóch imprez doskonale się uzupełnia i stawia czoła wymogom rynku. 

ENEX jako forum wymiany wiedzy 

Wystawom towarzyszą rozmowy m.in. o ekologii, 
energii czy utylizacji odpadów – w 2012 roku na 
ponad 20 spotkaniach debatę podjęło w ciągu 
trzech dni aż 1500 osób. Dlatego też organizato-
rzy podczas zbliżającej się edycji zaplanowali sze-
reg specjalistycznych szkoleń i konferencji o ener-
giach przyszłości. 
Organizatorem trzech dużych spotkań jest redak-
cja GLOBEnergia. 
IV FORum POmP CIEPłA (26.02.2013 r.) „Tech-
nologie, Rynek, Inwestycje” przyciągnie te-
matami dotyczącymi technologii pomp cie-
pła, analizą kosztów ogrzewania oraz nowinkami 
branżowymi. 
Kolejny dzień targów przebiegnie pod znakiem 

fotowoltaiki w wydarzeniu FORUM SOLAR+. Te-
matyka „słonecznych elektrowni” niewątpliwie 
zgromadzi tłumy uczestników, z racji wchodzącej 
w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach 
energii i związanych z nią dotacji.  
Całość zamknie spotkanie z analitykami finanso-
wymi oraz symulacją spodziewanych nakładów 
inwestycyjnych oraz przychodów. 
Wystawę ENEX zamknie FORUM ENERGETYKI
WIATRU, gdzie eksperci przedstawią nowości  
z branży oraz tematykę dzierżawy terenów pod 
farmy wiatrowe.  
Dopełnieniem teorii będzie pokaz działania ma-
łej turbiny wiatrowej przeprowadzony przez re-
daktorów GLOBEnergia.

http://www.instalreporter.pl
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mania niż w konwencjonalnych klipsach. 
Skuteczność mocowana jest szczególnie wi-
doczna w miejscach, gdzie rury są prowa-
dzone po łuku. Do prawidłowego mocowa-
nia wymagana jest izolacja pokryta folią  
z siatką kotwiącą – rolljet. 3D-klipsy złączone 
są plastikową zawleczką, co ułatwia ich uzu-
pełnianie i wsuwanie na prowadnicę take-
ra. Następnie jednym pociągnięciem zostają 

uwolnione i pojedynczo wpadają do maga-
zynku. Nowy 3D-taker Purmo jest niezawodny 
i może wbić nawet do 2,5 tys. klipsów bez za-
blokowania.

3D-Klipsy Purmo
• łatwy w obsłudze system uzupełniania klip-
sów dzięki plastikowej zawleczce
• jeszcze mocniejsze trzymanie rury dzięki 
trójpłaszczyznowym grotom
• dwa rozmiary klipsów: 14-17 mm i 20 mm > 
minimalna grubość styropianu tylko 20 mm

Cena: 
3D-klipsy do takera 3D do rur 14-17 mm –  
0,20 zł netto/sztuka
3D-klipsy do takera 3D do rury 20 mm –   
0,25 zł netto/sztuka

Nowy składany rozwijacz do rur Purmo
Nowy rozwijacz Purmo został zaprojektowa- 
ny tak, aby w prosty i bezpieczny sposób roz-
wijać rury do ogrzewania podłogowego  
w średnicach od 14 do 25 mm. Konstruk-
cja rozwijacza umożliwia szybkie dopa-
sowanie urządzenia do kręgów o różnych 
długościach 240, 300, 500 i 600 m. Dzię-
ki kompaktowym wymiarom urządzenia 
(870x940x270 mm), niewielkiej wadze (zaled-
wie 16,5 kg) oraz kołom, przemieszczanie się  
z nim nie sprawia problemów i oszczędza 
czas instalacji. Rozwijacz składa się w kilku 
szybkich ruchach. Złożony jest bardzo wy-
godny w transporcie. 

Składany rozwijacz dla rur w średnicach 
14-25 mm
• uniwersalny z możliwością szybkiego dopa-
sowania do kręgów o długościach 240-600 m
• rozkładany, mobilny dzięki zastosowaniu kół
• łatwy w przemieszczaniu dzięki kompakto-
wym wymiarom i niewielkiej wadze.
Cena: 1990 zł netto  

  W procesie projektowania nowego 3D-ta-
kera i nowych 3D-klipsów specjaliści Purmo 
opierali się na 35-letnim doświadczeniu mar-
ki w ogrzewaniu podłogowym pomieszczeń 
oraz systemie mocowania rur. Dzięki temu 
nowy 3D-taker oferuje jeszcze bardziej kom-
fortową obsługę. Mocowanie rur grzewczych 
jest nie tylko szybsze, ale także bardziej nie-
zawodne. Ponadto, klipsy można szybko i ła-
two wsunąć na prowadnicę. Dwa typy klip-
sów do rur grzewczych 14-17 mm oraz 20 mm 
mogą być stosowane w tym samym takerze, 
bez dodatkowej kalibracji urządzenia.

Nowy 3D-Taker Purmo
• jeden taker do klipsów dla rur średnic 14-17 
mm oraz 20 mm
• ergonomiczna konstrukcja przyspiesza pra-
cę i zmniejsza wysiłek
• klapka z dostępem do magazynku dla ła-
twego czyszczenia w razie zablokowania
Cena: 548,80 zł netto

Nowe 3D-klipsy Purmo mają haczyki skie-
rowane w trzech różnych kierunkach, dzię-
ki czemu osiągnięto znacznie wyższą siłę trzy-

  Marcin Kotas

Marka Purmo wprowadziła na rynek 
nowe produkty dla profesjonalistów. 
W ofercie dla instalatorów  
pojawiły się: nowy 3D-taker wraz 
z przeznaczonymi do niego klipsami 
oraz składany rozwijacz do rur. 

Nowości w ofercie 
ogrzewania podłogowego 
PURMO

Oferta promocyjna 
na nowe narzędzia
Dwa nowe narzędzia są dostępne w promo-
cji na narzędzia Purmo w cenie 10 zł: „Pro-
mocja 270 dni”. Więcej informacji w biurze 
handlowym Purmo pod telefonem 22 544 10 
23 oraz na www.purmo.pl

http://www.instalreporter.pl
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Do wykonania połączeń w poszczegól-
nych systemach z rur wielowarstwowych 
potrzebny jest zestaw narzędzi  troszkę róż-
niący się w zależności od rodzaju połą-
czeń, jakie będą wykonywane.

1. Połączenia skręcane rozłączne:
• klucze płaskie lub nastawne
• nożyce do rur z tworzyw sztucznych 
ewentualnie obcinak krążkowy z kółkiem 
tnącym do tworzyw sztucznych
• kalibrator do rur, cienkopis
2. Połączenia zaciskowe z mosiężną tu-
leją przesuwną:

• nożyce do cięcia rur
• ekspander do rozszerzania końcówki 
rury na zimno (popularnie nazywany przez 
instalatorów dzięciołem)
• narzędzie ręczne z podwójną głowicą wi-
dłową  (do rur w zakresie średnic od 16 do  
40 mm). Alternatywnie można zastosować 
narzędzie mechaniczno-hydrauliczne (zakres 
średnic od 16 do 40 mm) oraz narzędzie elek-
tryczno-hydrauliczne do montażu tulei zaci-
skowej, jak również elektryczno-hydrauliczne  
z napędem akumulatorowym w zakresie 
średnic 16-40 mm). W przypadku połączeń  
w zakresie średnic od 50 do 63 mm zaleca 
się stosować narzędzia napędzane za po-
mocą agregatu elektro-hydraulicznego, któ-
re w razie potrzeby można zaopatrzyć w 
pompę nożną. Wyżej wymienione urządze-
nia są wyposażone w podwójne głowice wi-
dłowe każdorazowo do dwóch wymiarów.
3. Połączenia samozaciskowe z pier-
ścieniem wykonanym z PE-x (wykorzy-
stujące efekt pamięci kształtu):
• nożyce do cięcia rur
• kalibrator
• ekspander
• dmuchawa gorącego powietrza  
(w przypadku niskiej temperatury powie-
trza do podgrzania miejsca połączenia)
4. Połączenia zaprasowywane z tuleją 
ze stali nierdzewnej:
• nożyce do cięcia rur lub obcinak krążkowy
• kalibrator
• zaciskarka elektryczna (akumulatoro-
wa lub sieciowa) lub zaciskarka ręczna (ze 
wspomaganiem hydraulicznym lub bez 
wspomagania)
• komplet szczęk do danego systemu.

Poprawnie, bez błędów, a więc szczelnie 

Cięcie, gięcie, 
kalibracja rur 
tworzywowych,  
czyli o narzędziach cz.1

  Adam Grabski
Rodzaj połączenia a zestaw potrzebnych narzędzi

Każdy system instalacyjny bazujący na 
określonym typie materiału, wymaga 
odpowiednich narzędzi do jego prawidłowego wykonania. Tak też jest w przypadku 
polietylenu sieciowanego. O jakości narzędzi mówi nam cena. Im one są droższe tym 
bardziej niezawodne i służą użytkownikowi przez dłuższy okres czasu. Każdy producent 
lub dystrybutor systemu oferuje zestaw akcesoriów do jego wykonania. Część narzędzi 
niektórych producentów pasuje do systemów innych dystrybutorów systemów. Markowi 
producenci rur i złączek dbają o jakość wykonanej instalacji i bardzo często uzależniają 
otrzymanie gwarancji na wykonaną instalację od używania oferowanych przez nich 
narzędzi. Podczas wykonywania instalacji wodociągowych i ogrzewczych wewnątrz 
budynku zawsze istnieje konieczność zmiany kierunku prowadzenia przewodów.
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  Cięcie

Przewody z rur wielowarstwowych należy 
przecinać obcinakami krążkowymi wy-
posażonymi w kółka tnące do rur z tworzyw 
sztucznych. Można tę czynność również wy-
konać za pomocą nożyc tnących. Więk-
szość tego typu urządzeń przypomina swo-
im kształtem popularne sekatory lub nożyce 
do  cięcia roślin. Są również produkowane 
konstrukcje ,,pistoletowe”, w których nóż tną-
cy podczas naciskania dźwigni wysuwa się 
w kierunku zaokrąglonego, hakowego gniaz-
da do rur. Ciekawą konstrukcją nożyc może 
pochwalić się firma Geberit. Jest to połącze-
nie nożyc tnących z obcinakiem krążkowym. 
Tego typu obcinak stosowany jest do cięcia 
systemu Mepla, w którym bazowym mate-
riałem do budowy rury wielowarstwowej jest 
,,wkładka” aluminiowa o znacznie większej 
od standardowej  grubości ścianki. 
Cięcie za pomocą obcinaka krążkowego za-
chowuje pierwotny kształt kołowy przewodu 
i daje gwarancję prostopadłości powierzch-
ni czołowej rury względem jej osi. Jest to bar-
dzo istotne, gdyż w przypadku ucięcia rury 

pod innym kątem do osi przewodu, jej po-
wierzchnia czołowa nie wypełni równomier-

Nożyce do cięcia rur z tworzyw 
sztucznych

Obcinaki krążkowe do rur z tworzywa 
sztucznego

Od góry: głowica rozpierająca platinum, 
ręczny rozpierak do rur platinum
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jest to naciskiem kółka i rolek prowadzących 
na materiał. Włożenie przewodu do gniazda 
złączki po obcięciu obcinakiem krążkowym 
jest bardzo trudne.
Podczas cięcia rury nożycami do przewodów 
wielowarstwowych nie należy naciskać ostrzem 
na jej powierzchnię tylko w jednym punkcie na 
obwodzie. Naciskając dźwignie nożyc, nale-
ży lekko naciąć rurę, a następnie wykonać nie-
wielkie ruchy obrotowe po obwodzie rury. Za-
pobiegnie to punktowej deformacji przewodu. 
Owalizacja przekroju rury powstała podczas 
cięcia skutecznie uniemożliwia prawidłowe 
wprowadzenie złączki do wnętrza przewodu. 
Zabronione jest cięcie rur wielowarstwowych 
brzeszczotem do metalu, piłą do drewna lub 
szlifierką kątową. Do cięcia rur bez wkładki 
aluminiowej oraz z barierą antydyfuzyjną na-
leży używać wyłącznie nożyc tnących. Błędy 
i deformacje spowodowane cięciem mogą 
być usunięte tylko za pomocą odpowiednich 
narzędzi, którymi są kalibratory.

Kalibratory do rur wielowarstwowych

Większość systemów instalacyjnych do insta-
lacji wodociągowych i ogrzewczych bazują-
cych na rurach wielowarstwowych  wymaga 
kalibracji końcówki rury. Czynność tę nale-
ży przeprowadzić zaraz po ucięciu przewo-
du jeszcze przed nałożeniem rury na złączkę. 
Proces kalibracji polega na przywróceniu ru-
rze pierwotnego kształtu kołowego oraz sfa-
zowaniu wewnętrznej i czołowej krawędzi 
przewodu. Niektórzy producenci systemów 
instalacyjnych dają gwarancję szczelności 
na połączenia wykonane bez kalibracji. Wci-
śnięcie przewodu rurowego na złączkę jest 
wówczas możliwe, lecz wymaga użycia dużej 
siły. Nie ma również gwarancji czy oringi lub 
oring uszczelniający nie zostaną uszkodzone.

Pierwsze tanie kalibratory do rur PE-X oraz do 
rur wielowarstwowych, jakie pojawiły się na 
rynku, były wykonane wyłącznie z tworzy-
wa sztucznego. Większość z nich była wypro-
dukowana w Chinach. Tego typu konstrukcje 
nie powinny się nawet nazywać kalibrato-
rami. Były to raczej ,,naprawiacze kształtu’’ 
i z właściwą kalibracją nie miały nic wspól-
nego.  Konstrukcje te nie spełniały żadnych 

nie gniazda w złączce na całym obwodzie. 
Wszystkie produkowane złączki do połączeń 

zaprasowywanych mają pomiędzy przekład-
ką dielektryczną a tuleją zaciskową specjal-
ne otwory kontrolne do wizualizacji głęboko-
ści osadzenia rury w złączce.
Podczas cięcia krawędź czołowa rury wielo-
warstwowej jest wgniatana  przez kółko tną-
ce w kierunku osi przewodu. Spowodowane 

Bez uszczelki, czyli bez kalibracji

Część producentów złączek do rur wie-
lowarstwowych tak projektuje swoje kon-
strukcje, aby nie musiały one być wypo-
sażone w uszczelki. Dzięki temu końcówka 
przewodu nie wymaga kalibracji. Podczas 
zaprasowywania miejsca połączenia rury 
ze złączką, materiałem uszczelniającym 
staje się sam polietylen. Szczęki zaciskarki 
wgniatają zaprasowywane tworzywo  
w występy i karby na końcówce złączki, 
powodując uszczelnienie połączenia. Ele-
mentem wspomagającym wytrzymałość  
połączenia są najczęściej tulejki ze stali 
nierdzewnej, aluminium lub pierścienie  
z mosiądzu. 
System np. WIRSBO wykorzystuje do do-
szczelnienia miejsca połączenia tulejki z po-
lietylenu, które obkurczają się na złączce 
wraz  z rurą (efekt pamięci kształtu). W przy-
padku niskiej temperatury w pomieszczeniu,  
w którym wykonywana jest instalacja, miej-
sce połączenia rury ze złączką należy pod-

grzać dmuchawą gorącego powietrza.
Producenci systemów wyciągnęli wnio-
ski z najczęściej występujących usterek 
podczas wykonywania instalacji i coraz 
częściej modyfikują konstrukcje swoich 
złączek tak, aby nie było konieczności wy-
konywania kalibracji. Takie rozwiązania 
konstrukcyjne skracają czas wykonania 
połączenia oraz eliminują ryzyko związa-
ne z wysunięciem się uszczelek z gniazda. 
Oringi uszczelniające w tych złączkach są 
głęboko osadzone w gnieździe końców-
ki, co skutecznie zapobiega ich wysunię-
ciu z gniazda. Również guma, z której wy-
konane są uszczelki jest twardsza, przez to  
bardziej wytrzymała na uszkodzenia me-
chaniczne. W takim przypadku producent 
systemu powinien w swoich materiałach 
informacyjnych zapewnić instalatora  
o udzielanej gwarancji na szczelność po-
łączenia pomimo braku kalibracji koń-
cówki rury.

Proces kalibracji rury wielowarstwowej
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miaru materiału. Część producentów pro-
dukuje rury o nieznacznie większej grubości 
ścianki w tym celu, aby instalator kalibrując 
jej końcówkę, uzyskał odpowiedni, właściwy 
dla danej złączki rozmiar.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że podobna 
rura wielowarstwowa (np. PE-X/AL/PE-X o roz-
miarze 16x2,0) jednego producenta wciska-
na na końcówkę złączki wchodzi dość swo-
bodnie, natomiast innego producenta – nie 
daje się łatwo nasunąć na tę samą złączkę. 
Rozmiar rury naniesiony na jej powierzchni 
zewnętrznej w obydwu przypadkach będzie 
taki sam, lecz średnica wewnętrzna minimal-
nie będzie się różnić. Przewód o mniejszej 
średnicy wewnętrznej należy skalibrować za 
pomocą kalibratora typu ,,rozwiertak”.
Przeważająca większość oferowanych na 
rynku systemów instalacyjnych bazujących 
na rurach wielowarstwowych wykonanych 
z polietylenu usieciowanego, PE-RT lub PE-
-HD wymaga kalibracji końcówki rury przed 
wciśnięciem jej na złączkę. Niewykonanie tej 
czynności będzie skutkować  przeciekiem  
w miejscu połączenia rury ze złączką. Każdy 
producent systemu ściśle określa typ kalibra-
tora, którego należy użyć w celu przywróce-
nia przekroju kołowego rury oraz sfazowania  

powierzchni czołowej przewodu. Znane mi są 
przypadki fazowania przewodów szczypca-
mi bocznymi do cięcia kabli, nożem lub gra-
downikiem do rur miedzianych. Takie spo-
soby kalibracji są niedopuszczalne. Brak 
odpowiedniej kalibracji  rur wielowarstwo-
wych jest najczęstszą przyczyną reklama-
cji  w przypadku wycieku wody podczas pró-
by ciśnienia. Krzywo ucięta  i zdeformowana 
rura przesuwająca się po końcówce złączki, 
na której osadzone są oringi uszczelniające,  
potrafi wyjąć je z gniazd i przesunąć w kie-
runku korpusu łącznika. 

Po kalibracji, przed nałożeniem rury  
na złączkę
Warto pamiętać, aby przed włożeniem koń-

podstawowych funkcji wymaganych do wy-
konania prawidłowego połączenia rura-
-złączka. Do kalibracji rur wielowarstwowych 
nie można również stosować narzędzi kali-
brujących do rur miedzianych. Markowi pro-
ducenci systemów instalacyjnych zaczęli do-
starczać swoje kalibratory przeznaczone do 
produkowanych przez siebie rur. Ich konstruk-
cje znacznie różniły się między poszczególny-
mi producentami.

Podstawowe funkcje kalibratora to :
• przywrócenie przekroju kołowego końców-
ki rury w miejscu jej ucięcia,
• sfazowanie wewnętrznej krawędzi końców-
ki rury,
• wyrównanie za pomocą ostrzy powierzch-
ni czołowej przewodu (w przypadku niepra-
widłowego ucięcia – pod kątem),
• wykalibrowanie średnicy wewnętrznej do 
właściwego rozmiaru,
• usunięcie z wnętrza (końca) przewodu wió-
rów z tworzywa sztucznego powstałych  
w procesie kalibracji.

Cechy dobrego kalibratora:
• jego konstrukcja powinna być wykonana  
z metalu,

• budowa kalibratora powinna zapewniać 
ochronę trzpienia kalibrującego oraz ostrzy 
tnących w przypadku upadku na posadzkę 
betonową,
• uchwyt kalibratora powinien być dopa-
sowany do dłoni instalatora lub do uchwytu 
wiertarskiego (w przypadku dużych średnic),
• budowa trzpienia centrującego powin-
na zapewniać małe opory podczas obrotów 
oraz umożliwiać usunięcie powstałych w pro-
cesie skrawania krawędzi wiórów z wnętrza 
przewodu,
• ostrza skrawające powinny być wykonane 
z wysokiej jakości stali oraz mieć odpowiedni 
kąt natarcia na materiał,
• kalibrator powinien mieć możliwość zamo-
cowania (po zdjęciu uchwytu ręcznego)  
w wiertarce, aby odciążyć instalatora  
w przypadku wykonywania dużej ilości po- 
łączeń na budowie o dużych średnicach.

W praktyce…
Niektórzy producenci systemów rurowych 
dołączają do wykonania kalibracji kalibra-
tory, których kształt przypomina rozwier-
taki do metalu. Taka konstrukcja narzędzia  
pozwala na skrawanie powierzchni we-
wnętrznej przewodu w celu usunięcia nad-

Wykonanie połączenia w systemie KAN-therm Push Platinum: a  cięcie rury nożycami, b  nasuwanie mosiężnego pierścienia na rurę, c  rozkalibrowanie rury platinum, d  nasunięcie rury z pierścieniem na 
kształtkę platinum, e  wykonanie połączenia za pomocą praski, f  gotowe połączenie

a b c d e f

Fo
t. 

KA
N

Fo
t. 

KA
N

http://www.instalreporter.pl


17s t y c z e ń  2 0 1 3  ( 0 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

wód rurowy. Obejma ma kształt wygiętej  
w łuk pół łupiny i doskonale utrzymuje prze-
wód pod kątem 90°. Rura wykonana z ma-
teriału jednorodnego w całym przekroju jest 
bardzo sprężysta i wygięcie jej pod kątem 
prostym wymaga użycia dość dużej siły.  
Sam przewód będzie miał tendencję powro-
tu do pierwotnego kształtu. Możliwe jest rów-
nież gięcie przewodu za pomocą dmucha-
wy gorącego powietrza.
uwaga! Nie jest możliwe gięcie rury PE-X  
z powłoką antydyfuzyjną. Podczas podgrze-
wania przewodu może dojść do rozwar-

stwienia się poszczególnych warstw rury, co 
w konsekwencji doprowadzi do jej trwałego 
uszkodzenia. Podczas podgrzewania docho-
dzi do odspojenia się żywicy z alkoholu po-
liwinylowego (EVOH), która tworzy powłokę 
zaporową dla tlenu.

Gięcie rur wielowarstwowych z polietyle-
nu sieciowanego PE-x oraz PE-RT i PE-HD
Gięcie rur wielowarstwowych wyposażonych 
we wkładkę aluminiową można przeprowa-
dzić w następujący sposób:

• za pomocą specjalnej giętarki ręcznej do 
rur wielowarstwowych. Tego typu urządzenia 
są w ofercie dystrybutorów systemów instala-
cyjnych lub producentów narzędzi,
• za pomocą specjalnych sprężyn do gięcia rur,
• w przypadku niewielkich średnic (16, 18,  
20 mm) rękoma tylko niewielkie łuki.
Zmiana kierunku trasy przewodów powyżej 
32 mm powinna być wykonywana za pomo-
cą łączników. Mogą to być łączniki o kącie 
90, 45 lub 30°.

Gięcie giętarką
Gięcie za pomocą giętarki ręcznej jest bar-
dzo proste. Przed przystąpieniem do gięcia 
należy najpierw dobrać odpowiedni łuk  
z tworzywa sztucznego o odpowiedniej śred-
nicy bruzdy na obwodzie do dymensji prze-
wodu rurowego. Łuki gnące mają następują- 
ce zakresy średnic: 10-14 mm, 12-16 mm, 16- 
18 mm, 16-20 mm, 20-25 mm oraz 26-32 mm.  
Na końcach ramion giętarki ustawić (obroto-
wo) kostki przytrzymujące rurę do odpowied-
niej średnicy przewodu. 
Kwadratowe kostki mają cztery zakresy śred-
nic na swoim obwodzie, są to: 14, 16, 18-20 
oraz 25-32 mm. Najpierw zaznaczyć nale-

cówki rury na złączkę zwilżyć wnętrze prze-
wodu wodą z mydłem lub płynem do mycia 
naczyń. Ułatwi to jej wsunięcie i zabezpieczy 
oringi przed wysunięciem się z gniazda.  
Nie należy zwilżać końcówki złączki wraz  
z uszczelkami. Nie wolno zwilżać wnętrza rury 
olejem, smarem, pokostem oraz innymi pre-
paratami, które mogłyby uszkodzić  oringi 
uszczelniające oraz spowodować przedosta-
nie się tych zapachów do materiału, z które-
go wykonana jest rura. Wszystkie tworzywa 
sztuczne absorbują woń tego typu prepara-
tów, co może skutkować nieprzyjemnym za-
pachem transportowanej wody.
Kalibrację rury wykonywaną za pomocą ka-
libratora osadzonego w wiertarce elektrycz-
nej należy bezwzględnie wykonywać na ma-
łych prędkościach obrotowych. Zbyt duża 
prędkość może spowodować stopienie 
się wewnętrznej powierzchni przewodu na 
trzpieniu kalibrującym na skutek tarcia. Ka-
librator powinien być wsuwany do wnętrza 
rury i jednocześnie obracany. Fazowanie rury  
wykonujemy, wkręcając narzędzie do wnę-
trza rury zgodnie z ruchem wskazówek zega-
ra aż do momentu, gdy zewnętrzna krawędź 
ostrza frezującego zetknie się z warstwą alu-

minium, która znajduje się we wnętrzu prze-
wodu. Wewnętrzna i zewnętrzna krawędź 
rury musi być oczyszczona z wiórów przed jej 
włożeniem na złączkę. Podczas nakładania 
rury na złączkę należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby oba elementy były położone  
w jednej osi i nie obracały się względem  
siebie. Rura jest prawidłowo umieszczona  
w złączce w momencie, gdy jej krawędź do-
czołowa jest dosunięta do gniazda na złącz-
ce na całym obwodzie. Końcówka rury musi 
być widoczna w okienkach plastikowego lub 
metalowego pierścienia.

Gięcie

Podczas gięcia rur wykonanych z polietylenu 
sieciowanego oraz jego kombinacji z innym 
typem materiału, należy pamiętać o kilku za-
sadach, które opiszę poniżej.

Gięcie rur z PE-x jednorodnych
Zmiana kierunku prowadzenia przewodów  
z polietylenu sieciowanego PE-X wykonywa-
na jest za pomocą łączników dostarczanych 
przez producenta systemu lub specjalnych 
blaszanych obejm, w które wciska się prze-

Uwaga na minimalny promień gięcia!

minimalny promień gięcia dla rur 
wielowarstwowych wynosi R > 5 Dz 
(Dz – średnica zewnętrzna przewodu). 
Przy użyciu giętarki mechanicznej dla 
średnic 14-20 mm promień gięcia  
R > 3,5 Dz. Przed dokonaniem gięcia na-
leży się jednak skontaktować z producen-

tem rury w celu otrzymania informacji  
o minimalnym promieniu gięcia w za-
leżności od rodzaju używanych narzę-
dzi do wykonania tej czynności. Pozwoli 
to na uniknięcie przykrych niespodzia-
nek oraz utraty gwarancji na wykona-
ną instalację.

Giętarka do rur wielowarstwowych

Gięcie rury wielowarstwowej za pomocą 
giętarki do rur z tworzywa sztucznego

http://www.instalreporter.pl


ży miejsce gięcia na przewodzie rurowym. 
Następnie włożyć rurę pomiędzy łuk i kostki 
przytrzymujące, a następnie naciskając  
i opuszczając dźwignię giętarki, doprowadzić 
do jej wygięcia o odpowiednim łuku. Po wyko-
naniu zmiany kształtu dźwignię należy odcią-
gnąć do dołu, co doprowadzi do zwolnienia 
zapadki. Następnie wyjąć wygiętą rurę.

Sprężyny do gięcia
Produkowane sprężyny można podzielić na 
dwa typy:
• do gięcia rur na zewnątrz (sprężyny ze-
wnętrzne nakładane na powierzchnię ze-
wnętrzną przewodu),
• do gięcia rur wewnątrz (sprężyny wkłada-
nej do końcówki przewodu rurowego).
Wykonanie łuku lub zmiany kierunku trasy 
przewodu za pomocą specjalnej sprężyny 
jest najprostszym i najtańszym sposobem gię-
cia rury wielowarstwowej. 
Zastosowanie takiego rozwiązania do zmia-
ny kierunku prowadzenia rury pozwala za-

oszczędzić wielu wydatków. Nie jest koniecz-
ne wówczas stosowanie kolanek. Dodatkową 
zaletą takiego rozwiązania jest brak połą-
czeń przewodu. Zastosowanie łączników przy 
zmianie kierunku znacznie zwiększa możli-
wość przecieku w miejscu połączenia. 
Pierwsze sprężyny oferowane na rynku, słu-
żące do wyginania przewodów, wykonane 
były z drutu o przekroju okrągłym. Podczas 
gięcia okrągły kształt tego sprężystego drutu 
na trwale odciskał się na powierzchni prze-
wodu. W miejscu gięcia rura stawała się nie-
estetyczna, a jej powierzchnię pokrywały 
spiralne karby. W przypadku gięcia rury sprę-
żyną wewnętrzną to samo zjawisko wystę-
powało wewnątrz przewodu. W ten sposób 
zwiększała się szorstkość przewodu, a co za 
tym idzie – wzrastały straty na długości. 
Nowe sprężyny oferowane przez producen-
tów systemów rurowych wykonane są z drutu 
o przekroju prostokątnym i podczas gięcia nie 
pozostawiają śladów na powierzchniach rur. 
Sprężyna zabezpiecza rurę przed złamaniem. 
Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu pod-
czas gięcia, to uszkodzony odcinek rury wielo-
warstwowej należy bezwzględnie wymienić. 
W przypadku uszkodzenia rury PE-X jedno-
warstwowej rurę można naprawić dmu-
chawą gorącego powietrza. Należy to ro-
bić bardzo ostrożnie i powoli. Po podgrzaniu 
przewodu rura zrobi się przeźroczysta w za-
łamanym miejscu. Należy wówczas zaprze-
stać podgrzewania i pozwolić, aby powoli 
ostygła. Po ostygnięciu w miejscu załama-
nia nie będzie żadnego śladu uszkodzenia, 
a rura będzie miała taką samą wytrzyma-
łość, jak przed załamaniem. Rury wykonane 
z PE-X charakteryzują się tzw. ,,efektem pa-
mięci kształtu”. Po podgrzaniu gorącym po-
wietrzem powracają do pierwotnego prze-
kroju kołowego.  

Sprężyna do gięcia rur wielowarstwowych (powyżej 
wewnętrzna, poniżej zewnętrzna)

Fo
t. 

KA
N

Największa wystawa branży 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Warszawa 5  -6 marca 2013

www.forumwenty lac ja.p l

Prezentacja najnowszych produktów i technologii 
Bogaty program seminariów oraz prezentacji 
Po raz pierwszy: Arena Technologii, Cafe Cyrkulacje    
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wnętrza wprowadza się rury ceramiczne. 
Rury gładkie charakteryzują się odpornością 
na wysoką temperaturę i działanie czynni-
ków agresywnych korozyjnie. Ich zadaniem 
jest odprowadzanie produktów spalania z ko-
tłów z otwartą komorą spalania, co ozna-
cza, że powietrze do spalania jest pobierane 
wprost z pomieszczenia, w którym urządzenie 
jest zainstalowane.
Ciąg, w którym umieszczone są rury gładkie 
i izolacja z wełny mineralnej, jest dodatkowo 
wyposażony w otwory przewietrzające zloka-
lizowane w narożach. Ich obecność przeciw-
działa nadmiernemu zawilgoceniu. 
Do odprowadzania spalin z kotłów konden-
sacyjnych system Dual zamiast opisywanej 
wyżej rury ceramicznej proponuje profilowa-
ne cienkościenne rury umieszczone w cią-
gu powietrzno-spalinowym. Wykonywane są 
metodą izostatycznego prasowania, dzięki 
czemu charakteryzują się wysokimi parame-
trami wytrzymałości na ściskanie oraz wyso-
ką szczelnością, przy jednoczesnym zacho-
waniu niskiej masy. Zadaniem cienkościennej 
rury jest odprowadzanie produktów spala-
nia z kotłów z zamkniętą komorą spalania. 
Powietrze niezbędne do procesu spalania 
jest pobierane z zewnątrz i przemieszcza się 
do kotła w kierunku przeciwnym do kierunku 
przepływu spalin przestrzenią między pusta-
kiem, a ceramicznym wkładem. Profilowana 
powierzchnia zewnętrzna rur ułatwia ogrze-
wanie powietrza napływającego do kotła, 
co wpływa na podniesienie jego sprawności 
energetycznej.

Schiedel AVANT – dla techniki  
kondensacyjnej 

Schiedel AVANT jest inteligentnym systemem 
odprowadzania spalin do zastosowania  
w nowym budownictwie. Sercem komina jest 
profilowana, izostatycznie prasowana rura 
ceramiczna o unikalnych parametrach.
Schiedel AVANT pracuje nie tylko w tradycjo-
nalnym trybie współprądu, ale również – zgod-
nie z zasadą wymiany ciepła – w przeciwprą-
dzie. W przeciwprądzie zimne powietrze zostaje 
przeprowadzone w dół i podgrzane dzięki roz-
grzanej profilowanej rurze wewnętrznej.
Obudowę rury ceramicznej stanowią pustaki 
z betonu lekkiego na bazie keramzytu.  
Dodatkowymi elementami komina są wzmoc-
nienia i uszczelnienia w postaci obejm i pierście-
ni dystansowych. System wyposażony jest  
w pręty służące do wzmocnienia samej kon-
strukcji oraz we wszystkie konieczne akcesoria 

Systemowy komin ceramiczny Schiedel 

 Schiedel Dual – do wszystkich  
rodzajów kotłów

Nowoczesny komin wielofunkcyjny Schiedel 
Dual umożliwia odprowadzanie spalin z ko-
tłów na paliwa stałe, gazowe i olejowe,  
w tym z kotłów kondensacyjnych. System 
składa się z gładkich oraz profilowanych rur 
ceramicznych o gęstości 2100 kg/m³ i o wy-
trzymałości na ściskanie minimum 25 MPa. 

Oba wkłady ceramiczne są umieszczone we 
wspólnym pustaku, który jest wykonany z ke-
ramzytobetonu o gęstości 1150 kg/m3 i wy-
trzymałości na ściskanie minimum 3 MPa. Na-
rożniki pustaków mają otwory, które w razie 
potrzeby umożliwiają usztywnienie komina 
prętami zbrojeniowymi. Montaż elementów 
kominowych następuje na miejscu budowy. 
Pustaki łączone są zaprawą cementowo-wa-
pienną i układane jeden na drugim. Do ich 

Nazwa Schiedel to 
przede wszystkim 
synonim systemów 
kominowych nowej 
generacji. Firma Schiedel 
w swoich systemach 
kominowych zastosowała 
najbardziej zawansowane 
technologicznie rury 
ceramiczne. Swoje 
doświadczenie i wyniki 
oparła na długich badaniach 
prowadzonych w instytucie 
technologicznym. Przez 
ponad 60 lat Schiedel 
oddaje w ręce klienta 
produkt o najwyższym 
wskaźniku jakości  
i bezpieczeństwa.
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Schiedel sp. z o.o. 
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole 
tel. 77 455 59 49, faks 77 455 59 47 
biuro@schiedel.pl 
www.schiedel.pl
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potrzebne do wybudowania komina (drzwiczki, 
kit kwasoodporny, płyta przykrywająca itp.).

Nowość – pustak wentylacyjny 
Schiedel THERmO
 
Pustak wentylacyjny Schiedel THERMO to je-
den z najnowszych produktów w palecie firmy 
Schiedel w zakresie wentylacji. Ten innowacyjny 
produkt oparty został na pustaku wentylacyj-
nym z betonu lekkiego, lecz dodatkowe wypo-
sażenie w warstwę izolacji termicznej sprawi-
ło, że znacznie poprawiły się jego właściwości 
izolacyjne. Charakteryzuje go stabilność i trwa-
łość, dzięki czemu sprawdza się nawet w naj-
trudniejszych warunkach klimatycznych. W 
porównaniu do komina wentylacyjnego wyko-

nanego z cegły, izolacyjność termiczna pusta-
ka THERMO jest wyższa o około 17%.

Cechy pustaka wentylacyjnego Schiedel 
THERMO:
• przeznaczone do wentylacji grawitacyjnej  
i hybrydowej,
• mały ciężar i łatwość montażu (3 pustaki – 
1 m.b.),
• wysoka mrozoodporność min. 25 cykli,
• znacznie wyższa izolacyjność termiczna w 
porównaniu do tradycyjnego komina wentyla-
cyjnego dwuciągowego wykonanego z cegły,
• niski współczynnik przenikania ciepła,
• brak konieczności obmurowywania,
• spełniają wymagania odporności ognio-
wej w klasie EI 120,

• niskie opory przepływu,
• atest higieniczny PZH HK/B/0861/01/2011,
• zgodne z normą EN 771-3,
• oznakowane znakiem zgodności CE.  

Dlaczego rura ceramiczna? 

W dzisiejszej technice kominowej liczy się 
optymalny rozmiar komina, dostosowanie do 
określonego systemu spalania, odporność 
na działanie wilgoci, kondensatu, korozji,  
a co za tym idzie odpowiednia trwałość. 
Takie gwarancje dają kominy ceramiczne 
Schiedel.
Zalety ceramiki kominowej Schiedel:
- duża wytrzymałość poszczególnych ele-
mentów na ściskanie;
- możliwość indywidualnej obróbki (wierce-
nie, cięcie, szlifowanie);
- możliwość zagospodarowania odpa-
dów (produkcja nowych rur ceramicznych – 
ochrona środowiska);
- ceramika nie koroduje, ponieważ nie wcho-
dzi w związki chemiczne z kwasami;
- odporność na działanie wysokiej tempera-
tury i jej częste zmiany;
- odporność na pożar sadzy (1000oC);
- odporność na działanie związków fluorków;
- gwarancja 30 lat;

- uniwersalne zastosowanie do wszystkich  
kominów.
Dzisiejsza ceramika kominowa powinna być 
skrojona „na miarę”. Kierując się tą zasadą, 
Schiedel oferuje rury o różnych właściwo-
ściach fizykochemicznych, które można do-
pasować do poszczególnych kominów. Cał-
kiem nowe wyzwania postawiła kominom 
technika kondensacyjna. W tym wypadku 
Schiedel jest w stanie zaproponować nową 
technicznie profilowaną rurę ceramiczną. Jej 
wyjątkowość to zastosowanie unikalnej tech-
nologii prasowania izostatycznego, co wpły-
wa na znaczne polepszenie parametrów 
technicznych.

uwaga na „adaptowanie” systemu  
i kontrowersyjne materiały na kominy
Na podstawie przedstawionych wyżej argu-
mentów można by sądzić, że wszystkie komi-
ny ceramiczne są bardzo dobre. Niestety tak 
nie jest. Dzisiejszy inwestor musi odróżnić pro-

dukt oryginalny od nieudolnej podróbki czy 
imitacji. Przykładem jest stosowanie np. rury 
kamionkowej, która przez wiele lat kojarzyła 
się z kanalizacją. Aż tu nagle kominy!? Moż-
na zadać sobie pytanie: czy kamionka jest 
w stanie spełnić wymagania badań wg PN-
-93/B-02870, tzn. wytrzyma wysokie wartości 
temperatury, ich zmiany, pożar sadzy itp. Po-
dobne kontrowersje budzą rękawy z folii alu-
miniowej lub wkłady kominowe z polipropy-
lenu. Inny problem to import nieokreślonych 
jakościowo rur ceramicznych i próba nie-
udolnego połączenia ich z pustakami komi-
nowymi lub bezpośrednim włożeniem ich do 
komina murowanego z cegły…
Rura ceramiczna to jeden z najważniejszych 
elementów komina, ale jak mówi się potocz-
nie problem tkwi w szczegółach, czyli w kom-
pletnym systemie, a system musi być nieza-
wodny i wielokrotnie sprawdzony. Jeżeli ktoś  
o tym zapomina, to efekt może okazać się opła-
kany ze szkodą dla potencjalnego inwestora. 

Termin: 29.01-1.02.2013 r. miejsce: Poznań.
„Budownictwo przyszłości. Inteligentna archi-
tektura” to hasło przewodnie kolejnej edycji 
Międzynarodowych Targów Budownictwa 
BUDMA. Targi to kolejny etap zmian zapo-
czątkowanych już podczas Budmy 2012. 
Wspólny mianownik dla wszelkich modyfika-
cji czynionych w formule targów stanowi ich 
nowe motto: „Budownictwo przyszłości”. 
Budma w nowej odsłonie ma pełnić aktyw-
ną rolę w kreowaniu nowoczesnego budow-
nictwa.
Pojawi się wiele nowych projektów, jak 
choćby „Budowlane premiery roku” –  
specjalna kampania promująca absolutne  
premiery rynkowe, przestrzenie specjalne 
„Automatyka i inteligentne sterowanie”  
i „Modernizacja i rewitalizacja budynków”, 
czy też ekspozycja „Z górnej półki” – 
prezentacja produktów budowlanych  
klasy premium. 
Absolutną nowością będzie „Strefa Testów”, 
czyli specjalna przestrzeń prezentacji narzę-
dzi i sprzętu pomocniczego dla budownic-
twa, w której każdy będzie mógł własnoręcz-
nie w działaniu ocenić najnowsze produkty.
W 2012 roku w poznańskich targach budow-
nictwa udział wzięło ponad 1200 firm  
z 33 krajów, a ich stoiska odwiedziło ponad 
50 tys. gości: przedstawicieli handlu, inży-
nierów budownictwa, firm wykonawczych, 
inwestorów, architektów i rzemieślników –  
podają MTP. W 2013 roku Budmie towarzy-
szyć będą Targi Budownictwa Sportowego, 
Rekreacyjnego Wellness i Spa CBS, Targi Ma-
szyn, Narzędzi i Komponentów do Produkcji 
Okien, Drzwi, Bram i Fasad WinDoor-tech 
oraz Targi Branży Szklarskiej GLASS. 
www.budma.pl 

BUDMA 2013
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Dynacon  
– innowacyjny rozdzielacz  
ogrzewania podłogowego 

marki Heimeier

nej od ciśnienia wkładki regulacyjnej w miej-
sce standardowego rotametru. Unikalna kon-
strukcja regulatora całkowicie uniezależnia 
przepływ w danej pętli od zmieniającego się 
ciśnienia na instalacji. Oznacza to, że raz usta-
wiony strumień przepływu na dany obieg jest 
stabilnie utrzymywany mimo zmian na pozo-
stałych pętlach, w odróżnieniu od konwencjo-
nalnych rozdzielaczy z zaworami dławiącymi 
oraz rotametrami, w których odcięcie wybra-
nego obwodu powoduje nadprzepływ czyn-
nika w sąsiednich. Dynacon eliminuje więc za-
istniałe błędy projektowe czy wykonawcze: 
źle wyliczone nastawy względem długości rur, 
różnice w długościach ułożonych pętli w od-
niesieniu do projektu, zagięcia i załamania rur 
podczas montażu. Dynacon, nie pozwalając 
na nadprzepływy, dosłownie zmusza wodę,  
a tym samym ciepło do poprawnej dystrybu-
cji, minimalizując potencjalne usterki.

Nastawienie pokrętła i… gotowe
Niekwestionowaną zaletą Dynacon jest także 
prostota oraz szybkość w procesie równowa-

żenia i uruchamiania instalacji, co pozwala za-
oszczędzić czas, a co za tym idzie pieniądze. 
Równoważenie hydrauliczne jest osiągane po-
przez jedną prostą operację dla każdego  
z obiegów polegającą jedynie na ustawieniu 
pokrętła nastawczego na wymagany prze-
pływ w l/h – system: nastaw i zapomnij.

Regulacja temperatury
Konstruując rozdzielacz Dynacon, nie zapo-
mniano o funkcji regulacji wydajności i tem-
peratury. Powrotna belka rozdzielacza wypo-
sażona jest we wkładki o gwincie M30x1.5, 
co pozwala na użycie indywidualnego syste-
mów sterowania w oparciu o termostaty po-
mieszczeniowe i siłowniki.

Najważniejsze cechy rozdzielacza Dynacon 
- Automatyczne równoważenie hydrauliczne 
poprzez bezpośrednią nastawę wymagane-
go przepływu w l/h
- Oszczędność czasu i pieniędzy podczas 
uruchamiania instalacji
- Wkładka regulacyjna zapewnia stały  
poziom przepływu
- Prosta i łatwa do wykonania nastawa prze-
pływu bezpośrednio w l/h
- Optymalna dystrybucja ciepła
- Oszczędność energii
- Brak interaktywności pomiędzy pętlami

Więcej na www.tahydronics.pl  

  Konrad Kargul, Sławomir Świątecki

  Ogrzewanie płaszczyznowe jest systemem 
grzewczym cieszącym się coraz większą po-
pularnością. Korzystny rozkład temperatury  
w pomieszczeniu, brak chłodnej posadzki, po-
prawa estetyki z uwagi na brak grzejników to 
wybrane cechy, które przemawiają na korzyść 
tego systemu. Rozwiązanie to ma jednak je-
den istotny minus: praktycznie brak możliwości 
korekty ułożenia pętli po wykonaniu posadz-
ki, a tym samym utrata możliwości dokonania 
usprawnień systemu i eliminację błędów z fazy 
projektowej czy wykonawczej. To często przy-
czynia się do takich negatywnych opinii, jak:
- zbyt niska wydajność grzewcza – możliwy 
efekt zapowietrzenia pętli w wyniku zbyt ma-
łej prędkości przepływu,
- lokalne przegrzewe się posadzki – możliwy 

efekt występowania wyraźnych nadprzepływów,
- syndrom opuchniętych stóp – możliwy efekt 
przegrzewu posadzki na krótkich pętlach 
(np. posadzka w małej kuchni).
Wiele negatywnych zjawisk podczas funkcjo-
nowania systemu płaszczowego jest zatem 
konsekwencją wadliwego rozpływu czynnika, 
czyli braku poprawnego zrównoważenia ukła-
du. Rozwiązanie problemów oraz gwaran-
cję poprawnej pracy „podłogówki” zapewnia 
odpowiedni rozdzielacz, jakim jest innowacyj-
ny rozdzielacz Dynacon marki Heimeier.

Innowacyjna wkładka jako ogranicznik 
przepływu
Absolutnie przełomowym krokiem w zakre- 
sie rozdzielaczy było zastosowanie niezależ-

Rozdzielacz Dynacon dzięki swoim unikalnym cechom 
gwarantuje właściwą pracę ogrzewania płaszczyznowego, 
tym samym komfort cieplny, a zarazem w maksymalnym 
stopniu upraszcza rozruch instalacji oraz przekazanie 
układu do eksploatacji. Dynacon to także pewność 
trwałości i żywotności. Rozdzielacz wykonany jest ze stali 
nierdzewnej odpornej na korozję. W standardzie zawiera 
odpowietrzniki oraz zawory spustowe.

Gwarancja 
przepływu 
oraz prostota 
w ustawieniu 
wymaganego 
przepływu  
w zakresie  
30-300 l/h
dzięki 
innowacyjnej 
wkładce

Niezależna 
od ciśnienia 
innowacyjna 
wkładka 
zapewnia 
stały poziom 
przepływu
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Nie oznacza to jednak, że Europejskie Apro-
baty Techniczne wydane przed tą datą, 
przestaną funkcjonować jako dokumen-
ty odniesienia do oznakowania CE. Zgod-
nie z przepisami przejściowymi określonymi 
w art. 66 rozporządzenia Nr 305/2011 „Pro-
ducenci mogą wykorzystywać Europejskie 
Aprobaty Techniczne wydane przed dniem 
1 lipca 2013 r. jako Europejskie Oceny Tech-
niczne do końca okresu ich ważności.” Biorąc 
pod uwagę 5-letni okres ważności Europej-
skich Aprobat Technicznych, taki zapis umoż-
liwia spokojne funkcjonowanie umożliwiają-
ce przystosowanie się do nowych regulacji, 
nawet przez okres kilku lat od wejścia w życie 
nowych przepisów. 
Należy jednak pamiętać, że po 1 lipca 2013 r. 
nie będzie możliwości wprowadzenia jakich-
kolwiek zmian do Europejskich Aprobat Tech-
nicznych. Wszelkie zmiany będą się wiązały  
z koniecznością wydania nowego dokumen-
tu – Europejskiej Oceny Technicznej, zgodnie 
z nową procedurą, wynikającą z zapisów no-
wego rozporządzenia.

Podstawy do udzielania…

 …Europejskich Aprobat Technicznych  
(stary system)
Zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG, wciąż 
jeszcze obowiązującą, Europejskie Aproba-
ty Techniczne udzielane są na podstawie 
dwóch rodzajów dokumentów określających 
zasady oceny wyrobów nimi objętych. Są to:
1) Wytyczne do europejskich aprobat tech-
nicznych (ETAG), opracowywane przez Gru-
py Robocze EOTA na podstawie mandatów 
Komisji Europejskiej,
2) dokumenty wspólnej wykładni procedur 
oceny (CUAP), opracowywane przez jednost-
ki aprobujące, do których wpływa wniosek 

o udzielenie ETA, po uzyskaniu zgody Komisji 
Europejskiej na wydanie ETA bez ETAG.

…Europejskich Ocen Technicznych  
(nowy system)
Dokumentami określającymi zasady udzie-
lania Europejskich Ocen Technicznych, za-
stępującymi dokumenty ETAG i CUAP, będą 
Europejskie Dokumenty Oceny (EDO) pełnią-
ce rolę specyfikacji technicznych zharmoni-
zowanych z nowym rozporządzeniem. EDO 
będą opracowywane i przyjmowane zgod-
nie z procedurą określoną w Załączniku II do 
rozporządzenia Nr 305/2011. Zakres informacji, 
jaki będą zawierały, zbliżony jest do zawarto-
ści obecnych dokumentów CUAP i ma obej-
mować co najmniej:
1) ogólny opis wyrobu budowlanego,
2) wykaz zasadniczych charakterystyk istot-
nych z uwagi na zamierzone zastosowanie 
wyrobu przewidziane przez producenta  
i uzgodnione z Jednostką Oceny Technicznej,
3) metody i kryteria oceny właściwości użyt-
kowych wyrobu w odniesieniu do tych za-
sadniczych charakterystyk,
4) zasady zakładowej kontroli produkcji,  
z uwzględnieniem warunków procesu pro-
dukcyjnego danego wyrobu budowlanego.
Dokumenty EDO będą mogły dotyczyć na-
stępujących wyrobów:
– nieobjętych zharmonizowanymi normami 
europejskimi (hEN), 
– nie w pełni objętych zharmonizowanymi 
normami europejskimi, czyli takich, których  
właściwości użytkowe w odniesieniu do ich 
zasadniczych charakterystyk nie mogą być  
w pełni ocenione wg hEN (metoda oceny  
w stosunku do co najmniej jednej zasadniczej 
charakterystyki nie jest właściwa lub nie istnieje).
Przystąpienie do procedury przyjmowania 
EDO nie będzie się wiązało z koniecznością wy-

O zasadach, JOT-ach, terminach… 

Zmiany przepisów 
w obszarze Europejskich 
Aprobat Technicznych  
po 1 lipca 2013 r.

  Anna Panek*

  4 kwietnia 2011 r. w dzienniku urzędowym 
Unii Europejskiej zostało opublikowane rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wy-
robów budowlanych i uchylające  dyrektywę 
Rady 89/106/EWG. Rozporządzenie to zacznie 
obowiązywać wszystkie Państwa Członkow-
skie Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r., z wy-
jątkiem niektórych artykułów, które weszły  
w życie 20 dni po jego opublikowaniu. 
Wśród nich znajdują się m.in. artykuły doty-
czące zagadnień związanych z działalno-
ścią, która obecnie prowadzona jest przez 
jednostki aprobujące oraz zrzeszającą je or-
ganizację, jaką jest Europejska Organizacja 
ds. Aprobat Technicznych (EOTA). Dotyczą 
one w szczególności:
a) autoryzacji Jednostek Oceny Technicznej (JOT), 
które zastąpią obecne jednostki aprobujące,

b) powołania organizacji zrzeszającej Jed-
nostki Oceny Technicznej, która zastąpi Euro-
pejską Organizację ds. Aprobat Technicznych.
Wcześniejsze wejście w życie powyższych ar-
tykułów podyktowane było koniecznością 
przygotowania zaplecza organizacyjnego, 
które umożliwiłoby funkcjonowanie europej-
skich jednostek naukowo-badawczych w ob-
szarze związanym z Europejskimi Ocenami 
Technicznymi, które w według nowych prze-
pisów staną się, obok zharmonizowanych 
norm europejskich, dokumentami odniesienia 
do oznakowania CE wyrobów budowlanych.

Od 1 lipca – nowe EOT, stare ETA – 
obowiązują do terminu ich ważności

Europejskie Oceny Techniczne (EOT), po 
1 lipca 2013 r., zastąpią, udzielane obecnie, 
Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA). 

Zamiast Europejskich Aprobat Technicznych (ETA) 
będą udzielane Europejskie Oceny Techniczne (EOT). 

* mgr inż. Anna Panek, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Aprobat Technicznych

http://www.instalreporter.pl


23s t y c z e ń  2 0 1 3  ( 0 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

1) objętych zharmonizowanymi normami eu-
ropejskimi,
2) dla których wydano Europejską Ocenę 
Techniczną.
Powyższe wymaganie oznacza, że Europejskie 
Oceny Techniczne będą dokumentami do-
browolnymi, a oznakowanie CE będzie obo-
wiązkowe tylko w przypadku wyrobu objęte-
go wydaną EOT. Nawet dla wyrobu objętego 
zatwierdzonym Europejskim Dokumentem 
Oceny, dla którego jeden producent uzyskał 
Europejską Ocenę Techniczną, inny produ-
cent nie będzie miał takiego obowiązku. 

Ze względów formalnych możliwość udziela-
nia Europejskich Ocen Technicznych pojawi 
się dopiero po ogłoszeniu przez Komisję Eu-
ropejską formatu tego dokumentu, co zgod-
nie z zapisami rozporządzenia może nastąpić 
tylko drogą aktu delegowanego, wydanego 
po 1 lipca 2013 r. Ponieważ Europejskie Apro-
baty Techniczne mogą być wydawane wy-
łącznie do 30 czerwca 2013 r., należy wziąć 
pod uwagę nieuniknioną lukę w czasie po-
między możliwością udzielania ETA i EOT.

Czy są już Jednostki Oceny  
Technicznej w Polsce?

Obecnie trwa autoryzacja Jednostek Oce-
ny Technicznej przez Państwa Członkowskie 
Unii Europejskiej, w tym Instytutu Techniki Bu-
dowlanej, który jako jedyna polska jednostka 
aprobująca działa na forum EOTA od 1998 r., 
najpierw jako członek obserwator, a od przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 
– jako członek rzeczywisty, z prawem udziela-
nia Europejskich Aprobat Technicznych.
Jednostki Oceny Technicznej mogą być wy-
znaczone dla jednej lub kilku grup wyrobów 
wymienionych w Załączniku IV (Tabela 1) do 

rozporządzenia Nr 305/2011. Warunkiem au-
toryzacji JOT jest spełnienie kryteriów określo-
nych również w Załączniku IV do ww. rozpo-
rządzenia (Tabela 2). 
Podstawowym zadaniem Jednostek Oceny 
Technicznej będzie przeprowadzanie oceny  
i wydawanie Europejskich Ocen Technicz-
nych dla wyrobów z grup, dla których zosta-
ły wyznaczone. Zgodnie z zapisami ww. roz-
porządzenia JOT będzie musiała podać do 
wiadomości publicznej swój schemat organi-
zacyjny oraz nazwiska członków swoich we-
wnętrznych organów decyzyjnych, a w przy-
padku, gdy przestanie spełniać wymagania 
określone w Załączniku IV do rozporządzenia 
Nr 305/2011, Państwo Członkowskie będzie 
miało obowiązek odwołania jej autoryzacji.

JOT w ramach Organizacji ds. Oceny 
Technicznej (EOTA)

Jednostki Oceny Technicznej będą funk-
cjonować w ramach Organizacji ds. Oceny 
Technicznej (EOTA – skrót nazwy organizacji 
nie ulegnie zmianie), która formalnie rozpocz-
nie swoją działalność po 1 lipca 2013 r. 
Do jej zadań będzie należało przede wszyst-
kim opracowywanie i przyjmowanie Euro-
pejskich Dokumentów Oceny oraz zapew-
nienie, by przyjęte EDO i odniesienia do 
wydanych Europejskich Ocen Technicznych 
były publicznie dostępne, jak również koor-
dynacja współpracy między JOT i zapewnie-
nie wymiany przykładów najlepszych praktyk 
pomiędzy JOT, informowanie Komisji Euro-
pejskiej oraz proponowanie jej usprawnień 
opartych na zdobytym doświadczeniu, ale 
też przekazywanie Komisji i Państwu Człon-
kowskiemu, które wyznaczyło JOT niewyko-
nującą swych zadań, wszelkich uwag doty-
czących tej JOT.  

dania mandatu przez Komisję Europejską. 
Rozpoczęcie tej procedury będzie uwarun-
kowane jedynie złożeniem wniosku o wyda-
nie Europejskiej Oceny Technicznej w jednej 
z Jednostek Oceny Technicznej. Komisja za-
strzegła sobie jednak prawo do uczestnicze-
nia w procedurze przyjmowania EDO na każ-
dym jej etapie.
Zgodnie z przepisami przejściowymi określo-
nymi w art. 66 rozporządzenia Nr 305/2011 
„Wytyczne EOTA opublikowane przed dniem 
1 lipca 2013 r. mogą być stosowane w pro-
cedurze udzielania Europejskich Ocen Tech-
nicznych”. Niestety ta zasada dotyczy wy-
łącznie dokumentów ETAG. W przypadku 
dokumentów CUAP jedynie ustalone meto-
dy oceny i kryteria mogą być włączone do 
Europejskiego Dokumentu Oceny jako jego 
części, natomiast dokument jako taki musi 
być wynikiem procedury przeprowadzonej 
zgodnie z nowymi przepisami. 
Do grudnia 2012 r. zostały ustanowione  
32 dokumenty Wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych (ETAG), których teksty 
są dostępne na stronach internetowych In-
stytutu Techniki Budowlanej www.itb.pl (w za-
kładce Dokumenty Unii Europejskiej), a tak-
że na stronach Europejskiej Organizacji ds. 
Aprobat Technicznych www.eota.eu (w za-
kładce Endorsed ETAGs).
Europejskie Dokumenty Oceny, czyli zatwier-
dzone i opublikowane przed 1 lipca 2013 r. 
dokumenty ETAG oraz nowo przyjęte po tej 
dacie dokumenty EDO, będą stanowiły pod-
stawę udzielania Europejskich Ocen Tech-
nicznych. 

Europejskie Oceny Techniczne nie będą 
już zharmonizowanymi specyfikacjami 
technicznymi, będą jednak stanowić, po-
dobnie jak obecnie Europejskie Aproba-

ty Techniczne, dokumenty odniesienia do 
oznakowania CE. 
W sensie technicznym będą to udokumento-
wane oceny właściwości użytkowych wyro-
bu budowlanego w odniesieniu do jego za-
sadniczych charakterystyk, zadeklarowanych 
przez producenta dla zamierzonego zasto-
sowania i uzgodnionych z Jednostką Oceny 
Technicznej. Ponadto będą zawierać szcze-
góły techniczne niezbędne do wdrożenia sys-
temu oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych. W odróżnieniu od Europejskich 
Aprobat Technicznych, Europejskie Oceny 
Techniczne będą mogły być wydawane tak-
że w przypadku istnienia mandatu na opra-
cowanie zharmonizowanej normy europej-
skiej, do rozpoczęcia okresu koegzystencji. 

Kto będzie udzielał Europejskich 
Ocen Technicznych?

Europejskie Oceny Techniczne będą udzie-
lane przez Jednostki Oceny Technicz-
nej (JOT), na podstawie złożonego wniosku, 
zgodnie z procedurą wynikającą z zapisów 
rozporządzenia i warunkami określonymi  
w umowie zawartej pomiędzy wnioskodaw-
cą (producentem lub jego upoważnionym 
przedstawicielem) a odpowiednią JOT. 
Po uzyskaniu Europejskiej Oceny Technicznej, 
producent będzie zobowiązany do wysta-
wienia deklaracji właściwości użytkowych, 
zgodnie z zapisami posiadanej EOT, czyli  
po spełnieniu wymagań wynikających  
z określonego w niej systemu oceny i weryfi-
kacji stałości właściwości użytkowych. Dopie-
ro po wykonaniu tych czynności będzie mógł 
umieścić oznakowanie CE na wyrobie.
Zgodnie z nowymi przepisami oznakowanie 
CE będzie obowiązkowe w przypadku nastę-
pujących wyrobów:
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sprężarkę rotacyjną w technologii 3D DC in-
werter (fot. 1 ). Dzięki temu, klimatyzator za-
chowuje również większą sprawność w niskich 
temperaturach w trybie grzania. Oprócz tego 
silniki wentylatorów jednostki zewnętrznej i we-
wnętrznej są stałoprądowymi silnikami bezsz-
czotkowymi typu BLDC. Owocuje to większą 
skutecznością i cichszą pracą urządzenia, co 
podnosi znacznie komfort użytkowania.

Regulacja ilości czynnika – historia 
elementów wykonawczych  
w skrócie, czyli ich zalety i wady

Zastosowanie automatyki ma znaczący 
wpływ na zwiększenie efektywności pracy in-
stalacji chłodniczej, jak również poprawienie 
pracy parownika. Na przestrzeni lat zasilanie 
parowników i sposób regulacji ilości czynnika 
chłodniczego docierającego do parownika 
odbywało się poprzez różnego typu elemen-
ty wykonawcze, tj.: 
- kapilary, 

- zawory rozprężne stałego wydatku, 
- automatyczne zawory rozprężne, 
- termostatyczne zawory rozprężne, 
- elektroniczne zawory rozprężne, 
- silnikowe zawory rozprężne.

Kapilara (fot. 2 ) to najstarszy i najprostszy 
element wykonawczy. Charakteryzuje się na-
stępującymi zaletami: prostota budowy, ni-
ska cena, pełna powtarzalność, brak zbior-
nika ciekłego czynnika, niezawodność pracy 
oraz wyrównanie ciśnienia podczas postoju.  
Rozwiązanie to jednak nie umożliwia tak na-
prawdę regulacji zakresu pracy, czy pomiaru 
przegrzania, wadą jest nieekonomiczna pra-
ca przy zmiennych obciążeniach. Zagrożenie 
pracy to z kolei możliwość zaczopowania, ko-
nieczność dokładnego napełnienia układu.  

Na przykładzie klimatyzatorów Midea 

Elektronicznie  
sterowane  
zawory rozprężne  
kontra termostatyczne

  Arkadiusz Wojciechowski

 Klimatyzatory „Inverter” –  
energooszczędne rozwiązania  
w klimatyzacji

Firma MIDEA, jako jeden z czołowych produ-
centów, ma w swojej ofercie ultranowocze-
sną, energooszczędną serię klimatyzatorów 
X. Produkty te wyróżniają się bardzo wyso-

ką sprawnością sięgającą powyżej 5,5 (COP) 
dla grzania i 5,4 (EER) dla chłodzenia. Do-
datkowo urządzenia wyróżnia nowoczesne 
wzornictwo.
Za uzyskaniem tak doskonałych parametrów 
kryje się zastosowanie najnowocześniejszych 
rozwiązań technicznych. Klimatyzator MIDEA 
X jest wyposażony w podwójną, inverterową 

Producenci coraz większy nacisk kładą na energooszczędność swoich 
urządzeń. Pozwala to zminimalizować koszty eksploatacji klimatyzatora.  
Wśród sposobów na zwiększenie sprawności klimatyzatorów i oszczędność 
zużycia energii elektrycznej w klimatyzatorach typu split i multi split jest 
m.in. zastosowanie sprężarek rotacyjnych w technologii 3D DC inwerter 
oraz …elektronicznych zaworów rozprężnych zamiast termostatycznych 
zaworów rozprężnych. Porównaniu właśnie pracy tych zaworów 
poświecony w dużej mierze będzie ten artykuł.
Dodatkową, często pomijaną cechą klimatyzatorów, jest funkcja grzania, 
dostępna we wszystkich nowoczesnych modelach klimatyzatorów, dzięki 
jej wykorzystywaniu zwiększymy efektywność użycia klimatyzatora. 
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Stałowydajnościowy zawór rozprężny  
(fot. 3 ) charakteryzuje się prostą budową, ła-
twą regulacją oraz ciągłą strugą czynnika. 
Wadami tego rozwiązania są: brak adapta-
cji do obciążenia układu, brak pomiaru prze-
grzania i konieczny zbiornik ciekłego czynnika.

Automatyczny zawór rozprężny (fot. 4 ) to 
prosta budowa, łatwa regulacja, łatwy do-
bór, automatyczna adaptacja do aktualne-
go obciążenia. Wadami są: brak pomiaru 
przegrzania oraz konieczny zbiornik ciekłego 
czynnika.

Termostatyczny zawór rozprężny (fot. 5 ) to 
elastyczne dostosowanie wydajności do za-
potrzebowania, płynna regulacja, kontrola 
przegrzania, ciągła struga czynnika. Wady to 
mały zakres doboru w zakresie 90-110%, me-
chaniczna regulacja zaworu, pomiar prze-
grzania w sposób mechaniczny.

Elektroniczny zawór rozprężny (fot. 5a  i 5b ) 
to elastyczny sposób dostosowania wydaj-
ności do zapotrzebowania, płynna regula-
cja wydajności, elektroniczna kontrola prze-
grzania, duży zakres doboru od 10 do 100%, 
możliwość uzyskania niskiego przegrzewu, ni-
skie zużycie energii nawet o 30%, natychmia-

stowa zmiana wydajności, automatyczne 
zamknięcie zaworu w razie awarii, łatwy do-
bór zasilania. To rozwiązanie ma niestety tak-
że wady, takie jak: wysoka cena, przerywana 
struga czynnika, pierwsze otwarcie na 100% 
wydajności, brak samodzielnej pracy oraz 
konieczność zastosowania sterownika elek-
tronicznego.

Zaletami silnikowego zaworu rozprężnego  
(fot. 6 ) mogą być elastyczne dostosowanie 
wydajności do zapotrzebowania, możliwość 
uzyskania niskiego przegrzewu, elektronicz-
na kontrola przegrzewu, duży zakres doboru 
od 0 do 100%, elektroniczny MOP, ciągła stru-
ga czynnika, pierwsze otwarcie od 0%, niż-
sze zużycie energii nawet o 40%. Niestety to 
rozwiązanie nie jest idealne. Wadami są wy-
soka cena, konieczność bardzo dokładnego 
pomiaru ciśnienia, zmiana wydajności rozło-
żona w czasie, brak samodzielnej pracy, ko-
nieczność sterownia elektronicznego, w razie 
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5a

awarii zaworu pozostaje w ostatniej pozy-
cji, konieczność zasilania awaryjnego do za-
mknięcia zaworu.

Zawory rozprężne: elektronicznie 
sterowane kontra termostatyczne

Rozwiązanie będące ewolucją termosta-
tycznych to elektroniczne zawory rozprężne 
oparte o silniki krokowe. Jest to elektrome-
chaniczne urządzenie z serwosterowaniem, 
które od kilku lat jest już dość powszechnie 
dostępne na rynku. 
Jak pracuje elektroniczny zawór  
rozprężny?
Rozpręża on czynnik chłodniczy w zmienny 
sposób przy wykorzystaniu (poprzez sterow-
nik) elektronicznego przetwornika ciśnienia  
i czujnika temperatury (odpowiadającego ze-
wnętrznemu wyrównaniu ciśnienia, oraz czuj-
nikowi termostatycznego zaworu rozprężne-
go). Obydwa te czujniki są zamontowane na 
końcu parownika (fot. 7a , 7b  i 7c ), a ich po-
miary są przetwarzane przez mikroproceso-
rowy sterownik specjalnie opracowany dla 
pomp ciepła, który decyduje o optymalnym 
stopniu otwarcia zaworu w określonym czasie. 
Aby lepiej zrozumieć, co to oznacza,  
a w szczególności jaki łatwo dobrać elek- 
troniczny, a jak trudno termostatyczny zawor 
rozprężny wystarczy po prostu spojrzeć  
w katalog termostatycznych zaworów roz-

prężnych, aby uświadomić sobie jak wiele 
tam jest różnych korpusów, dysz, a co się  
z tym wiąże różnych możliwych kombina-
cji koniecznych do pokrycia małego zakresu 
wydajności. 

Praca obu zaworów w różnych układach
1. W układach o zmiennej wydajności tzn.  
w układach VRF zastosowanie termostatycz-
nych zaworów rozprężnych często pociąga 
za sobą wiele problemów związanych z wa-
haniami pojawiającymi się w układzie już na-
wet po zredukowaniu wydajności zaledwie 
o 25%. Wahania te znacznie ograniczają ja-
kość pracy urządzenia w zakresie stałości wy-
dajności oraz zmniejszają żywotność elemen-
tów. Elektroniczny zawór rozprężny może 
funkcjonować nie tylko w warunkach 
znamionowych, lecz także w bardzo roz-
szerzonym obszarze warunków pracy. 
Z drugiej strony wielkość termostatycznego 
zaworu rozprężnego jest związana bardzo ści-

5b 6

śle z urządzeniem, w którym został zastoso-
wany oraz ze znamionowymi projektowymi 
parametrami układu. Jeżeli elementy urzą-
dzenia są wystarczająco zwymiarowane (wy-
mienniki ciepła, itd.) warunki pracy nie są tu 
żadnym ograniczeniem, a zawór nie ma żad-
nego wpływu na zakłócenia w pracy po-
przez jego niedowymiarowanie/przewymia-
rowanie. 
2. Aspekt, który zasługuje na osobne rozpatrze-
nie to praca urządzeń chłodniczych przy 
znacznie obniżonym ciśnieniu skraplania. 
Jedynym w tym wypadku ograniczeniem 
elektronicznego zaworu rozprężnego jest mi-
nimalna wartość różnicy ciśnień ΔP zgodna  
z zastosowaną sprężarką. 
Termostatyczny z kolei zawór rozprężny może 
pracować w bardzo ograniczonym obsza-
rze wokół wartości znamionowych. W takim 
przypadku nie ma możliwości wykorzystania 
niskiej temperatury skraplania dla zwiększe-
nia efektywności urządzenia chłodniczego. 

Kontrola przegrzania czynnika
Cechą mechaniczną elektronicznego zawo-
ru rozprężnego, która pozwala na szeroki za-
kres regulacji wydajności jest duży skok dyszy, 
który osiąga dziesiątki milimetrów: w ten spo-
sób sterowanie jest bardziej precyzyjne niż 
przy zastosowaniu tradycyjnych zaworów ter-
mostatycznych. Kontrola przepływu czynnika 
tylko korzysta ze znacznej rozdzielczości i pre-
cyzji funkcjonowania zaworu: we wszystkich 
systemach chłodniczych, zarówno w klimaty-
zacji, jak i pompach ciepła, osiągnięcie bar-
dziej stabilnej kontroli przegrzania czynnika, 
na niższym poziomie niż jest to możliwe przy 
zaworach termostatycznych. 

Stabilne przegrzanie czynnika. Kontrola 
przegrzania czynnika osiągana przy wykorzy-
staniu elektronicznych zaworów rozprężnych 
jest bardziej stabilna i precyzyjna w porów-
naniu do zaworów termostatycznych: punkt 
nastawy jest regulowany w zależności od wa-
runków pracy oraz od zmiany cyklu pracy 
urządzenia. 
Stała wydajność pompy ciepła ze stabiliza-
cją warunków pracy osiągana jest do 15 se-
kund po jej uruchomieniu w porównaniu do 
ponad minuty przy zastosowaniu termosta-
tycznego zaworu. 
Niska wartość przegrzania. Oprócz stabil-
ności uzyskano obniżenie wartości przegrza-
nia czynnika poprzez zmniejszenie punktu 
nastawy do odpowiedniej wielkości: ta ce-
cha elektronicznych zaworów rozprężnych 
nie niesie ze sobą ryzyka powstania wahań 
(lub niestabilności) parametrów pracy syste-
mu, co jest typowe dla zaworów termosta-
tycznych. 
Utrzymywanie niskiego punktu nastawy prze-
grzania czynnika oznacza wzrost wydajności, 
co wynika ze zwiększenia ciśnienia parowa-
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nia oraz lepszego wykorzystania powierzchni 
wymiany ciepła parownika. 

Sterowanie elektronicznym zaworem  
rozprężnym
Elektroniczny zawór rozprężny kontrolowany jest 
przez sterownik mikroprocesorowy, który działa 
zarówno jako generator sekwencyjny poszcze-
gólnych kroków operacyjnych, oraz jako urzą-
dzenie inteligentne, decydujące o bieżącej ilo-
ści czynnika wtryskiwanego do parownika. 
Stwierdzenie powyższe może wydać się zbyt 
oczywiste i zbędne, ponieważ opisywane za-
wory są w istocie sterowane elektronicznie.  
W rzeczywistości ze względu na fakt, że zawory 
te ustawiane są wyłącznie w położeniu ustala-
nym przez sterownik ich możliwości wykraczają 
poza prostą kontrolę przegrzania czynnika ofe-
rowaną przez tradycyjne zawory termostatycz-
ne. W związku z tym stwierdzenie „...jako urzą-
dzenie inteligentne decydujące o  bieżącej  
i użytecznej ilości wtryskiwanego czynnika...”. 

Oznacza, że wykorzystanie przegrzania jedynie 
jako sygnału sterującego nie zawsze jest po-
szukiwanym najlepszym rozwiązaniem. Proce-
dury regulacji, takie jak MOP (Maksymalne Ci-
śnienie Pracy) i LOP (Najniższe Ciśnienie Pracy) 
to pierwsze, które przychodzą na myśl, nato-
miast są jeszcze liczne inne funkcje, które moż-
na zastosować za pomocą sterowania mikro-
procesorowego. W każdym przypadku można 
to znacznie uprościć poprzez wykorzystanie 
elektronicznie sterowanego zaworu rozpręż-
nego zamiast termostatycznego. Dodatkowo 
możliwość ustawienia zaworu w wymaganym 
położeniu pozwala na wykorzystanie opisa-
nej techniki na wiele innych sposobów, według 
określonych wymagań technicznych (dwa 
punkty nastawy, specjalne procedury załącze-
nia lub wyłączenia, specjalne funkcje, takie jak 
praca układu z zalanym parownikiem, itd.).  
Rzeczywiście nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi  
o możliwości rozwijania programów sterujących. 
Fot., rys. SPS Klima  

7a
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Kondensacja mocną stroną firmy WOLF

Kondensacyjne 
gazowe kotły 
ścienne małej 
mocy  
CGB i CGB-K

  Izabela Radtke

  Gazowe kotły ścienne serii ComfortLine 
oferowane są jako CGB (jednofunkcyjne), 
CGB-K (dwufunkcyjne). Na rynku dostępne 
są już od paru lat, ale ciągle są one jedny-
mi z najlepiej sprzedających się produktów 
marki Wolf i zarazem stanowią jej sztandaro-

wy produkt. Jak wszystkie urządzenia grzew-
cze WOLF GmbH, również kotły CGB obję- 
te są 5-letnią gwarancją, która obejmuje  
nie tylko całe urządzenie ale także osprzęt  
i regulację. Ich cena zaczyna się już od  
6 tys. zł netto.

Kotły kondensacyjne CGB, CGB-K, 
jak wszystkie urzadzenia Wolf, 
wyprodukowane są w 100%  
w niemieckich fabrykach firmy Wolf 
GmbH w Mainburgu. Co więcej, ten 
sam produkt, o dokładnie takim 
samym standardzie wyposażenia  
i jakości, jest dedykowany zarówno 
na rynek niemiecki, jak i każdy inny  
– w tym polski. 
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Chrakterystyka kotłów
• Gazowy kocioł kondensacyjny oferowany 
jest w 8 typoszeregach:
-11, -20, -24, -35, -50 kW (jednofunkcyny),
-20, 24, -40/35 kW (dwufunkcyjny).
• Posiada aluminiowo-krzemowy wymiennik 
ciepła ALU-Pro pokryty warstwą polimerową.
• Uchylna konstrukcja komory spalania uła-
twia czyszczenie i konserwacje.
• Sprawność aż do 110% dzięki zastosowaniu 
techniki kondensacyjnej.
• W standardzie oferowany jest z modulowa-
ną pompą obiegową klasy energetycznej A.
• Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 
12 litrów zintegrowane jest z kotłem (CGB 11-24).
• Niezwykle łatwa obsługa – współpraca z in-
teligentnym systemem regulacji WRS (do 7 
obiegów grzewczych, sterowanie pogodowe).
• Zawór 3-drogowy do współpracy z pod-
grzewaczem c.w.u. w wyposażeniu standar-
dowym (kocioł dwufunkcyjny).
• Znak ochrony środowiska „Błekitny Anioł” 
(zasilanie gazem ziemnym).
• Urządzenie objęte jest 5-letnią gwarancją.

Kotły CGB firmy WOLF dzięki właściwemu wy-
korzystaniu technik kondensacji charakte-
ryzują się unikalnymi właściwościami prze-

Dane techniczne

Kondensacyjny gazowy kocioł
(jednofunkcyjny)

Kondensacyjny gazowy kocioł
(dwufunkcyjny)

CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K-45-35

Moc nominalna przy 50 / 30°C kW 10,9 20,5 24,8 34,9 49,9 20,5 24,8 34,9/-

Najmniejsza moc (modulacja) przy 80 / 60°C kW 3,2 5,6 7,1 8 /8,5* 11 /11,7* 5,6 7,1 8 /8,5*

Sprawność % do 110 do 109 do 109 do 109 do 110 do 109 do 109 do 109

Pompa obiegu grzewczego Klasa efektywności energetycznej A Klasa efektywności energetycznej A

Pojemność naczynia wzbiorczego l 12 12 12 – – 12 12 –

Maksymalny pobór mocy W 110 110 110 130 175 110 110 175

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 440 x 393 x 855 440 x 393 x 855

Ciężar całkowity kg 42 42 42 45 45 45 45 48

Przyłącze elektryczne V/Hz 230 / 50 230 / 50

* gaz płynny

CGB-11 CGB-20

Kondensacyjny gazowy kocioł

CGB-50 CGB-K-20

Aby właściwie wykorzystać technikę kon-
densacyjną i maksymalnie odzyskać ciepło ze 
spalania gazu wraz z utajonym ciepłem pary 
wodnej zawartym w spalinach, niezbędne jest 
zastosowanie odpowiedniego wymiennika 
ciepła. Dlatego kotły CGB, CGB-K wyposażo-
no w wymiennik ze stopu aluminiowo-krze-
mowego, który posiada unikalne właściwości 
przekazywania ciepła i charakteryzuje się wy-
soką odpornością na korozyjne działanie kon-
densatu powstającego w kotle. Dodatkowo, 
zastosowano w nim technologię ALU-Pro 
i pokryto warstwą polimerową zwiększającą 
efektywność spalania oraz czystość komory 

Kotły kondensacyjne CGB, CGB-K, jak wszystkie urządzenia Wolf, wyprodukowane są 
w 100 % w niemieckich fabrykach fi rmy Wolf GmbH w Mainburgu. Co więcej, ten sam 
produkt, o dokładnie takim samym standardzie wyposażenia i jakości, jest dedykowany 
zarówno na rynek niemiecki, jak i każdy inny – w tym polski. Właśnie to oznacza, że uży-
wając kotłów CGB, CGB-K, można się cieszyć słynną niemiecką jakością każdego dnia.

Schemat budowy kondensacyjnego kotła CGB
    1. Odprowadzenie spalin.
    2. Wentylator.
    3. Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 12 l.
    4. Palnik.
    5. Aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła 

wykonany w technologii ALU-Pro.
    6. Odpływ kondensatu.
    7. Energooszczędna pompa obiegowa 
 klasy energetycznej A.
    8. Zawór 3-drogowy  (kocioł dwufunkcyjny).
    9. System regulacji.
10. Przyłącza elektryczne.

Kompleksowy dostawca urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o. o. • Sokołów, ul. Sokołowska 36 • 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. +48 22 720 69 01 • fax: +48 22 720 69 02 • e-mail: wolf@wolf-heiztechnik.pl • www.wolf-heiztechnik.pl

Niemiecka jakość każdego dnia
Koszt ogrzewania domu zależy głównie od wybo-

ru paliwa, w zestawieniu rocznym jego cena może 

różnić się nawet czterokrotnie. Dlatego jednym 

z najbardziej atrakcyjnych paliw ze względu na 

koszty eksploatacji w Polsce, jest gaz ziemny. Nie 

bez znaczenia jest fakt, że urządzenia nim zasilane, 

są coraz to doskonalsze technologicznie. Dodatko-

wo, kotły wykorzystujące technikę kondensacyjną, 

jakimi są CGB, CGB-K mają bardzo wysoką spraw-

ność dochodzącą do 110%.

1

2

3

4
5

6

7
8
9

10

spalania. Co więcej, wymiennik ciepła ko-
tłów CGB, CGB-K posiada uchylną konstruk-
cję umożliwiającą, poprzez jego wychylenie, 
łatwy dostęp do komory spalania, bez potrze-
by spuszczania wody z instalacji c.o.

Kotły CGB, CGB-K dopracowane są w naj-
mniejszym szczególe. Łatwo je zamontować 
praktycznie w każdym miejscu, gdyż nie ma 
ograniczeń związanych z odległością od ścian 
bocznych. Profesjonaliści docenią zapewne 
fakt, iż większość prac konserwacyjno-serwi-
sowych można przeprowadzić z przodu kotła.

Wydajność i energooszczędność to najważ-
niejsze zalety każdego urządzenia grzew-
czego. Aby zminimalizować zużycie energii 
elektrycznej, w kotłach CGB, CGB-K zasto-
sowano modulowaną pompę obiegową klasy 
energetycznej A. Nad oszczędnym wyko-
rzystaniem energii czuwa również inteli-
gentny system regulacji WRS fi rmy Wolf 
GmbH, dający możliwość obsługi do 7 obie-
gów grzewczych oraz pracy w trybie po-
godowym. Jego niezwykłą łatwość obsługi, 
użytkownik będzie mógł docenić codziennie 
podczas wielu lat bezproblemowej pracy.

CGB, CGB-K doskonale współpracują 
z podgrzewaczami c.w.u. oraz kolektorami słonecznymi

Kondensacyjne gazowe kotły ścienne CGB, CGB-K

Schemat budowy kondensacyjnego kotła 
CGB: 1. odprowadzenie spalin;  
2. wentylator; 3. przeponowe naczynie 
wzbiorcze o poj. 12 l; 4. palnik;  
5. aluminiowo-krzemowy wymiennik 
ciepła wykonany w technologii ALU-Pro;  
6. odpływ kondensatu;  
7. energooszczędna pompa obiegowa 
klasy energetycznej A; 8. zawór 
3-drogowy (kocioł dwufunkcyjny);  
9. system regulacji; 10. przyłącza elektryczne

kazywania ciepła i wysoką odpornością na 
korozyjne działanie kondensatu. Pozwala to 
na maksymalny odzysk ciepła ze spalania 
gazu, jak również z powstającej pary wod-
nej. Dodatkowo, zastosowano w nim techno-
logię Alu-Pro i pokryto warstwą polimerową 
zwiększającą efektywność spalania oraz czy-
stość komory spalania. Co więcej, wymiennik 
ciepła kotłów CGB, CGB-K ma uchylną kon-
strukcje umożliwiającą, poprzez jego wychy-
lenie, łatwy dostęp do komory spalania, bez 
potrzeby spuszczania wody z instalacji c.o.
Kotły CGB, CGB-K dopracowane są w naj-
mniejszym szczególe. Łatwo je zamontować 
praktycznie w każdym miejscu, gdyż nie ma 

ograniczeń związanych z odległością od 
ścian bocznych. Instalatorzy i serwisanci do-
cenią zapewne fakt, iż większość prac kon-
serwacyjno-serwisowych można przeprowa-
dzić z przodu kotła.
Wydajność i energooszczędność to najważ-
niejsze zalety każdego urządzenia grzewcze-
go. Aby zminimalizować zużycie energii elek-
trycznej, w kotłach CGB, CGB-K zastosowano 
modulowaną pompę obiegową klasy ener-
getycznej A. Nad oszczędnym wykorzysta-
niem energii czuwa również inteligentny sys-
tem regulacji WRS firmy Wolf GmbH, dający 
możliwość obsługi do 7 obiegów grzewczych 
oraz pracy w trybie pogodowym.  

WOLF 5 lat gwarancji na wszystkie urządzenia grzewcze 
WOLF GmbH

5-letnim okresem gwa-
rancji objęte są całe urzą-
dzenia grzewcze produk-
cji WOLF GmbH, a nie tylko 
wybrane elementy czy 
podzespoły. Gwarancja  
ta nie jest też obwarowa-
na „niekończącą” się listą 
wymogów czy zaleceń. Je-
dynym obostrzeniem jest 
wykonanie corocznego 
przeglądu technicznego 
urządzenia, które przedłu-

ża okres gwarancji o kolej-
ny rok do maksymalnie  
5 lat. 
Gwarancją objęte są 
wszystkie urządzenia zaku-
pione poprzez autoryzo-
wanych partnerów handlo-
wych firmy Wolf Technika 
Grzewcza Sp. z o.o., któ-
rych lista znajduje się  
na stronie internetowej  
www.wolf-heiztechnik.pl  
w zakładce sieć sprzedaży. 

Warunkiem koniecznym 
do ww. wydłużenia okre-
su gwarancji jest:
• wykonanie bezpłatnego 
uruchomienia urządzenia 
poprzez Wolf Serwis Firmowy,
• coroczny obowiązkowy 
przegląd konserwacyjny  
w okresie trwania gwaran-
cji wykonany przez Wolf 
Serwis Firmowy (WSF), wy-
dłużający gwarancję mak-
symalnie do 5 lat.
Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie in-
ternetowej www.wolf-heiz-
technik.pl
Uprawnionym z tytułu 
gwarancji jest klient, na 
którego zlecenie urządze-
nie zostało zamontowane  
i uruchomione.
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Porównanie emisji 
zanieczyszczeń 
różnych technologii 
grzewczych wg raportu IPTS 
dla Komisji Europejskiej

  Paweł Lachman

Najczęstszym kryterium, używanym dla przeprowadzenia oceny 
ekologicznej urządzeń grzewczych jest ekwiwalentna emisja CO2 lub 
zużycie energii pierwotnej. Bardzo interesujące i ważne porównanie emisji 
różnych zanieczyszczeń dla technologii grzewczych zawarte jest w raporcie 
wykonanym przez IPTS (Instytut Studiów Perspektyw w Sewilli, Hiszpania) 
na zlecenie Komisji Europejskiej (Generalnej Dyrekcji Środowiska – DG ENV). 
Raport powstał w 2011 r. w celu przygotowania oznakowania 
ekologicznego i zielonych zamówień publicznych (GPP) oraz kryteriów 
ekologicznych dla systemów grzewczych centralnego ogrzewania 
produktów „wodne systemy centralnego ogrzewania”.

Typ paliwa/energii Kategoria uwagi

Olej 01_kotły olejowe Efektywność i emisja zanieczyszczeń jest przyjęta na podsta-
wie średniej (z 2010 r.) sprzedaży w tej kategorii.

Gaz
02_kotły gazowe Efektywność i emisja zanieczyszczeń jest przyjęta na podsta-

wie średniej (z 2010 r.) sprzedaży w tej kategorii.
03_gaz  
hybrydowe

Analiza zawiera 4 typy różnych pomp ciepła. Poz. „03_” to 
hybrydowe pompy ciepła połączone z kondensacyjnymi 
kotłami gazowymi. Obecna sprzedaż jest niewielka, ale tego 
typu produkty mogą znacząco zwiększyć efektywność ko-
tłów kondensacyjnych.
Poz. „04_” to elektryczne sprężarkowe pompy ciepła, obej-
mujące pompy ciepła pobierające ciepło z wody, gruntu, 
bezp. odparowanie w gruncie i z powietrza. Efektywności  
i emisja jest przyjęta na podstawie średniej (z 2010 r.) sprze-
daży w tej kategorii 
Poz. „05_” to gazowe absorbcyjne pompy ciepła które stop-
niowo pojawiają się na rynku I zapewniają wyższą  efektyw-
ność niż gazowe kotły kondensacyjne.
Grupa „06_” to gazowe (z silnikiem spalinowym ICE) sprę-
żarkowe pompy ciepła, które mają inne charakterystyki niż 
absorbcyjne pompy ciepła.

Energia elektryczna 04_elektr. PC

Gaz

05_gaz abs. PC

06_gaz ICE PC

Węgiel 07_kotły węglowe W kategorii kotłów na paliwo stałe, kotły węglowe zostały 
dodane na specjalne życzenie, mimo że sprzedaż w UE jest 
stosunkowo niewielka (jako zastosowanie do centralnego 
ogrzewania). 
Kotły na biomasę, są podzielone na kategorię małych ko-
tłów na drewno (ładowanych ręcznie – obecnie największy 
udział sprzedaży i istniejących na rynku, chociaż wzrasta 
udział kotłów na pelet), małe zautomatyzowane kotły na 
drewno, małe kotły na pelet i kotły na duże kawałki drewna.
Te rodzaje kotłów reprezentują najbardziej popularne typy 
kotłów na biomasę dla centralnego ogrzewania.

Biomasa

08_małe/ręczne 
drewno
09_małe/ autom. 
drewno
10_małe/pellet

11_duże/kawałki

Gaz 12_kogeneracja

Ta kategoria urządzeń to zarówno rozwiązania oparte  
o silniki Stirlinga, jak rozwiązania w oparciu o silniki gazowe. 
Zarówno efektywność, jak emisje opierają się na szacowa-
nym udziale produktów w sprzedaży systemów gazowych 
kogeneracyjnych. 

Tabela Przegląd kategorii urządzeń grzewczych 

  W dokumencie zawarto między innymi 
analizę następujących zagadnień:
A. Emisja CO2 (dwutlenku węgla)
B.  Emisja NOx (tlenków azotu)
C. Emisja CO (tlenku węgla)
D. Emisja PM (pyłów zawieszonych)
E.  Emisja OGC (gazowych zanieczyszczeń  
organicznych)
Poniższe analizy efektywności i emisji zanieczysz-

czeń dla różnych technologii grzewczych (patrz 
tabela) zostały przyjęta na podstawie średniej 
sprzedaży urządzeń grzewczych w danej kate-
gorii. Pokazane dane dotyczą roku 2010 r.

Kategorie urządzeń poddanych  
ocenie ekologicznej
Różne kategorie urządzeń grzewczych za-
warte są w tabeli. 

A. Emisja ekwiwalentna CO2  
(dwutlenku węgla)

Emisja CO2 przypadająca na 1 kWh ciepła 
przekazanego przez urządzenie grzewcze 
związana jest głównie z udziałem węgla  
w paliwie (lub w przypadku energii elektrycz-
nej – strat w produkcji wraz ze stratami prze-
syłu energii). Wartości emisji obejmują takie 
procesy, jak:  wydobycie, przetwarzanie, jak 
i transport tych nośników energii oraz są obli-
czone na podstawie energii pierwotnej oraz 
na podstawie współczynników sezonowej 
sprawności). Większość wartości opiera się 
na kalkulacji CO2 wg [DEFRA 2011], z wyjąt-
kiem energii elektrycznej, która zawiera war-

tości z raportu MEErP 2011. Głównymi czynni-
kami wpływającymi na emisje dla systemów 
hybrydowych poz. 03 i kogenergacji poz. 12 
są współczynniki nakładu energii pierwotnej.
Współczynniki emisji są odniesione do 1 kWh 
ciepła użytkowego. W przypadku spalania 
paliw, ze względu na niezmienną zawartość 
węgla w paliwie, współczynniki nie zmienia-
ją się w czasie. W przypadku energii elek-
trycznej zmiany w czasie są istotne, ponieważ 
z biegiem czasu produkcja energii elektrycz-
nej będzie stawać się coraz bardziej czysta 
(większy udział OZE).
Porównanie na rys. 1  pokazuje, że najmniej-
szą emisję CO2 osiągają kotły na biomasę, 
które głównie z względów politycznych okre-
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D. Emisja pyłów zawieszonych Pm  
(Pm 2,5 i Pm 10)

Największa emisja pyłów zawieszonych (rys. 4 )
dotyczy kotłów na paliwo stałe, szczególnie 
dla kotłów opalanych węglem. Interesują-
ce jest to, że urządzenia kogeneracyjne po-
kazują ujemną emisję pyłów zawieszonych 
dzięki efektywniejszej produkcji energii elek-
trycznej.

E. Emisja gazowych zanieczyszczeń 
organicznych (OGC)

W skład gazowych zanieczyszczeń organicz-
nych wchodzą różne węglowodory aroma-
tyczne, których głównym przedstawicielem 
jest benzo-a-piren. Największa emisja gazo-
wych zanieczyszczeń organicznych (rys. 5 ) 
dotyczy kotłów na paliwo stałe, szczególnie 
kotłów opalanych węglem.  

ślane są jako „zeroemisyjne”. Poza kotłami na 
biomasę najniższą emisję mają zasilane ener-
gią elektryczną sprężarkowe pompy ciepła. 
Jest to możliwe dzięki ich wysokiej efektyw-
ności i niskiej europejskiej średniej emisji CO2 
na kWh energii elektrycznej. Dobre efekty 
osiągają gazowe urządzenia kogeneracyjne 
oraz hybrydowe pompy ciepła.  
Kotły olejowe są wyraźnie większym źródłem 
zanieczyszczeń niż kotły gazowe. Największą 
emisję w porównaniu mają kotły węglowe, 
ze względu na niską efektywność i wysokie 
współczynniki jednostkowe emisji dla paliwa.
 
B. Emisja NOx (tlenków azotu)

Widać tu bardzo duże różnice w różnych ka-
tegoriach urządzeń. Najniższą emisję (rys. 2 )
osiągają gazowe, absorbcyjne pompy cie-
pła, dzięki wysokiej efektywności energetycz-
nej i niskim współczynnikom emisji dla spala-
nia gazu. Emisja NOx dla kotłów na drewno 
jest również relatywnie niska, szczególnie dla 

kotłów na drewno (z podajnikami automa-
tycznymi). W przypadku kotłów w kategorii 11 
emisja jest stosunkowo duża. Największą emi-
sją charakteryzują się kotły węglowe.

C. Emisja CO (tlenku węgla)
 
Największą emisją (rys. 3 ) charakteryzują się 
kotły na biomasę ładowane ręcznie, w dru-
giej kolejności są kotły węglowe.

1  Porównanie emisji CO2 (dwutlenku węgla) 2  Porównanie emisji NOx
3  Porównanie emisji CO

4  Porównanie emisji PM (pyłów zawieszonych) 5  Porównanie emisji OGC (gazowych zanieczyszczeń organicznych)
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do podłączenia pompy ciepła do ustawienia 
wewnątrz domu, z obudową blaszaną, płytą 
rozdzielczą i zintegrowanym regulatorem. 
Obieg chłodniczy jest wypełniony czynni-
kiem chłodniczym R407C. Czynnik ten jest 
bezfreonowy, nie niszczy warstwy ozonowej  
i jest niepalny. 
Zależnie od potrzeb użytkownika budowa 
pomp o symbolu SI…TE umożliwia łączenie 
ich z innymi źródłami ciepła lub też zasila-
nia kilku obiegów grzejnych o różnych pozio-
mach temperatury. Tak więc pompy ciepła 
uniwersalne mogą współpracować z bez-
pośrednimi obiegami grzewczymi, obiegami 
mieszaczowymi oraz są także dostosowane 
do pracy w systemach biwalentnych. 

Maks. temperatura zasilania instalacji c.o. 
pompą ciepła to: 58°C.
Parametry pracy dolnego źródła ciepła:  
-5 do 25°C.
Wewnątrz pompy ciepła w rozdzielni elek-
trycznej są zamontowane wszystkie elementy 
potrzebne do pracy tego urządzenia. 
Grzewcza pompa ciepła do instalacji we-
wnętrznej wyposażono w zintegrowany układ 
regulacji WPM 2007 plus. Umieszczony w czoło-
wej obudowie pompy panel można za pomo-
cą zestawu montażowego zamontować na 
ścianie jako zdalne sterowanie przewodowe.
Praca pompy ciepła wyciszona jest przez izo-

ZIMOWE PAKIETY PREMIUM

Pompy ciepła 
solanka/woda 
Glen Dimplex  
w zestawach  
z podgrzewaczami c.w.u.

  Przemysław Radzikiewicz

  W specjalnych „Zimowych pakietach pre-
mium” firma Dimplex oferuje pompy ciepła 
o bardzo zróżnicowanym zakresie mocy od 7, 
przez 9; 11 po 14 kW, a więc o mocy pok- 
rywającej zapotrzebowanie na ciepło do-
mów jednorodzinnych różnej wielkości. 
Zestawy te oznaczono odpowiednio symbo-
lami PZPSI7TE, PZPSI9TE, PZPSI11TE i PZPSI14TE, 
co oznacza, że podstawowym urządzeniem 
jest pompa SI o zwartej, uniwersalnej budo-

wie, pracująca na cele c.o. i rozbudowana  
w pakietach o możliwość przygotowania c.w.u. 
w podgrzewaczu. Największy zestaw rozbudo-
wano też o bufor centralnego ogrzewania. 

Podstawą zestawu jest pompa  
ciepła solanka/woda SI…TE  
o uniwersalnej budowie 

Urządzenie podstawowe składa się z gotowej 

Pompy ciepła solanka/woda dedykowane do budownictwa 
jednorodzinnego w ofercie Glen Dimplex to rozwiązania nie 
tylko bardzo przemyślane pod kątem systemowego układu 
zasilania o wysokiej wydajności energetycznej, ale teraz także 
oferowane w bardzo korzystnych cenach. 
Zestawy obejmują wszystkie elementy potrzebne do 
zbudowania kotłowni z pompą ciepła.

Pompy ciepła SI…TE
SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE

Budowa uniwersalna
Napięcie przyłączeniowe 400 V
Maks. temperatura zasilania instalacji c.o. 58oC
Moc grzewcza/współczynnik  efektywności 
wg EN 14511 przy B0/W25 6,8/4,1 9,0/4,2 11,7/4,2 14,4/4,3

Wymiary szer. x wys. x gł. 650 x 805 x 462 [mm]

Pompa ciepła SI…TE

Podgrzewacz WWSP 229E

http://www.instalreporter.pl
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sobą w zależności od potrzeb, a następ-
nie ustawiane jako kompaktowe zestawie-
nie. Zasilanie i powrót ogrzewania mogą zo-
stać podłączone z tyłu obudowy. Przyłącza 
solanki poprowadzi się najkrótszą drogą na 
zewnątrz. 

lowaną obudowę metalową i podwójne od-
sprzężenie wibracji sprężarki. 
W zakresie dostawy są również: rozrusznik ła-
godnego startu, zintegrowany czujnik zasi-
lania i powrotu; czujnik zewnętrzny, filtr za-
nieczyszczeń. Zimowe pakiety Premium 
zawierają też pompy obiegowe układu dol-
nego źródła Wilo-TOP-S 25/7,5, zoptymalizo-
wane do pracy w układzie dolnego źródła 
pomp ciepła Dimplex.
Aby z kolei zapewnić pokrycie zapotrzebo-
wania na c.w.u w najbardziej niekorzystnych 
warunkach rozbioru wody zestawy wyposa-
żono w kołnierzowe grzałki elektryczne mocy 
2,5 kW do podgrzewaczy c.w.u. 

Podgrzewacze i bufory w zestawach

W trzech pierwszych zestawach PZPSI7TE, 

PZPSI9TE, PZPSI11TE ciepła woda 
gromadzona jest w podgrzewaczu 
WWSP 229E o pojemności znamio-
nowej 227 l. Podgrzewacz wypo-
sażono w rurowy wymiennik cie-
pła (wewnętrzny) o powierzchni 
wymiany 2,9 m². Sam zbiornik pod-
grzewacza wykonany jest ze stali 
(specjalnie emaliowany w środku), 
z anodą ochronną, izolacja to PU 
(izolacja poliuretanowa) zapew-
niający niskie straty energii  
w stanie gotowości. 
Zbiornik ten dedykowany jest do 
zabudowy pod pompą i wykona-
ny w stylistyce pasującej do pomp 
ciepła solankowych.
Największy zestaw o mocy 14,5 kW 
wyposażono zarówno w podgrze-
wacz wolno stojący WWSP 880  
o średnicy 700 mm. Pojemność no-
minalna zasobnika 400 l, poj. uży-

teczna 350 l, wymiennik rurowy wewnętrzny  
o powierzchni 4,2 m². Zasobnik zbudowany 
jest jako stalowy zbiornik specjalnie emalio-
wany w środku z anodą ochronną, z izolacją 
poliuretanową zapobiegającą stratom posto-
jowym.
W celu zagwarantowania minimalnego czasu 
pracy pompy ciepła solanka/woda firma Dim-
plex największy zestaw doposażyła w szerego-
wy zbiornik buforowy o pojemności równej 10% 
przepustowości wody grzewczej pompy cie-
pła na godzinę. Jest to bufor PSW 200 – stojący 
zbiornik pojemności 200 l, średnicy 600 mm.

Elementy zestawów…

Pompy ciepła, zbiorniki buforowe i zasobni-
ki wody użytkowej są dostarczane jako po-
jedyncze komponenty, które są łączone ze 

Pakiety zimowe 
premium 

Czas trwania promocji od 02.01.2013 
do 31.03.2013 lub do wyczerpania 
zapasów. Regulamin promocji do-
stępny na: www.dimplex.pl

Ceny (detaliczne netto): 
SI7TE – 27 350 zł
SI9TE –  28 820 zl 
SI11TE –  29 790 zł 
SI14TE –  34 090 zł

Pobierz – ulotkę promocyjną

Podgrzewacz WWSP 880 Zbiornik buforowy PSW 200

ZIMOWE PAKIETY PREMIUM! 
Zestawy pomp ciepła solanka-woda ze 
zbiornikiem c.w.u.—kompleksowe rozwiązania 
marki Dimplex! 
 

Stawiamy na  
jakośd! 

Czas trwania promocji od 02.01.2013 do 31.03.2013 lub do wyczerpania zapasów  

Regulamin promocji dostępny na 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa na swojej stro-
nie internetowej www.piib.org.pl uruchomiła kolej-
ne szkolenie w systemie e-learningowym nt. „Kosz-
torysowanie robót budowlanych” przygotowane 
przez dr inż. Jacka Zabielskiego. Przedmiotem szko-
lenia jest wprowadzenie do zagadnień związanych 
z kosztorysowaniem robót budowlanych.

PIIB: szkolenie 
e-learningowe

Wkrótce siedem banków podpisze umowy z NFO-
ŚiGW i zacznie udzielać kredytów z dopłatą na bu-
dowę domów energooszczędnych. Program ma 
ruszyć na przełomie I i II kwartału tego roku. Wśród 
banków udzielających kredytów znajdą się: Bank 
Polskiej Spółdzielczości, SGG Bank, Bank Ochro-
ny Środowiska, Bank Zachodni WBK, Getin Noble 
Bank, Nordea Bank Polska oraz Deutsche Bank. 
Zgodnie z założeniami programu, z dopłat będą 
mogły skorzystać osoby fizyczne budujące lub ku-
pujące domy jednorodzinne bądź mieszkania  
w domach wielorodzinnych od deweloperów. 
Dofinansowaniem będą objęte budynki, które 
zapewniają zużycie energii na poziomie 15 kWh/
mkw i 40 kWh/mkw. Im większa energooszczęd-
ność tym większa dopłata. 
Bezzwrotne dofinansowanie przy budowie domu 
wyniesie 50 lub 30 tysięcy zł, a w przypadku zaku-
pu mieszkania w budynku wielorodzinnym 16  
i 11 tysięcy zł – odpowiednio energooszczędnym 
albo pasywnym. Dofinansowanie pokrywa część 
kredytu.
Według badań NFOŚiGW programem jest obec-
nie zainteresowanych jedna czwarta planujących 
budowę domu.
www.mos.gov.pl

NFOŚiGW dopłaca  
do kredytów na domy  
i mieszkania energooszczędne

http://www.instalreporter.pl
http://www.glendimplex.pl/dw.php?d=promocje_tekst&file=Ulotka_promocyjna_zimowe_pakiety_premium.pdf
http://www.glendimplex.pl/dw.php?d=promocje_tekst&file=Ulotka_promocyjna_zimowe_pakiety_premium.pdf


33s t y c z e ń  2 0 1 3  ( 0 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

nująca praktyka w ekonomii kładzie przede 
wszystkim nacisk na maksymalizację zysku, 
a nie na zrównoważony rozwój, o którym tak 
wiele i chętnie się mówi. Powoduje to różne 
przepychanki i opóźnienia we wprowadzaniu 
odpowiednich aktów prawnych i programów 
wsparcia, niemniej jednak głównie tenden-
cja kierunku rozwoju daje się coraz wyraźniej 
zauważyć. Dotyczy to zarówno wytwarzania 
energii elektrycznej, jak i w podobnym znacze-
niu wytwarzania i dystrybucji ciepła. Chodzi 
tutaj o decentralizację wytwarzania energii, 
co jest podstawą tworzenia tzw. inteligentnych 
sieci energetycznych (smart grid) i oparcie jej 
możliwie w największym stopniu o odnawialne 
źródła energii. Tego typu rozwiązania, mogą 
w przyszłości zagwarantować bezpieczeń-
stwo energetyczne poszczególnych regio-
nów, państw i ich mieszkańców, oraz w efekcie 
uniezależnienie się od zewnętrznych surowców 
energetycznych – dotyczy to także np. paliwa 
do elektrowni jądrowych.

Zdecentralizowane zaopatrzenie  
w energię – teoria i praktyka

System opiera się na wytwarzaniu energii na 
określonych obszarach, które można porów-
nać to wysp energetycznych.  Energia na ta-
kim obszarze jest oparta na dostępnym „mik-
sie” energetycznym. Polega to na tym, że 
energia jest wytwarzana w pewnej liczbie 
źródeł rozproszonych, opartych  głównie lub 
wyłącznie na odnawialnych źródłach ener-
gii, wykorzystujących lokalne zasoby potrzeb-
ne do jej wytworzenia. 
W ten sposób, koncern odpowiedzialny za 
zasilanie energetyczne danego regionu, uni-
ka bardzo kosztownych inwestycji w duże 
jednostki energetyczne, a korzysta z lokal-
nie dostępnych zasobów, będących własno-
ścią indywidualnych inwestorów. Dzięki sys-
temowi administrowania lokalnymi zasobami 
energetycznymi, priorytet odbioru energii 
opiera się na jej produkcji opartej na aktual-

  Od pewnego czasu, można zaobserwo-
wać coraz większe zmiany zachodzące na 
rynku energetycznym zarówno w Europie, jak 
i na całym świecie. Z jednej strony, kurczące 
się w zastraszającym tempie zasoby paliw ko-
palnych, z drugiej strony, przypadek Fukushi-
my w Japonii pokazał, że nie ma 100% bez-
piecznych technologii jądrowych. Jeszcze 
dochodzi do tego dodatkowy czynnik, któ-
rym jest walka o redukcję emisji dwutlenku 
węgla i innych gazów cieplarnianych do at-
mosfery. To wszystko powoduje, że coraz wię-
cej rządów rewiduje swoją politykę energe-
tyczną i strategie rozwoju tej branży. Coraz 

częściej można spotkać głosy, że najtańsza 
energia to ta, której się nie zużywa. Dlatego 
powstają różne programy i regulacje prawne 
na rzecz ograniczenia zużycia energii i wspie-
rania poprawy efektywności energetycznej 
w przemyśle i budownictwie.
Coraz częściej zwraca się uwagę na za-
pewnienie bezpieczeństwa energetyczne-
go państw i ich obywateli. Proponowane roz-
wiązania są różne, niestety często zależne od 
tego, jaka grupa interesów czy nacisku ma 
większy wpływ na kształtowanie przepisów 
czy tworzenie strategii rozwoju danego pań-
stwa czy regionu. Obecnie powszechnie pa-

  Janusz Starościk*

Przed branżą energetyki słonecznej i energetyki rozproszonej w Europie 
stoją poważne wyzwania, ale też pozytywne perspektywy wobec zmian  
w podejściu do strategii rozwoju w zakresie produkcji i dostarczania energii.

Rynek energii 
rozproszonej  
i ...fotowoltaiki  
– perspektywy i obecnie 
funkcjonujące rozwiązania 
w Europie

1  Przykład rozwiązania wyspowych układów energetycznych opartych o smart grid. Na 
powyższym zdjęciu widać, że jest to system połączonych ze sobą w ramach inteligentnych 
sieci źródeł energii na poziome budynku, dalej osiedla, gminy i regionów (źródło: Deenet)

* opracował: Janusz Starościk, prezes SPIUG, dyrektor Komfort International, ekspert OSEC ds. energii odnawialnych

http://www.instalreporter.pl
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- do 2030 roku, koszty związane z wytwarza-
niem energii w oparciu o OZE będą tańsze  
w porównaniu do energii wytwarzanej  
w oparciu o paliwa kopalne. Sieć morskich 
elektrowni wodnych będzie należała do naj-
tańszych źródeł energii. Fotowoltaika osią-
gnie tzw. grid parity, tzn. cena energii po-
chodzącej z PV będzie konkurencyjna  
w stosunku do ceny energii ze źródeł kon-
wencjonalnych. Według informacji poda-
nych niedawno w Niemczech, u naszego są-
siada zostało to osiągnięte już w 2012 roku;
- zapotrzebowanie na ciepło w budynkach, 
ulegnie znacznej redukcji dzięki technologiom 
zapewniającym polepszenie ich efektywności 
energetycznej oraz oszczędności energetycz-
nej, ogrzewanie z wykorzystaniem energii sło-
necznej czy pomp ciepła będzie standardem;
- lokalny transport będzie zdominowany 
przez napęd elektryczny, a biomasa będzie 
wykorzystywana do wytwarzania energii  
w wysokosprawnej kogeneracji. 

Przytoczone rozwiązanie, to już nie teoria, 
ponieważ od kilku lat rozwijają się np.  
w Niemczech projekty pilotażowe wdraża-
jące to rozwiązanie. Co ciekawsze, w reali-
zacji tych projektów uczestniczą także duże 
koncerny energetyczne, które świadomie 
zrezygnowały z roli producenta energii, 
przyjmując na siebie rolę administratora – 
zarządcy systemu, który ma gwarantować 
dobrą jakość energii „na wyjściu”. 
 
Zresztą, począwszy od badań i rozwoju, po-
przez planowanie i koncepcję, produkcję, 
administrację/operację, po edukację, zaan-
gażowane są znane i silne marki, które myślą 
strategicznie i zdają sobie sprawę, że obecny 
system energetyczny, na dłuższą metę jest już 
nie do obronienia.

Energia słoneczna – kluczem do  
niezależności paliwowej 

Jednym z fundamentalnych źródeł energii, 
na którym będzie bazować energetyka  
w przyszłości jest energia słoneczna i to za-
równo do wytwarzania energii elektrycznej, 
jak i do wytwarzania ciepła.
Jej główną zaletą jest to, że ona po prostu 
jest praktycznie prawie wszędzie dostępna  
i od nas zależy, w jakim stopniu ją wykorzy-
stamy. Energii słonecznej nie potrzeba wydo-
bywać, transportować i przesyłać. Dlatego 
umiejętność jej pozyskania i magazynowa-
nia jest kluczem do uzyskania niezależności 
energetycznej. Być może właśnie to jest po-
wodem, że wielu spośród tzw. „osób wpły-
wowych” szczególnie w gronie dużej energe-
tyki, nie są zbyt zachwyceni rozwijaniem się 
tej technologii, ponieważ według nich może 
doprowadzić do ograniczenia ich wpływów 
i władzy. Jest to o tyle na obecnym etapie 
iluzoryczne i bezzasadne, gdyż wobec krą-
żącego widma deficytu energetycznego, 
właśnie energia słoneczna może być dosko-
nałym uzupełnieniem innych źródeł energii 
w okresie tzw. szczytu w ciągu dnia, czyli do-
kładnie wtedy, gdy można tej energii najwię-
cej uzyskać. 

Dyskutowano w Berlinie: fotowoltaika 
– dynamiczny rozwój i zagrożenia z… 
Chin 

W dniach 22-23.11.2012 miało miejsce w Berlinie 
doroczne Forum Energetyki Słonecznej organi-
zowane przez Solarpraxis, które rokrocznie gro-
madzi blisko 700 uczestników z całego świata, 
ale głównie z Europy.  W zakresie fotowoltaiki,  
Polskę reprezentowali tam dr Stanisław Pietrusz-
ko, prezes PV-Polska oraz Janusz Starościk, pre-

nych możliwościach. Poszczególne „wyspy” 
są następnie połączone miedzy sobą sie-
cią energetyczną, pozwalającą na eksport 
nadmiaru energii do obszarów, gdzie w da-
nym momencie występuje jej deficyt lub im-
port energii z innych „wysp”, gdy zaistnieje jej 
deficyt na danym obsza-
rze. Sterowanie takim sys-
temem zapewnia rozwią-
zanie inteligentnych sieci 
energetycznych, które za-
rządzają odbiorem pro-
dukowanej energii i jej 
dystrybucją w zależności 
od aktualnych potrzeb.
Dzięki takiemu rozwiąza-
niu, unika się gigantycz-
nych, kosztownych inwe-
stycji energetycznych, 
korzysta się z lokalnych zasobów energetycz-
nych, które w pierwszym rzędzie pokrywają 
lokalne potrzeby. Dzięki temu redukuje się w 
sposób fundamentalny straty energii na prze-
syle, ponieważ jest ona zużywana w bezpo-
średnim sąsiedztwie jej wytwarzania.

Ideę tego typu schematu wytwarzania i za-
opatrzenia w energię pokazuje rys. 1 .
Zasada funkcjonowania takiego układu, jest 
dokładniej pokazana na rys. 2 , gdzie wi-
dać jak połączony jest system obszarów, na 
których energia jest wytwarzana w symbio-

zie przez instalacje foto-
woltaiczne, wiatrowe czy 
biogazowe. 
Oczywiście elementem 
systemu może być elek-
trownia wodna czy bio-
masowa oraz w razie defi-
cytu odnawialnych źródeł 
energii np. turbina gazo-
wa, która może być bar-
dzo szybko uruchomiona 
w razie potrzeby.
Tego typu zamiana sys-

temu zaopatrzenia w energię i zmiana ramo-
wych warunków ekonomicznych jej wytwarza-
nia, to także szansa dla rozwoju regionalnego. 
W fazie opracowywania kilka lat temu pro-
jektu pilotażowego dla tego typu rozwiąza-
nia, zakładano, że:

 

 
 

Regionalna Struktura zasilania 
Sieci przesyłowe 

 
 
 

Przepływ energii ( w 15 min. 
Interwałach czasowych) 

2  Regionalna struktura zasilania (źródło: Deenet)

Rolą koncernu 
energetycznego  
w tym wypadku nie  
jest wytwarzanie energii, 
a administrowanie jej 
odbioru tak, aby zapewnić 
dobrą jakość i stabilność 
dostarczanej energii  
do odbiorców. 
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zes SPIUG, który zaprezentował zebranym zało-
żenia projektu ustawy o OZE w Polsce.
W tym roku, forum zdominowane zostało 
przez aktualne tematy związane z rynkowym 
rozwojem fotowoltaiki oraz wytwarzania cie-
pła z energii słonecznej.  
Jednym z tematów, była ekspansja chińskich 
produktów na rynek europejski i amerykański. 
Jak wiadomo, komisja europejska zajęła się 
tematem dumpingowej ekspansji chińskich 
paneli fotowoltaicznych. Wszyscy uczestnicy, 
byli zgodni, że są za wolnym rynkiem, ale na 
zasadzie uczciwej konkurencji. W obecnej sy-
tuacji, według dyskutantów istnieje niebez-
pieczeństwo, że europejscy i amerykańscy 
producenci paneli fotowoltaicznych, zosta-
ną zniszczeni przez agresywną ekspansję firm 
z Chin. Taka sytuacja mogłaby doprowadzić 
do tego, że za kilka lat na świecie zapano-
wałby monopol należący do 5 chińskich pro-
ducentów. Z drugiej strony, wprowadzenie 
barier handlowych może mieć negatywny 
wpływ na rozwój rynku paneli fotowoltaicz-
nych w Europie Zachodniej. 
Eksperci obecni na konferencji byli zgodni co 
do tego, że w przyszłości nie będzie żadnego 
producenta produkującego wyłącznie pa-
nele PV. Na obecnym etapie jest ważne,  aby 
firmy produkujące obecnie tylko panele, roz-
szerzały swoją działalność o inne dochodo-
we produkty. Dzięki temu, nawet w sytuacji, 
gdy do budowy dużej elektrowni fotowolta-
icznej panele zostaną dostarczone z Dalekie-
go Wschodu, w dalszym ciągu 80% tzw. war-
tości dodanej, zostanie w Europie w postaci 
rozwiązań magazynowania energii, serwisu, 
techniki pomiarowej i czyszczenia. 
Ponadto, szansą dla europejskich producen-
tów są surowce chemiczne  do produkcji mo-
dułów z materiałów syntetycznych, co może 
być niszą rynkową. Ponadto wskazywano, 

na rynki wschodzące w Europie, takie jak np. 
Polska, gdzie oprócz potencjału do instala-
cji, można ulokować lokalne wytwórnie pa-
neli fotowoltaicznych. Jako przygotowanie 
do Konferencji Magazynowania Energii, od-
był się w trakcie imprezy warsztat dotyczący 
tematu praktycznego zastosowania maga-
zynowania energii słonecznej i potrzebnej do 
tego technologii. W Niemczech planowane 
jest wprowadzenie w 2013 roku państwowe-
go programu wsparcia dla tego typu tech-
nologii. Podkreślano przy tym konieczność 
zwiększenia udziału energii wyprodukowanej 
przez siebie w gospodarstwach domowych, 
gdzie instalacje fotowoltaiczne mogą być 
wykorzystane w sposób jeszcze bardziej eko-
nomiczny przy wzrastających równocześnie 
cenach za energię elektryczną.

Wsparcie dla fotowoltaiki – za i przeciw

Ekspansja firm chińskich do Europy jest zwią-
zana z tym, że Europa w dalszym ciągu jest 
największym i najsilniej rozwijającym się ryn-
kiem instalacji fotowoltaicznych. 
Jest to spowodowane głównie korzystny-
mi warunkami wsparcia w postaci cen sta-
łych tzw. feed-in-tarif dla wytwarzanej w OZE 
energii elektrycznej. Bardzo korzystne warun-
ki spowodowały, że nastąpiła w wielu kra-
jach wręcz eksplozja mocy instalowanych  
paneli fotowoltaicznych. Przyniosło to także 
pewne negatywne skutki uboczne, których 
przykład jest często wykorzystywany przez 
adwersarzy PV do dzisiaj. Koronnym argu-
mentem przeciw rozwojowi PV było zawsze 
stwierdzenie, że energia z tego źródła musi 
być droga. Oczywiście, część środowiska za-
angażowanego bezpośrednio w inwestycje 
fotowoltaiczne, przede wszystkim w Niem-
czech, skwapliwie to potwierdzała, mając  

Rozsądna, a więc.. zmienna wysokość wsparcia OZE
Uczymy się na przykładzie naszych sąsiadów…
Okres spowolnienia w gospodarce świato-
wej, spowodował, że rządy zaczęły intensyw-
nie szukać możliwości redukcji deficytu bu-
dżetowego. Przykładem tego może być rząd 
Niemiec, który przejrzał sytuację rynkową  
w OZE. W styczniu 2010 odbyła się w Bunde-
stagu dyskusja na temat planowanych re-
dukcji w systemach wsparcia dla OZE. Jak 
łatwo się domyśleć, spotkało się to z du-
żym protestem lobby zainteresowanego do-
tychczasowym status quo, które korzysta-
ło z przywileju stosunkowo łatwego zarobku, 
bez oglądania się na zewnętrzne zawirowa-
nia gospodarcze i zmianę sytuacji rynkowej, 
gdzie koszty inwestycji znacznie spadły i nie 
wymagały już tak wysokiego wsparcia

Efektem tego była uchwalona w Niem-
czech w lipcu 2010 roku nowelizacja usta-
wy o energetyce odnawialnej. Zakłada-
ła ona, że do 1 stycznia 2012 roku nastąpi 
zredukowanie wynagrodzenia z tytułu 
produkcji energii elektrycznej z użyciem 
paneli fotowoltaicznych rozłożone na 
cztery etapy. Redukcje mają się sumować 
łącznie do 50 punktów procentowych. 

Wysokość poszczególnych redukcji zawar-
tych w najnowszej nowelizacji ustawy, jest 
powiązana ze wzrostem i rozwojem rynku. 
Gdy rynek wzrasta szybciej, wówczas wspar-
cie jest redukowane szybciej. W ten sposób 
rząd politycznie chce ograniczyć koszty roz-
budowy rynku. 
Świadczy to o obaleniu pielęgnowanego od 
dawna mitu o tym, że energia elektryczna 
wytwarzana w oparciu o instalację fotowol-
taiczną musi być droga. Warto wziąć to pod 

uwagę przy planowaniu zmian w opubliko-
wanej niedawno Strategii Energetycznej dla 
Polski do 2030 roku i podobnych przygoto-
wywanych obecnie dokumentach dotyczą-
cych OZE w naszym kraju. Pozytywne jest, że 
w projekcie ustawy jest już przewidziana de-
gresja wysokości wsparcia, uzależniona od 
aktualnej sytuacji rynkowej. 

Trzeba także uważać, żeby wsparcie po-
czątkowe też nie było zbyt wysokie, po-
nieważ może to doprowadzić do lawi-
nowego i niekontrolowanego przyrostu 
instalacji PV, co w efekcie może dopro-
wadzić do zapaści, która nastąpiła np.  
w Czechach lub Hiszpanii. 

Warunki wsparcia muszą być na tyle korzyst-
ne, aby skutecznie wspierać rozwój danej in-
stalacji, zapewniając godziwy zarobek dla 
producentów, ale z drugiej strony też ogra-
niczając napływ kapitału spekulacyjnego, 
który stosuje zasadę spalonej ziemi w bran-
ży i prezentuje typową turystykę biznesową, 
tzn. inwestują tam, gdzie jest największy zysk 
w krótkim czasie, likwidując wcześniejsze in-
stalacje, które ich zdaniem nie przynoszą np. 
kilkudziesięcioprocentowej stopy zwrotu in-
westycji. Jest to oczywiście uproszczenie, ale 
z grubsza tak wygląda ten mechanizm, któ-
rego w Polsce powinniśmy uniknąć, aby nie 
zdestabilizować rynku energii pochodzącej  
z PV już na początku.
Pomimo, wieszczenia katastrofy i upadku PV 
w Niemczech w wyniku obniżenia feed-in-ta-
rif, fotowoltaika zarówno w Niemczech, jak i 
w Europie rozwija się całkiem dobrze, o czym 
świadczą wyniki osiągane przez tę branżę.
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istniała sytuacja spowodowała zwiększenie 
potencjału produkcyjnego ogniw fotowolta-
icznych na świecie. 
Zwiększone zapotrzebowanie w poprzednich 
latach, spowodowało, że wielu producentów 
masowo powiększało swoje moce przerobo-

we. Z uwagi na bardzo 
wysokie ceny, produk-
cja ogniw PV stała się 
bardzo opłacalnym bu-
sinessem. Tymczasem 
zwiększona oferta spo-
wodowała znaczne ob-
niżki cen ogniw. 

Europejski rynek PV

W 2011 roku przyłączono 
w Europie 21 642 MW mocy PV do sieci. 
Zarówno energetyka wiatrowa, jak i gaz, 
które zostały sklasyfikowane jako następne, 
zanotowały po nieco poniżej 10 GW przyłą-
czonych mocy.

Analiza tendencji z ostatnich lat wskazuje, że 
udział OZE w przyłączanych mocach kon-
sekwentnie wzrasta kosztem energetyki kon-
wencjonalnej. Najwięcej straciła ze swojej 
pozycji energetyka jądrowa, po ogłoszeniu 
przez Niemcy decyzji o zamykaniu tego typu 
siłowni. Ciekawym spostrzeżeniem może być 
to, że przyrost mocy przyłączanej ogniw fo- 
towoltaicznych w ciągu ostatnich trzech  
lat, który był plasowany na trzeciej pozycji  
w 2009 roku i na drugiej w 2010 roku, zbiegł 
się w czasie z ograniczaniem wysokości do-
płat bezpośrednich dla tego rodzaju energii, 
co miało być podobno powodem katastrofy 
w branży.
Nasuwa się jeden wniosek: zwiększenie do-
stępności tej technologii w połączeniu  
z większą niezależnością jaką daje jej stoso-
wanie jest najlepszą rekomendacją do jej 
rozwoju, pomimo wysuwanych od czasu do 
czasu argumentacji przeciw, przez przeciw-
ników szybkiego rozwoju OZE i energetyki roz-
proszonej.  

gwarancję cen przez następne 20 lat i argu-
mentując w ten sposób zasadność wysokich 
dopłat. Oczywiście, tak komfortowa sytuacja 
spowodowała napływ do branży sporo tzw. 
kapitału spekulacyjnego, który wcześniej był 
bardzo aktywny w branży energetyki wiatro-
wej. W ten sposób dbałość o podtrzymywa-
nie legendy o wysokich kosztach w wypadku 
budowy i zastosowania instalacji fotowolta-
icznych, służyło jak najdłuższemu podtrzymy-
waniu zasadności dla wysokich subwencji, 
przyniosło negatywny efekt uboczny w po-
staci oznak wyhamowywania wsparcia tego 
typu inwestycji w wielu krajach. 
Monitorując rynek europejski, można było od-
nieść wrażenie, że niestety spora część inwe-
stycji OZE była realizowana pod kątem otrzy-
mywania subwencji. Upowszechnianie zielonej 
energię było tylko efektem wtórnym. Tymcza-
sem trudno zakładać, że rządy i społeczeń-
stwa będą bez końca subwencjonować pro-
dukcję energii odnawialnej tylko dlatego, że 
argumentem jest jej ekologiczność. 

Spadek cen ogniw fotowoltaicznych 

Znaczący lub wręcz dominujący udział Nie-
miec w rynku PV miał oczywiście swoje prze-
łożenie na sytuację na ogólnoświatowym 
rynku PV. Z powodu możliwości zarobku, ja-
kie dawały w Niemczech 
przepisy kształtujące fe-
ed-in-tarif, rynek ten był 
łakomym kąskiem dla 
wszystkich dostawców, 
ponieważ zdawał się być 
rynkiem nieograniczo-
nym... Doprowadziło to  
w poprzednich latach 
do powstawania wąskie-
go gardła w dostawach 
i utrzymywaniu się wyso-
kich cen ogniw fotowoltaicznych, co jest lo-
giczne – żaden z producentów nie będzie 
rezygnował z pewnego, podwyższonego 
wzmożonym popytem na bogatym rynku, zy-
sku. Jednak rynek nie lubi próżni, dlatego za-

4  Rozwój instalacji fotowoltaicznych w Europie – nowe 
instalcje wg mocy. Pierwszy raz w historii, w 2011 roku, 
fotowoltaika zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich OZE 
pod kątem nowych przyłączonych mocy (źródło: EPIA)

5  Moce generujące energie przyłączone do sieci w 27 państwach UE w 
2011 roku (źródło: EPIA, EWEA)

3  Rozwój instalacji fotowoltaicznych w Europie w latach 
2000-2011 (źródło: EPIA)

W ciągu ostatnich 6 lat 
ceny ogniw spadły  
o ponad 65%, a nawet  
w niektórych wypadkach 
więcej, co spowodowało 
znaczne obniżenie kosztów 
inwestycji w instalacje pV  
i ich większą dostępność.
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  możliwości kamery T400
Kombinacja przystępnej ceny i wysokiej ja-
kości oraz nowych, nowatorskich funkcji sta-
wia tę rodzinę kamer w czołówce rozwiązań 
technicznych.
Oprócz czułości < 45 mK (< 0,045°C) znaj-
dziemy tu uchylny (w zakresie 0-120°) układ 
optyczny, pozwalający na swobodną pra-
cę w każdych warunkach, olbrzymi wy-
bór optyki, dotykowy ekran, pozwalający 
na tworzenie szkiców oraz (nowość) szkico-
wanie bezpośrednio na obrazach IR oraz 
Foto. Dodatkowo operator otrzymuje możli-
wość zapamiętania własnych ustawień po-
miarowych (presety), a przede wszystkim 
wykorzystania najnowszej funkcji wielospek-
tralnego, dynamicznego zobrazowania, po-

zwalającego na znaczące poprawienie 
szczegółowości i ostrości obrazu termowizyj-
nego. Tworzenie raportu w kamerze, maksy-
malny zakres do 1200°C, Bluetooth® (komen-
tarz głosowy), Wi-Fi (komunikacja z tabletami 
i smartfonami), wskaźnik laserowy i wiele in-
nych funkcji oferowanych w kamerach FLIR 
Systems jako standard operator uzyskuje  
w przystępnej cenie.

Funkcja mSx
Wielospektralne, dynamiczne zobrazowa-
nie, to najnowsza (w trakcie procesu paten-
towego) funkcja kamer termowizyjnych firmy 
FLIR Systems polegająca na tworzeniu bar-
dziej szczegółowego, ostrzejszego obrazu, co 
pozwala operatorowi na lepszą identyfika-

Ergonomia, wysoka jakość i nowatorskie 
rozwiązania w zakresie komunikacji 

Nowa seria  
kamer FLIR T400

  Paweł Rutkowski

Nowa seria FLIR T400 jest kolejnym dowodem na pionierskie podejście, 
niedoścignione doświadczenie w zakresie projektowania, produkcji 
i innowacyjności oferowanych urządzeń detekcji promieniowania 
podczerwieni oferowanych przez FLIR Systems.
Zarówno doświadczeni, jak i początkujący użytkownicy coraz więcej 
uwagi przykładają do ergonomii sprzętu, jakim będą latami pracować 
w warunkach przemysłowych i energetyce zawodowej. Urządzenie 
powinno oferować wysoką jakość obrazów (termowizyjnego i dziennego), 
wielogodzinną nieprzerwaną pracę oraz wszystkie niezbędne opcje 
pozwalające na zwiększenie efektywności pomiarów. Nowa seria kamer 
FLIR T400 jest stworzona, aby spełnić wspomniane oczekiwania.

Od lewej: zdjęcie, normalny termogram, zdjęcie MSX
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cję szczegółów. Funkcja ta polega na zwięk-
szaniu, w czasie rzeczywistym kontrastu w ob-
razie termowizyjnym, wykorzystując wysokiej 
rozdzielczości pasmo wizyjne. Dzięki nowej 
funkcji MSX obrazy wyglądają na ostrzejsze, 
zawierają więcej informacji, co w efekcie re-
dukuje czas analizy i tworzenia raportów.  

  Sercem  pompy ECO G High Power jest 
nowoczesny silnik spalinowy, zasilany gazem, 
który napędza generator elektryczny i sprę-
żarki chłodnicze. Wytwarzany przez genera-
tor prąd służy zasilaniu wentylatorów i pom-
py wody chłodzącej. Dzięki takiej konstrukcji 
możliwe było zredukowanie zużycia energii 
do 1 procenta w porównaniu do konwencjo-
nalnych systemów VRF. Z kolei silnik 
o pojemności 2,1 litra, mniejszej o 15% od 
poprzednika, gwarantuje ograniczenie zu-
życia paliwa oraz emisji spalin. Urządze-
nie zawdzięcza swoją efektywność również 
zmiennej prędkości obrotowej oraz popra-
wionej dystrybucji czynnika chłodniczego. 
Dla modelu o mocy 71 kW współczynnik wy-
dajności chłodniczej COP jest teraz o 15% 
wyższy w porównaniu do poprzedniego mo-
delu i wynosi 2,31 przy obciążeniu pracy na 
poziomie 50%. 

linia ECO G High Power to kompak- 
towe urządzenia o nominalnej wydaj-
ności od 45 kW do 71 kW, czyli od 16 
do 25 Km. 
Dwururowa jednostka o mocy 71 kW może 
zastąpić kilka mniejszych urządzeń o niż-
szej wydajności, co pozwala na zmniejszenie 
kosztów inwestycyjnych i efektywniejsze wy-
korzystanie przestrzeni. Przełożenie orurowa-
nia chłodniczego na stronę panelu rewizyj-
nego oraz zapewnienie tylnego dostępu do 
skrzynki elektrycznej dodatkowo ułatwiają in-
stalację urządzenia. 
Pompy ECO G High Power wymagają jed-
nofazowego zasilania elektrycznego, więc 
nie obciążają dostępnej sieci elektrycznej. 
Jest to szczególnie istotne w okresach naj-
wyższego poboru prądu, gdyż umożliwia 
jego wykorzystanie do innych celów, ta-
kich jak zasilanie infrastruktury IT, chłodze-

nie przemysłowe, produkcja czy oświetlenie. 
Mimo to urządzenia oferują takie same osią-
gi jak standardowe pompy Panasonic z serii 
W-multi GHP. 
Pompy ciepła z serii ECO G High Power wpi-
sują się w strategię Panasonic, która zakła-
da wprowadzanie rozwiązań coraz bardziej 
przyjaznych środowisku, zapewniających jed-
nocześnie większą wydajność i mniejsze kosz-
ty eksploatacji. Dzięki temu właściciele du-
żych obiektów komercyjnych będą mogli 
zredukować koszty związane z ich funkcjono-
waniem. – mówi Tomasz Lenarczyk, product 
manager w firmie Panasonic.
W Polsce urządzenia są dostępne w sprzeda-
ży u oficjalnych dystrybutorów Panasonic.  

Panasonic poszerzył ofertę zasilanych gazem pomp ciepła 
o model ECO G High Power. Urządzenie charakteryzuje się 
bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, 
zużywając jedynie 1% energii wykorzystywanej przez 
konwencjonalne, elektryczne systemy VRF. Zostało ono 
stworzone przede wszystkim na potrzeby większych 
obiektów komercyjnych i przemysłowych. 

Pompy ciepła  
ECO G High Power 
w ofercie Panasonic

http://www.instalreporter.pl


39s t y c z e ń  2 0 1 3  ( 0 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

dykowany do pracy w instalacji dwururowej 
przystosowany został również do współpra-
cy z systemem chłodzenia opartym np. na 
agregacie wody lodowej. Dzięki temu zimą 
wymiennik ciepła mógł być zasilany gorącą 
wodą z systemu grzewczego, latem zaś zim-
ną wodą z agregatu. I choć rozwiązanie to 
wciąż jest popularne, firma Jaga postano-
wiła zaproponować grzejnik jeszcze bardziej 
„elastyczny” w działaniu i podjęła się stwo-
rzenia modelu, który może grzać lub chło-
dzić oraz wentylować pomieszczenie. 
Rozwiązaniem okazał się system 4-rurowy, 
dzięki któremu w tym samym czasie część 
budynku może być ogrzewana, a część 
chłodzona. W tym „elastycznym” działaniu 
grzejnika główny udział ma aluminiowo-mie-
dziany wymiennik ciepła Jaga pracujący  
w ekonomicznej technologii małej pojemno-
ści wodnej (Low H2O). Wymiennikowi z pomo-
cą przychodzą: 
– ciche, superwydajne, energooszczędne 
wentylatory EC, które zapewniają najniższe 
z możliwych zużycie energii elektrycznej przy 
dużym wydatku powietrza. Ponadto przy naj-
niższych poziomach prędkości wentylatorów 
hałas generowany przez grzejnik nie przekra-
cza poziomu 20 dB(A), co usatysfakcjonuje 
najbardziej wymagających użytkowników;
– automatyczne sterowanie umożliwia 
płynną regulację prędkości obrotów wentyla-
torów i przepływu czynnika grzewczego. Do-
stosowanie sterowania do standardu 0-10 V
pozwala na łatwy dobór prędkości wentyla-
torów (a co za tym idzie również poziomu ha-
łasu) oraz umożliwia integrację grzejnika  
z każdym rodzajem systemu sterowania inteli-
gentnego domu;
– nowe aluminiowe kratki przykrywające 
o zmodyfikowanej formie – zwężający się ku 
dołowi kształt szczebelków kratki poprawia 

dynamikę powietrza wydobywającego się  
z grzejnika, zapewniając jego lepszą dystrybu-
cję w pomieszczeniu i podnosząc wydajność 
urządzenia. Gumowa podkładka, na której mo-
cowana jest kratka, wycisza ją i stabilizuje.  

Quatro Canal  
– nowy grzejnik kanałowy 
JAGA

  Anna Kowalewska

  Grzejnikiem Quatro Canal firma Jaga 
rozpoczyna w swojej historii nowy rozdział  
w dziedzinie ogrzewania kanałowego, a na 
rynek wkracza kolejna generacja grzejników 
kanałowych, które przy kompaktowych ga-
barytach osiągają wysokie moce i oferują 
dodatkowe funkcje takie, jak chłodzenie czy 
wentylacja. Tak zaprojektowane urządzenia – 
wydajne, dynamiczne, zaawansowane tech-
nologicznie, a jednocześnie markowe – są 
unikalnym rozwiązaniem.
Pierwszym hybrydowym grzejnikiem kanało-
wym w ofercie firmy Jaga była jednostka  
o nazwie Clima Canal. Niewielki grzejnik de-

Nowy, hybrydowy grzejnik 
kanałowy Jaga o nazwie Quatro 
Canal, dedykowany do współpracy 
z instalacją czterorurową, to 
technologiczny majstersztyk. 
Dopracowany w najdrobniejszych 
szczegółach: od sposobu sterowania, 
po kształt szczebelków kratek 
przykrywających, jest w stanie 
zapewnić najwyższy komfort cieplny.

Budowa Quatro Canal

Cały grzejnik zamknięty jest w solidnej, sztyw-
nej obudowie mieszczącej się w kanale  
o głębokości zaledwie 13 cm. Jednostki  
Quatro Canal mają szerokość 27 cm, ofero-
wane są w czterech długościach: 80, 110, 160  
i 180 cm. Można je ze sobą łączyć w linii pro-
stej oraz pod kątem. Firma Jaga zapewnia 
również atrakcyjne wykończenie grzejnika  
w postaci kratek przykrywających: do wybo-
ru są nowe kratki aluminiowe oraz kratki wy-
konane z drewna bukowego i dębowego  
w wersji lakierowanej lub nielakierowanej. 
Grzejniki Quatro Canal osiągają wysokie wy-
dajności zarówno podczas współpracy z siecią 
c.o., jak i z systemami niskotemperaturowymi.
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wentylacyjne, takie jak: kolana, redukcje, 
trójniki, sztucery, nyple, mufy i wiele innych są 
gwarancją najwyższej jakości wykonania. 
W kolanach tłoczonych wyżej opisywaną 
szczelność uzyskuje się głównie poprzez łą-
czenie „połówek kolana” zgrzewem linio-
wym. W przypadku kolan z uszczelką mo-
cowana jest ona poprzez zaciśniecie na 
uszczelce wywiniętych krawędzi kształt-
ki. Bardzo istotne jest również wykonywanie 
wszystkich procesów produkcyjnych na spe-
cjalnych w pełni zautomatyzowanych maszy-
nach do produkcji kształtek wentylacyjnych, 
co gwarantuje pełną powtarzalność i do-
kładność procesu produkcyjnego. 

Na polskim rynku można spotkać produkty, 
które w znacznym stopniu odbiegają jako-
ścią od norm i standardów przyjętych w UE. 
Często wykonane są z nieodpowiedniej ja-
kości blachy: zbyt cienkiej lub ze zbyt małą 
powłoką ocynku (często poniżej 150 g/m2). 
używanie ocynku w klasie Z200-275 jest 
niezbędne.  
Sam proces produkcji niektórych produk- 
tów można uznać za delikatnie to ujmując 
„mało profesjonalny”. Łączenie połówek ko-
lana tłoczonego poprzez przetłocznie punk- 

towe na zimno (zdjęcie) bez dodatkowego 
uszczelnienia specjalną masą uszczelniają-
cą to jedne z wielu grzechów popełnianych 
przez producentów kanałów i kształtek wen-
tylacyjnych.  

Okrągłe kształtki 
wentylacyjne  
z „certyfikatem  
klasy szczelności”

  Wojciech Dworakowski

  Aby móc zagwarantować podwyższoną 
klasę szczelności kształtek i kanałów wenty-
lacyjnych, niezbędne są cykliczne testy wy-
branych losowo produktów z partii produk-
cyjnych. Do takich testów można używać 
m.in. z kompleksowego systemu do po-
miaru pozytywnego i negatywnego ci-
śnienia PAN331, który umożliwia pre-
cyzyjne określenie klasy szczelności 
badanego układu. W przypadku wykrycia 
nieszczelności w testowanych produktach 
badaniu podlega cała partia danego pro-
duktu i w zależności od efektu kontroli jest ko-
rygowana na linii produkcyjnej lub wycofy-
wana ze sprzedaży.

Nowoczesny park maszynowy i materiały,  
z których produkowane są okrągłe elementy

Produkty Centrum Klima uzyskały certyfikat instytutu KIWA SWEDCERT 
w Karlskronie na podwyższoną klasę szczelności. Atest klasy szczelności 
otrzymało pełne portfolio stalowych kanałów i kształtek okrągłych 
produkcji Centrum Klima. 
To kolejny certyfikat – obok zaświadczenia wydanego przez Instytut 
Techniki Budowlanej oraz systemu ISO 9001:2008 – potwierdzający 
wysoką jakość produktów spółki.

Urządzenie do testów szczelności w produkowanych 
wyrobach

Zaawansowany technologicznie park maszynowy 
firmy Centrum Klima umożliwia produkcję okrągłych 
elementów systemów wentylacyjnych wysokiej jakości

a  Łączenie kolana Centrum Klima (zgrzew liniowy)
b  Łączenie kolana w rozwiązaniach innych producentów (przetłoczenie punktowe)

a b
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dostępny jest w wielu różnych pakietach solar 
o powierzchni kolektora brutto od 5 do 15 m².
Kolektory można stosować do zabudowy na 
dachu skośnym, dachu płaskim, ścianie bu-
dowli i jako wolno stojące. Unowocześniono 
przy tym konstrukcję ramy ze zoptymalizowa-
nymi uchwytami rur dla zwiększenia stabilno-
ści i ułatwienia montażu. Kolektor wyróżnia 
także ekskluzywny design. Kolektor wakum-
-rurowy uzyskał pozytywne wyniki w teście na 
gradobicie wg EN 12975 (TÜV Rheinland).

Opatentowana technologia Plasma- 
Pokrycie
W kolektorach zastosowano nowy rodzaj po-
włoki antyrefleksyjnej znacznie podnoszącej 
osiągi: opatentowana technologia Plasma-
-Pokrycie dla wakum-rur i zwierciadeł CPC. 
Za pomocą technologii Plasma, powierzch-
nie rur i zwierciadeł powlekane są tak, aby 
mogła przebiegać maksymalna przemiana 
promieniowania światła w ciepło. Tak zwa-
na powłoka antyrefleksyjna rur powoduje 

polepszenie transmisji podczas przechodze-
nia promieniowania solar do rur. Nowe po-
krycie zwierciadeł zwiększa ochronę przed 
korozją, gwarantując bardzo wysoką żywot-
ność. Kolektory Aqua Plasma charakteryzuję 
się niskim stopniem emisji dzięki zastosowaniu 
3-Target-pokrycia absorbera.

Nowość w Aqua Pakietach z firmy Paradigma 

Kolektor wakum-
rurowy Aqua 
Plasma  
– najwyższe  
osiągi

  Piotr Strączyński

  Cechy charakterystyczne Aqua  
Plasma
Aqua Plasma to pierwszy w świecie kolektor, 
który może pracować wyłącznie w Aqua Sys-
temach (ze względu na osiągane wysokie 
wartości temperatury do 330oC, inne nośni-
ki ciepła niż woda zostaną zniszczone). Zasto-
sowane wysokiej jakości materiały, jak: alu-
minium, szkło borowo-silikatowe, odporne na 
warunki zewnętrzne tworzywa i specjalna stal 
zapewniają długą żywotność przy równocze-

snym krótkim czasie amortyzacji energetycz-
nej. Zastosowane zwierciadło CPC optymalnie 
wykorzystuje dyfuzyjne i niskie promieniowanie. 
Kolektor ma minimalne straty ciepła, dzięki 
wakum-rurom dla nieograniczonego zastoso-
wania również zimą lub przy wymaganej wy-
sokiej temperaturze zasilania.
Dostępny jest w 2 wielkościach: o powierzch-
ni czynnej 3,0 i 4,5 m² i może być dowolnie 
rozbudowany. W AquaPakietach ze zbiorni-
kiem Aqua EXPRESSO kolektor Aqua Plasma 

Nowy kolektor wakum-rurowy AQUA PLASMA 
jest konsekwencją dalszego rozwoju techniki 
systemowej solar AQUA. W celu wzrostu osiągów 
kolektorów AQUA PLASMA zastosowana została 
metoda nowego rodzaju do pokrycia rur  
i zwierciadeł kolektora. 

1. Wakum-rury z powłoką antyrefleksyjną nowego 
rodzaju
2. Wysokoselektywna, zoptymalizowana warstwa 
absorbera na wewnętrznej rurze szklanej
3. Aluminiowy profil dla optymalnego przenoszenia 
ciepła z absorbera do medium obiegu kolektora
4. U-rura ze stali specjalnej do efektywnego 
odtransportowania uzyskanego ciepła.
5. Izolacja wełną mineralną z powłoką aluminiową 
6. Obudowa zbieracza z jednostką przenoszącą 
ciepło. Zawiera rury zbiorcze i rozdzielacze oraz 
zbiera uzyskane w rurach ze specjalnej stali ciepło do 
dalszego transportowania do zbiornika ciepła
7. Zwierciadło CPC (Compound Parabolic 
Concentrator), wysokorefleksyjne, odporne na 
warunki zewnętrzne, z powłoką nowego rodzaju dla 
ochrony zwierciadła przed atakami korozji.
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• Maksymalne wartości transmisji wakum-rur 
poprzez pokrycie antyrefleksyjne z SiOx

• Maksymalne wartości refleksyjne zwiercia-
dła poprzez pokrycie antykorozyjne z SiOx

• Najwyższe osiągi przy najmniejszym zapo-
trzebowaniu miejsca zabudowy

• Nowoczesny, wyróżniający się design
• Najwyższe uzyski energii przy najmniejszym 
zapotrzebowaniu powierzchni i minimalnym 
udziale materiałowym
• Energetycznie optymalne wykorzystanie 
ograniczonej powierzchni dachów

• Bezproblemowo wysokie temperatury do-
celowe również przy niewielkim napromienio-
waniu, osiągane szybko z wysokim stopniem 
sprawności

montaż 
• Krótki czas montażu dzięki kompletnie 
zmontowanemu kolektorowi i kompaktowym, 
zależnym od zastosowania zestawom monta-
żowym.
• Prosta technika połączeń do rozbudowy 
poprzez połączenie wielu kolektorów obok 
siebie. Nie jest do tego wymagane dalsze 
orurowanie i izolacja cieplna.
• Zasilanie i powrót solar podłączane są  
w prosty sposób po jednej stronie kolektora.
• Wintegrowana rura powrotna i wysokiej ja-
kości izolacja cieplna.
• Możliwa wymiana rur bez potrzeby opróż-
niania kolektora – „suche połączenie”.
• Kompletny system solar Paradigma, moż-
liwy jest do zmontowania i instalowania bez 
potrzeby lutowania po stronie solar. Technika 
śrubunków zaciskowych i orurowanie do szyb-
kiego montażu SPEED w znacznym stopniu 
ułatwiają pracę.
• Duża elastyczność poprzez dostępność  
modułów kolektorów o różnej szerokości i wy-
sokości.  

AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50

Liczba wakum-rur szt. 14 21

Roczny uzysk kolektora Solar Keymark* kWh/a 2.225 3.338

Specyf czny roczny uzysk kolektora Solar Keymark 
(odn. p. czynnej)* kWh/(m²·a) 742 742

Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm 2.058 x 1.628 x 110 2.058 x 2.433 x 110

Powierzchnia brutto m² 3,35 5,01

Powierzchnia czynna m² 3 4,5

Ciężar montażowy kg 50 73

* Dowód: Solar Keymark, Załącznik i Certyf kat 011-7S 1889 R (średnia temp. kolektora 50 °C)

Fotowoltaika przeżywa w chwili obecnej intensyw-
ny rozwój. Na koniec 2006 roku na całym świecie 
zainstalowano 1 581 MW paneli fotowoltaicznych, 
a skumulowana moc wynosiła 6 890 MW nato-
miast już pięć lat później w roku 2011 zainstalowa-
ne zostało aż 27 650 MW baterii słonecznych, moc 
skumulowana urosła do 67 350 MW, a liczba ta 
wciąż rośnie.
Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, 
która według Ministerstwa Gospodarki ma wejść 
w życie w 2013 roku, stworzy nowe perspektywy 
dla technologii, których dotychczasowy system 
wsparcia nie wspierał w stopniu umożliwiającym 
ich rozwój, a do których z pewnością zalicza się 
właśnie fotowoltaika.
To fotowoltaika będzie jedną z technologii, które 
mogą w największym stopniu skorzystać na wpro-
wadzeniu nowego systemu wsparcia dla OZE,  
a przewidywany przez resort gospodarki poziom 
dopłat dla tej technologii – wraz z szybkim spad-
kiem kosztów instalacji PV – zwróci na nią uwagę 
inwestorów zarówno z kraju jak i zagranicy.
W odpowiedzi na nowe perspektywy rozwoju 
energetyki fotowoltaicznej w Polsce zespół Power-
Meetings.pl postanowił zorganizować „Międzyna-
rodowe Forum Fotowoltaiki” w dniach 28 luty –  
1 marca 2013 w Warszawie w hotelu Novotel Air-
port. Forum będzie dwudniowym, cyklicznym, mię-
dzynarodowym spotkaniem branży, spotkaniem 
konferencyjno-warsztatowym, które zgromadzi 
specjalistów z sektora PV. 
Celem Forum jest zintegrowanie środowisk bizne-
sowych, naukowych i samorządowych w celu pro-
mowania innowacyjnych i przyjaznych środowisku 
rozwiązań fotowoltaicznych. Forum promowało bę-
dzie zwiększenie wykorzystania i pozyskiwania ener-
gii słonecznej w oparciu o najnowsze technologie. 
Więcej

Międzynarodowe 
Forum Fotowoltaiki
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chodzie: rurowymi systemami tworzywowymi, 
grzejnikami płytowymi, regulacją temperatu-
ry w pomieszczeniu z wykorzystaniem termo-
statów. 
Najciekawsze projekty realizowane wtedy to 
m.in. 50 przedszkoli „typu szwedzkiego”,  
w których instalacje wykonano z rur Wirsbo, 
zamontowano grzejniki Purmo… Zdobyte 
wtedy doświadczenie i nawiązane kontakty 
umiał z powodzeniem wykorzystać później, 
gdy na początku lat 90. założył m.in. wraz  
z Jurkiem Fafińskim firmę TKM. Rozpoczęli im-

port grzejników najpierw ze Szwecji, a póź-
niej z Finlandii, termostatów z Niemiec i Danii. 
Równocześnie na rynku w branży zaszły spo-
re zmiany: udało się znieść zakaz stosowania 
grzejników płytowych i …nic już nie stało na 
drodze ekspansji tego grzejnika w Polsce.
Gdy w 1992 roku firma TKM została zakupiona 
przez koncern Rettig Heating, Wojciech Ma-
kowski został dyrektorem zarządzającym.  
W 2012 roku minęło więc 20 lat pracy w Ret-
tig Heating Sp. z o.o.

Szczerze odpowiada na pytania,  
nawet te trudne, a tych kilka zadaliśmy…

Na pytanie o przyczynę tak dużej ekspan-
sji grzejnika płytowego PuRmO na ryn-
ku polskim w latach 90. odpowiada, że 
oprócz ich niewątpliwych zalet (lekkie, trwa-
łe, szybko reagujące na zmiany temperatu-
ry w pomieszczeniu, praktycznie do każde-
go systemu c.o…) niebagatelną rolę odegrał 
marketing i promocja tych grzejników. Przez 
pierwsze lata rozwoju firmy obowiązywa-
ła zasada przeznaczania 5% obrotu właśnie 
na ten cel. Słuszność i skuteczność tej polityki 
potwierdziły badania rynkowe rozpoznawal-
ności marki: 67% Polaków kojarzyło nazwę 
PURMO z grzejnikiem płytowym.

Czy mija era grzejnika płytowego? Na to 
pytanie usłyszeliśmy pewną odpowiedź, że 
grzejnik płytowy będzie jeszcze długo domi-
nował w budownictwie wielorodzinnych (naj-
prostsze, najpewniejsze i zarazem najtańsze 
rozwiązanie), w domach jednorodzinnych zaś 
jest dobrym uzupełnieniem ogrzewania pod-
łogowego. Praktycznie nie ma jeszcze dla 
niego prawdziwej konkurencji.
Ciekawe są też opracowania dotyczące 
komfortu cieplnego i stref o różnej tempera-

Wojciech Makowski kończy 
swoją zawodową przygodę  
z grzejnikiem  
płytowym

  Urodzony w 1947 roku, warszawiak z krwi 
i kości, całe swoje życie spędził w tym mie-
ście. W 1972 roku ukończył studia na Poli-
technice Warszawskiej na wydziale MEiL-u 
(Mechaniczny Elektroniki i Lotnictwa). 
Pierwsze swoje szlify zawodowe w branży in-
stalacyjnej zdobywał w Centralnym Ośrod-
ku Badawczo-Rozwojowym Techniki Instala-
cyjnej INSTAL (wyłonionym z ITB). Tu właśnie 
nauczył się praktycznie wszystkiego o pro-
jektowaniu, wykonawstwie i tak napraw-
dę ówczesnych realiach instalacji centralne-

go ogrzewania. Były to czasy „szafowania” 
energią, nieskomplikowanych instalacji, prak-
tycznie bez żadnej regulacji. Na rynku prym 
wodził grzejnik żeliwny, stalowym poszczycić 
się mogło zaledwie kilka procent mieszkań. 
Niestety były to też czasy słabej jakości wody 
w instalacjach i w wielu miastach np. także 
w Warszawie obowiązywał zakaz stosowania 
tych grzejników, właśnie ze względu na moż-
liwość zapychania się ich i szybkiej korozji. W 
COBRTI spędził prawie 11 lat. Zapoznał się tu 
z nowymi technologiami stosowanymi na Za-

Wojciech Makowski, człowiek, który praktycznie 
wypromował grzejnik płytowy Purmo na rynku 
polskim przeszedł właśnie z początkiem tego roku 
na emeryturę, a tym samy zakończył swoją ponad 
20-letnią przygodę z firmą Rettig Heating Sp. z o.o.
Uznaliśmy, że jest to dobry moment,  
by porozmawiać z Wojciechem Makowskim  
o branży, powspominać jej rozwój i ocenić rynek  
z perspektywy zdobytego doświadczenia. 

  wywiad przeprowadziła Małgorzata Tomasik
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reckich, jak i polskich. Wysoka jakość niestety 
ma swoją cenę. Podobna sytuacja miała też 
miejsce jakiś czas temu na rynku niemieckim, 
jednak obronił się on nieźle, głównie ze wzglę-
du na preferencje niemieckich klientów, dla 
których liczy się jakość produktu i gwarancja 
jego niezawodnej pracy przez długie lata. Pol-
scy klienci też już zaczynają doceniać te cechy.

Zapytany o strukturę dystrybucji produk-
tów marki Purmo i konkurencję wśród klien-
tów tej marki przyznaje, że Purmo nigdy nie 
miało problemów z rynkiem. Jasno sprecyzo-
wane zasady, promocja dobrych płatników 
i dużych odbiorców służy w prosty sposób 
uporządkowaniu rynku. Purmo dba o swoich 
wszystkich odbiorców, wspiera ich w postaci 
programów, czy tematycznych akcji  skiero-
wanych do określonych grup. 
W historii firmy zdarzyło się sporadyczne odej-
ście dużego dystrybutora, ale zadziałało to 
w konsekwencji tylko na korzyść firmy, tam 
bowiem szybko umocnił się inny dystrybutor, 
zwiększając nawet sprzedaż w regionie.  

turze w pomieszczeniach. Według nich or-
ganizm ludzki najlepiej funkcjonuje w po-
mieszczeniach o zróżnicowanych warunkach 
temperaturowych – oczywiście w rozsądnym 
zakresie – tym samym bowiem zmuszony jest 
on do ciągłej pracy i dostosowywania się.  
Właśnie takie warunki panują w pomieszcze-

niach z …grzejnikami pod oknami.

Najtrudniejsze lata w firmie? Realnie pod-
chodzi do świata i umie trzeźwo oceniać rze-
czywistość …szczególnie w latach kryzysu,  
a takie się przecież zdarzają. Jednym 
z nich był 2001, rok trudny pod względem 

sprzedaży. Kolejną falę recesji mamy teraz 
(2011/12/13) i tym razem otwarcie przyznaje, 
że nie są to wdzięczne lata dla biznesu. 

Jako spore zagrożenie dla dość klarownej 
obecnie sytuacji na rynku grzejnikowym widzi 
ekspansję tanich marek, zarówno tych np. tu-

Naj… w życiu zawodowym Wojciecha 
Makowskiego
Największe wyzwanie zawodowe: 
- pionierska praca w latach 
90., by przekonać Polaków 
do montowania grzejników 
płytowych 
Najmniej znany epizod z życia 
zawodowego: 
- własna firma szyjąca… 
dżinsy, co prawda krótka, ale 
wielce pouczająca przygoda 
biznesowa 

Najlepsza decyzja: 
- przekonanie właścicieli 
firmy Rettig Heating do 
zakupu fabryki grzejników  
w Rybniku 
Najważniejsze w życiu 
zawodowym:
- odpowiednio dobrany  
zespół ludzi pracujących  
z przyjemnością, ale i…
odpowiednią motywacją

W dniu 28 listopada 2012 r. Komitet Przemy-
słu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parla-
mentu Europejskiego przyjął mandat nego-
cjacyjny dla Pakietu dokumentów „Horyzont 
2020” (Program Ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji w UE, wart 80 mld 
euro i składa się z 6 oddzielnych wniosków 
legislacyjnych). Będzie on następcą obec-
nego siódmego programu ramowego (7PR) 
od 2014 roku na okres siedmiu lat.

Dzięki pakietowi „Horyzont 2020” Komisja 
Europejska ma na celu połączenie działań 
badawczych w dziedzinie innowacyjno-
ści  z tymi powszechnie przeprowadzanymi 
w pierwszych siedmiu ramowych progra-
mach. Raport ma na celu znalezienie rów-
nowagi pomiędzy podstawowymi projekta-
mi badawczymi i tymi bliżej przemysłu.
90% budżetu sektora energetycznego 
jest przewidziane do przejścia na ener-

gooszczędną gospodarkę opartą głów-
nie na odnawialnych źródłach energii. 
Zatwierdzony program daje również spe-
cjalne miejsce dla sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez zarezer-
wowanie dla niego 20% budżetu, a nie 15% 
jak w ramach obecnego programu. Dla 
przemysłu i innowacji jest to 13,5% całego 
budżetu.
Dla branży pomp ciepła, jako urządzeń 

korzystających z OZE, oznacza to, że  
w latach 2014-2020 dostępny będzie duży 
budżet na nowe innowacyjne projekty, takie 
jak wykonywane w ramach 7PR (np. SEPE-
MO – Program badania efektywności pomp 
ciepła w warunkach realnej pracy, GRO-
UND-MED – Program badania efektywności 
gruntowych pomp ciepła w regionie basenu 
śródziemnomorskiego, i inne programy).
Źródło: PORT PC / EHPA

„Horyzont 2020” dla pomp ciepła – większy budżet na innowacyjne projekty
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W listopadzie 2012 r. stanowisko dyrektora sprze-
daży Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. objął Prze-
mysław Frolenko. Zastąpił on na tym stanowisku 
Gabriela Grabowskiego. 
Swoją karierę zawodową związał głównie z bran-
żą grzewczą. Pracował m.in. w firmie Buderus 
Technika Grzewcza, jako dyrektor jednego z od-
działów. 
Dobrze zna rynek instalacyjny zarówno pod kątem 
rozwiązań technicznych oferowanych w branży, 
jak i dystrybucji. Duże doświadczenie zdobył  
w segmencie urządzeń z zakresu odnawialnych 
źródeł energii, w tym m.in.: kolektorów słonecz-
nych i pomp ciepła.
W polskim rynku widzi duży potencjał na urządze-
nia OZE, dostrzega też konieczność rzetelnego 
wykonawstwa tych instalacji i ich wsparcia serwi-
sowego. Tu zaś liczy się wiedza, którą dysponuje 
firma Glen Dimplex i którą dzieli się z wykonawca-
mi z nią współpracującymi.
Pragnie kontynuować politykę sprzedaży pro-
duktów firmy Glen 
Dimplex  opartą na 
jasnych zasadach 
handlowych, z na-
ciskiem na umac-
nianie solidnej marki 
firmy. W firmie Glen 
Dimplex Polska bę-
dzie odpowiadał za 
kształtowanie polity-
ki sprzedaży, rozwój 
asortymentu  
i umacnianie wize-
runku marki Dimplex 
na polskim rynku.

Nowy dyrektor 
sprzedaży  
w Glen Dimplex Polska

W związku ze zmianami 
organizacyjnymi w Watt 
od 1 grudnia 2012 roku 
obowiązki dyrektora ds. 
sprzedaży i marketingu 
przejął wiceprezes za-
rządu Adrian Nikiel.
Adrian Nikiel ukończył 
Wydział Geologii Uni-
wersytetu Śląskiego  
w 1995 r. oraz Wydział 
Zarządzania i Marke-
tingu Akademii Ekono-
micznej w Katowicach 
w 1997 r. Posiada rów-
nież tytuł MBA Polish 
Open University oraz 
Oxford Brooks University.
Ostatnie 14 lat związał z sektorem chemicznym, w którym pracował na różnych 
stanowiskach managerskich, m.in. kierownika działu marketingu, key account 
managera, sales managera oraz dyrektora sprzedaży, głównie w obszarze B2B. 
Większość kariery zawodowej spędził, pracując w dużych światowych koncer-
nach, a także w firmach średnich i małych, gdzie odniósł wiele znaczących 
sukcesów.
Przez ostatnie 3 lata jako trener i coach pomagał usprawnić pracę, zwiększyć 
efektywność i osiągać doskonałe wyniki kadrom menadżerskim wielu czoło-
wych firm południowej Polski.
Uczestniczył ponadto w ponad 30 szkoleniach z zakresu zarządzania i sprzeda-
ży, prowadzenia szkoleń i facylitacji w Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz 
Polsce.
Z dniem 1 grudnia 2012 roku Adrian Nikiel przejął jednocześnie odpowiedzial-
ność za działania Działu Marketingu, Sprzedaży i Obsługi Klienta, Serwisu i Ob-
sługi Technicznej oraz Logistyki w firmie Watt.
Pozostałymi jednostkami organizacyjnymi w Watt takimi, jak: Dział Produkcji, 
Dział Badań i Rozwoju, Dział Kontroli Jakości oraz Dział Zaopatrzenia nadal za-
rządzać będzie prezes Sebastian Paszek.

Zmiany organizacyjne w WATT:  
Adrian Nikiel dyrektorem ds.  
sprzedaży i marketingu

27 grudnia 2012 r. weszła w życie nowe-
lizacja ustawy o efektywności energe-
tycznej. Przewiduje ona wyeliminowanie 
przepisów określających wymogi, jakie 
powinna spełniać osoba, która ubiega się 
o wykonywanie zawodu audytora efek-
tywności energetycznej.
Zgodnie z nowymi przepisami kwalifikacje 
audytorów nie będą musiały być po-
twierdzane na drodze administracyjnej 
przed komisją powołaną przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto au-
dytorzy efektywności energetycznej nie 
muszą posiadać wyższego wykształcenia 
technicznego, jeśli mają wieloletnie do-
świadczenie w wykonywaniu opracowań 
technicznych dotyczących efektywności 
energetycznej.
Ustawa znosi także obowiązek ubezpie-
czania się przez audytorów od odpowie-
dzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
w związku z wykonaniem audytu.
Nowe regulacje mają zwiększyć dostęp 
do zawodu audytora efektywności ener-
getycznej, a tym samym doprowadzić do 
wzrostu konkurencji i obniżki cen na tym 
rynku.
Ustawę z dnia 10 października 2012 r.  
o zmianie ustawy o efektywności energe-
tycznej opublikowano w Dzienniku Ustaw  
z 12 grudnia pod pozycją 1397.
www.sejm.gov.pl

Nowe zasady 
dostępu  
do zawodu 
audytora  
efektywności 
energetycznej
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ODPłYWY VIEGA DO BRODZIKÓW PRYSZNICOWYCH
Odpływy z serii Tempoplex zostały stworzone specjalnie z myślą o wyjątkowo płaskich bro-
dzikach z otworem odpływowym o średnicy 90 mm. Wysokość montażowa wynosi zaledwie  
80 mm, a wydajność (0,64 l/s) znacznie przewyższa wymogi normy. Odpływ wyposażono w po-
dwójne uszczelki i solidny kołnierz ze stali nierdzewnej. Czyszczenie umożliwia wyjmowany sy-
fon, gwarantujący dostęp do korpusu i specjalny korek, który wyciąga się jednym ruchem ręki. 
Do kabin prysznicowych z ekstremalnie dużym przepływem wody, firma Viega proponuje od-
pływ Tempoplex Plus o wydajności 0,85 l/s. Model przekonuje też najniższą wysokością zabu-
dowy – 60 mm, dzięki czemu idealnie sprawdza się przy remontach łazienek. 
Wydajny komplet odpływowy Domoplex to optymalne rozwiązanie do brodzików z otworem 
odpływowym o śr. 52 lub 65 mm. Wysokość montażowa 80 mm pozwala na prostą instalację. 
Syfon można łatwo zdemontować, a podwójna uszczelka gwarantuje absolutne bezpieczeń-
stwo. Domoplex jest dostępny w wersji z pionową rurą odpływową lub w wersji z kolankiem od-
pływowym 45º. 
Duoplex to odpływ zaprojektowany z myślą głównie o rodzinach. Potrafi on zamienić brodzik 
w prawdziwą wannę. Ma wyjmowaną rurę przelewową, umożliwiającą spiętrzenie wody na 
wysokość do 90 mm. Dzięki temu dzieci mogą wygodnie kąpać się w głębokim brodziku. Żeby 
woda spłynęła wystarczy wsunąć rurę z powrotem. 
Varioplex to funkcjonalność i wysoka jakość w atrakcyjnej cenie. Odpływ ten jest dostępny  
w wielu wersjach, na przykład z oddzielną rurą przelewową pozwalającą na napełnienie bro-
dzika wodą, z zaworem, z sitkiem lub zamknięciem typu „klik-klak”. Varioplex ma syfon, który 
można obracać o 360º, co znacznie ułatwia montaż.

 VIEGA

mISKA uSTęPOWA  
OMNIA ARCHITECTURA  
DIRECTFLUSH 
Villeroy&Boch wprowadza Omnię Architectu-
rę DirectFlush – podwieszaną miskę ustępową 
dedykowaną toaletom publicznym i szpital-
nym. Wyróżnia ją brak kołnierza wewnętrz-
nego, wszystkie elementy są odkryte, łatwo 
dostępne, a strumień wody opłukuje całą 
misę. Jest przy tym ekologiczna – wystarczy 
zaledwie 4,5 l wody do pojedynczego spłu-
kania, które daje taki sam rezultat, jak z uży-
ciem 6 litrów wody. Brak kołnierza wewnętrz-
nego niezwykle ułatwia czyszczenie miski,  
w efekcie czego możliwe jest usunięcie prak-
tycznie wszystkich bakterii i utrzymanie per-
fekcyjnej czystości w toalecie. Dlatego Omnia 
Architectura DirectFlush to idealne rozwiąza-
nie dla miejsc często uczęszczanych, jak toa-
lety publiczne i tych o podwyższonym rygorze 
higienicznym, jak np. szpitale. Miska ma wy-
miary 370x530 mm i jest dostępna w dwóch 
kolorach: White Alpin i Pergamon, również  
w wersji z ceramicplus. 

W kolekcji Omnia Architektura dedykowanej in-
westycjom komercyjnym zastosowano systemy 
oszczędzania wody: Aquareduct i GreenGain,
a także niewidoczne mocowania, które uła-
twiają sprzątanie. Bezpieczeństwo i wygodę 
użytkowania, zapewniają łagodne, zaokrąglo-
ne krawędzie produktów. Atutem dla budyn-
ków komercyjnych są też proste, purystyczne 
formy ceramiki sanitarnej i wanien, które nie 
podlegają kaprysom mody – zawsze wyglą-
dają elegancko i współcześnie. 

 VILLEROY&BOCH
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mIERNIK TESTO 416
testo 416 to kompaktowy anemometr z dołą-
czoną sondą wiatraczkową i rękojeścią telesko-
pową (maks. 890 mm). Wydatek jest wykazy-
wany bezpośrednio na wyświetlaczu miernika. 
Dokładne wskazanie tego parametru uzysku-
je się dzięki możliwości łatwego wprowadze-
nia pola przekroju kanału do pamięci mierni-
ka. Funkcja uśredniania (punktowa i czasowa) 
dostarcza informacji o średnim wydatku. Ane-
mometr testo 416 wskazuje również wartości 
maksymalne oraz minimalne z każdego po-
miaru. Dodatkowa funkcja HOLD umożliwia 
zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu.
• Bezpośrednie wyświetlanie wartości 
przepływu
• Kalkulacja wartości średniej w czasie i punkcie
• Wartości max/min
• Przycisk Hold do „zamrażania” odczytów
• Podświetlany wyświetlacz
• Funkcja Auto OFF
• TopSafe – walizka ochronna (opcjonalnie)

Dane techniczne 
Temperatura pracy: od -20 do 50°C
Typ baterii: 9 V bateria blokowa, 6F22
Żywotność baterii: 80 h
Waga: 325 g
Wymiary: 182x64x40 mm
Materiał obudowy: ABS

 TESTO

GRZEJNIK ZEHNDER QUARO
Nowy grzejnik Zehder Quaro dostępny jest w ofercie Zehnder od stycznia 2013. Zehnder Quaro zbudowany 
jest z horyzontalnie ułożonych, laserowo spawanych kwadratowych profili stalowych, zamkniętych w oka-
lającej je ze wszystkich stron ramie. Grzejnik pokryty jest lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016, po-
zostałe kolory z palety barw Zehnder są dostępne za dopłatą. Występuje również w wersji z powłoką chrom 
lub w wykonaniu z stali nierdzewnej. Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej za 
pomocą uchwytów (opcja). Zehnder Quaro występuje w opcji – zasilanie wodne i zasilanie wodno-elek-
tryczne. Quaro w opcji – zasilanie wodne ma kolektory poziome o wym. 25x25 mm, ułożone w odstępach 
w ramie z profilu o wymiarach 30x30 mm. Moc grzewcza jest zgodna z EN 442, oznaczenie CE. Przyłącza 
c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umożliwiają podłączenie centryczne (2x½” z rozstaw  
50 mm) oraz wprowadzenie grzałki elektrycznej w kolektor pionowy na jednej z krawędzi. Odpowietrznik ma 
½”. W przypadku zasilania wodno-elektrycznego grzałka elektryczna SAFIR jest zamontowana na dole po 
prawej stronie z odrębnym sterownikiem na podczerwień. W zestawie znajduje się kabel zasilający o dł. 1,2 m.
Dodatkowo grzejniki są przebadane zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa i mają zabezpieczenie 
przed strumieniami wody. Napięcie zasilania to 230 V. Obudowa grzałki dostępna jest w kolorze grzejnika. 

 ZEHNDER

CENTRALA WENTYLACYJNA ATOMIC 
Najnowszym rozwiązaniem firmy Berluf jest centrala Atomic na zagrożenia biologiczno-chemiczno-radioaktywne. System ten jest dedykowany do 
pomieszczeń pełniących funkcję schronu, bunkra. Urządzenie gwarantuje bezpieczeństwo podczas zdarzeń, do których może dojść w czasie kon-

fliktu zbrojnego, niebezpieczeństwa nuklearnego, jak również podczas nagłych zjawisk po-
godowych. Zadaniem nowej centrali Berluf jest bowiem doprowadzenie do pomieszczeń 
oczyszczonego i przefiltrowanego powietrza z zewnątrz. W centrali kilka poziomów filtracji, któ-
re pozwalają usunąć wszystkie, niebezpieczne substancje z powietrza.  Stopień oczyszczania 
powietrza to skuteczność 99,995%. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest oczyszczanie powie-
trza nie tylko z bakterii i wirusów, ale także z pyłu promieniotwórczego powstającego w wyni-
ku działania np. bomby nuklearnej. Centrala Atomic firmy Berluf wykonana jest w całości ze 
stali nierdzewnej. Dzięki temu odporna jest na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Produ-
cent zaleca, by centrala była podwieszona i pracowała w pozycji poziomej. 
Centrala biologiczno-chemiczna Atomic: cena netto 19 000 zł

 BERLUF

http://www.instalreporter.pl


p r o d u k t y d O  s p I s U  T R E Ś C I

Spis reklamodawców
Forum Wentylacja str. 18, KAN str. 14, portale Klimatyzacja.pl, Ogrzewnictwo.pl str. 4, 
portal Wentylacja.com.pl str. 6, SPS Klima str. 25, TA Hydronics str. 3,  
Targi Kielce str. 5, Vesbo Poland str. 1. 

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.

WODNO-ELEKTRYCZNY 
GRZEJNIK łAZIENKOWY NEFERTITI
Grzejnik łazienkowy Neferetiti firmy Atlantic wypeł-
niony jest specjalnym płynem grzewczym o nazwie  
Fluide, łączy więc w sobie cechy grzejnika elektrycznego  
i wodnego. W suszarce łazienkowej Nefertiti grzał-
ka nurkowa została skonstruowana ze stali nierdzew-
nej inox i ma moc wyjściową 4,1 W/cm2. Inox wynalazł  
w 1913 r. Harry Brearley, który odkrył, że mieszanka żela-
za, węgla i chromu nie rdzewieje nawet przy długotrwa-
łym kontakcie z sokiem z cytryny i octem. Wersję Mixt 
grzejnika można podłączyć do centralnego ogrzewa-
nia, ma ona także (podobnie jak wersja Ventilo) system 
z niezależnym i cichym wentylatorem o mocy 1000 W. 
Producent dołącza do Nefertiti dwa praktyczne uchwy-
ty, które ułatwiają suszenie szlafroków i drobnej bielizny. 

Grzejnik ma elektroniczny termostat temperatury:
– 3 zakresy temperatury pracy: KOMFORT 
10-28°C, EKO (temperatura KOMFORT po-
mniejszona o 3,5°C), ANTYZAMARZANIE 
7°C,
– amplituda <0,1°C,
– tolerancja <1,5°C,
– podświetlane pokrętło regulacji tempera-
tury KOMFORT z funkcją ANTYZAMARZANIE,
– podświetlane pokrętło wyboru zakresu 
czasu pracy dla trybu TURBO - ¼, ½, 1, 2 h,
– podświetlany przycisk włącz/wyłącz funk-
cję TURBO,
– podświetlany przycisk włącz/wyłącz urzą-
dzenie,
– blokada ustawień termostatu np. przed 
dziećmi,
– kompatybilny z systemem sterowania 
PASS Program.

 ATLANTIC
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