
08
2013

s i e r p i e ń  08 / 2013 

w w w . i n s t a l r e p o r t e r . p l

SpiS treści 

r
ek

la
m

a

NowoczesNe
systemy

grzewcze

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. (42) 649 36 00, fax (42) 649 36 01

www.immergas.com.pl
immergas@immergas.com.pl

A K T U A L N O Ś C I  / 2, 22
Jak rząd Wielkiej Brytanii wspiera 
OZe? / 31

P O R A D Y 
Ogrzewanie podłogowe: regulacja 
temperatury i regulacja hydrauliczna / 10 
Niestandardowe układy połączeń 
kolektorów słonecznych / 12 
Wydajność wymiennika c.w.u. a moc 
wężownicy – przyczyny niedogrzania 
wody w zbiorniku / 13 

A R T Y K U Ł Y 
T E C H N I C Z N E
Zawieszona kondensacja, czyli  
o… kotłach wiszących / 14 
Brötje – lepiej mieć pewność / 20 
Kotły Buderus Logamax plus GB072 
z mobilnym sterowaniem i kontrolą 
z dowolnego miejsca / 21 
Rodzina kotłów MCR3 – wiszące 
kondensaty De Dietrich / 23 
Immergas – modernizacja c.o.  
w mieszkaniu, czyli jaki kocioł 
wybrać? / 24 
Kondensacyjne kotły Junkers – 
korzyści nie tylko ekonomiczne / 26 

Lambda Pro Control 2.0 – parametr 
optymalizujący spalanie w kotłach 
Vitodens / 27 
Analizatory spalin testo 330LL  
i testo 320 – funkcje pomiarowe / 29 
Głowice VERSA & RAVIS –  
jedyne właściwe na zawory  
RTD-N Danfoss / 32 
Hewalex EKONTROL – zdalny 
monitoring instalacji solarnej  
i pompy ciepła / 33 
Jak dobierać zbiorniki c.w.u.? (2) / 36 

AQA therm – program ochrony 
instalacji / 39 
Zawory napowietrzające piony 
kanalizacyjne / 43 
Trudny II kwartał 2013 r.  
w budownictwie i instalacjach / 47 
Klatki energetyczne – nowy rodzaj 
kolektorów gruntowych / 50 

W Y W I A D 
Systherm – mariaż praktyki i nauki / 52 
265 lat Villeroy & Boch – wielka 
historia rodzinnej firmy / 54

P R O D U K T Y  / 55

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


W terminach 12-13.09.2013 r. 
(wyjazd z Lublina) i 19-20.09. 
2013 r. (wyjazd z Rzeszowa) 
organizowany jest wyjazd do  
fabryki SolarWorld  Freiberg  
k. Drezna (Niemcy) na praktycz-
ne 2-dniowe szkolenie z zakresu 
instalacji fotowoltaicznych połą-
czone ze zwiedzaniem fabryki  
i elektrowni fotowoltaicznej 8 MW.

Podczas szkolenia organizatorzy 
zapewniają:
- omówienie wytycznych projek-
towych i montażowych, 
- przeprowadzenie praktycznych 
zajęć z montażu paneli fotowol-
taicznych,
- zapoznanie z ofertą produkto-
wą SolarWorld,
- zwiedzanie instalacji fotowol- 

taicznej o mocy 8 MW,
- zwiedzanie fabryki m.in: przej-
ście przez całą linię produkcyjną 
modułów, 
- w laboratorium zapoznanie się 
z testami, którym poddawane są 
moduły.
Uczestnikom wyjazdu zostają za-
pewnione:
- materiały szkoleniowe,

- certyfikat,
- transport, 
- wyżywienie, 
- zakwaterowanie,
- opieka tłumacza.
Możliwość wyjazdu z Warszawy.
Cena: 1200 zł netto + VAT
Więcej informacji:
biuro@wokolslonca.pl
tel. 609 686 680

Zaproszenie do fabryki ogniw fotowoltaicznych do Niemiec
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DzU z dnia 8 sierpnia 2013 r. opublikował ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności (DzU z 2013 r., poz. 898). Ustawa wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 sierpnia 2013 r. 
Celem wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych do polskiego systemu 
prawnego jest dostosowanie ustawy o wyrobach budowlanych do wy-
magań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowa-
ne warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylają-
cego dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
Zgodnie z nowelizacją ustawa będzie określała zasady wprowadzania 

do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowla-
nych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do ob-
rotu lub udostępnianych na rynku oraz właściwość organów w zakresie 
wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków – wynikających  
z powyższego rozporządzenia. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyznaczy w drodze 
decyzji, jednostki oceny technicznej (JOT) upoważnione do wydawa-
nia europejskich ocen technicznych dla grup wyrobów budowlanych 
wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia.
www.abc.com.pl

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych

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.analizatorspalin.pl/
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W dniach 10-11 października 2013 r. w Hotelu 
Windsor w Jachrance odbędzie się kolejna edy-
cja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Sys-
temów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack 
Seconet i Partnerzy. Zgodnie z regułą przyjętą 
przez organizatorów w roku ubiegłym spotka-
nie będzie miało charakter przede wszystkim 
szkoleniowy. W ciągu dwóch dni specjalistycz-
nych, merytorycznych wykładów połączonych 
z praktycznymi warsztatami, uczestnicy będą 
mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. 
Najważniejszym punktem imprezy będzie pre-
zentacja „na żywo” procedury zadziałania 
wszystkich zintegrowanych systemów bezpie-
czeństwa podczas pożaru. Do współorganizacji 

zostali zaproszeni producenci innych systemów: 
BELIMO Siłowniki – producent napędów klap 
pożarowych oraz siłowników i zaworów prze-
znaczonych do instalacji HVAC; GAZEX – firma 
zajmująca się konstruowaniem, produkcją oraz 
propagowaniem stosowania elektronicznych 
urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń ga-
zów toksycznych i wybuchowych, Johnson 
Controls – dostawca produktów i usług w za-
kresie systemów HVAC (chłodnictwa, wenty-
lacji, klimatyzacji i ogrzewania) oraz Systemów 
Automatyki Budynkowej i BMS; chrack Tech-
nik Polska Sp. z o. o. – dostawca produktów  
i rozwiązań w zakresie rozdziału energii elek-
trycznej oraz transmisji danych teletechnicz-
nych, Sony Europe Limited; Supo Cerber, 
TOA Electronics Europe, XTRALIS.
Szczegółowy plan spotkania (tematyka  
w sesji wykładowej) oraz panele warsztato- 
we poszczególnych firm zostaną opubliko- 
wane we wrześniu br.

KAN, producent instalacji wodnych i grzew-
czych od dawna aktywnie współpracuje ze 
szkołami i uczelniami technicznymi. „Szkoła 
KAN – z nami poznasz praktyczną stronę za-
wodu” to autorski program spółki KAN, skie-
rowany do uczniów ostatnich klas zawodo-
wych szkół technicznych. W ten sposób firma 
dba o swoje przyszłe kadry oraz pomaga 
uczniom w świadomym wyborze i poznaniu 
przyszłego środowiska pracy.  
Projekt „Szkoła KAN” to efekt wieloletniej 
współpracy spółki z Zespołem Szkół Zawodo-
wych Nr 2 w Białymstoku. Program obejmie 
uczniów III i IV klasy o kierunku technik-me-
chatronik, kształcących przyszłych operato-
rów maszyn CNC. 
Program będzie przebiegał w czterech eta-

pach i obejmował cały rok szkolny. Pierwszy 
to zwiedzanie produkcji KAN, prezentacja 
parku maszynowego i stanowisk objętych 
kierunkiem nauczania.  
Kolejny etap będzie realizowany w szkole, 
podczas zajęć lekcyjnych – uczniowie po-
znają technologie produkcji, dowiedzą się 
także, jakie wymagania muszą spełnić, by 
skutecznie zabiegać o pracę, co jest ważne 
dla pracodawców poszukujących pracow-
ników. Trzeci etap obejmie różnego rodzaju 
prezentacje, przygotowane przez przedsta-
wicieli KAN w ramach konkretnych zapropo-
nowanych przez szkołę tematów nauczania. 
Ostatni element programu to praktyki zawo-
dowe, skierowane do uczniów zainteresowa-
nych pracą w spółce.

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych 
Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 

Zakupy przez komórkę możliwe są dzięki 
wersji mobilnej serwisu internetowego BIM-
SPLUS24, dostępnej do pobrania na urzą-
dzeniach mobilnych wyposażonych  
w system Android lub iOS firmy Apple. 
Aplikacja BIMSPLUS24 Mobile to łatwy  
i wygodny dostęp z poziomu urządzeń 
mobilnych do ponad 200 tysięcy produk-
tów znajdujących się w ofercie Grupy BIMs 
PLUS. Aplikacja jest dostępna do pobrania 
w sklepie Google Play lub App Store. 
Po jej zainstalowaniu na swoim telefonie/
tablecie wystarczy zalogować się za po-
mocą identyfikatora i hasła używanego do 
logowania się w tradycyjnej wersji serwisu 
internetowego bimsplus24.pl

Wersja mobilna BIMSPLUS24 już dostępna

Szkoła zawodu KAN 

http://www.instalreporter.pl


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

www.ogrzewanie.danfoss.pl

Ostra obniżka nawet do 15%
na termostaty i zawory Danfoss,
a dla najlepszych zwrot gotówki

10 000 PLN

Łączna pula nagród
pieniężnych dla
uczestników promocji.

do wygrania

Promocja

Raport IEO:  
rynek kotłów i urządzeń 
wykorzystujących 
biomasę 

Wykorzystanie energii spalania biomasy do 
celów grzewczych w warunkach krajowych 
staje się obecnie coraz bardziej uzasadnioną 
ekonomicznie i technologicznie alternatywą 
dla tradycyjnych kotłów grzewczych. Pomi-
mo ciągłej dominacji na rynku urządzeń wy-
korzystujących paliwa konwencjonalne, za-
uważalny jest rozwój sektora produkcji kotłów 
na biopaliwa stałe oraz ich rosnący udział  
w ofertach polskich producentów.
Według szacunków Instytutu Energetyki Od-
nawialnej (IEO) w Polsce użytkowanych jest 
blisko 90 tys. kotłów dedykowanych na bio-

masę, które wykorzystują drewno opałowe, 
bądź pelet. 
Roczna sprzedaż przewyższa 15 tys. sztuk, co 
oznacza, że rocznie przybywa ponad 300 
MW. Tylko w roku ubiegłym wartość sprzeda-
ży wyniosła ponad 150 mln zł. 
Zasadniczy obrót realizowany jest w segmen-
cie kotłów do 70 kW – w przypadku kotłów 
dedykowanych na biomasę jest to segment 
o mocach poniżej 40 kW i 40-70 kW, nato-

miast wśród kotłów wielopaliwowych domi-
nuje segment poniżej 40 kW.

Więcej informacji oraz raport „Rynek kotłów 
i urządzeń wykorzystujących biomasę w Pol-
sce” można kupić na stronie IEO: www.ieo.pl.
Wraz z raportem dostępna jest również baza 
danych urządzeń grzewczych wykorzystują-
cych biomasę i przedsiębiorstw działających 
w tym sektorze.

Struktura sprzedaży kotłów według mocy i rodzaju sprzedanych urządzeń w roku 2012, 
opracowanie IEO
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www.ogrzewanie.danfoss.pl/promocje

Firma Sotralentz zaprasza na szkolenia w Skierniewicach. Warszta-
ty będą obejmowały dostępne w ofercie Sotralentz technologie: 
oczyszczalnie hybrydowe typu SL BIO (połączenie złoża biologicz-
nego i osadu czynnego), oczyszczalnie z tunelami filtracyjnymi (bez 
kamienia, rur, ani geowłókniny), jak również tradycyjne oczyszczal-
nie drenażowe (kamień, rura, geowłóknina). Szkolenia adresowa-
ne są głównie do instalatorów, którzy specjalizują się w montażu 
przydomowych oczyszczalni ścieków lub mają zamiar w najbliższym 
czasie rozpocząć tego typu działalność. Oprócz wiedzy meryto-
rycznej będzie okazja obejrzeć wzorcową instalację oczyszczalni 
BIO DUO. Szkolenia odbywać się będą w sali konferencyjnej w po-
bliżu fabryki Sotralentz w Skierniewicach. Przewidywany czas szko-
lenia: 4-6 godz. Termin najbliższego szkolenia: 24.09.2013 r. Zapisy 
wyłącznie drogą mailową na adres jolanta.sych@sotralentz.pl

SOTRALENTZ: szkolenia 
dla instalatorów 

Firma Valxex rozpoczę-
ła „Promocję do końca 
lata” na wybrane pro-
dukty. Tylko do 20 wrze-
śnia 2013 roku kupując 
produkty z promocji, 
zyskuje się dodatko-
wy rabat. Szczegóły u 
przedstawicieli handlo-
wych.
Więcej

Promocja 
do końca lata 

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://pl.heating.danfoss.com/Content/5ee1d042-96ad-4619-b772-4983571b5b9a_MNU17575711_SIT18.html
http://valvex.pl/httpdocs/sites/default/files/upload/pliki_do_pobrania/Promocja_do_konca_lata.pdf
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ARISTON: rozwiń  
nazwę NUOS i wygraj 
pompę ciepła

Zakończyły się właśnie prace nad wdro-
żeniem nowej identyfikacji wizualnej firmy 
PERFEXIM LTD. Najbardziej widoczną transfor-
macją było opracowanie nowego logotypu 
firmy, który jest prostszy w formie i dzięki temu 
czytelniejszy.
 
Ważną zmianą jest sposób i forma opra-
cowywanych materiałów reklamowych. 
Powstał nowy katalog, cennik, jak i szereg 
materiałów dotyczących naszych produk-
tów. Opracowano także nowy wzór graficzny 

opakowań i oznaczeń samych produktów. 
Końcową fazą prac była realizacja nowej 
strony internetowej, bardziej funkcjonalnej  
i nowoczesnej.
Oprócz zmian wizualnych, firma podjęła sze-
reg działań mających na celu usprawnienie 
relacji z klientem i stworzenie jeszcze bardziej 
atrakcyjnej oferty sprzedażowej. Najważniej-
sze z tych działań to włączenie do asorty-
mentu nowych produktów i wdrożenie syste-
mu lojalnościowego dla stałych klientów.
www.perfexim.com.pl

W dniach 16-17 października w Centrum Expo XXI 
w Warszawie odbędzie się RENEXPO® Poland. 
We współpracy z polskimi stowarzyszeniami bran-
żowymi, REECO Poland organizuje konferencje  
i fora dotyczące najważniejszych tematów z za-
kresu OZE. Konferencje i fora RENEXPO® Poland  
z ponad 1300 uczestnikami stały się ważnym 
miejscem spotkań i wymiany informacji o naj-
nowszych trendach i osiągnięciach na rynku 
energii odnawialnej. Platforma umożliwia nawią-
zanie kontaktów i zapoznanie się z najnowszym 
know-how. Prelegenci wywodzący się ze świata 
polityki, kręgów uniwersyteckich oraz firm na co 
dzień trudniących się branżą OZE zaprezentują 
swoje doświadczenia i najnowsze trendy. 

W tym roku podczas RENEXPO Poland będzie 

można wziąć udział w następujących konfe-
rencjach:
- 2. Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Techno-
logii Pomp Ciepła
- 2. Konferencja na Temat Biopaliw
- 3. Konferencja Fotowoltaiki w Polsce
- 2. Forum Biogazu w ramach RENEXPO Poland
- Forum Biomasy
- 3. Konferencja Energetyki Wodnej w Polsce
- 3. edycja Dnia Samorządowca w ramach  
RENEXPO® Poland 2013
- 1. Konferencja Inteligentna Energetyka
- Zmiany w systemach uprawnień energetycz-
nych; uprawnienia energetyczne, certyfikowa- 
nie instalatorów.
- Praktyczne Aspekty Inwestycji w Zieloną Energię
Więcej

RENEXPO®Poland

Ponieważ pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej są coraz częściej wybieranym produktem, 
ich nazwa z pewnością budzi skojarzenia lub pozwala 
na zabawną grę słów. Firma Ariston Heating zaprasza 
do konkursu. 
Chcesz wygrać pompę ciepła NUOS 80? 
Wejdź na stronę http://konkurs.nuos.aristonheating.pl./ 
i rozwiń skrót NUOS. Wykaż się kreatywnością, a być 
może staniesz się szczęśliwym posiadaczem pompy 
ciepła!

Zmiana identyfikacji wizualnej 
firmy PERFEXIM 

http://www.instalreporter.pl
http://www.perfexim.com.pl/
http://www.renexpo-warsaw.com/334.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/334.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/340.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/fotowoltaika.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/339.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/335.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/333.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/348.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/348.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/391.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/394.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/394.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/394.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/395.html?&L=0
http://www.renexpo-warsaw.com/index.php?id=7&L=0
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2.09.2013 Lubin, ul. Towarowa 5
3.09.2013 Wrocław, 

ul. Krakowska 119
4.09.2013 Opole, 

ul. Budowlanych 44B
5.09.2013 Jelenia Góra,

ul. Grunwaldzka 53

9.09.2013 Kłodzko, ul. Zajęcza 4
10.09.2013 Kraków,

ul. Rzemieślnicza 20A
11.09.2013 Tarnów, 

ul. Lwowska 134
12.09.2013 Bielsko Biała, 

ul. Piekarska 20

16.09.2013 Przyszowice, 
ul. Graniczna 82

17.09.2013 Katowice, ul. Kępowa 45B
18.09.2013 Lublin, 

ul. Budowlana 26A
19.09.2013 Kielce, 

ul. Krakowska 287A

Najbliższe spotkania w hurtowniach Bims Plus

start godz. 11:00 • ZAPRASZAMY!

Partnerzy: Organizatorzy: Patronat medialny:

rekl ama

Zespół Laboratoriów Badawczych oraz Zakład 
Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej speł-
niają wymagania określone w rozporządzeniu 
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w zakresie 
prowadzonej działalności (badania laborato-
ryjne i certyfikacja). Instytut Techniki Budowla-
nej uzyskał autoryzację Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w celu 
notyfikowania jako jednostki upoważnionej do 
wykonywania zadań strony trzeciej w procesie 
oceny i weryfikacji stałości właściwości użyt-
kowych, określonych w rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
Więcej 

Akredytacja ITB do CPR

W lipcu w branży budowlanej ogłoszono najwięcej 
upadłości – 33 przypadki, czyli jedną trzecią wszyst-
kich upadłości. Problemy branży budowlanej po-
ciągają za sobą bankructwa firm produkcyjnych  
i hurtowni, a także firm przewozowych. W lipcu zban- 
krutowało w sumie 98 firm – najwięcej od 10 lat.
Siedem spośród szesnastu firm produkcyjnych,  
o których upadłości poinformowano w lipcu,  
to firmy budowlane. Najwięcej z nich upadło  
w południowych rejonach kraju, takich jak Śląsk, 
Dolny Śląsk, Podkarpacie i Małopolska. Plajtują 

głównie firmy specjalizujące się w budowie dróg 
i innych elementów infrastruktury oraz w pra-
cach wykończeniowych. Konsekwencją kryzysu 
w branży budowlanej były nie tylko upadłości 
firm produkcyjnych, ale również hurtowni. Spo-
śród dwudziestu hurtowni, które upadły w lipcu, 
dziewięć zaopatrywało branżę budowlaną, 
a trzy sprzedawały artykuły do wyposażenia 
mieszkań. Główną przyczyną upadłości jest 
utrata płynności finansowej.
www.newseria.pl

W lipcu w budowlance najwięcej bankructw 

Od 12 lipca br. do odwołania firma De Dietrich 
prowadzi promocję „Osłona do kotła MCR3 za  
1 PLN”. Akcja skierowana jest do klientów koń-
cowych, firm instalacyjnych za pośrednictwem  
i przy wsparciu partnerów hurtowych.  
Osłona maskująca połączeń przed promocją 
miała cenę katalogową 153 zł netto, cena 

promocyjna w ramach akcji to 1 zł netto. Przy 
jednorazowym zakupie przez instalatora jednej 
sztuki dowolnego modelu kotła typoszeregu 
MCR 3, po dniu rozpoczęcia akcji, Hurtownia 
Partnerska De Dietrich zapewni mu możliwość 
zakupu osłony maskującej połączeń za cenę 
promocyjną.

NFOŚiGW przyjął aktualizację programu do-
płat do kredytów na budowę domów ener-
gooszczędnych. Podstawowym powodem 
aktualizacji jest konieczność doprecyzowa-
nia wymagań technicznych dla dofinanso-
wywanych budynków (zał. 3 do programu), 
opublikowanych 29/11/2012. Do tych wytycz-

nych NFOŚiGW otrzymał szereg uwag zgła-
szanych przez potencjalnych beneficjentów, 
projektantów, audytorów. Wszystkie istotne 
uwagi były opiniowane przez autorów wy-
tycznych i efektem prowadzonych prac jest 
niniejsza aktualizacja. 
Więcej

De Dietrich: osłona do kotła MCR3 za 1 PLN

Aktualizacja programu dopłat  
do budowy domów energooszczędnych

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/akredytacja-instytutu-techniki-budowlanej-do-cpr/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/aktualizacja-programu-priorytetowego/
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Ze względu na ogromne zainteresowaniem 
akcją promocyjną „Caius rozdaje Premie 
2013”, w której Immergas premiuje instalato-
rów za zakupy wybranych kotłów, promocja 
zostaje przedłużona do 30 września 2013 roku. 
Przypominamy, że nagrody przyznawane są 
za zakup następujących produktów:
• Victrix 26 kW/24 kW X – nagroda 200 zł
• Victrix 24 kW X z zasobnikiem wolno stoją-

cym c.w.u. – nagroda 200 zł,
• Victrix Zeus Superior – nagroda 400 zł.
Premie pieniężne za zakup kotłów są przeka-
zywane na dedykowaną kartę VISA Immer-
gas, którą instalator otrzymuje po zakupie 
kotła i zarejestrowaniu się do programu.  
Dodatkowe informacje na temat promocji 
dostępne są na stronie  
www.autoryzowanyinstalator.pl

Caius rozdaje Premie – przedłużenie promocji

W trzyletniej historii popularnego na polskim 
rynku programu dopłat to kolejna zmiana, 
wprowadzona pod kątem potrzeb zmienia-
jącego się rynku. Do obliczania wielkości do-
płaty indywidualnej zastępuje się powierzch-
nię całkowitą (wymiarów zewnętrznych) 
paneli słonecznych na powierzchnię czynną 
wytwarzającą ciepło.  
Klient będzie mógł zatem zdecydować czy 
kupić więcej paneli charakteryzujących się 
mniejszą efektywnością, czy mniej, ale za to  
o wysokiej sprawności. Za każdym razem jed-
nak otrzyma dofinansowanie na powierzch-
nię czynną urządzenia. Zmiany te nastąpiły  
w wyniku pojawienia się na rynku kolektorów, 
w których występują coraz większe różnice 
pomiędzy wymiarami obudowy solarów  
a ich powierzchnią czynną. Pierwotne wyko-
rzystanie wymiarów zewnętrznych kolektora 
słonecznego w regule dopłaty do kredytu 
było uzasadnione potrzebą stosowania pro-
stych reguł, przyjętych w innych krajach oraz 
przystępnych dla pracowników sektora ban-
kowego obsługującego klientów. Zmienione 
zapisy programu priorytetowego obowiązują 
dla umów kredytu z dotacją zawieranych  
od 01.10.2013 r.
Bez względu na wybór producenta, każ-
dy właściciel urządzenia z dopłatą NFO-
ŚiGW, ma prawo do obligatoryjnej, 5-letniej 
gwarancji na podzespoły urządzenia oraz 
3-letnią rękojmię na montaż zestawu ko-
lektorowego. Taką zmianę wprowadzono 
po stwierdzonych przypadkach, z których 
wynikało, że niefachowy montaż istotnie 
zmniejszał sprawność dobrych jakościowo 
urządzeń. Dzisiaj na rynku pracuje szereg 

małych firm montażowych posiadających 
wymagane przez NFOŚiGW certyfikaty jako-
ści usług, które rekrutują tylko wykwalifiko-
wanych pracowników. 
Dotychczas w ramach wspomnianego progra-
mu wypłacono dotacje, na łączną kwotę pra-
wie 280 mln zł dla 42 tys. beneficjentów, 
którzy zainstalowali kolektory o łącznej po-
wierzchni przekraczającej 280 tys. m2. Tym 
samym co roku ograniczymy emisję CO2  
o 44 tys. ton.
Zmiany w dotacjach NFOŚiGW dotyczące 
kwoty dopłaty do zakupu instalacji kolek-
torów słonecznych, która teraz będzie uza-
leżniona będzie od powierzchni czynnej ko-
lektora, a nie jak dotychczas od całkowitej 
powierzchni instalacji, to reakcja na liczne 
prośby, skargi i wnioski inwestorów i polskich 
producentów kolektorów, którzy już dawno 
interweniować w tej sprawie w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska. Wyniki testów 
są dla chińskich produktów bezlitosne. Mniej-
sza o połowę instalacja polskiej firmy Watt 
wytwarza tyle samo energii, co faworyzowa-
ne dotychczas przez system dopłat NFOŚiGW 
duże gabarytowo, chińskie instalacje. Firmy 
instalujące kolektory, automatycznie pole-
cały swoim klientom te instalacje, na które 
dostaną więcej pieniędzy z dofinansowania. 
Najczęściej nikt się nie zastanawiał nad wy-
dajnością instalacji, ani gwarancją na sprzęt. 
Główną rolę odgrywała cena.

Informacje o programie dopłat do kredytów 
na kolektory słoneczne

Więcej

17 lipca opublikowano rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko 
(DzU poz. 817). Nowelizacja rozszerza katalog 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko m.in. o duże insta-
lacje do przesyłu i wychwytywania CO2 w celu 

podziemnego składowania oraz o instalacje do 
podziemnego składowania CO2. Nowelizacja 
zawiera regulacje ułatwiające poszukiwanie 
gazu łupkowego. Podwyższono w wielu przy-
padkach próg głębokości otworów wiertniczych 
wykonywanych w celu rozpoznawania lub po-
szukiwania złóż kopalin (z 1000 do 5000 m).
Więcej

Nowelizacja przepisów dotyczących 
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

NFOŚiGW zmienił program 45% dopłat  
do kolektorów słonecznych

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne/informacje-o-programie/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne/informacje-o-programie/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nfosigw-zmienil-program-45-doplat-do-kolektorow-slonecznych/
http://instalreporter.pl/bez-kategorii/nowelizacja-przepisow-dotyczacych-oddzialywania-przedsiewziec-na-srodowisko/
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Firma Viessmann dołączyła do kolorowej 
trasy wspierającej akcję KolorujeMY. Koloru-
jeMY to społeczna akcja, której celem jest 
wyremontowanie co najmniej trzech Domów 
Dziecka w Polsce. Kolorowa trasa wspiera-
jąca to pikniki rodzinne, podczas których za-
pewnione będą liczne atrakcje dla najmłod-
szych (m.in.: dmuchane zjeżdżalnie, zamki, 
mini boisko, zorbing, piłkarzyki, konkursy  
z nagrodami i wiele więcej). Dla rodziców fir-

my wspierające akcję przygotowały niespo-
dzianki. Całość dopełnia piknikowa atmos-
fera, oczywiście z nieodłącznym smacznym 
jedzeniem i ogniskiem na zakończenie. Pod-
czas pikników rodzinnych namiot Viessmann 
MatriX będzie areną nowości Viessmann.
Harmonogram trasy: 23.08 Katowice (piątek), 
27.08 Chorzów (wtorek), 29.08 Białystok (czwar-
tek), 7.09 Poznań (sobota), 14.09 Kutno (sobota)
Więcej o akacji

Namiot Viessmann MatriX  
ruszył w kolorową trasę

ROSENBERG: doradca ds. techniczno-handlowych 
NUEVA TERRAIN: przedstawiciel – dyrektor regionu 
TERMOKLIMA: specjalista ds. serwisu 
klimatyzacji i wentylacji 
MAICO POLAND: doradca ds. techniczno-
handlowych 

KlIMAT SOLEC: specjalista ds. przygotowania 
produkcji 
INSTER: monter instalacji sanitarnych 
BUDIMEX FBSerwis: technik / konserwator 
AGATIS-INSTALACJE: serwisant – instalator 
klimatyzacji i wentylacji 

STRABAG: kierownik regionalny FM 
GERPOL: specjalista ds. sprzedaży instalacji 
wewnętrznych 
ABEX: instalator 
V-SERWIS Pilarski: serwisant urządzeń grzewczych 
SWŚ GWDA: inspektor ds. sieci wod-kan

EKO-KLIMAT: kierownik robót wentylacji, 
klimatyzacji i ogrzewania 
ALNOR: specjalista ds. sprzedaży eksportowej 
ALNOR: handlowiec 
MAXAIR HVAC TECHNIC: specjalista ds. 
techniczno-handlowych 

Praca

II Kongres PORT PC
„Czas na aktywne wsparcie pomp ciepła!“ – pod 
tym hasłem odbędzie się II Kongres Polskiej Organi-
zacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, 17.10.2013 
r. w Warszawie (w ramach targów Renexpo).
Jednym z głównych celów II Kongresu będzie po-
kazanie korzyści wynikających z wsparcia pomp 
ciepła jako OZE i wypracowanych przez PORT PC 
narzędzi takich, jak wytyczne dla wykonywania 
dolnych źródeł pomp ciepła, czy też kalkulator do 
szacowania współczynnika efektywności pomp 
ciepła. Przedstawione będą nowe perspektywy 
rozwoju polskiego i europejskiego rynku oraz zna-
czenie pomp ciepła w „energetyce przyszłości”. 
Po sukcesie zeszłorocznego Kongresu, PORT PC i 
tym razem postawił na wysoką jakość wykładów 
i znanych prelegentów. Prezes zarządu NFOŚiGW 
Małgorzata Skucha przedstawi nową inicjatywę 
NFOŚiGW program PROSUMENT, który będzie 
wspierać rozproszone odnawialne źródła energii. 
O znaczeniu pomp ciepła w Europie w perspekty-
wie do 2020 i 2030 roku opowie Krystyna Dawson 
z renomowanego Instytutu BSRIA z Wielkej Brytanii. 
Nie zabraknie także reprezentanta Niemieckie-
go Stowarzyszenia Pomp Ciepła (BWP). Rüdiger 
Grimm przedstawić dobre praktyki wykonywania 
dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła w Niem-
czech. Już tradycyjnie pojawi się reprezentant 
Instytutu Fraunhofera ISE z Niemiec, Marek Miara, 
który pokaże znaczenie pomp ciepła w tech-

nologii smart grid oraz przybliży sposoby szacowa-
nia współczynnika efektywności pomp ciepła. 
Kongres PORT PC będzie z pewnością intere-
sującym i ważnym wydarzeniem dla wszystkich 
zainteresowanych tematyką innowacyjnych roz-
wiązań na rynku pomp ciepła, perspektywami i 
warunkami rozwoju i wymogami unijnymi. Jeste-
śmy przekonani, że II Kongres PORTPC pokaże 
aktualne znaczenie pomp ciepła w zakresie 
techniki grzewczej, odnawialnych źródeł energii 
i energetyce w Polsce. Bez działań zapewnia-
jących jakość projektowania i wykonywania 
instalacji z pompami ciepła nie jest możliwy har-
monijny rozwój rynku. To, co zostanie pokazane 
na Kongresie PORT PC będzie posumowaniem 
naszej wieloletniej, konsekwentnej pracy. 
Wszystkie osoby związane z branżą pomp ciepła 
powinny poznać przygotowane przez PORT PC 
narzędzia podsumowuje Paweł Lachman prezes 
zarządu PORT PC.
www.kongres.portpc.pl
www.portpc.pl
www.renexpo-warsaw.com

http://www.instalreporter.pl
https://www.facebook.com/Kolorujemy
http://instalreporter.pl/praca/rosenberg-doradca-ds-techniczno-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/nueva-terrain-przedstawiciel-dyrektor-regionu/
http://instalreporter.pl/praca/termoklima-specjalista-ds-serwisu-klimatyzacji-i-wentylacji/
http://instalreporter.pl/praca/termoklima-specjalista-ds-serwisu-klimatyzacji-i-wentylacji/
http://instalreporter.pl/praca/maico-poland-doradca-ds-techniczno-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/maico-poland-doradca-ds-techniczno-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/klimat-solec-specjalista-ds-przygotowania-produkcji/
http://instalreporter.pl/praca/klimat-solec-specjalista-ds-przygotowania-produkcji/
http://instalreporter.pl/praca/inster-monter-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/budimex-fbserwis-technik-konserwator/
http://instalreporter.pl/praca/agatis-instalacje-serwisant-instalator-klimatyzacji-i-wentylacji/
http://instalreporter.pl/praca/agatis-instalacje-serwisant-instalator-klimatyzacji-i-wentylacji/
http://instalreporter.pl/praca/strabag-kierownik-regionalny-fm/
http://instalreporter.pl/praca/gerpol-specjalista-ds-sprzedazy-instalacji-wewnetrznych/
http://instalreporter.pl/praca/gerpol-specjalista-ds-sprzedazy-instalacji-wewnetrznych/
http://instalreporter.pl/praca/abex-instalator/
http://instalreporter.pl/praca/v-serwis-pilarski-serwisant-urzadzen-grzewczych/
http://instalreporter.pl/praca/sws-gwda-inspektor-ds-sieci-wodno-kanalizacyjnych/
http://instalreporter.pl/praca/eko-klimat-kierownik-robot-wentylacji-klimatyzacji-i-ogrzewania/
http://instalreporter.pl/praca/eko-klimat-kierownik-robot-wentylacji-klimatyzacji-i-ogrzewania/
http://instalreporter.pl/praca/alnor-specjalista-ds-sprzedazy-eksportowej/
http://instalreporter.pl/praca/alnor-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/maxair-hvac-technic-specjalista-ds-techniczno-handlowych-2/
http://instalreporter.pl/praca/maxair-hvac-technic-specjalista-ds-techniczno-handlowych-2/
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12 sierpnia br. firma VTS Group przeniosła 
siedzibę do prestiżowego biurowca Olivia 
Tower, zlokalizowanego w Gdańsku przy 
Al. Grunwaldzkiej 472 A. Zmiana lokalizacji 
centrali firmy wynika z globalnej strategii 
VTS Group, która stawia na jakość we 
wszystkich obszarach funkcjonowania. 
W ostatnich latach obserwujemy coraz 
większą dynamikę zmian na rynku. Zmie-
niają się technologie, zmieniają się ocze-
kiwania klientów, zwiększa się presja na 
coraz większą ekonomikę stosowanych 
rozwiązań. Widzimy tę tendencję i mamy 
świadomość, że opierając działania na 
tradycyjnych modelach prowadzenia biz-
nesu nie można myśleć o byciu liderem  
w branży. Naszym zdaniem nie wystarcza 
już mówić o poprawie jakości, bo słowo 
poprawa wskazuje, że jest jakaś „luka war-
tości”, że jest obszar do poprawy. My nato-
miast chcemy, aby ta luka wartości nigdy 
nie powstała. Chcemy, aby cały nasz sys-
tem zarządzania na bieżąco monitorował 
wszystkie czynniki, które przekładają się na 
końcowy produkt i zadowolenie klienta. 

VTS Group  
– nowa lokalizacja 
centrali firmy

Regaty Branży HVACR 2013 odbędą się w weekend 7-8 września 2013 r. w porcie Ekomarina w Gi-
życku na Mazurach (www.ekomarinagizycko.pl). Żeglarze startujący w Regatach będą ścigali się na 
jachtach klasy Omega na jeziorze Niegocin. Organizator zapewnia jachty Omega wyposażone w taki 
sam osprzęt, dzięki czemu o wyniku decydować będą w szczególności umiejętności sternika i załogi. 
Jachty będą losowo przydzielane załogom zgłoszonym do wyścigów. Regaty HVACR są przeznaczo-
ne dla firm z branży grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej oraz branż pokrewnych.  
Więcej

Regaty Branży HVACR 2013

Junkers zaprasza swoich Autoryzowanych In-
stalatorów do uczestnictwa w programie „In-
staluj Nagrody”. Zasady programu są bardzo 
proste. Każdy uczestnik musi zalogować się 
na stronie www.instalujnagrody.pl, a następ-
nie rejestrować na niej wszystkie instalowane 
przez siebie urządzenia. Za każde zainstalo-
wane i prawidłowo zarejestrowane urządze-
nie otrzyma przeliczalne na nagrody punkty. 
Konkurs przewiduje podział rejestrowanych 
urządzeń na dwie kategorie produktowe: 
TERMY i POZOSTAŁE URZĄDZENIA.
Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy 
potrwa od 1 sierpnia do 30 września, a drugi 
od 1 października do 30 listopada 2013 roku. 
W każdym etapie, i w każdej kategorii, po 
przekroczeniu wyznaczonego, minimalnego 
progu punktowego, przyznawana jest nagro-
da gwarantowana. W pierwszym etapie na-
grodą gwarantowaną w kategorii TERMY jest 
ciepły polar i funkcjonalne spodnie robocze 
w kategorii POZOSTAŁE URZĄDZENIA, w etapie 
drugim sportowa torba i skórzany portfel.
Każdy Autoryzowany Instalator marki Junkers, 
który weźmie udział w obu etapach konkursu 
i otrzyma w danej kategorii produktowej obie 
nagrody gwarantowane, może zdobyć dwie 
nagrody główne (jedną w kategorii TERMY, 
drugą w kategorii POZOSTAŁE URZĄDZENIA). 
Musi tylko uzyskać największą liczbę punktów 
w danej kategorii. Nagrody główne będą 
wybierane indywidualnie przez zwycięzców 
z listy, która znajdzie się na stronie www.in-
stalujnagrody.pl. Wszyscy uczestnicy, którzy 
otrzymają nagrody główne, zostaną auto-
matycznie nominowani do programu Lider 
Instalacji 2014.

„Instaluj Nagrody”  
z Junkersem 

W styczniu br. w składzie dyrekcji spółki Immergas Polska 
Sp. z o.o. nastąpiły zmiany w wyniku których Witold Lu-
dwiczak, dotychczasowy dyrektor handlowy i prokurent 
spółki, objął stanowisko dyrektora zarządzającego. 

Witold Ludwiczak, współzałożyciel Immergas Polska, 
związany jest z Immergas od początku jej istnienia na 
polskim rynku, czyli od 1996 roku. Jako dyrektor handlo-
wy odpowiedzialny był za sprzedaż i rozwój oferty pro-
duktowej. Wypracował pozycję marki na rynku i sprawił, 
że kotły gazowe z logo Immergas to dziś jedne z naj-
chętniej kupowanych urządzeń grzewczych w Polsce. 

Nowe stanowisko to nowe, szersze spojrzenie na firmę i kierunki jej rozwoju. Obecnie jednym  
z priorytetów firmy w obszarze portfolio produktowego jest kierunek odnawialnych źródeł 
energii. Nie czekając na nową ustawę OZE i wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynko-
wemu w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, firma Immergas wprowadziła 
w tym roku do oferty kompletny system oparty o ogniwa fotowoltaiczne, widząc w tym po-
tencjał i uzupełnienie oferowanych dotychczas systemów. 

W obszarze polityki handlowej Immergas nadal zamierza skupiać się na utrzymywaniu dobrych 
relacji ze swoją siecią dystrybucji, z naciskiem na budowanie lojalności i długofalowych relacji  
z instalatorami, przede wszystkim poprzez rozwój programu Autoryzowany Instalator Immergas. 

Pierwsze półrocze  
nowego dyrektora 
zarządzającego  
Immergas Polska

http://www.instalreporter.pl
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 Ogrzewanie podłogowe: regulacja  
    temperatury i regulacja hydrauliczna 

Rozwój branży instalacyjnej skierowany jest 
głównie w stronę niskotemperaturowych sys-
temów grzewczych mających na celu zmi-
nimalizowanie zużycia energii potrzebnej do 
ogrzewania pomieszczeń. Stąd też ogrzewa-
nie podłogowe stało się obecnie standar-
dem w nowoczesnych instalacjach central-
nego ogrzewania. Jego charakterystycznymi 
cechami jest niski parametr czynnika znajdu-
jącego się w instalacji oraz duża bezwład-
ność cieplna, czyli ograniczona w czasie 
reakcja na obniżanie lub zwiększanie tem-
peratury powierzchni grzewczej. Te dwa ele-
menty powodują, że popełnione błędy na 
etapie montażu i nieodpowiednie wyregu-
lowanie instalacji skutkują nieprawidłowym 
działaniem podczas dalszej eksploatacji. 
Może prowadzić to do przegrzewów lub sy-
tuacji przeciwnej, a więc niedogrzania po-
mieszczeń. Dlatego bardzo ważnymi elemen-
tami są: odpowiednia regulacja temperatury 
czynnika grzewczego, regulacja przepływów 
(zrównoważenie hydrauliczne) oraz regulacja 
temperatury pomieszczeń.
Załóżmy, że moc powierzchni grzewczych 
jest prawidłowo dobrana. Zacznijmy od za-
pewnienia w instalacji podłogowej odpo-

wiedniej temperatury me-
dium grzewczego. Należy 
przy tym pamiętać, że nie 
wystarczy nie przekraczać 

maksymalnej dopuszczalnej temperatury  
45-48oC. Ważnym elementem jest dostoso-
wanie jej do warunków panujących na ze-
wnątrz budynku. Temperatura czynnika 
45-48oC przewidziana jest dla okresów, kie-
dy temperatura na zewnątrz jest najniższa 
w roku, czyli np. poniżej -20oC. Jeżeli na ze-
wnątrz będziemy mieć temperaturę cha-
rakterystyczną dla okresu przejściowego np. 
0-5oC, a w instalacji podłogowej czynnik o 
temperaturze 45oC, doprowadzi to do prze-
grzania pomieszczeń. Z powodu wspomnia-
nej wcześniej dużej bezwładności cieplnej, 
nawet jeżeli sterowanie odetnie zasilanie pę-
tli, rozgrzana podłoga jeszcze przez długi 
czas będzie oddawać ciepło. Chwilowe zyski 
cieplne będą wtedy wyższe niż straty.
Odwrotna sytuacja zaistnieje, jeżeli na zewnątrz 
będzie poniżej -20oC, a parametr ogrzewania 
podłogowego będzie na poziomie 30oC. Wte-
dy straty na zewnątrz będą większe od zy-
sków i wystąpi efekt niedogrzania.
Idealnie byłoby, gdyby straty równały się zy-
skom. Takiej równowagi nie jesteśmy jednak 
w stanie osiągnąć. Możemy natomiast się do 
niej zbliżyć, stosując np. zawory mieszające 
do ogrzewania podłogowego z ręczną na-
stawą temperatury (fot. 1 ) lub zawory mie-
szające wyposażone w siłownik i podpięte do 
regulacji pogodowej (fot. 2 ). W pierwszym 
przypadku użytkownik sam musi dokonywać 
zmian ustawień. Drugie rozwiązanie gwaran-
tuje automatyczne dostosowanie parametru 
ogrzewania podłogowego do warunków at-
mosferycznych, minimalizując w ten sposób 
efekt przegrzania i niedogrzania. W regula-

Odpowiedzi udzielił:
Łukasz Biernacki
Product Manager
Ferro SA 

cję pogodową wyposażona jest 
już większość nowoczesnych ko-
tłów dostępnych na rynku.
Kolejnym istotnym elementem jest 
zrównoważenie hydrauliczne. Po-
nieważ pomieszczenia mają różne 
zapotrzebowanie na moc, każda 
pętla ogrzewania podłogowe-
go ma inną długość, a co za tym 
idzie stanowi inny opór hydraulicz-
ny dla poruszającego się medium 
grzewczego. Bardzo ważne jest, 
aby odpowiednio zrównoważyć 
przepływy dla poszczególnych pę-
tli. Służą do tego przepływomierze, 
w które powinien być wyposażony 
każdy rozdzielacz do ogrzewania 
podłogowego (fot. 3 ). 
Bardzo często zdarza się, że prawi-

1
 

2
 

Regulacja hydrauliczna pętli bez projektu, czyli... 
jak to się robi w praktyce

Wartości przepływów dla poszczególnych 
pętli powinien zawierać każdy profesjonalny 
projekt. Bardzo często zdarza się jednak, że 
takich danych nie ma i trzeba samemu do-
brać te parametry. Należy przy tym postę-
pować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasada-
mi: dławiąc pętle najkrótsze o najmniejszym 
oporze i zwiększając przepływ na pętlach 
najdłuższych o największym oporze hydrau-
licznym. Aby tę czynność wykonać, odkręca-
my wszystkie zawory i przepływomierze znaj-
dujące się na belkach rozdzielacza.  
Patrzymy na wskazania przepływomierzy. 
Przy dużych różnicach w długościach pę-
tli zaobserwujemy znaczne zróżnicowanie 
wskazań przepływomierzy. W pętlach naj-
krótszych przepływ będzie największy, w pę-
tlach najdłuższych najmniejszy. Wybiera-
my najwyższe wskazanie i dławimy pętle do 

ustalonej „na wyczucie” wartości przepływu. 
Czynność tę powtarzamy dla kolejnych pętli, 
ustalając wartości proporcjonalnie. Należy 
doprowadzić do sytuacji odwrotnej niż była 
na początku, czyli pętle najdłuższe powinny 
mieć największy przepływ, a najkrótsze naj-
mniejszy. 
Dzięki temu wszystkie pomieszczenia będą 
się nagrzewały równomiernie, a różnica tem-
peratury pomiędzy zasilaniem a powrotem 
we wszystkich pętlach będzie jednakowa. 
Sugerowana różnica temperatury zasilania 
i powrotu powinna wynosić 10oC. Jeżeli po 
ustabilizowaniu się warunków (po kilku go-
dzinach) różnica jest większa należy zwięk-
szyć przepływy w poszczególnych pętlach, 
odkręcając wszystkie przepływomierze o tą 
samą wartość lub zwiększyć ciśnienie dyspo-
zycyjne pompy zmieniając jej bieg.

http://www.instalreporter.pl


dłowo wykonana instalacja nie została od-
powiednio wyregulowana i pozostawiona 
na tzw. „nastawach fabrycznych”. Medium 
grzewcze popłynie tam, gdzie jest „najła-
twiej”, dlatego później użytkownik skarży się 
na niedogrzane pomieszczenia lub częściowo 
zimną podłogę.
Aby w pełni cieszyć się z komfortu cieplne-
go w każdym pomieszczeniu, w jakim zain-
stalowane jest ogrzewanie podłogowe, nale-
ży zadbać o odpowiednie sterowanie. Może 
ono działać bezprzewodowo lub klasycznie 
za pomocą przewodu elektrycznego. Istot- 
ne jest, aby było przyjazne dla użytkownika  
i bezpieczne dla urządzeń pracujących w in-
stalacji. Elementy sterowania ogrzewaniem 
podłogowym stanowią: głowica termoelek-
tryczna (fot. 4 ) do montażu na zaworach 

termostatycznych (fot. 5 ), listwa sterująca 
(fot. 6 ) oraz regulator temperatury (fot. 7

). Regulator temperatury daje sygnał (prze-
wodowo lub bezprzewodowo) do listwy ste-
rującej, która z kolei za pomocą głowicy ter-
moelektrycznej zamyka lub otwiera pętle 
ogrzewania. Listwę montuje się zazwyczaj za-
raz przy rozdzielaczu ponieważ połączenie 
głowica-listwa odbywa się przewodem elek-
trycznym. Każde niezależne pomieszczenie 
powinno być wyposażone w regulator tem-
peratury, po to by móc zróżnicować nastawy 
według indywidualnych potrzeb.
Przy spełnieniu wszystkich wymagań doty-
czących zasad montażu i regulacji instala-
cji podłogowej użytkownik może w pełni cie-
szyć się komfortem cieplnym, jaki dostarcza 
mu jego nowoczesna instalacja.
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 Niestandardowe układy połączeń 
    kolektorów słonecznych 

Niejednokrotnie można spotkać się z utrudnio-
nymi warunkami zabudowy kolektorów sło-
necznych, szczególnie w budynkach istnie-
jących, ale także w nowych, dla których na 
etapie projektu nie przewidziano odpowiednie-
go miejsca na dachu. W niektórych przypad-
kach można wykorzystać elewację budynku 
lub też teren przy budynku. Inną  możliwością 
jest montaż oddzielnych kolektorów (nie w jed-
nej baterii), co z kolei wymaga zastosowania 
niestandardowych układów ich połączeń.
W małej instalacji solarnej zapewnienie jed-
nakowych natężeń przepływu przez każ-
dy kolektor zabudowany oddzielnie (fot. 1 ) 
może być utrudnione. Równoległe połącze-
nie pojedynczych kolektorów wymagałoby 

wydłużenia przewodów (układ Tichelmanna) 
lub zastosowania zaworów regulacyjnych. Ze 
względów technicznych i ekonomicznych, ta-
kie rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia.
Dla takich warunków zabudowy jak na fot. 1 , 
możliwe jest połączenie szeregowe kolekto-
rów słonecznych (rys. 2 ). W ten sposób moż-
na połączyć szeregowo do maksymalnie  
5 kolektorów płaskich. Przy czym ze względu 
na niskie opory przepływu, dotyczy to prak-
tycznie wyłącznie kolektorów z absorberami 
w układzie harfy pojedynczej (z dolnymi  
i górnymi przyłączami). Całkowite natężenie 
przepływu w układzie będzie dobrane zgod-
nie z liczbą kolektorów. Jeśli więc nominalnie 
zalecane jest natężenie 1,8 l/min. na kolek-

Odpowiedzi udzielił:
Ireneusz Jeleń
Menedżer marketingu  
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tor, to całkowite dla instalacji solarnej powin-
no wynosić 5,4 l/min. Tym samym natężenie 
przepływu przez każdy z szeregowo podłą-
czonych kolektorów, będzie 3-krotnie wyższe 
niż dla kolektora łączonego równolegle  
w jednej baterii. W kolektorach harfowych 
taka różnica nie wpłynie znacząco na całko-
wite opory przepływu. Wskutek zwiększenia 
natężenia przepływu ulegnie obniżeniu róż-
nica temperatury czynnika grzewczego prze-
chodzącego przez pojedynczy kolektor. Przy-
rost temperatury zamiast zakładanych 10 K 
wyniesie około 3÷4 K.
Dla całego układu trzech szeregowo połą-
czonych kolektorów, przyrost temperatury 
będzie jednak porównywalny (ok. 10 K). Na-
leży zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną 
kwestię. Tego typu instalacje należy dobie-
rać odpowiednio do potrzeb wody użytko-
wej i tym bardziej nie przewymiarowywać ze 
względu na utrudnione warunki dla wypiera-
nia czynnika grzewczego w stanie stagnacji 

(zasyfonowania w układzie orurowania).
Dla innych przykładów nietypowej zabu- 
dowy kolektorów można zalecić, jeśli znaj- 
dują się one na jednym poziomie (rys. 3   
z prawej), podłączenie czynnika grzewcze-
go najpierw do mniejszej baterii/kolekto-
ra („wstępny nagrzew”), a dopiero następ-
nie do baterii większej („końcowy dogrzew”). 
Priorytetem jest jednak wyprowadzenie 
czynnika grzewczego w najwyższym punkcie 
układu kolektorów słonecznych. Stąd też  
w wariancie zabudowy kolektorów na róż-
nych poziomach (rys. 3  z lewej) zasilanie 
czynnikiem grzewczym naj-
pierw odbędzie się dla ni-
żej położonych kolektorów.

T 

T 

T 

1  Nietypowe warunki zabudowy kolektorów słonecznych 
nie muszą przekreślać możliwości ich zastosowania

2  Układ szeregowy  oddzielnie 
zainstalowanych kolektorów słonecznych

3  Przykłady niestandardowych podłączeń 
kolektorów słonecznych
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wo jest ogrzewana wzdłuż wysokości zbiorni-
ka w kierunku do góry, woda grzejna zaś stop-
niowo traci temperaturę, płynąc wężownicą 
w dół. Wymiennik c.w.u. jest klasycznym prze-
ciwprądowym wymiennikiem ciepła. W ta-
kim wymienniku moc wymiany ciepła zależy 
od pola powierzchni wymiany oraz od różni-
cy temperatury pomiędzy czynnikiem grzej-
nym a ogrzewanym. Ta różnica z kolei jest 
praktycznie inna przy każdym ze zwojów wę-
żownicy. Im większa różnica, tym większa moc 
przekazywana jest od strony czynnika grzejne-
go do czynnika ogrzewanego. Pomijając wy-
wody termodynamiczne, to wydajności c.w.u. 
podawane przez producentów urządzeń są 
określane dla warunków pracy, które wynika-
ją z obliczeń termodynamicznych i są skorygo-
wane podczas rzeczywistych badań.
Okazuje się, że często użytkownicy nie mogą 
uzyskać wydajności podanej przez producen-
ta. Pomimo tego, że producent podczas prób 
uzyskał właściwe wyniki. Ma na to wpływ wie-
le czynników. Najczęściej to zbyt niska różni-
ca temperatury pomiędzy wlotem a wylotem 
z wężownicy. Praktyka serwisowa wykazuje, 
że przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewła-
ściwy dobór pompy obiegowej. Często też 
woda zimna trafiająca do zbiornika ma tem-
peraturę wyższą od podanej przez producen-
ta. A to z kolei powoduje, że sumaryczna moc 
wężownicy maleje. Nieraz kilka czynników wy-
stępuje jednocześnie, utrudniając właściwą 
diagnozę przyczyn niesprawności. 

Pompa c.w.u. a wydajność c.w.u.

Niewłaściwy dobór pompy w sensie za dużej 
wydajności lub praca pompy ze zbyt dużą wy-

dajnością powodują zjawisko określane po-
tocznie jako „płukanie” wężownicy. Mówiąc 
innymi słowy, woda grzejna płynie za szyb-
ko, by mogła nastąpić efektywna wymiana 
ciepła. Wtedy różnica temperatury pomię-
dzy króćcem wlotowym a wylotowym z wę-
żownicy jest niewielka (5 lub 6oC) co powodu-
je, że woda znajdująca się w zbiorniku nie jest 
w stanie ogrzać się do wymaganej tempera-
tury lub ogrzewanie trwa bardzo długo. Nale-
ży pamiętać, że do ogrzania 100 litrów wody 
od temperatury 10oC do 45oC w ciągu godzi-
ny potrzeba około 5,5 kW ciepła. To znaczy, że 
jeżeli wężownica ma projektowaną moc wy-
noszącą 11 kW, to projektowana wydajność 
godzinowa wymiennika będzie wynosiła oko-
ło 200 dm3/h. Jeżeli jednak woda grzejna bę-
dzie przepływała przez wężownicę za szyb-
ko, to rzeczywista moc wężownicy spadnie, 
bo woda grzejna nie zdąży przekazać ciepła 
do wody użytkowej. Tym samym ilość ciepłej 
wody o temperaturze 45oC w zbiorniku bę-
dzie mniejsza, czyli wydajność godzinowa przy 
określonych parametrach spadnie. 

Jak można zaradzić potencjalnym 
kłopotom? 

Przede wszystkim bardzo wskazane jest na eta-
pie wykonywania instalacji opomiarowanie 
króćców przyłączeniowych do wężownicy: 
wody grzejnej, wody użytkowej i zimnej wody 
doprowadzanej do wymiennika. Umieszczenie 
termometrów na każdym z tych króćców po-
zwala w prosty sposób określić moc cieplną wy-
miany oraz szybko ustalić przyczyny zbyt niskiej 
wydajności. To oczywiście upraszcza również 
procedurę ewentualnych zgłoszeń serwisowych. 

 Wydajność wymiennika c.w.u. a moc wężownicy – przyczyny niedogrzania wody w zbiorniku

Wymienniki c.w.u. są projektowane i wykonywa-
ne dla pewnych określonych przez producen-
ta parametrów pracy. Moc grzewcza wężowni-
cy w tych urządzeniach jest uzależniona od kilku 
czynników, które producenci urządzeń uwzględ-
niają, określając optymalne parametry pracy.  
Z drugiej strony użytkownicy wymienników 
c.w.u. czasem spotykają się z problemem zbyt 
niskiej ich zdaniem wydajności wymiennika. Su-
gerując się danymi w katalogach producen-
tów często obserwują, że wymiennik „daje” za 
mało ciepłej wody. Wtedy często zgłaszane są 
reklamacje do producentów urządzeń z żąda-
niem wymiany na nowy lub w najlepszym przy-
padku prośbą o sprawdzenie wydajności. 

Przyczyny problemów…

Producenci urządzeń nie mogą na etapie 
produkcji i projektowania przewidzieć w ja-
kich warunkach i na jakich parametrach bę-
dzie pracowało dane urządzenie. Bo jest to 
niemal niemożliwe. Podają pewne charakte-
rystyczne parametry mocy grzewczych dla 
odpowiednich parametrów wody grzejnej, 
ciepłej wody użytkowej i zimnej wody dopro-
wadzanej do wymiennika, mając nadzieję, 
że w rzeczywistej instalacji podane w kata-
logach parametry zostaną zachowane. Naj-

częściej moc grzewczą 
wężownic podaje się dla 
parametrów 60/10/45oC lub 
70/10/45oC. Oznacza to, że 

temperatura wody grzejnej zasilającej wężow-
nicę wynosi odpowiednio 60 lub 70oC, zim-
na woda doprowadzana do wymiennika ma 
temperaturę 10oC, a ciepła woda użytkowa 
wewnątrz zbiornika temperaturę 45oC. Dla ta-
kich parametrów określana jest moc wężow-
nicy lub wężownic podawana w katalogach. 
Wężownice są wykonywane ze stali i po-
krywane jednostronnie warstwą emalii ce-
ramicznej. Każda stal charakteryzuje się 
współczynnikiem przewodzenia ciepła okre-
ślanym w W/mK. Czyli ile ciepła przeniknie 
przez ściankę o podanej grubości dla różni-
cy temperatury wynoszącej 1 stopnień. Dla 
stali wykorzystywanej do produkcji wężownic 
współczynnik ten wynosi od 35 do 40 W/mK. 
Uwzględniając grubość materiału rury (a naj-
częściej jest to od 2,3 do 3 mm) uzyskuje się 
kolei współczynnik przenikania dla danego 
materiału odniesiony do powierzchni, określa-
jący wstępnie moc wymiennika. Dla większo-
ści urządzeń dostępnych na rynku współczyn-
nik dla wężownicy wynosi od 13,5 do 15 kW  
z m2. Nie mniej nie więcej oznacza to, że przy 
różnicy temperatury po obu stronach wężow-
nicy wynoszącej 1oC (1 K) moc grzewcza wę-
żownicy o powierzchni 1 m2 wynosi odpowied-
nio 13,5 lub 15 kW. Najczęściej takie parametry 
można przyjąć dla temperatury wody grzejnej 
wynoszącej 60oC i temperatury c.w.u. na po-
ziomie 45 do 50oC. Specyfika wymiany ciepła 
i pracy wężownicy w wymienniku c.w.u. jest 
złożona i obejmuje szereg czynników. Dlate-
go prawidłowe określenie parametrów pracy 
wymaga sporego doświadczenia i wiedzy in-
żynierskiej. Mówiąc w skrócie woda zimna tra-
fia do zbiornika od dołu, woda grzejna trafia 
do wężownicy od góry. Woda zimna stopnio-

Odpowiedzi udzielił:
Bartosz Kuźnik
Inżynier Kontroli Jakości
ZUG Elektromet
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  Na początku był… ekonomizer 
(wymiennik wtórny)

Za początki techniki kondensacyjnej może-
my uznać rozbudowę tradycyjnego kotła 
gazowego o dodatkowy wymiennik umiesz-
czony za kotłem, tzw. ekonomizer. Jego za-
daniem było ostateczne schłodzenie spalin 
i odebranie im tej części energii, która do-
tychczas niewykorzystana uchodziła do at-
mosfery. Jednocześnie kocioł musiał zostać 
wyposażony w wentylator, który pokonywał 
dodatkowe opory przepływu spalin, zwłasz-
cza, że po przejściu przez ekonomizer tem-
peratura spalin była o wiele niższa, stąd też 
niższa była siła ciągu kominowego.
Takie rozwiązanie stanowiło zmianę, która 
pozwalała znacząco ograniczyć koszty eks-
ploatacji systemu grzewczego. Przy czym dla 
efektywnego wykorzystania ekonomizera 
ważna była niska temperatura wody wraca-
jącej do kotła. Z tego powodu zalecane było 
łączenie tego typu kotłów z systemem grzew-
czym niskoparametrowym, np. podłogo-
wym, ściennym, tak by móc schłodzić spaliny 

Unowocześnienia w kotłach kondensacyjnych 

Zawieszona 
kondensacja,  
czyli o… kotłach wiszących

  Władysław Łyszkowski

Współczesne kotły kondensacyjne stanowią o wiele bardziej 
zaawansowaną konstrukcję w porównaniu do pierwszych wersji kotłów 
wyposażonych w dodatkowy wymiennik ciepła. Dla zapewnienia wysokiej 
sprawności i zredukowania kosztów eksploatacji nie trzeba dziś łączyć 
kotła kondensacyjnego wyłącznie z ogrzewaniem płaszczyznowym. 
Współpraca z grzejnikami przy zastosowaniu współczesnych sterowników 
również pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty. 

2  Wymiennik kotła kondensacyjnego

1  Schemat pracy kotła kondensacyjnego
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do temperatury niższej od 55-57oC i uzyskać 
skroplenie zawartej w nich pary wodnej.
 
Technika kondensacyjna dziś:  
bardziej zaawansowana, bardziej 
sprawna

Współcześnie różnic mię-
dzy kotłem kondensacyj-
nym a tradycyjnym jest 
o wiele więcej. Nadal 
oczywiście najważniej-
szym elementem i atu-
tem kotła kondensacyj-
nego jest rozbudowanej 
powierzchni wymiennik 
ciepła wykonany z mate-
riału odpornego na dzia-
łanie kwaśnego konden-
satu. 
Współczesny wymiennik 
ciepła z reguły wykona-
ny jest ze stali odpornej na działanie kwasów 
lub stopu aluminium i krzemu o budowie  
o wiele bardziej kompaktowej niż dawniej. 
Dzięki temu zaczęły powstawać niewielkich 
gabarytów jednostki kondensacyjne wiszą-
ce, które ostatecznie zdominowały rynek ko-
tłów kondensacyjnych. Dzięki temu dziś róż-
nica w cenie pomiędzy 
kotłem kondensacyjnym  
a tradycyjnym nie jest aż 
tak wielka.

Jakość procesu  
spalania

Inną znaczną różnicą w budowie współcze-
snego kotła kondensacyjnego w porówna-
niu do tradycyjnego jest kontrola procesu 
spalania. W kotle tradycyjnym mamy jedynie 

możliwość dokładnej kontroli ilości gazu po-
dawanego do palnika. Natomiast ilość po-
wietrza zasysana z wykorzystaniem siły ciągu 
kominowego zależy od szeregu parametrów 
takich, jak choćby: temperatura zewnętrzna, 

siła i kierunek wiatru czy 
stan techniczny instala-
cji spalinowej i kratki na-
wiewnej. Producenci sta-
rają się zoptymalizować 
proces przygotowania 
mieszanki paliwowo-po-
wietrznej przez udosko-
nalenie budowy palni-
ka, w którym dochodzi 
do mieszania składni-
ków. Przykładem mogą 
być palniki z całkowitym 
wstępnym zmieszaniem 
oraz wężownicą czy 
prętami ceramicznymi 
schładzającymi obszar 

płomienia w celu zredukowania emisji tlen-
ków azotu. Mimo wszystko jednak w kotłach 
tradycyjnych mamy do czynienia ze zmien-
ną, jakością procesu spalania, brakiem wy-
korzystania ciepła kondensacji oraz znaczną 
stratą kominową. Wynika to z tego, że dla za-
pewnienia skutecznego zmieszania gazu  

z powietrzem do palnika 
kotła atmosferycznego 
musi docierać znacznie 
większa ilość powietrza 
niż jest to niezbędne dla 
samej reakcji chemicz-
nej. Wartość tego nad-

miaru to nawet 100%. 
W kotle kondensacyjnym jakość proce-
su przygotowania mieszanki paliwowo-po-
wietrznej i późniejszego spalania jest zu-
pełnie inna. W urządzeniach tych zarówno 

W kotłach kondensacyjnych 
ilość powietrza jest 
dokładnie dostosowywana 
do ilości gazu (oleju). 

Wymiennik ciepła  
w nowoczesnych kotłach 
kondensacyjnych jest  
z reguły jednoczęściowy. 
W nim początkowo 
spaliny oddają ciepło bez 
wykroplenia kondensatu, 
a następnie trafiają do 
ostatniej części wymiennika, 
gdzie zostają ostatecznie 
schłodzone i oddają 
dodatkową ilość energii. 

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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łego zapotrzebowania na ciepło w instalacji. 
Może się więc okazać, że teoretycznie tem-
peratura powrotu z instalacji sprzyja w danej 
chwili występowaniu kondensacji pary wod-
nej ze spalin, jednak z powodu dużego prze-
pływu w obiegu kotła temperatura powro-
tu do wymiennika ciepła jest już wyższa i nie 
pozwala na uzyskanie najwyższej sprawności.  
W nowoczesnych jednostkach udało się po-
łączyć korzyści, jakie daje sprzęgło hydrau-
liczne z wysoką sprawnością kotła. Uzyskano 
to poprzez zastosowanie wysokiej sprawno-
ści pomp obiegowych i układu regulacji, któ-
ry kontroluje aktualną moc kotła oraz różnicę 
temperatury zasilania i powrotu i na tej pod-
stawie zadaje odpowiednią prędkość pracy 
pompy. W efekcie uzyskujemy znaczną różni-
cę temperatury (20-23 K) i przede wszystkim 
niską temperaturę powrotu, a przez to możli-
wość znacznego schłodzenia spalin. Zredu-
kowane jest też oczywiście zużycie energii 
elektrycznej przez pompę. 

Wykorzystanie współczesnych  
kotłów kondensacyjnych…

... to wysoka sprawność i niższe koszty  
eksploatacji również w instalacji  
z wyższymi parametrami
Dawniej zastanawiano się, czy stosować ko-
cioł kondensacyjny w instalacji wyposażonej 
w „standardowej” wielkości grzejniki. Istniało 
przekonanie, że w takich warunkach kocioł 
będzie miał taką samą, a może nawet niższą 
sprawność niż kocioł tradycyjny. Dziś, dzię-
ki optymalizacji procesu spalania w kotłach 
kondensacyjnych oraz zastosowaniu sterow-
ników pogodowych czy nowoczesnych ste-
rowników pokojowych, w instalacji wyposa-
żonej w grzejniki możemy uzyskać sprawność 
średnioroczną na poziomie 105-107%. 
Zastosowanie kotłów kondensacyjnych sta-
je się standardem również w większych insta-
lacjach pracujących przez cały rok ze stałą 
wysoką temperaturą zasilania, np. w instala-paliwo, jak i powietrze są podawane do pal-

nika w sposób kontrolowany. 
Odbywa się to na różne sposoby. Od trady-
cyjnego rozwiązania z pneumatycznym ze-
społem gazowym, w którym wzrost prędkości 
wentylatora i zwiększające się podciśnienie 
oddziałuje na membranę zaworu gazowe-
go, regulując ilość podawanego gazu, po 
rozwiązanie z elektronicznym sprzężeniem 
gaz-powietrze. W tym przypadku system 
elektroniczny kotła kontroluje, jakość procesu 
spalania i w razie potrzeby koryguje ilość po-
dawanego paliwa. Jest to rozwiązanie ana-
logiczne do spotykanego w samochodach 
wyposażonych w sondę lambda w układzie 
wydechowym. Efektem tak dokładnej regu-
lacji i skutecznego zmieszania paliwa i po-
wietrza jest zastosowanie o wiele niższego 
nadmiaru ilości powietrza do spalania niż  
w kotłach tradycyjnych. Został on zreduko-

wany do 25-30%, dzięki czemu dużo niższe są 
straty kominowe. Toteż sprawność w odnie-
sieniu do wartości opałowej dla kotła kon-
densacyjnego pracującego nawet z wy-
sokimi parametrami, uniemożliwiającymi 
kondensację, wynosi 98-99% w porównaniu 
do 89-92% dla kotła tradycyjnego.

Optymalizacja przepływu wody  
kluczem do wysokiej sprawności

Współczesny kocioł kondensacyjny to także 
inteligentne dostosowanie przepływu wody 
do mocy palnika. W wielu rozwiązaniach  
stosuje się sprzęgło hydrauliczne, które uła-
twia zrównoważenie instalacji. Z drugiej stro-
ny jednak w połączeniu z pompą kotłową  
o stałej wydajności oznacza to niepotrzeb-
ne podnoszenie temperatury powrotu do ko-
tła podczas pracy palnika z niską mocą i ma-

3  Porównanie kotła kondensacyjnego i niekondensacyjnego

4  Wykres procesu dostosowania prędkości do mocy palnika
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Instalacja grzewcza a tryb pracy kotła z kondensacją 

Dawniej najczęstszym sposobem regu-
lacji wydajności instalacji było zastoso-
wanie termostatu pokojowego, który cy-
klicznie włączał i wyłączał kocioł, gdy 
tylko temperatura wewnętrzna spadła 
lub wzrosła o ustawioną wartość histere-
zy. Termostat nie miał wpływu na tem-
peraturę, z jaką pracował kocioł. Jeśli tyl-
ko palnik wystartował, wówczas dążył 
do uzyskania maksymalnej temperatu-
ry ustawionej na panelu kotła. Ten prosty 
sposób regulacji sprawiał, że dla uzyska-
nia wysokiej sprawności kotła konden-
sacyjnego wymagane było częste do-
stosowywanie temperatury pracy kotła 
do warunków zewnętrznych lub po pro-
stu zastosowanie kotła kondensacyjnego 
wyłącznie z instalacją grzewczą nisko-
temperaturową. Dziś proces sterowania 
pracą instalacji grzewczej z kotłem kon-
densacyjnym jest o wiele bardziej rozbu-
dowany i dostosowany do specyfiki tego 
typu urządzeń grzewczych. 

Regulacja pogodowa i… grzejniki 
na standardowych parametrach

Standardem jest dziś zastosowanie ste-
rowników pogodowych, które dostosowu-
ją temperaturę pracy kotła do aktualnych 
potrzeb. Dzięki temu kocioł pracuje  
w danej chwili z najniższą temperaturą, 
która zapewni pokrycie strat ciepła. Możli-
we jest więc uzyskanie wysokiej sprawności 
również w instalacji wyposażonej w grzej-
niki dobrane na standardowe parame-

try 70/55oC. Jak wynika z wykresu krzywej 
grzewczej (rys. 5 ) w takiej instalacji kocioł 
będzie pracował z temperaturą umożli-
wiającą uzyskanie kondensacji pary wod-
nej ze spalin aż do temperatury około -5oC.

Regulacja pokojowa i …też efekt 
kondensacji

Jeszcze większy rozwój nastąpił w ukła-
dach regulacji opartych wyłącznie na 
pomiarze temperatury wewnątrz po-
mieszczeń. Dziś tego typu sterownik nie 
tylko włącza-wyłącza kocioł, ale dosto-
sowuje również wymaganą temperaturę 
wody w instalacji do aktualnych potrzeb. 
W zależności od bieżącej odchyłki aktu-
alnej temperatury wewnętrznej od war-
tości zadanej sterownik podnosi lub obni-
ża temperaturę pracy kotła. Dzięki temu 
możemy uzyskać efekt kondensacji na-
wet we współpracy ze sterownikiem po-
kojowym, a poza tym uniknąć nadmier-
nego zużycia gazu oraz niepotrzebnego 
wzrostu temperatury w pomieszczeniach 
w momencie wyłączania palnika. 

Ładowanie podgrzewacza z… 
kondensacją

Współcześnie zoptymalizowano również 
proces przygotowania wody użytkowej. 
Dawniej w przypadku współpracy ko-
tła z pojemnościowym podgrzewaczem 
wody temperatura zasilania wężowni-
cy była stała i z reguły wynosiła 80-85oC. 

Automatycznie nie pozwalało to na uzy-
skanie kondensacji w trakcie ładowania 
podgrzewacza. Obecnie większość ukła-
dów sterowania w kotłach kondensa-
cyjnych uzależnia temperaturę zasilania 
wężownicy od aktualnej zadanej tempe-
ratury wody w zbiorniku. Kocioł pracuje  
z reguły z temperaturą 15-25 K wyższą od 
zadanej temperatury wody. Dzięki temu 
szczególnie w początkowej fazie procesu 
ładowania podgrzewacza może docho-
dzić do skraplania pary wodnej ze spa-
lin i odebrania dodatkowej ilości ener-
gii. Dzięki temu sprawność w tym trybie 
może wynosić dla niektórych kotłów nie-
co ponad 100%, np. 103-104%. 
Rys. Vaillant

6  Wykres ładowania podgrzewacza

5  Wykres krzywej grzewczej i punkt współpracy kotła 
kondensacyjnego z grzejnikami dobranymi na parametry 
70/55oC
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cjach zasilających nagrzewnice powietrza, 
wymienniki basenowe czy inne układy cie-
pła technologicznego. Tu oczywiście nie ma 
mowy o kondensacji, ale jeśli dzisiejszy kocioł 
kondensacyjny zapewni nam w takich wa-
runkach sprawność na poziomie 98-99% to 
jest to znacznie więcej niż w przypadku kotła 
tradycyjnego.
Przykładowo dla kotłowni o mocy 100 kW,  
zakładając czas pracy w sezonie grzewczym 
na poziomie 2000 godzin kocioł tradycyjny  
o sprawności 90% zużyłby około 23 392 m3 
gazu ziemnego w skali roku. Dla kotła o ta-
kiej samej mocy i sprawności na poziomie 

99% zużycie roczne wyniesie 21 265 m3/rok. 
Redukcja zużycia to około 2127 m3/rok. Przyj-
mując orientacyjną cenę gazu na poziomie 
2 zł/m3 oznacza to oszczędność na poziomie 
4254 zł/rok. Dodatkowo w większych kotłow-
niach roczne koszty eksploatacji instalacji 
można zoptymalizować również dzięki temu, 
że w kotłach kondensacyjnych możemy do-
kładnie dostosować moc maksymalną do 
potrzeb budynku. W tradycyjnych kotłach at-
mosferycznych z palnikami jedno- lub dwu-
stopniowymi z reguły nie ma możliwości do-
kładnego dostosowania mocy kotła do 
potrzeb budynku. Oznacza to wyższe opła-
ty stałe lub opłaty za okresowy nadmierny 
przepływ gazu. 
Zastosowanie współczesnych kotłów kon-
densacyjnych w instalacjach większej mocy 
upraszcza również technologię kotłowni. Nie 
potrzebujemy już zapewniać podwyższenia 
temperatury powrotu i w tym celu stosować 
dodatkowej armatury w postaci zaworów mie-
szających. W trakcie eksploatacji instalacji nie 
musimy już obawiać się pęknięcia żeliwnego 
wymiennika ciepła i kosztownej naprawy. 

…to niższe koszty inwestycyjne? Kiedy?
Tak, to nie pomyłka, zakup droższego kotła 
kondensacyjnego może czasem oznaczać 
redukcję kosztów inwestycyjnych. Chociażby 
na przykładzie kotłowni o większej mocy,  
w której nie musimy już stosować całego 
układu podwyższenia temperatury powrotu  
i dobierać znacznie większych pomp do 
układu kotłowego. Redukcja kosztów inwe-
stycyjnych jest możliwa również w małej ko-
tłowni w domu jednorodzinnym. Jeśli tylko 
odpowiednio wcześnie zajmiemy się dobo-
rem źródła ciepła wówczas często okaże się, 
że wystarczający byłby kocioł o mocy poni-
żej 21 kW, który nie wymaga budowy kosz-

Nowoczesne kotły kondensacyjne 
a współczesne budownictwo
Konstrukcja nowoczesnych kotłów kon-
densacyjnych zmienia się równolegle 
do zmian zachodzących w budownic-
twie. Dziś coraz częściej mamy do czy-
nienia z sytuacją, w której do ogrzania 
budynku energooszczędnego potrze-
bujemy zaledwie 3-5 kW, z drugiej zaś 
strony dla przygotowania znacznej ilo-
ści ciepłej wody w krótkim czasie może 
być potrzebna moc nawet 24-30 kW 
czyli nawet 10 razy wyższa od mocy 
potrzebnej do ogrzania budynku. 
Dawniej byliśmy skazani na kompro-
mis, którym było zastosowanie kotła  
o małej mocy, np. 10-12 kW i podgrze-
wacza wody o dużej pojemności lub 
montaż kotła o mocy wiele większej 
od potrzeb budynku, np. 20-30 kW  
z mniejszej pojemności podgrzewa-
czem wody. Żadne z tych rozwiązań 
nie jest idealne. Mieliśmy w tym przy-
padku do wyboru większą pojemność 
podgrzewacza i większe ryzyko rozwo-
ju bakterii lub pracę kotła w bardzo 
krótkich cyklach. 

Współczesne kotły kondensacyj- 
ne są o wiele lepiej dopasowane  

do potrzeb współczesnego budow-
nictwa. Zapewniają szeroki zakres 
modulacji, przez co z jednej strony 
kocioł może pracować z mocą rzę-
du 3-4 kW na potrzeby c.o. i w razie 
potrzeby szybko podgrzać wodę do 
mycia, zwiększając swoją moc np. 
do 20-24 kW. 

Dzięki temu unikamy taktowania pal-
nika oraz stosowania podgrzewacza 
wody o dużej pojemności. Co ważne  
w nowoczesnych kotłach kondensa- 
cyjnych duży nacisk położono również 
na redukcję zużycia energii elektrycz-
nej do napędu pompy, wentylatora  
i pozostałego osprzętu. Ma to duże 
znaczenie, bo z powodu szerokiego za-
kresu modulacji i dobrego dopasowa-
nia mocy kotła do potrzeb budynku 
czas pracy palnika w sezonie grzew-
czym uległ znacznemu wydłużeniu. 
Ważne, więc podczas pracy palnika  
z minimalną mocą również pompa 
obiegowa pracowała z małą prędko-
ścią zużywając jedynie kilka, kilkana-
ście W energii oraz zapewniając niską 
temperaturę powrotu do kotła. 

townego komina. Wystarczy w tym przy-
padku zastosować krótki, poziomy zestaw 
przewodów powietrzno-spalinowych, który-
mi kocioł będzie przez ścianę pobierał po-
wietrze do spalania gazu i usuwał spaliny. 
Koszt takiego zestawu z reguły nie przekra-
cza kilkuset złotych. Unikamy za to zakupu 

komina ceramicznego, kosztów jego budo-
wy, wykończenia wewnątrz i na zewnątrz 
budynku, często specjalnych obróbek de-
karskich oraz dodatkowych strat ciepła, ja-
kie często generuje potężny komin. Oczywi-
ście w zależności od konkretnego projektu 
budynku, a przede wszystkim jego wysoko-

7  W dużych obiektach można zbudować 
kotłownię z kaskady wiszących kotłów 
kondensacyjnych, podłączając je  
w różnych wariantach
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ści, różnica w kosztach będzie zmienna, ale 
w każdym przypadku znaczna i wynosząca, 
co najmniej kilka tysięcy złotych. Podejmu-
jąc, odpowiednie decyzje już etapie projek-
tu można więc często zastosować droższy  
i bardziej oszczędny kocioł, płacąc łącznie 
mniej niż za całą inwestycję z kotłem atmos-
ferycznym.
Podobna sytuacja ma miejsce w budynkach 
magazynowych, przemysłowych czy halach 
widowiskowych, w których to nie ogranicza się 
mocy kotłów z zamkniętą komorą spalania,  
z których można poziomo odprowadzać 
spaliny. Wtedy również pozwala to cza-
sem zastosować bardziej efektywny system 
grzewczy w cenie niższej od rozwiązania tra-
dycyjnego z kotłami atmosferycznymi i wyso-
kimi, kosztownymi przewodami spalinowymi. 
Kotły kondensacyjne są również korzystnym 
rozwiązaniem w kotłowniach dachowych, 
gdzie z reguły nie dysponujemy dużą po-
wierzchnią, a czasem też możliwością znacz-
nego obciążenia stropu. Trudności sprawia 
też skuteczne odprowadzenie spalin z kotłów 
atmosferycznych. Wystarcza tu zastosowanie 
wiszących kotłów kondensacyjnych wyposa-
żonych wówczas w krótkie, pionowe systemy 
powietrzno-spalinowe. Instalacja zajmuje nie-
wiele miejsca, zapewnia prostą obsługę  
i estetyczny wygląd. 

Koszty „kondensacji” w praktyce

Zakup kotła
Kocioł kondensacyjny to oczywiście nie tylko 
same korzyści. Gdy inwestycja jest już na ta-
kim etapie, że komin został wykonany, a teraz 
dopiero stoimy przed wyborem kotła to oczy-
wiście zakup kotła kondensacyjnego będzie 
droższy. Różnica w cenie jest zależna od kon-
kretnej konstrukcji i wyposażenia. 

Usuwanie kondensatu z kotła
Przy pracy z niską temperaturą może go po-
wstawać około 1 l/h na każde 10 kW mocy ko-
tła. Gdyby, więc kocioł miał moc 20 kW i był 
dobrany z minimalnym zapasem wówczas 
zimą podczas największych mrozów, pracując 
24 godziny na dobę wyprodukowałby około 
48 l kondensatu. Średnio w skali roku kocioł pra-
cuje około 1700-2000 godzin co oznacza, że  
w tym czasie powstałoby do 4000 l konden- 
satu. Nie jest to znaczny koszt i problem o ile  
w miejscu instalacji kotła znajduje się instalacja 
kanalizacyjna, do której można odprowadzić 
kondensat. Gorzej jest, jeśli rura kanalizacyjna 
jest powyżej kotła, z czym możemy mieć do czy-
nienia w czasie modernizacji starego budynku. 
Wówczas niezbędna jest automatyczna pom-
pa kondensatu z wbudowanym zbiornikiem. 
Kondensat z kotła spływa do zbiornika pompy 
i stąd cyklicznie wypompowywany jest do rury 
kanalizacyjnej znajdującej się ponad kotłem. 
Przy czym ważne jest, by pompa miała moż-
liwość sygnalizacji awarii i by w takiej sytuacji 
następowało automatyczne wyłączenie kotła. 
W przeciwnym przypadku uszkodzenie pompy 
kondensatu może doprowadzić do uszkodze-
nia kotła poprzez zalanie kondensatem. 

Przeglądy 
W porównaniu do instalacji z kotłem atmos-
ferycznym droższy jest również przegląd kotła 
kondensacyjnego. Jest to związane z szerszym 
zakresem czynności oraz rutynową wymianą 
niektórych elementów, takich jak uszczelnie-
nia palnika. Oczywiście wiele zależy od kon-
strukcji kotła, a przede wszystkim wymiennika 
ciepła. Czasem czyszczenie kotła kondensa-
cyjnego jest o wiele mniej pracochłonne od 
konserwacji dużej mocy żeliwnego kotła at-
mosferycznego. Stąd również koszt takiej usłu-
gi nie będzie droższy lub nawet tańszy.  

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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ce centrale grzewcze BBS od 2,9 do 28 kW  
z ulepszonym wykorzystaniem ciepła kon-
densacji dzięki zastosowaniu warstwowe- 
go podgrzewacza o pojemności 135 l i BSK  
o mocy grzewczej od 2,9 do 20 kW, które łą-
czą wydajną technikę kondensacyjną oraz 
zorientowaną na przyszłość technikę solarną 
w jednym kompaktowym urządzeniu. 
W przypadku zapotrzebowania na więk- 
szą moc oferujemy klientom nowoczesne, 
energooszczędne kotły kondensacyjne 
SGB od 20 do 610 kW, o wysokim stopniu 
użyteczności i korzystnym stosunku ceny  
do wydajności. 

Brötje – lepiej 
mieć pewność

  Brötje oznacza ugruntowaną wiedzę, któ-
rej podstawę stanowią kompetentni pracow-
nicy i zakłady produkcyjne. Własne centrum 
treningowe w Rastede oraz ponad 100 regio-
nalnych ośrodków treningowych u partne-
rów handlowych w Niemczech i Polsce ozna-
cza stałe wspieranie rozwoju, konsekwentne 

kształcenie i dokształcanie. Od ponad 90 lat 
z siłą innowacji i wyjątkową skutecznością 
Brötje pracuje nad tym, abyśmy się dobrze 
czuli w pomieszczeniach.  
Dla zaspokojenia potrzeb naszych klientów, 
skrupulatnie i w pełni świadomie stawiamy 
na określenie „niemiecka jakość”. Innowacyj-
na i kompleksowa technika systemowa zo-
rientowana na przyszłość, zaprojektowana ze 
zrozumieniem, dla równowagi ekologicznej, 
ponieważ jedno wiemy: świadome obcho-
dzenie się ze środowiskiem i wysokiej jakości 
technika grzewcza stanowią idealną kom-
binację. Podłączyć, uruchomić i cieszyć się 
najwyższym komfortem ciepła. To duża wy-
goda, kiedy można polegać na innowacyj-
nym systemie ogrzewania, jakim są kotły kon-
densacyjne firmy Brötje. 

Inteligentne zaopatrzenie w ciepło  
w wielkim stylu

Szeroka oferta produktów jest w stanie spro-
stać nawet najbardziej wyrafinowanym gu-
stom i znaleźć rozwiązanie na każdy przypa-
dek, jako kompletne instalacje dla mieszkań 
kondygnacyjnych, domów jednorodzinnych, 
szeregowych czy wielorodzinnych. Do dys-
pozycji są gazowe, wiszące kotły kondensa-
cyjne od 2,9 do 110 kW; wersje jedno-, dwu-
funkcyjne i z wbudowanym podgrzewaczem 
ciepłej wody użytkowej. Kompaktowe, stoją-

Nazwa handlowa 
typoszeregu IntroCondens

Typ
jednofunkcyjne wiszące dwufunkcyjne, wiszące 

przepływowe
WHBS14 WHBS 22 WHBC 22/24 WHBC 28/33

Zakres nominalnej mocy 
cieplnej (40/30°C) 3,5-14,0 kW 4,9-22,0 kW 4,9-22,0 kW 6,9-28,0 kW

Normatywny współczynnik 
sprawności (40/30°C) 109% 108% 108% 108%

Palnik wentylatorowy palnik rurowy ze stali szlachetnej, z płynną 
regulacją mocy

Maksymalny zakres 
modulacji 25-100% 22-100% 22-100% 25-100%

Materiał wymiennika odlew ze stopu aluminium i krzemu
Dopuszczalne ciśnienie 
robocze czynnika 
grzewczego

0,3 MPa

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

56°C 57°C 57°C 57°C

Wyposażenie podstawowe

palnik gazowy, wymiennik ciepła, pompa obiegowa c.o., 
naczynie przeponowe c.o. 12 l, zawór bezpieczeństwa, termometr, 

czujnik ciśnienia wody, manometr, odpowietrznik automatyczny, 
zawór gazowy, czujnik STB, płytowy wymiennik c.w.u. ze stali 

nierdzewnej (modele dwufunkcyjne), automatyka pogodowa  
z czujnikiem temperatury zewnętrznej

Wymiary 850x480x330 mm 850x480x360 mm
Masa kotła pustego 43 kg 46 kg 48 kg
Gwarancja wymiennik ciepła 5 lat, pozostałe elementy 2 lata
Kraj produkcji Niemcy

www.bimsplus.com.pl

Wyłączny dystrybutor  
kotłów Brötje  
w Polsce
www.broetje.pl
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Serwis
Przy wszystkich produktach Brötje także ko-
tłach kondensacyjnych najwyższą wagę 
przywiązuje się do przemyślanej koncepcji 
serwisowania. Dzięki temu wszystkie istotne 
elementy do serwisowania są wygodnie do-
stępne od przodu. 

System regulacji ISR-Plus

Najwyższy komfort obsługi umożliwia cyfrowy 
system regulacji ISR-Plus – zintegrowana re-

gulacja na każde życzenie. System regulacji 
oprócz kotła obejmuje także regulację ob-
wodu grzewczego oraz diagnozowanie źró-
dła ciepła. Jego panel obsługi dysponuje 
dużym podświetlanym wyświetlaczem z ko-
munikatami tekstowymi w języku polskim.  

  Kotły kondensacyjne typu Logamax plus 
GB072, stanowią znakomite źródło ciepła dla 
instalacji ogrzewania podłogowego, grzejni-
kowego oraz instalacji mieszanych, w skład 
których wchodzą zarówno obiegi ogrzewa-
nia grzejnikowego i podłogowego. 
Wymiennik ciepła kotłów Logamax plus 
GB072 wykonany jest w postaci odlewu z nie-
rdzewnego stopu aluminiowo-krzemowe-
go o wysokiej przewodności cieplnej. Jego 
budowa pozwala w jeszcze większym stop-
niu wykorzystywać zjawisko kondensacji i po-
woduje, że Logamax plus GB072 osiągają 
sprawność nominalną 109%.
Logamax plus GB072 mają w standardzie 
wbudowaną automatykę pogodową  
z możliwością dostosowania krzywej grzew-
czej do charakterystyki cieplnej budynku 
oraz funkcje „Booster” i „Ciepły Start”, do-
datkowo podwyższające komfort użytkowa-
nia ciepłej wody.
Wbudowana automatyka umożliwia pracę 

Kotły Buderus  
Logamax  
plus GB072  
z mobilnym sterowaniem  
i kontrolą z dowolnego 
miejsca

Logamax plus GB072

http://www.instalreporter.pl
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urządzenia, bez dodatkowych sterowników, 
jak również sterowanie pracą kotła i syste-
mu grzewczego za pomocą dodatkowych, 

opcjonalnych regulatorów i modułów obie-
gów grzewczych (systemy Logamatic EMS 
lub Logamatic serii 4000). Logamax plus 
GB072 wyposażono w duży, czytelny i pod-
świetlany wyświetlacz LCD, co powoduje,  
że ich obsługa i serwisowanie są niezmier- 
nie łatwe.
Absolutną nowością jest możliwość progra-
mowania i kontroli kotłów Logamax plus 
GB072 za pomocą urządzeń mobilnych jak 
iPhone, iPad lub iPod Touch z aplikacją Easy-
Control przy współpracy z regulatorem RC35 
i modułem web KM200.

Logamax plus GB072 mają bardzo boga-
te wyposażenie standardowe. Oprócz wcze-
śniej wymienionych elementów w cenie do-
stawy znajdują się również m.in.: wykonany 
ze stali nierdzewnej palnik gazowy, pompa 
c.o., zawór 3-drogowy, pojemne naczynie 
przeponowe 12 l umożliwiające pracę kotła 
w instalacjach o dużych zładach wodnych, 
zawór napełniająco-spustowy, syfon konden-
satu i wąż odprowadzający kondensat, wąż 
od zaworu bezpieczeństwa, automatyczny 
odpowietrznik, manometr, płyta montażo-
wa, szyna do zawieszenia kotła, adapter po-
wietrzno-spalinowy z króćcami pomiarowy-
mi spalin i powietrza oraz oczywiście komplet 
zabezpieczeń.
Do cech wyróżniających kotły Logamax plus 
GB072 marki Buderus należą również: niewiel-
kie wymiary, mały pobór energii elektrycz-
nej (w stanie gotowości poniżej 2 W) oraz ni-
ski poziom emisji dźwięku (ok. 36 dB).
Kotły kondensacyjne Logamax plus GB072 
dostępne są jako modele jednofunkcyjne  
o mocach modulowanych do 14, 20 i 24 kW 
(wyposażone do współpracy z podgrzewa-
czami pojemnościowymi c.w.u.)  oraz jako 
model dwufunkcyjny o mocach modulowa-
nych do 24 kW dla potrzeb ogrzewania i do 
30 kW dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.  

Nazwa handlowa 
typoszeregu

Buderus Logamax plus 
GB072-24K Buderus Logamax plus GB072-24

Typ dwufunkcyjne wiszące, 
przepływowe jednofunkcyjne wiszące

Zakres nominalnej mocy 
cieplnej (40/30°C) 7,3-23,8 kW (29,7 kW) 7,3-23,8 kW (29,7 kW)

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

Palnik modulowany typu pre-mix, stal szlachetna
Maksymalny zakres 
modulacji 28-100%

Materiał wymiennika odlew z nierdzewnego stopu aluminium-krzem
Dopuszczalne ciśnienie 
robocze czynnika 
grzewczego

0,3 MPa (c.w.u. 1 MPa) 0,3 MPa

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

90/57°C 90/57°C

Wyposażenie podstawowe 

automatyka pogodowa z dużym i czytelnym wyświetlaczem 
LCD, funkcja Booster zwiększającą moc grzewczą na cele 

c.w.u., płytowy wymiennik c.w.u. ze stali nierdzewnej (GB072-
24K), naczynie wzbiorcze 12 l, 3-stopniowa pompa c.o., zawór 

3-drogowy, wentylator z regulacją prędkości obrotowej, 
odpowietrznik automatyczny, zawór bezpieczeństwa, wąż od 
zaworu bezpieczeństwa, syfon i wąż kondensatu, manometr, 

zawór napełniająco-spustowy, ogranicznik temperatury spalin, 
komplet zabezpieczeń, przyłączeniowa płyta montażowa U-MA, 
szablon montażowy, adapter powietrzno-spalinowy z króćcami 

pomiarowymi, szyna do zawieszenia kotła, kabel przyłączeniowy  
z wtyczką sieciową

Wymiary 840x440x350 mm
Ciężar kotła pustego 44 kg 43 kg
Gwarancja 5 lat 5 lat
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700

Logamatic RC 35

Buderus zaprasza na Jesienne Spotkania Infor-
macyjne. Spotkania skierowane są do wszyst-
kich autoryzowanych partnerów handlowych 
Buderusa, a także do firm niezwiązanych do 
tej pory z marką. Omówiona zostanie na nich 
bieżąca sytuacja w regionie (wyniki sprzeda-
żowe, inwestycje, plany itp.), centralne dzia-
łania promocyjne wspierające sprzedaż, ak-
tualne promocje produktowe, a także nowa 
organizacja systemu serwisowego. Zaprezen-
towana zostanie również oferta handlowa 
marki Buderus oraz najnowsze urządzenia 
(aplikacja EasyControl, pompy ciepła Loga-
therm WPT270/2, WPS…-1, grzejniki Logatrend, 
kocioł stałopalny Logano G221 Automatic). 
Każdy uczestnik spotkania otrzyma Certyfikat 
Autoryzacji, atrakcyjny upominek oraz możli-
wość zakupu w atrakcyjnej cenie jednego z 
urządzeń z grupy pomp ciepła lub kotłów wiszą-
cych. Dodatkowo na każdym ze spotkań jeden 
z uczestników zdobędzie wartościową nagrodę.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Aktualni 
partnerzy handlowi marki Buderus zostaną za-
proszeni telefoniczne lub mailem. Zgłoszenia 
od firm zainteresowanych współpracą będą 
przyjmowane przez regionalnych doradców 
techniczno-handlowych (www.buderus.pl).
Rejestracja uczestników rozpocznie się o go-
dzinie 13:30. Oficjalna część spotkania po-
trwa od godziny 14:00 do 17:45. Po jej zakoń-
czeniu firma zaprasza na uroczystą kolację.
Harmonogram spotkań: 5.09 – Rzeszów, Szcze-
cin; 6.09 – Poznań; 9.09 – Białystok; 10.09 – 
Warszawa; 11.09 – Łódź; 16.09 – Gdańsk, Kiel-
ce; 17.09 – Kraków, Olsztyn; 18.09 – Katowice; 
19.09 – Lublin, Wrocław + Opole; 23.09 – Toruń

Jesienne Spotkania 
Informacyjne  
marki Buderus

http://www.instalreporter.pl
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  MCR3… to najnowsze wcielenie wyjątko-
wo popularnej na rynku linii kotłów konden-
sacyjnych serii domowej. W tym roku minęło  
7 lat od wprowadzenia pierwszej wersji mo-
delu wiszącego gazowego kotła konden-
sacyjnego o oznaczeniu MCR do oferty 
producenta – na postawie zdobytych do-
świadczeń użytkowników, instalatorów i firm 
serwisowych, stworzono MCR3 – kocioł ideal-
ny w swojej funkcjonalności, niezawodności  
i prostocie. 
Pierwszym i podstawowym założeniem kon-
struktorów stała się modularna budowa urzą-
dzenia – liczba modułów została ograniczo-
na do pięciu. Całość mieści się w wymiarach 
541x368x187 mm o wadze od 29 kg (do mon-
tażu 21 kg + 8 kg moduł naczynia). Aluminio-
wo-krzemowy wymiennik, palnik ze stali nie-
rdzewnej, czy zespól hydrauliczny wykonany 
z wysokiej jakości kompozytów sprawiają, że 
kocioł MCR3 jest nie tylko bardzo prostym 
konstrukcyjnie, ale bardzo starannie zapro-
jektowanym i wykonanym urządzeniem. Ko-
cioł wyposażony jest w konsolę sterowniczą 
z możliwością montażu pod kotłem poprzez 

Rodzina kotłów 
MCR3 – wiszące 
kondensaty 
De Dietrich

Nazwa handlowa typoszeregu MCR3 ...MI MCR3 24T; MCR3 24S,  
MCR3 35S

Typ dwufunkcyjne wiszące, przepływowe jednofunkcyjne wiszące
Zakres nominalnej mocy cieplnej 
(40/30°C) 6,1-24,8; 8,5-31 kW 6,1-24,8; 6,1-24,8; 8,5-35,7 kW

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

Palnik powierzchniowy ze stali nierdzewnej
Maksymalny zakres modulacji 25-100%
Materiał wymiennika monoblok ze stopu Al-Si
Dopuszczalne ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 0,3 MPa

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

84°C 78°C

Wyposażenie podstawowe 

naczynie wzbiorcze 8 l; wentylator 
wyposażony w tłumik zasysania 
powietrza; zapłon elektroniczny  

z jonizacyjną kontrolą płomienia; prosta 
i funkcjonalna konsola sterownicza do 
montażu pod kotłem lub na ścianie  

w pobliżu kotła; opcjonalnie – tylna 
rama montażowa z kompletem 
zaworów; moduł hydrauliczny  

z wymiennikiem płytowym c.w.u. ze stali 
nierdzewnej o podwyższonej wydajności 

potwierdzonej certyfikatem ***

naczynie wzbiorcze 8 l, zawór 
przełączający c.o./c.w.u. 

przystosowany do współpracy  
z podgrzewaczami c.w.u. 
SR100, SR150; wentylator 

wyposażony w tłumik zasysania 
powietrza; zapłon elektroniczny 
z jonizacyjną kontrolą płomienia; 
prosta i funkcjonalna konsola 
sterownicza do montażu pod 

kotłem lub na ścianie  
w pobliżu kotła

Wymiary 541x368x364 mm
Ciężar kotła pustego 25; 28,5 kg 25; 25; 27,5 kg
Gwarancja 8 lat na wymiennik główny kotła
Kraj produkcji Holandia
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  O wyborze kotła głównie decyduje zużycie 
gazu. Dziś, kiedy ceny paliw nieustająco rosną, 
należy przede wszystkim myśleć o kotłach kon-
densacyjnych. W odpowiednio wykonanej in-
stalacji c.o. kotły tego typu są w stanie zużyć 
nawet o 30% mniej paliwa w skali roku, niż ich 
odpowiedniki tradycyjne. Drugą ważną ce-
chą jest szeroki zakres pracy. W nowoczesnym 
budownictwie często ilość ciepła, potrzebna 
do ogrzania mieszkania, jest niewspółmiernie 
mała w stosunku do zapotrzebowania na cie-
pło do produkcji c.w.u.  Dlatego oprócz mocy 
maksymalnej kotła, należy zwrócić uwagę na 
jego moc minimalną. Niska moc minimalna 
będzie zapewniała optymalne wykorzystanie 
gazu w okresach, kiedy zapotrzebowanie cie-
pła na potrzeby c.o. nie jest najwyższe, a ko-
cioł z łatwością „dopasuje się” do aktualne-
go zapotrzebowania. 

Ofertę dwufunkcyjnych kotłów kondensa-
cyjnych Immergas można podzielić na dwie 
podstawowe linie:
• linia VICTRIX V2 – kompaktowe kotły wi-
szące dla użytkowników poszukujących 
sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań,
• linia SUPERIOR TOP – kotły wiszące z za-
awansowaną elektroniką pozwalającą na 
optymalne dostosowanie pracy kotła do in-
dywidualnych potrzeb.
VICTRIX V2 – kocioł dwufunkcyjny przygoto-
wujący ciepłą wodę do celów użytkowych 
w sposób przepływowy. Cechą charaktery-
styczną tego kotła są jego wymiary.  
Kocioł o mocy 26 kW, koniecznej do przygo-
towywania odpowiedniej ilości wody, jest 
mniejszy od tradycyjnej szafki kuchennej,  
a jego głębokość to zaledwie 25 cm. Ozna-
cza to, że może być zamontowany praktycz-
nie w każdej kuchni, czy niewielkiej łazience. 
Konstrukcja wymiennika wykonanego ze sta- 

wsunięcie w specjalne prowadnice lub do 
montażu na ścianie. 
Tym razem firma postawiła na prostotę ob-
sługi – przyszły użytkownik znajdzie tutaj je-
dynie dwa wyskalowane pokrętła do usta-
lania temperatury centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej oraz dwa podświe-
tlane przyciski – jeden do resetowania uste-
rek, a drugi tzw. „kominiarski”. Oczywiście 
przyciski te oprócz prostych funkcji dla użyt-
kownika oferują całe spektrum funkcji serwi-
sowych. 
Dla żądnych większych wrażeń i pełnej wizu-
alizacji pracy urządzenia De Dietrich propo-
nuje kilka wariantów zdalnego sterowania od 
prostych, w postaci regulatora qSense, moc-
no rozbudowany iSense oraz „dowodzący” 
dwoma niezależnymi obiegami z zaworami 
mieszającymi cMix. Do dyspozycji są również 
termostaty proste i programowalne on/off. 
Kocioł może również pracować wyłącznie  
z czujnikiem zewnętrznym.
Wersje 2-funkcyjne kompletowane będą  
z podgrzewaczami warstwowymi 100 l, nato-
miast 1-funkcyjne z podgrzewaczami wężow-
nicowymi 100, 150 i 200 l.  
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De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
www.dedietrich.pl, www.dietrisol.pl
www.dedietrich-pompyciepla.pl
www.mcr24.pl, biuro@dedietrich.pl
tel. 071345 00 51,  
faks 071345 00 64
infolinia: 801 080 881

Immergas  
– modernizacja c.o.  
w mieszkaniu, czyli  
jaki kocioł wybrać?
W okresie wakacji wiele osób decyduje się na generalny remont 
mieszkania, podczas którego, oprócz modernizacji kuchni czy 
łazienki, często modernizowane jest ogrzewanie. Szeroka oferta 
rynkowa stawia inwestora przed pytaniem: „Jaki kocioł wybrać?”. 
Oto kilka wskazówek.

Victrix Superior TopVictrix X 24 2l

http://www.instalreporter.pl


25s i e r p i e ń  2 0 1 3  ( 0 8 )  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

li INOX oprócz wpływu na niezawodność  
i doskonałe parametry funkcjonowania, zna-
cząco zwiększa jego żywotność. Victrix V2 
cechuje się niespotykaną na rynku modula-
cją, osiągając moc minimalną 3 kW. Zasto- 
sowanie zintegrowanej grupy hydraulicznej  
z elektrycznym zaworem trójdrożnym zapew-
nia użytkownikom szybką produkcję ciepłej 
wody, a powiększona powierzchnia wymiany 
ciepła wymiennika wtórnego, wykonanego 

ze stali kwasoodpornej INOX gwarantuje wy-
starczającą jej ilość. 

VICTRIX SUPERIOR TOP – zaawansowane 
technologicznie dwufunkcyjne, przepływo-
we kotły gazowe. Seria Victrix Superior TOP 
to niska emisja szkodliwych substancji dzięki 
specjalnemu systemowi redukującemu emi-
sje CO i NOx. Według klasyfikacji Unii Europej-
skiej EN 297 rodzina Victrix Superior TOP zo-

stała zakwalifikowana do 5 klasy najbardziej 
ekologicznych urządzeń. Linia ta charakte- 
ryzuje się eleganckim panelem kontrolnym, 
pozwalającym na intuicyjne nastawianie  
i odczytywanie parametrów pracy kotła.  
W urządzeniach zastosowano opatentowany 
przez Immergas unikalny system Aqua Celeris 
gwarantujący praktycznie natychmiastowy 
dostęp do wody o oczekiwanej temperatu-
rze. Dodatkowymi elementami wspomaga-
jącymi produkcję ciepłej wody jest bardzo 
dokładna kontrola temperatury za pomocą 
dwóch sond NTC oraz automatycznej regu-
lacji przepływu utrzymującej pobór ciepłej 
wody o żądanej temperaturze na maksymal-

nym możliwym poziomie. 
Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że ko-
tły te to rozwiązania idealnie dopasowane 
do mieszkań oraz niedużych domów jedno-
rodzinnych.  

Nazwa handlowa 
typoszeregu Victrix 26 2I Victrix Superior Top 32X

Typ dwufunkcyjny wiszący, 
przepływowy jednofunkcyjny wiszący

Zakres nominalnej mocy 
cieplnej (40/30°C) [kW] 3,4-26,1 4,4-35,1

Normatywny współczynnik 
sprawności (40/30°C) 108,1% 107,7%

Palnik PRE-MIX PRE-MIX
Maksymalny zakres 
modulacji 12-100% 12,9-100%

Materiał wymiennika stal nierdzewna INOX
Dopuszczalne ciśnienie 
robocze czynnika 
grzewczego 

0,3 MPa

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

67oC

Wyposażenie podstawowe 

naczynie przeponowe 
c.o. 5,7 l, 3-stopniowa 

pompa z automatycznym 
odpowietrznikiem, intuicyjny 

panel sterujący

naczynie przeponowe c.o. 
5,8 l, energooszczędna 
pompa o regulowanej 

prędkości z automatycznym 
odpowietrznikiem, grupa 
podłączeniowa, grupa 

bezpieczeństwa
Wymiary 795x440x250 mm 830x440x350 mm
Ciężar kotła pustego 39 kg 45,9 kg
Gwarancja 5 lat
Kraj produkcji Włochy

Zestaw VICTRIX SUPERIOR TOP PLUS: 
kocioł wiszący jednofunkcyjny VICTRIX 
SUPERIOR TOP 32X, zasobnik wolno stoją-
cy c.w.u. wykonany ze stali nierdzewnej 
INOX o pojemności 80, 120, 200 lub 300 l, 
zestaw podłączeniowy zasobnika, ste-
rownik pogodowy Super Comando Ami-
co Remoto z sondą zewnętrzną.  
Cena od 12 260 zł netto.

Zestaw IMMERSOLE V SUPER ALU – 
kompletna kotłownia kondensacyjna  
z kolektorami słonecznymi: kocioł jedno-
funkcyjny VICTRIX X 24 2I, zasobnik solarny 
c.w.u. 300 l, 3 kolektory płaskie aluminio-
we EPMA 2.0, zestaw podłączeniowy za-
sobnika, solarna grupa pompowa, zestaw 
do podłączenia trzech kolektorów z insta-
lacją, regulator solarny ImmSol, płyn solar-
ny – 20 l, naczynie przeponowe solarne. 
Cena od 14 250 zł netto.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, 
ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00
faks 42 649 36 01
www.immergas.com.pl
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  Kompaktowe rozmiary
Nowoczesne kondensacyjne gazowe kot- 
ły grzewcze marki Junkers to urządzenia  
o znacznie mniejszych rozmiarach niż ich od-
powiedniki zasilane olejem opałowym lub 
paliwami stałymi. Kotły gazowe służące do 
produkcji ciepła dla celów ogrzewania jak  
i ciepłej wody, to najczęściej niewielkich roz-
miarów jedno- lub dwufunkcyjne przepływo-
we urządzenia wiszące oraz dwufunkcyjne, 
zintegrowane z zasobnikami ciepłej wody, 

urządzenia wiszące lub stojące. Kompakto-
we rozmiary kotłów marki Junkers powodu-
ją, że można je instalować zarówno w od-
dzielnych kotłowniach, jak i w łazienkach, 
kuchniach, pralniach, pomieszczeniach go-
spodarczych, zlokalizowanych w piwnicach, 
pomieszczeniach na dowolnych kondygna-
cjach budynków oraz na poddaszach.

Oszczędność miejsca
W odróżnieniu od kotłów zasilanych olejem, 

Kondensacyjne 
kotły Junkers  
– korzyści nie tylko 
ekonomiczne
Przewaga kondensacyjnych gazowych kotłów grzewczych marki 
Junkers nad urządzeniami spalającymi inne rodzaje paliw wynika nie 
tylko z niskich kosztów eksploatacyjnych. Istnieją również inne ważne 
czynniki powodujące, że użytkownicy wybierają właśnie te urządzenia. 

Nazwa handlowa 
typoszeregu Junkers Cerapur Smart ZWB 28-3C Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C

Typ dwufunkcyjne wiszące, 
przepływowe jednofunkcyjne wiszące

Zakres nominalnej mocy 
cieplnej (40/30°C) 8,1-21,8 kW (do 27,4 dla c.w.u.) 8,1-21,8 kW

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

Palnik stal szlachetna, ze zmieszaniem wstępnym typu pre-mix, modulowany
Maksymalny zakres 
modulacji 33-100%

Materiał wymiennika nierdzewny stop aluminiowo-
krzemowy

nierdzewny stop aluminiowo-
krzemowy

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze czynnika 
grzewczego

0,3 MPa (ogrzewanie) 
1,0 MPa (ciepła woda) 0,3 MPa

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

94/61°C 94/61°C

Wyposażenie podstawowe 

wymiennik c.w.u. ze stali szlachetnej (tylko ZWB 28-3C), automatyka 
Bosch Heatronic®3, czytelny wielofunkcyjny wyświetlacz, funkcja 

Solar ControlUnit Inside, funkcja komfort/Eco, tryby lato/zima, 
blokada przycisków, ochrona przeciw zamarzaniu, zabezpieczenie 
przed zablokowaniem pompy, automatyczna blokada taktowania,  
autodiagnostyka, funkcje serwisowe, wentylator z płynną regulacją 

prędkości obrotowej, ogranicznik temperatury spalin, pompa 
3-stopniowa z odpowietrznikiem automatycznym, zawór 3-drogowy, 
naczynie przeponowe 8l, zawór do uzupełniania wody, syfon i wąż 

kondensatu, manometr, płyta montażowa z zaworami odcinającymi, 
szablon montażowy, adapter powietrzno-spalinowy z króćcami 

pomiarowymi, komplet zabezpieczeń (m.in. czujniki i ograniczniki 
temperatury, zawór bezpieczeństwa, kontrola jonizacji płomienia)

Wymiary 850x400x370 mm
Ciężar kotła pustego 44 kg 41 kg
Gwarancja do 5 lat

Cerapur Smart
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węglem, granulatem węglowym tzw. eko-
groszkiem, drewnem lub pelletem, kotły na 
gaz ziemny marki Junkers nie wymagają do-
datkowych powierzchni lub wręcz pomiesz-
czeń potrzebnych na magazyn paliwa. Dzię-
ki temu cenne metry kwadratowe domów 
lub mieszkań można najczęściej zagospoda-
rować zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Czysto i bez nieprzyjemnych zapachów
Użytkowanie kondensacyjnego kotła ga-
zowego marki Junkers to również komfort 
związany z brakiem pyłu z paliw stałych  
w domu oraz dymu spalanego węgla lub 
nieprzyjemnego zapachu oleju opałowe- 
go w powietrzu.

Mobilna kontrola i sterowanie
Wszystkie kotły kondensacyjne marki Junkers 
mają możliwość sterowania za pomocą apli-
kacji JunkersHome. Pozwala ona na mobil-
ną kontrolę i sterowanie domowym syste-
mem ogrzewania za pomocą smartfona lub 
tabletu z dowolnego miejsca na świecie, po-
przez internet, WiFi lub sieć GSM. W zależno-
ści od sieci, sterowanie może odbywać się za 
pomocą iPhona, iPada lub iPoda Touch. Ele-
mentem pozwalającym na komunikację po-
między smartfonem lub tabletem, a auto-
matyką kotła jest moduł MB100-LAN marki 
Junkers. 

Bezawaryjnie
Użytkownicy gazowych kotłów kondensacyj-
nych nie muszą obawiać się również, że ich 
urządzenia przestaną pracować z powodu 
problemów z zapowietrzeniem instalacji ole-
jowej, blokowaniem się palników z powodu 
starzenia się paliwa, czy w przypadku kotłów 
na pellet lub granulat węglowy, zacinaniem 
się podajników lub cofaniem płomienia  
w kierunku zbiornika paliwa.  

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
www.junkers.pl
www.szkolenia-junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Lambda Pro 
Control 2.0  
– parametr optymalizujący 
spalanie w kotłach Vitodens
Stałe monitorowanie i szybkie reagowanie na zmiany składu mieszanki 
paliwowo-powietrznej w kondensacyjnych kotłach gazowych Vitodens 
za pomocą systemu Lambda Pro Control 2.0 pozwala na optymalizację 
procesu spalania, a co za tym idzie utrzymywanie na stałym poziomie 
wysokiej sprawności wytwarzania ciepła. 

Schemat działania systemu Lambda Pro Control podczas pracy palnika
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  System Lambda Pro Control 2.0 do opty-
malizacji procesu spalania zachodzącego 
na powierzchni palnika MatriX wykorzystu-
je odczyt prądu jonizacji przepływającego 
przez elektrodę jonizacyjną palnika. Wartość 
powyższa skorelowania jest ściśle z tempe-
raturą płomienia przy siatce palnika MatriX. 
Cząsteczki gazu ziemnego w wysokiej tem-
peraturze przechodzą w stan naładowany 
elektrycznie. Konstrukcja palnika powoduje 
przepływ stałego prądu elektrycznego przez 
wykonaną ze specjalnego materiału elektro-

dę jonizacyjną. Im wyższa temperatura pło-
mienia, tym wyższa wartość prądu jonizacji, 
a co za tym niższy współczynnik nadmiaru 
powietrza λ (ilość powietrza dostarczona do 
spalania, do ilości obliczonej teoretycznie). 
Przedstawiony schemat obrazuje zasadę 
działania systemu Lambda Pro Control, gdzie 
w przypadku zmiany np. kaloryczności gazu 
następuje wzrost lub spadek temperatury 
płomienia. Informacja o tym fakcie przeka-
zana zostaje za pomocą odczytu prądu jo-
nizacji do regulatora kotła, którego reakcja 

Pakiet WB1C117: kocioł dwufunkcyjny 
Vitodens 100-W typ WB1C, element do 
montażu kotła, podłączenie hydraulicz-
ne i zawór gazowy. Cena: 5837 zł netto.

Pakiet B3HA002: kocioł jednofunkcyj-
ny Vitodens 300-W 19.0 kW, Vitotronic 200 
(typ H01C) z przewodowym czujnikiem T.Z.  
Cena: 12 466 zł netto.

Nazwa handlowa 
typoszeregu Vitodens 100-W (typ WB1C) Vitodens 300-W (typ B3HA)

Typ dwufunkcyjne wiszące, 
przepływowe jednofunkcyjne wiszące

Zakres nominalnej mocy 
cieplnej (50/30°C) 6,5-26; 8,8-35 kW 1,9-11; 1,9-19; 4-26; 4-35 kW

Normatywny współczynnik 
sprawności (40/30°C) do 98%(Hs)/108% (Hi) do 98% (Hs)/109% (Hi)

Palnik MatriX cylindryczny MatriX czaszowy
Maksymalny zakres 
modulacji 1:4 1:10

Materiał wymiennika InoXRadial (stal wysokostopowa 1.4571)
Dopuszczalne ciśnienie 
robocze czynnika 
grzewczego

0,3 MPa 
1 MPa (po stronie c.w.u.) 0,3 MPa

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

68-70°C 68-70°C

Wyposażenie podstawowe 

naczynie wzbiorcze 8 l, 
 wymiennik płytowy, 

kompletna kotłownia ze 
wszystkimi elementami 

zabezpieczającymi

naczynie z membraną  
z kauczuku butylowego, 

przetwornik przepływu, system 
Lambda Pro Control, modul 

LON, baza radiowa, itd.
Wymiary 350x400x700 mm 380x480x850 mm
Ciężar kotła pustego 36 kg 50 kg
Gwarancja 24 miesiące 36 miesięcy 
Kraj produkcji Niemcy
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24

powoduje wysłanie sygnału podzespołów 
odpowiedzialnych za sterowanie ilością po-
wietrza i gazu. 
System Lambda Pro Control 2.0 wykorzystując 
zależność pomiędzy wielkością prądu jonizacji 
a współczynnikiem nadmiaru powietrza λ, po-
zwala na eksploatację urządzenia przy jego 
stałym zakresie 1,24-1,44. Oznacza to, że spa-
lanie paliwa następuje przy nadmiarze powie-
trza na poziomie 24-44%. Układ optymalizacji 
procesu spalania nie wymaga stosowania do-
datkowych sond, czy też czujników obecności 
zanieczyszczeń w spalinach, co obniża koszty 
ewentualnych wymian i konserwacji. 
Zastosowany w kotłach Vitodens system 
Lambda Pro Control 2.0 umożliwia eksplo-
atację kotłów wiszących dla każdego rodza-

ju gazu (ziemnego i płynnego) przy zakresie 
modulacji dochodzącym do 1:10, co w znacz-
ny sposób ogranicza taktowanie urządzenia 
zwłaszcza w okresach początku i końca okre-
su grzewczego. Dodatkowo odczyt prądu jo-
nizacji podczas startu palnika realizowany jest 
poprzez badanie wartości prądu na elektro-
dach zapłonowych, zwiększając tym samym 
niezawodność pracy palnika.  

http://www.instalreporter.pl
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żonej żywotności (Long Life), które charakte-
ryzują się długim czasem pracy nawet do 
ponad 6 lat. Bardzo dużą zaletą jest też moż-
liwość samodzielnej wymiany tych sensorów 
przez użytkownika – bez konieczności przesy-
łania urządzenia do serwisu. Istotnym czynni-
kiem decyzyjnym powinny być też koszty ser-
wisu i kalibracji oraz dostępność i ceny części 
zamiennych. Obsługa urządzenia powin-
na być możliwie uproszczona, aby użytkow-
nik nie skupiał uwagi na samym działaniu 
urządzenia, a mógł poświęcić się całkowi-
cie swojej pracy. Analizatory spalin firmy Te-
sto mają menu o bardzo prostej i przejrzystej 
strukturze, dzięki czemu nie sprawiają żad-
nych kłopotów podczas ich obsługi oraz co-
dziennej pracy. Dzięki zastosowaniu akumu-
latorów Li-Ion o dużej pojemności, możliwa 
jest praca z urządzeniem nawet do 8-10 go-
dzin, dzięki czemu analizator jest zawsze do-
stępny podczas codziennych obowiązków.

Dlaczego akurat analizatory spalin 
Testo?

Zgodnie z normą, wydłużona gwarancja... 
Przenośne analizatory spalin testo 330LL i te-
sto 320 są zaprojektowane oraz wyproduko-
wane zgodnie w wytycznymi zawartymi  
w normie PN-EN 50379-1/-2/-3. Charaktery- 
zują się wzmocnioną konstrukcją, z klasą  
zabezpieczenia obudowy IP40, dzięki cze-
mu stanowią niezawodne narzędzie pra-
cy każdego instalatora i serwisanta kotłów 
grzewczych. Wydłużona gwarancja na cele 
elektrochemiczne oraz możliwość ich samo-
dzielnej wymiany przez użytkownika stanowią 
istotny atut, decydujący o wyborze właśnie 
analizatorów Testo. 
Parametry pomiarowe. Analizatory spalin 
Testo umożliwiają pomiar O2, CO, CO2, NOx, 
a także oznaczenie innych istotnych para-
metrów właściwej pracy kotła, takich jak.: 

Podstawowe narzędzia pracy instalatora  
i serwisanta kotłów grzewczych 

Analizatory spalin 
testo 330LL i testo 320  
– funkcje pomiarowe

  Michał Brodzik

  Podstawą wygodnej i skutecznej pracy in-
stalatorów i serwisantów jest sprawny oraz pre-
cyzyjny analizator spalin. Umożliwia on szybkie 
i wiarygodne pomiary, niezbędne do właści-
wego ustawienia pracy kotła grzewczego. 
Niezależnie od zastosowanej technologii – 
każdy system grzewczy musi działać opty-
malnie. Oznacza to jego stałą kontrolę i re-
gulację. Optymalizacja procesu spalania 
zapewnia znaczącą oszczędność paliwa,  
a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów. Ry-
nek dostaw ciepła w budownictwie się roz-
wija. Wprowadzane są systemy solarne, pom-
py ciepła, kotły kondensacyjne, systemy na 
paliwa stałe (w tym pelety) i inne technolo-

gie. Głównym celem nowoczesnego systemu 
grzewczego staje się dostawa ciepła na żą-
danie, przy jednoczesnym niskim zużyciu pa-
liwa i minimalnej emisji zanieczyszczeń.

Jakie wymagania powinien spełniać 
analizator spalin?

Kluczowe jest zwrócenie uwagi na żywotność 
i zakres pomiarowy cel elektrochemicznych, 
które są „sercem” analizatora, a których wła-
ściwy dobór decyduje o wiarygodności po-
miaru i bezawaryjnej pracy całego urzą-
dzenia. Firma Testo wprowadziła z wielkim 
powodzeniem sensory pomiarowe o wydłu-

Analizator spalin to narzędzie codziennej pracy, ważne jest więc, aby 
był on dobrze dobrany do potrzeb każdego użytkownika. Firma Testo 
oferuje analizatory z szeregiem funkcji pomiarowych oraz akcesoriów, 
jednakże dobór odpowiedniego zestawu powinien się odbywać, 
uwzględniając realne potrzeby użytkownika.

Pomiar spalin analizatorem testo 320
Pomiar CO w otoczeniu za pomocą 
dodatkowej sondy
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ści dokonywania kolejnego zakupu rękojeści 
i przewodu sondy. Warto nadmienić, że wąż 
sondy wykonany jest w technologii, która in-
tegruje drogę gazową i drogę do pomia-
ru ciągu wraz z termoelementem w jednym 
przewodzie. Przewód ten cechuje się wytrzy-
małą konstrukcją, gwarantującą odporność 
na nadepnięcie czy przytrzaśnięcie przewo-
du przez wieko walizki.
W każdej sondzie spalinowej wbudowany jest 
termoelement odpowiedzialny za pomiar 
temperatury spalin podczas analizy. Za po-
mocą takiej sondy istnieje możliwość wyko-
nania pomiaru ciągu. Wart podkreślenia jest 
fakt, że analizator spalin w wersji testo 330-2LL 
umożliwia równoczesny pomiar ciągu wraz  
z przeprowadzaną analizą spalin.
Dla intensywnie użytkujących. Użytkowni-
kom, którzy obsługują różnorodne instalacje 
grzewcze, rekomendowany jest analizator 
spalin testo 330-2LL, który wyróżnia się funk-
cją związaną z automatycznym zabezpie-
czeniem sensora CO przed zatruciem zbyt 
wysokim stężeniem. W momencie, gdy stę-
żenie CO dochodzi do niebezpiecznego dla 
sensora limitu, uruchamia się automatycznie 
druga pompa zaciągająca powietrze z oto-

czenia analizatora oraz elektrozawór, który  
w odpowiednich proporcjach miesza prób-
kę spalin z powietrzem. Dopiero tak przygoto-
wana mieszanina trafia do sensora pomiaro-
wego, a elektronika przelicza w jakim stopniu 
rozrzedzone są spaliny i podaje prawidłowy 
wynik na wyświetlaczu analizatora. Dzięki tej 
funkcji w bezpieczny sposób można przepro-
wadzić pomiary w spalinach, gdzie stężenie 
dochodzi nawet do 30 000 ppm (3%) CO. 

Czy tylko analizator spalin?

Urządzenia produkowane przez firmę Testo są 
nie tylko analizatorami spalin. Oprócz swojej 
podstawowej funkcji mają jeszcze szereg in-

sprawność, strata kominowa, współczynnik 
nadmiaru powietrza, ciąg itd. 
Prezentacja wyników pomiarowych odby-
wa się za pomocą czytelnego kolorowego 
wyświetlacza. Użytkownik otrzymuje możli-
wość wyboru pomiędzy wskazaniami cyfro-
wymi, wykresem lub tzw. „macierzą spalin” – 
rozwiązaniem ułatwiającym ocenę procesu 
spalania w sposób graficzny.
Możliwość generowania raportów, współ-
praca z laptopem. Dowodem wykonanej 
analizy może być wydruk raportu z drukar-
ki bezprzewodowej Testo, zawierający pełny 
wynik przeprowadzonej analizy, datę i godzi-
nę pomiaru, a także nazwę wykonawcy. 
Coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem 
staje się również współpraca analizatora  
z laptopem / palmtopem za pośrednictwem 
Bluetooth. Dzięki programowi easyHeat otrzy-
mujemy możliwość wyświetlenia wyników 
pomiaru w miejscu oddalonym od miejsca 
poboru spalin np.: podczas pomiarów na du-
żych instalacjach kotłowych, gdzie regula-
cję instalacji przeprowadza się w zupełnie in-
nym miejscu niż pobór spalin. Drugą zaletą 
takiego rozwiązania jest archiwizacja wyni-
ków pomiaru oraz możliwość wydrukowania 

raportów na drukarce kom-
puterowej.
Współpraca z pompką sa-
dzy. Kolejna zaletą łączności 
bezprzewodowej jest możli-
wość współpracy z elektro-
niczną pompką sadzy testo 
308. Jest to bardzo wygod-
ne rozwiązanie – za pomocą 
naciśnięcia jednego przyci-
sku dokonywane są 3 pomia-
ry. Wynik zostaje uśredniony, 
a wartość ta może być prze-
słana do analizatora i wydru-

kowana na protokole pomiarowym. Wynik 
z elektronicznej pompki sadzy nie jest obar-
czony błędem związanym z interpretacją – 
wartość wyrażona w sposób liczbowy jest 
praktycznie niepodważalna w stosunku do 
subiektywnej oceny koloru bibułki.
Kolejną zaletą komunikacji bezprzewodowej 
jest współpraca z nowym miernikiem testo 
315-3, służącym do pomiaru CO i CO2 w oto-
czeniu, zgodnie z normą EN 50543. Po doko-
naniu pomiaru, w prosty i szybki sposób moż-
na zintegrować dane pomiarowe z danymi 
pochodzącymi z analizy spalin.
Sondy i próbniki. Każdy analizator spalin wy-
posażony jest zawsze w sondę umożliwiającą 
pobór próbki spalin. Wymiary sondy oferowa-
nej w zestawie, są indywidualnie dobierane 
do potrzeb użytkownika.  
Jednakże zazwyczaj stosowaną sondą jest 
sonda o długości 300 mm i średnicy 6-8 mm. 
Specjalna konstrukcja rękojeści umożliwia 
wymianę samego próbnika. Dzięki temu 
użytkownik może zaoszczędzić koszty, gdy 
potrzebuje np.: sporadycznie wykonać po-
miary na większej średnicy kanału spalinowe-
go. Rozwiązaniem jest dokupienie samego 
próbnika (np.: dłuższego), bez konieczno-

NOWOŚĆ – testo 315-3 
do pomiaru CO i CO2

Miernik testo 315-3 równocześnie dokonu-
je pomiaru CO i CO2 w otoczeniu zgodnie 
z normą PN-EN50543. Może zostać rów-
nież wyposażony w dodatkową sondę 
temperatury i wilgotności, dzięki czemu 
staje się idealnym narzędziem umożliwia-
jącym określenie jakości powietrza w po-
mieszczeniach

Modułowa sonda spalin  
z wymiennymi próbnikami

Kontrola atmosfery w kotłowni
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nych zalet, o których warto wspomnieć.
Za pomocą dodatkowych akcesoriów, możli-
we jest użycie analizatora jako:
• manometru elektronicznego, np.: do po-
miaru ciśnienia gazu na palniku,
• termometru elektronicznego, np.: do po-
miaru różnicy temperatur na zasilaniu i po-
wrocie z instalacji grzewczej,
• detektora gazu,
• miernika poziomu CO w otoczeniu,
• miernika poziomu CO2 w otoczeniu.

Urządzenia Testo tworzą rodzinę analizatorów 
spalin charakteryzujących się wysoką jako-
ścią, niezawodnością oraz gwarancją precy-
zyjnych pomiarów. Właściwie dopasowany 
sprzęt i odpowiednie akcesoria zapewnia-
ją, że klient zawsze wykonuje pracę z produk-
tem, który jest najlepiej dostosowany do za-
dania pomiarowego.  

Współpraca analizatora spalin  
z palmtopem

Jak rząd Wielkiej Brytanii  
wspiera OZE?

  Greg Baker, brytyjski minister ds. energii  
i klimatu potwierdził wprowadzenie systemu 
dofinansowania dla gospodarstw domo-
wych do ciepła wytwarzanego ze źródeł 
odnawialnych (Renewable Heating Incen-
tive, RHI). Dzięki temu gospodarstwa domo-
we będą mogły otrzymywać setki funtów 
rocznie za ciepło wytworzone przez pom- 
py ciepła, kolektory słoneczne i kotły na 
biomasę.

Nowa forma wsparcia została stworzona 
przede wszystkim w celu promowania tech-
nologii wykorzystujących odnawialne źródła 
energii w domach. Ponadto ma za zadanie 
dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery, pomoc w osiągnięciu krajowych 
celów w zakresie OZE oraz pozwolić miesz-
kańcom zaoszczędzić pieniądze za rachunki. 
Program wsparcia RHI jest pierwszym takim 
systemem na świecie, w sektorze przemysło-
wym istnieje już od 2011 roku.

PORT PC jest przekonana, że wdrożony  
w Wielkiej Brytanii program dofinansowań 
wyraźnie wpłynie na ukształtowanie brytyj-
skiego rynku w przyszłości. Kolejnym krokiem 

powinno być wyszkolenie wielu dobrych wy-
kwalifikowanych instalatorów oraz wprowa-
dzanie na rynek najlepszej jakości produktów 
przez wspierających producentów.
W aktualnym projekcie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii polskiego Ministerstwa 
Gospodarki przewidziane jest zastosowanie 
dopłat do produkowanej energii odnawial-
nej, ale tylko dla technologii produkujących 
energię elektryczną z OZE. Dopłata do pro-
dukcji ciepła z OZE, w przeciwieństwie do 
rozwiązań brytyjskich nie jest wzięta w ogóle 
pod uwagę.
Zgodnie z decyzją C (2013) 1082 Komisji Euro-
pejskiej z 1 marca 2013, zastosowanie pomp 
ciepła zarówno korzystających z energii  
z OZE zgromadzonej w gruncie czy w powie-
trze pozwoli uzyskać znaczne ilości energii ze 
źródeł odnawialnych (OZE).

Renewable Heating Incentive, RHI – dofinansowania w Wielkiej Brytanii 
do ciepła z OZE przekazywanego przez pompy ciepła.

Wysokość 
dofinasowania
Poziomy taryfowe dofinansowa-
nia w systemie Feed In Tariff zo-
stały ustalone na 7,3p/kWh (ok.  
37 gr/kWh) dla powietrznych 
pomp ciepła, 18,8p/kWh (ok.  
94 gr/kWh) dla gruntowych pomp 
ciepła, 12,2p/kWh ( ok. 61 gr/
kWh) dla kotłów na biomasę  
i 19,2p/kWh (ok. 96 gr/kWh) dla 
kolektorów słonecznych. Wypła-
ty będą realizowane co kwartał 
przez 7 lat. Taryfy zostały ustalone 
na poziomie, który odzwierciedla 
przewidywany koszt wytwarzania 
ciepła przez 20 lat. Konsumen-
ci, którzy zdecydują się na system 
pomiarowy i monitoring mogą li-
czyć dodatkowo na dopłaty  
w wysokości 230 funtów w przy-
padku pomp ciepła i 200 funtów 
w przypadku kotłów na biomasę. 

Źródło: PORT PC/ EHPA  

Polski oddział firmy od 1 lipca ma nowy ad-
res: ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa.  
Z dniem 1 lipca firma Johnson Controls Buil-
ding Efficiency zmieniła adres swojej siedziby 

w Warszawie. Na nową lokalizację firmy wy-
brano nowoczesny biurowiec w kompleksie 
The Park Warsaw, usytuowany przy ul. Krako-
wiaków 50, w pobliżu lotniska Okęcie. 

Przeprowadzka Johnson Controls 
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  Danfoss oferuje m.in. głowice RAVIS  
i VERSA, które pasują do zaworów poprzed-
niej generacji RTD-N, których miliony zostały 
zamontowane na polskim rynku przez ostat-
nie 20 lat. 
Co więcej, w myśli rozporządzenia ministra 
infrastruktury, Danfoss posiada również gło-
wice RAVIS i VERSA w wersji +16°C, które za-
bezpieczają mieszkania przed degradacją 
(wychładzanie, zagrzybienia), tym samym 
spełniając potrzeby budownictwa wieloro-
dzinnego. 

Modernizacja instalacji może nastąpić na 
dwa sposoby:
- wymieniając zawór wraz z głowicą (wersja 
standardowa),
- wymieniając samą głowicę (wersja 
oszczędna).

Jak pokazały badania przeprowadzone  
w maju 2011 roku przez Uniwersytet Technicz-
ny w Dreźnie, wymiana starych głowic ter-
mostatycznych na nowe, pozwoliła obniżyć 
zużycie energii nawet o 7%.  

„A” na etykiecie energetycznej 
dla termostatów grzejnikowych 

• Termostaty Danfoss 
zostały nagrodzone  
za efektywność  
i energooszczędność. 
• Najwyższa ocena „A” 
w europejskim systemie 
TELL certyfikującym 
tego typu urządzenia. 
• Maksymalny okres 
4 lat gwarancji 
przyznany termostatom 
grzejnikowym Danfoss.

Wymień stare, zużyte zawory i głowice na nowe 

Głowice  
VERSA & RAVIS  
– jedyne właściwe  
na zawory RTD-N Danfoss

  Magdalena Muras

Termostaty zużywają 
się wraz z czasem ich 
eksploatacji, osłabiając 
sprawność instalacji 
centralnego ogrzewania. 
To z kolei negatywnie 
wpływa na wysokość 
rachunków za ogrzewanie, 
na mikroklimat panujący 
w mieszkaniach oraz 
samopoczucie samych 
mieszkańców. 
Wymiana głowic i zaworów 
termostatycznych pozwala 
z większą skutecznością 
osiągać zadane wartości 
temperatury, rezultatem 
czego jest mniejsze zużycie 
energii i większy komfort 
cieplny w pomieszczeniach. 

Typ Nr kat. Opis Zakres temperatury

RAVIS 013G2945
głowica gazowa, czujnik wbudowany,  
połączenia RTD, bezpiecznik mrozu, ograniczenie 
lub blokowanie zakresu regulacji

5-26oC

RAVIS 013G2946 jw. lecz ograniczony zakres temperatury 16-26oC

VERSA 013G5215
głowica cieczowa, czujnik wbudowany, 
połączenia RTD, bezpiecznik mrozu, ograniczenie 
lub blokowanie zakresu regulacji

8-28oC

VERSA 013G5216 jw. lecz ograniczony zakres temperatury 16-28oC
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  System EKONTROL pozwala nie tylko 
zdalnie zmieniać tryby pracy, uaktywniać 
poszczególne funkcje, czy też zmieniać para-
metry pracy, ale również umożliwia przepro-
wadzenie szeregu innych czynności. 

Hewalex EKONTROL  
– zdalny monitoring instalacji 
solarnej i pompy ciepła

  Ireneusz Jeleń

Co można zrobić, gdy wyjeżdżając zapomnimy uaktywnić funkcję urlopową 
ochrony instalacji solarnej, albo też nie wyłączymy trybu podgrzewania wody 
użytkowej przez powietrzną pompę ciepła? Rozwiązaniem będzie zastosowanie 
zdalnego nadzoru pracy tego typu urządzeń za pomocą systemu EKONTROL 
firmy Hewalex. Został on zaprezentowany po raz pierwszy na targach ISH 2013 we Frankfurcie i wprowadzony do 
oferty rynkowej w lipcu br. Stanowi pierwsze tego typu rozwiązanie o tak szerokich możliwościach dostosowanych 
stricte do specyfiki pracy instalacji solarnych i pomp ciepła. Jednocześnie zapewnia łatwość obsługi i niskie koszty 
inwestycji, a zatem cechy oczekiwane przez klientów indywidualnych – użytkowników małych systemów grzewczych.

1  Sterownik instalacji solarnej czy też 
pompy ciepła nie musi być już jedyną 
opcją bezpośredniej obsługi i kontroli 
działania systemu przez użytkownika

Komunikacja użytkownika z systemem odby-
wa się zdalnie poprzez modem EKOGSM lub 
WLAN podłączony do sterownika G422-P06 
lub nowszego poprzez złącze RS485.

Podstawowe informacje o pracy 
układu

W pierwszej kolejności po zalogowaniu się na 
własne konto (www.ekontrol.pl), użytkownik 
uzyskuje podgląd bieżący monitorowanej in-
stalacji aktualizowany w trybie rzeczywistym 
(rys. 2 ). W formie animowanej wskazywana 
jest praca urządzeń (kolektor słoneczny, ko-
cioł, pompa obiegowa) i charakterystyczne 
podstawowe parametry: temperatury, natę-
żenie przepływu, poziom wysterowania pom-
py obiegowej, uzysk ciepła, moc chwilowa  
i zużycie energii elektrycznej (rys. 3 ).
 
Ustawienia podstawowych  
parametrów pracy

Możliwe są do wprowadzenia wszystkie para-
metry dostępne w sterowniku G422 (od wersji 
P06 wzwyż). Są one odwzorowane w panelu 
administracyjnym systemu EKONTROL.  
W ten sposób można wprowadzić podstawo-
we nastawy dla pracy instalacji solarnej, jak 
np. różnicę temperatury kolektor-podgrze-

2  Po zalogowaniu się na 
stronie www.ekontrol.pl, 
widoczne są aktualne 
stany robocze układu 
(wersja demonstracyjna 
dostępna jest po 
wpisaniu jednakowego 
loginu i hasła: demo)

3  Podstawowe informacje ekranu głównego prezentują istotne dla użytkownika dane, 
w tym ewentualne alarmy wynikające np. z założonych parametrów granicznych dla 
eksploatacji instalacji solarnej
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dajności pracy pompy obiegowej.  
W połączeniu z pomiarem temperatury na 
zasilaniu i powrocie instalacji solarnej, po-
zwala to na wskazanie chwilowej mocy 
grzewczej (kW), a także na bilansowanie uzy-
sków ciepła w czasie (kWh). W przypadku za-
stosowania pomp obiegowych z elektronicz-
nie sterowanymi obrotami, możliwe będzie 
bezpośrednio w panelu administracyjnym 
systemu EKONTROL, definiowanie zakresu mi-
nimalnej i maksymalnej liczby obrotów.

Współpraca z urządzeniami  
zewnętrznymi

Współpraca sterownika G422 z pompą cyr-
kulacji wody użytkowej, kotłem grzew-
czym czy też grzałką elektryczną, pozwala 
na optymalizację pracy tych urządzeń. Dla 
pompy cyrkulacyjnej poza określeniem cza-
sów pracy możliwe jest wybranie trybu pra-
cy – ciągły lub przerywany (z taktowaniem 

co 10 min.). Z kolei dla współpracy z kotłem 
można zdefiniować jego wyłączanie w zależ-
ności temperatury (T4) w górnej strefie pod-
grzewacza, czas pracy w trybie podgrzewu 
c.w.u., czy też tryb wygrzewu antybakteryj-
nego. Możliwe jest także ustawienie mocy 
grzewczej instalacji solarnej, przy której ko-
cioł będzie wyłączany z trybu podgrzewu 
c.w.u. (rys. 5 ). 

Bilansowanie efektów pracy

Istotnym składnikiem systemu EKONTROL jest 
opcja szczegółowego bilansowania efek-
tów pracy instalacji solarnej lub pompy cie-
pła. Bilanse są dokonywane w okresach do-
bowych, miesięcznych i rocznych. Dotyczy to 
uzysków ciepła i zużycia energii elektrycznej 
np. przez pompę obiegu solarnego (rys. 6 ).
Ciekawą opcją jest porównywanie efek-
tów pracy wg dni, miesięcy, czy też lat. W ten 
sposób można będzie porównać na przy-

wacz dla uruchamiania pompy obiegowej, 
czy też maksymalną temperaturę wody użyt-
kowej. Takie funkcje jak ochrona przed prze-
grzewaniem kolektorów, czy też chłodzenie 
nocne w trybie urlopowym można ustawić 
według szczegółowych wymagań. Przykła-
dowo można uzależnić pracę chłodzenia 
nocnego od minimalnej i maksymalnej tem-

peratury wody w podgrzewaczu pojemno-
ściowym oraz od godziny zakończenia trybu 
(rys. 4 ).
Zespoły Pompowo-Sterownicze ZPS 18e-01 
wyposażone są standardowo w elektroniczny 
przepływomierz. Dzięki temu uzyskuje się do-
kładny pomiar chwilowego natężenia prze-
pływu w instalacji solarnej przy zmiennej wy-

4  Szczegółowa 
nastawa parametrów 
pracy instalacji solarnej 
zgrupowanych  
w zakładce „Parametry 
dla kolektorów 
słonecznych”

5  Ustawienia pracy 
kotła grzewczego  
w trybie podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej

6  Bilans uzysków ciepła i zużycia energii elektrycznej w małej instalacji solarnej – dla lipca 
2013 r. (www.ekontrol.pl)
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kład uzyski ciepła z instalacji solarnej dla ko-
lejnych lat jej użytkowania. Szereg statystyk 
dotyczy chwilowych parametrów pracy, jak 
np. zmiany mocy grzewczej w ciągu dnia 
(rys. 7 ), czy też zmian temperatury w punk-
tach pomiarowych instalacji (rys. 8 ).
Posiadanie szeregu informacji statystycznych 
pozwala oceniać pracę układu, optymali-
zować ją, a także wychwytywać ewentual-
ne nieprawidłowe stany pracy, jak np. nocne 
wychładzanie podgrzewacza wskutek grawi-
tacyjnego niewymuszonego przepływu gli-
kolu w instalacji solarnej.
System EKONTROL pozwala wysyłać infor-
macje o alarmach (np. brak przepływu) do 
użytkownika na wskazany adres e-mailowy 

lub w formie komunikatu SMS. Interesującą 
opcją będzie komunikowanie alarmu wsku-
tek zbyt niskiego lub wysokiego ciśnienia gli-
kolu w instalacji solarnej. Ten jeden z najbar-
dziej istotnych parametrów pracy może być 
monitorowany, gdy Zespół Pompowo-Sterow-
niczy ZPS zostanie opcjonalnie wyposażony 
w miernik ciśnienia zabudowany na separa-
torze powietrza.  

Korzyści z zastosowania systemu EKONTROL…

Dla samego użytkownika korzyścią 
jest „utrzymywanie kontaktu” z wła-
snym systemem – instalacją solarną lub 
pompą ciepła zarówno dla bieżącej 
kontroli jej funkcjonowania, jak i wpro-
wadzania zmian. 
Może być to przydatne w wielu sytu-
acjach, np. wyjazdu urlopowego, sezo-
nowego użytkowania domu, czy cho-
ciażby dla odciążenia osób z rodziny 
od czynności obsługowych. Wymiana 
danych z serwerem pozwoli także na 
aktualizowanie oprogramowania ste-
rownika w przyszłości. Dane zachowa-
ne na serwerze od początku użytko-
wania systemu EKONTROL będą mogły 
być również odtworzone w przypadku 
ewentualnej awarii sterownika, dla za-
chowania danych zgromadzonych  

w wieloletniej eksploatacji instalacji so-
larnej lub pompy ciepła.

Dla firmy instalacyjnej czy też ser-
wisowej korzyścią jest możliwość pro-
wadzenia zdalnej opieki nad sys-
temem i szybkiego reagowania na 
zgłoszenia użytkownika bez koniecz-
ności wyjazdów. Oczywiście każdy sys-
tem zdalnego nadzoru pracy urządzeń 
grzewczych nie zastąpi wymaganych 
okresowych przeglądów, które w przy-
padku instalacji solarnej wiążą się cho-
ciażby z kontrolą właściwości glikolu.
System EKONTROL jest dostępny w for-
mie użyczenia modemu (kaucja zwrot-
na) oraz opłaty abonamentowej. 
Szczegóły oferty dostępne są na stro-
nie http://www.hewalex.pl/ekontrol/

7  Przykładowa dzienna statystyka mocy grzewczej kolektorów słonecznych

8  Przykładowy dzienny przebieg temperatury w instalacji solarnej: T1 – kolektory 
słoneczne, T2 – dolna strefa wody użytkowej w podgrzewaczu c.w.u., T3 – powrót glikolu 
do kolektorów słonecznych, T4 – górna strefa wody użytkowej w podgrzewaczu c.w.u.

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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np. 50-80 l i kształt zewnętrzny dostosowa-
ny do kształtu kotła. Dzięki temu otrzymujemy 
estetyczny zestaw, który zajmuje mało miej-
sca w pomieszczeniu. Jednak przed zastoso-
waniem tego typu rozwiązania zawsze należy 
sprawdzić, czy dostępna wydajność będzie 
wystarczająca. Rozwiązanie to stosuje się  
w domu z jedną łazienką o standardowym 
wyposażeniu, bez wanny o dużej pojemno-
ści czy panelu prysznicowego. Zaletą są tu 
niewielkie gabaryty, korzystny sposób eksplo-
atacji kotła (pracuje raz na jakiś czas, a nie za 
każdym razem, gdy użytkownicy korzystają z 
ciepłej wody) i możliwość podłączenia cyrku-
lacji c.w.u. Część podgrzewaczy tego typu jest 
przeznaczona zarówno do montażu obok ko-
tła, jak i pod kotłem. Trzeba wówczas zwró-
cić uwagę na wskazówki dotyczące instala-
cji zawarte w dokumentacji, ponieważ w inny 
sposób podłączamy podgrzewacz, gdy wisi 
obok kotła, a w inny, gdy jest pod kotłem.

Materiały podgrzewaczy

Stal węglowa z pokryciem emalią
Większość podgrzewaczy jest wykonana ze 
stali węglowej i od wewnątrz pokryta emalią. 
Dla zachowania wieloletniej trwałości waż-
na jest ciągłość warstwy emalii na całej po-
wierzchni wewnętrznej zasobnika i ewentu-
alnej wężownicy/wężownicach. Dzięki temu 
unika się tworzenia ognisk korozji i przylega-
nia osadów do ścianek podgrzewacza. 
W niskiej jakości podgrzewaczach mamy do 
czynienia z pęknięciami emalii, nieusunięty-
mi pozostałościami po spawaniu elementów 
podgrzewacza czy niepokrytymi emalią ele-
mentami zbiornika czy wężownicy. 
Warstwa emalii nie jest 100% zabezpiecze-
niem zbiornika przed korozją. Dodatkową 
ochronę stanowi zwykle anoda magnezowa, 

zapobiega ona utlenianiu się stali. Niestety jej 
wadą jest potrzeba cyklicznej kontroli stanu 
(z reguły trzeba ją w tym celu zdemontować) 
i okresowej wymiany. Zwykle anoda wystar-
cza na 3-5 lat, ale są przypadki corocznej 
wymiany tego elementu. Koszt takiej usługi 
może wynosić od nieco ponad 100 zł, aż do 
kilkuset złotych w podgrzewaczach większej 
pojemności. O wiele wygodniejszym rozwią-
zaniem jest anoda tytanowa wyposażona  
w niewielki zasilacz. Przez anodę tytanową 
cały czas przepływa niewielki prąd również 
przeciwdziałający utlenianiu stali. Anody tyta-
nowej nie wymienia się prewencyjnie, ulega 
ona też zużyciu w określonym czasie. Wymia-
ny dokonuje się tylko w przypadku uszko-
dzenia, które jest sygnalizowane przez diodę 
umieszczoną na zasilaczu. Anody tytanowe są 
najczęściej na wyposażeniu podgrzewaczy  
o większej pojemności, szczególnie podgrze-
waczy do współpracy z kolektorami słonecz-
nymi, w których wymiana standardowej ano-
dy o znacznej długości (czasem np. 1 m) 
może być bardzo trudna, bądź niemożliwa  
z uwagi na wymiary pomieszczenia. Do pod-
grzewaczy o mniejszej pojemności anoda ty-
tanowa jest z reguły oferowana, jako wyposa-
żenie dodatkowe, montowane, np. podczas 
pierwszego przeglądu lub gdy nastąpi zużycie 
anody magnezowej. Zakup anody tytanowej 
to wydatek nawet kilkuset złotych, ale wypo-
sażony w nią podgrzewacz może nie wyma-
gać obsługi przez kolejnych kilka lat.

Stal kwasoodporna
Pod względem komfortu eksploatacji wygod-
nym rozwiązaniem są podgrzewacze wyko-
nane ze stali kwasoodpornej. Nie wymagają 
one jakiejkolwiek obsługi, a w szczególności 
wymiany anody ochronnej, ponieważ jej nie 
potrzebują. Korzystnym rozwiązaniem jest za-

O materiałach, wymiarach, wyposażeniu  
Jak dobierać 
zbiorniki c.w.u.? (2)

  Stefan Żuchowski

  Kształt, materiały, zabezpieczenia 
i izolacje

Najczęściej spotykanym kształtem zasobni-
ków i podgrzewaczy wody jest walec.  
W przypadku urządzeń dedykowanych do 
współpracy z określonymi źródłami ciepła 
(kotłami, pompami ciepła) kształt podgrze-
wacza jest często dostosowany lub nawiązuje 
do kształtu źródła ciepła. Są to więc z reguły 

obudowy prostopadłościenne, często z prze-
tłoczniami analogicznymi do tych, które wy-
stępują na źródle ciepła. W podgrzewaczach 
przeznaczonych do współpracy również z ko-
lektorami słonecznymi coraz częściej spotyka 
się integrację sterownika oraz grupy pompo-
wej z obudową podgrzewacza. Zapewnia to 
estetyczny i tańszy montaż zestawu.
Z uwagi na pojemność, a przez to i znaczną 
wagę większość podgrzewaczy jest przezna-
czona do montażu bezpośrednio na podło-
żu. W mniejszych pojemnościach najczęściej 
do 150 l oferowane są również podgrzewa-
cze do montażu na ścianie. Znaczna część  
z nich to podgrzewacze wiszące, poziome do 
współpracy z kotłami stałopalnymi. Są to z re-
guły podgrzewacze płaszczowe lub wyposażo-
ne w niewielką wężownicę o małych oporach. 
Umieszczenie tego typu podgrzewacza pod su-
fitem pomieszczenia pozwala na pracę również 
w instalacji grawitacyjnej. Dla zapewnienia od-
powiedniego komfortu są one często wyposa-
żone w dodatkową grzałkę elektryczną, np. do 
wykorzystania latem czy do ogrzewania wody 
z wykorzystaniem taryfy dwuczłonowej. 
W wersji wiszącej dostępne są również pod-
grzewacze do współpracy z kotłami gazowy-
mi. Mają one z reguły niewielką pojemność, 
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stosowanie podgrzewacza ze stali nierdzew-
nej w instalacji z pompą ciepła, szczególnie 
w modelu kompaktowym z wbudowanym 
podgrzewaczem. Dzięki temu instalacja nie 
wymaga cyklicznej konserwacji przez wiele 
lat, a w kompaktowej pompie ciepła nie ma 
ryzyka przypadkowego zalania elementów 
pompy w sytuacji korozji podgrzewacza czy 
wymiany anody magnezowej. Stal kwasood-
porna stosowana jest często również w przy-
padku podgrzewaczy płaszczowych prze-
znaczonych do pracy z wysoką temperaturą, 
np. do współpracy z kotłami stałopalnymi. 
Wadą podgrzewaczy ze stali kwasoodpornej 
jest niestety z reguły znacznie wyższa cena. 

Izolacja termiczna
Ważnym elementem podgrzewacza jest izo-
lacja termiczna. Zapobiega ona stratom cie-
pła i zapewnia stabilną temperaturę. Pod-
grzewacze mniejszej pojemności są pokryte 
warstwą pianki poliuretanowej czy polistyre-
nowej. Z reguły warstwa pianki nie jest prze-
znaczona do demontażu i zapewnia sku-
teczną, szczelną izolację całego zbiornika. 
W podgrzewaczach większej pojemności, 
szczególnie do współpracy z kolektorami sło-
necznymi czy pompami ciepła, izolacja jest 
przystosowana do demontażu lub wręcz do-
starczana w oddzielnym opakowaniu. Dzię-
ki temu można swobodnie wnieść podgrze-
wacz. Najwyższej jakości materiały izolacyjne 
zawierają dodatki grafitu, który zapewnia 
większą skuteczność izolacji, redukując straty 
nie tylko przez przenikanie, ale również i pro-
mieniowanie. 
Oczywiście na skuteczność izolacji i długo-
trwałe utrzymanie zadanej temperatury  
w zasobniku ma wpływ prawidłowe wykona-
nie instalacji zapobiegające grawitacyjnemu 
przepływowi czynnika przez wężownicę czy 

Dobór podgrzewacza do współpracy z pompą ciepła, kolektorami...

Na etapie doboru bardzo ważne jest rów-
nież uwzględnienie potrzeb źródła/źródeł 
ciepła, z jakich ma on być zasilany. 

Pompy ciepła
W przypadku pomp ciepła wymiennik 
lub wężownica podgrzewacza musi prze-
nieść moc pompy ciepła. Można to uzy-
skać, jeśli powierzchnia wężownicy wy-
nosi co najmniej 0,2-0,25x moc pompy 
ciepła. Przykładowo, jeśli moc pom-
py ciepła wynosi 12 kW wówczas po-
wierzchnia wężownicy powinna wyno-
sić co najmniej 0,2x12 = 2,4 m2. Trzeba 
przy tym uwzględniać maksymalną moc, 
jaką pompa ciepła może uzyskać w cią-
gu roku. Dotyczy to szczególnie pomp 
ciepła współpracujących z kolektorem 
poziomym lub z układem pasywnego 
chłodzenia. Charakterystyczne dla tych 
instalacji jest to, że w okresie letnim tem-
peratura dolnego źródła jest znacząco 
wyższa, a przez to i moc pompy ciepła 
jest wyższa. Pompa ciepła 10 kW dla pa-
rametrów B0W35 w okresie letnim może 
mieć moc nawet 14-15 kW i taką moc po-
winien przenieść podgrzewacz. 

Kolektory słoneczne
W tym przypadku ważna jest również po-
wierzchnia wężownicy. Jeśli będzie ona 
zbyt mała, wówczas wzrośnie tempera-
tura kolektorów i spadnie ich sprawność. 
Zaleca się, by powierzchnia wężowni-
cy wynosiła co najmniej 0,2x powierzch-
nia kolektorów. Czasem dopuszcza się za-

stosowanie podgrzewacza o powierzchni 
wężownicy mniejszej, ale nie mniejszej niż 
0,1x powierzchnia kolektorów. 
Dodatkowo podgrzewacz powinien mieć 
pojemność pozwalającą na akumula-
cję nadwyżki ciepła z dnia słoneczne-
go i zmagazynowanie jej do wykorzysta-
nia w kolejnym dniu. Pojemność powinna 
więc wynosić co najmniej 50-60 l/m2 ab-
sorbera kolektorów i co najmniej 1,2-2 do-
bowego zużycia ciepłej wody. W więk-
szych instalacjach, w których stosuje się 
mniejsze pokrycie rocznych potrzeb ener-
getycznych dobiera się podgrzewacze 
o nieco mniejszej pojemności w stosunku 
do powierzchni kolektorów i dobowego 
zużycia wody.

Czas podgrzewu wody w zasobniku
Zależy on przede wszystkim od mocy,  
z jaką zasilany jest podgrzewacz oraz 
jego pojemności. Czas ten można okre-

ślić w przybliżeniu na podstawie wzoru: 
    min

60*
***
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gdzie:
V – pojemność podgrzewacza [m3]
ρ – gęstość wody [kg/m3]
Cp – ciepło właściwe wody, około  
4,19 [kJ/kgK]
tc.w.u. – temp. ciepłej wody  
użytkowej [C]
tz.w. – temperatura wody zimnej [oC]
Q – moc ładowania podgrzewacz [kW]
Trzeba mieć na uwadze, że moc łado-
wania podgrzewacza będzie się zmie-
niała, spadała wraz ze wzrostem tem- 
peratury w podgrzewaczu. Wynika to  
z jednej strony z obniżenia efektywności 
wymiany ciepła w wymienniku czy wę-
żownicy, ale również ze spadku mocy 
źródła ciepła, co w szczególności doty-
czy pomp ciepła.

Pojemność 
podgrzewacza

Temp. 
c.w. 

Temp. 
z.w. Sprawność 

Czas ładowania dla mocy źródła ciepła 
10 kW 15 kW 20 kW

[l] [C] [C] - [min] [min] [min]
100 10 55 10 31 21 16
150 10 55 10 47 31 23
200 10 55 10 62 41 31
250 10 55 10 78 52 39
300 10 55 10 93 62 47
350 10 55 10 109 73 54
400 10 55 10 124 83 62
450 10 55 10 140 93 70
500 10 55 10 156 104 78

Tabela Oszacowany czas podgrzewu zasobników w zależności od mocy źródła ciepła 
(przy założeniu stałej mocy ładowania, w rzeczywistości proces będzie dłuższy)
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storem, jakie większe punkty poboru ciepłej 
wody będą użytkowane jednocześnie i jaką 
ilość ciepłej wody będą one jednorazo- 
wo potrzebowały, a także jak może wyglą-
dać użytkowanie tych punktów poboru pod-
czas porannego i wieczornego szczytu. Na 
tej podstawie można określić, jaka ilość cie-
płej wody będzie potrzebna jednorazowo  
i w trakcie ciągłego, dłuższego poboru. 

Obsługa

Umiejętna obsługa podgrzewacza wody po-
zwala czasem znacząco zredukować kosz-
ty eksploatacji. Dotyczy to w szczególności 
układów z OZE. W pompach ciepła zasila-
nych energią elektryczną rozliczaną wg ta-
ryfy dwuczłonowej można ustawić godziny 
ładowania podgrzewacza zgodne z godzi-
nami obowiązywania drugiej taryfy. W przy-
padku kolektorów słonecznych korzystnym 
rozwiązaniem jest zastosowanie sterownika, 
który opóźni włączenie kotła, gdy dostępna 
jest jeszcze energia słoneczna. W przypadku 

ograniczania okresów ogrzewania wody  
w podgrzewaczu wskazane jest wykonywa-
nie okresowej termicznej dezynfekcji wody  
w celu zredukowania ryzyka rozwoju bakterii. 

Wyposażenie podgrzewaczy

Standardowe wyposażenie podgrzewaczy to 
z reguły izolacja termiczna, anoda magnezo-
wa (nie dotyczy podgrzewaczy wykonanych 
ze stali kwasoodpornej) i czasem pojedyncze 
złączki czy zawory. Większość podgrzewaczy 
ma króciec spustowy, a część z nich również 
otwór rewizyjny. 
Dodatkowo należy zastosować zawór bez-
pieczeństwa lub grupę bezpieczeństwa oraz 
ewentualnie naczynie wzbiorcze. Zastosowa-
nie naczynia wzbiorczego nie jest obowiąz-
kowe, ale z pewnością wskazane, ponieważ 
w przeciwnym razie, szczególnie w przypad-
ku podgrzewaczy o większej pojemności, do-
chodzi co cyklicznego otwierania się zawo-
ru bezpieczeństwa i wycieku niewielkiej ilości 
wody. Cykliczny wyciek wody może z cza-

płaszcz podgrzewacza. Dodatkowo bardzo 
ważna jest poprawna i szczelna izolacja wszyst-
kich rur podłączonych do podgrzewacza. 

Czy zastosowanie podgrzewacza  
pojemnościowego oznacza wysokie 
koszty eksploatacji?  
Wiele osób na etapie wyboru systemu grzew-
czego obawia się, że zastosowanie podgrze-
wacza pojemnościowego oznacza wyso-
kie koszty eksploatacji. W praktyce, ogrzewa 
się tyle wody ile zużywa i nie ma to znacze-
nia, czy będzie ona ogrzewana przepływo-
wo czy w podgrzewaczu pojemnościowym. 
W podgrzewaczu pojemnościowym mamy 
ewentualnie do czynienia ze stratami ciepła 
z zasobnika. Jednak przy stosowanych dziś 
grubościach izolacji wartość tych strat jest 
mała. W dobrej klasy podgrzewaczach po-
jemności do 500 l może to być jedynie 1,2- 
2,2 kWh/dobę. Przy ogrzewaniu wody za po-
mocą gazu ziemnego oznacza to koszt strat 
ciepła na poziomie 24-44 groszy na dobę, 
czyli do 13 zł na miesiąc. Natomiast podgrze-
wacz pojemnościowy z pewnością oznacza 

o wiele wyższy komfort i niższe zużycie, krót-
szy czas oczekiwania na ciepłą wodę i bar-
dziej korzystny sposób pracy źródła ciepła. 

Wymiary, gabaryty

Przeszkodą w zastosowaniu układu z odpo-
wiedniej pojemności podgrzewaczem wody 
są często jego gabaryty. Tego niestety nie 
da się uniknąć, jeśli wymagana jest znaczna 
wydajność, to musimy się liczyć również ze 
znacznymi gabarytami urządzenia, ale zanim 
sprawdzimy, czy dany podgrzewacz „zmie-
ści” się w zakładanym miejscu, musimy do-
brać odpowiedni model do potrzeb. W bu-
dynkach wielorodzinnych można korzystać  
z normy PN-90/B-01706 lub też z metody,  
w której określa się wymaganą liczbę stan-
dardowych mieszkań, które musimy za-
opatrzyć w ciepłą wodę. Dobór „idealnej” 
pojemności podgrzewacza jest trudnym za-
daniem. Z jednej strony należy zapewnić 
odpowiedni komfort, z drugiej zaś przewy-
miarowany podgrzewacz to niepotrzebny 
dodatkowy koszt inwestycyjny i zbędny za-
pas ciepłej wody oraz większe ryzyko rozwoju 
bakterii. Wyliczenia oparte o metody normo-
we należy zawsze zweryfikować, biorąc pod 
uwagę dodatkowe informacje, jakie można 
uzyskać od inwestora czy użytkownika. Do-
tyczy to w największym stopniu domów jed-
norodzinnych. Sama liczba użytkowników nie 
pozwala dobrać rozwiązania, które będzie 
odpowiednie dla każdego domu, ponieważ 
standard wyposażenia jest dziś bardzo zróż-
nicowany. Z tego powodu w jednym przy-
padku podgrzewacz o pojemności 150 l bę-
dzie odpowiedni, a w drugim nie wystarczy 
zastosowanie nawet podgrzewacza o po-
jemności 300-400 l. W celu optymalnego do-
brania urządzenia należałoby ustalić z inwe-
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Wydajność c.w.u. chwilowa i godzinowa

Interesujące parametry umieszczone są 
z reguły w danych technicznych pod-
grzewacza. Powinna tam znajdować 
się informacja o wydajności chwilowej 
w l/10 min oraz wydajności ciągłej.  
Zawsze trzeba jednak wziąć pod uwa-
gę, przy jakiej mocy źródła ciepła zo-
stały podane te parametry. Dotyczy 
to szczególnie mocy ciągłej podawa-
nej w l/h. Zależy ona w niewielkim stop-
niu od pojemności podgrzewacza, ale 
przede wszystkim od mocy, z jaką jest 
on ładowany. 

Do ostatecznego określenia wydajno-
ści godzinowej trzeba wziąć moc źró-
dła ciepła lub moc, jaką może prze-
jąć pogrzewacz. Przyjmuje się mniejszą 
z tych wartości, bo nawet jeśli zastosuje 
się kocioł o mocy 100 kW, a wężowni- 
ca podgrzewacza przeniesie jedynie  
20 kW, to właśnie z taką mocą będzie 
ładowany podgrzewacz. I odwrotnie, 
nawet jeśli podgrzewacz ma wymien-
nik o mocy 60 kW, a współpracuje z ko-
tłem o mocy 15 kW to i tak będzie on 
ładowany tylko taką mocą. 
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sem powodować zarastanie gniazda zaworu 
bezpieczeństwa i w efekcie jest on cały czas 
otwarty, co skutkuje niepotrzebnym zużyciem 
wody. Ważny jest przy tym prawidłowy wy-
bór i montaż naczynia wzbiorczego. Powinno 
ono być przystosowane do instalacji wody 
użytkowej i umieszczone na wejściu wody 
zimnej do podgrzewacza w sposób zapobie-
gający zaleganiu stojącej wody w rurach. 

Problemy

Na etapie montażu i eksploatacji podgrze-
wacza spotykamy się czasem z problemami. 

Poniżej kilka praktycznych przykładów. 

Uszkodzenie/korozja podgrzewacza 
już w rok po zamontowaniu
W tym przypadku doszło do szybkiego uszko-
dzenia powłoki podgrzewacza. Przyczyną 
tego zjawiska była nieprawidłowa obsługa 
stacji zmiękczania wody. Użytkownik zużywał 
duże ilości środków zmiękczających.  
W efekcie woda działała agresywnie na  
materiał podgrzewacza. Efekty widoczne  
na zdjęciach. Po wymianie podgrzewacza  
i prawidłowym ustawieniu stacji zmiękczają-
cej problemy ustąpiły. 

Nieprawidłowy montaż zaworu  
bezpieczeństwa 
Niestety częstym problemem jest, czasami 
przypadkowe, umieszczenie zaworu bezpie-
czeństwa w niewłaściwym miejscu. Zdarza się 
to zwłaszcza podczas wymiany podgrzewa-
cza i jest spowodowane chęcią estetycznego 
wykonania instalacji. W efekcie zawór bezpie-
czeństwa znajduje się za zaworem odcinają-
cym lub za zaworem zwrotnym. Wówczas  
w określonej sytuacji może dojść do szybkiego 
wzrostu ciśnienia i rozerwania podgrzewacza. 

Brak ciepłej wody lub ciepła woda do-
stępna tylko przez kilka minut
Wiele podgrzewaczy jest wyposażonych 
w specjalne tuleje (z reguły z tworzywa 
sztucznego), którymi woda zimna jest kie- 
rowana do dolnej strefy podgrzewacza,  
a woda ciepła pobierana z górnej. Zdarzają 
się przypadki podłączenia instalacji do nie-
prawidłowego króćca lub zamiany miejsca-
mi tulei prowadzących. Objawem tego bę-
dzie brak ciepłej wody lub dostępna jedynie 
niewielka ilość ciepłej wody i to mimo znacz-
nej pojemności podgrzewacza.  

„Perfekcyjna woda” zapewnia wydajność 
energetyczną oraz zwiększa żywotność instalacji 

AQA therm  
– program ochrony instalacji 

  Marcin Chmielewski

Woda dla instalatora napełniającego instalację to często mało 
istotny element, ale pytanie czy na pewno powinno tak być? 
Warto przyjrzeć się jej dokładniej, przecież jest ona nieodłącznym 
elementem naszego życia. 

1  Przewodnictwo ciepła w zależności od metalu
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  Woda to drugi obok tlenu element przy-
rody warunkujący istnienie życia. Zapewnia 
nie tylko życie ludziom, zwierzętom czy rośli-

nom, ale także umożliwia 
ich rozwój. Od niej zależ-
ne są wszystkie procesy za-
równo w organizmie istot ży-
wych, jak i poza nimi. Woda 
stanowi od pięćdziesięciu 
do sześćdziesięciu, a może 
nawet więcej procent masy 
ciała człowieka. Spełnia 
bardzo istotną rolę w proce-
sie termoregulacji. W trak-
cie pocenia się, parujące z 
powierzchni ciała cząstecz-
ki pochłaniają znaczne ilo-
ści ciepła, czego wynikiem 
jest ochłodzenie organizmu. 
Woda ma wysoką tzw. po-
jemność cieplną, czyli może 
pochłaniać znaczne ilości 
ciepła nie zmieniając wła-
snej temperatury, przez co 
nazywana jest „buforem ter-
malnym”. Dzięki tej właści-
wości zabezpiecza komór-
ki przed skutkami nagłego 
wzrostu temperatury.
Oprócz wyżej opisanych 
właściwości należy zwrócić 
uwagę na trzy ważne ele-
menty z punktu widzenia in-
stalacji:
- pH, czyli potencjał wodo-
rowy, który w bardzo du-
żym stopniu odpowiada za 
prędkość korozji,
- twardość, która powodu-
je powstawanie kamienia 
kotłowego, co znacząco 

zmniejsza przewodność cieplną instalacji,
- zawartość soli, która również wpływa na  
korozję.

Tabela 1  Powstawanie kamienia kotłowego oraz strata powierzchni 
grzewczej w wymienniku ciepła podczas napełniania starej oraz nowej 
instalacji grzewczej

Tabela 2   Średnia grubość kamienia kotłowego

Skąd powyżej wspomniane elementy wzię-
ły się w naszej wodzie? W naturalnych wa-
runkach woda praktycznie nigdy nie wystę-
puje w czystej formie, zawsze towarzyszą jej 
substancje nieorganiczne (np. sole) albo or-
ganiczne (np. substancje humusowe). Mogą 
one występować w różnych formach np. ga-
zowej, stałej czy koloidalnej. Ilość i rodza-
je substancji obecnych w wodach natural-
nych mogą być różne i będą zależne od ich 
zawartości w danym środowisku oraz od ich 
rozpuszczalności. W systemie grzewczym są 
one niepożądane, gdyż powodują wiele za-
kłóceń oraz zmniejszają jego wydajność. 

Zwiększenie kompaktowości  
i kompleksowości systemu  
grzewczego

Jakość wody grzewczej jest bardzo istot-

na, ponieważ w nowoczesnych instalacjach 
zwiększa się objętość wody, przy jednocze-
snym zmniejszeniu powierzchni wymiany cie-
pła. Wymusza to zmianę stosowanych mate-
riałów instalacyjnych. Już podczas pierwszego 
napełniania jakość wody może mieć decydu-
jące znaczenie dla wydajności instalacji  
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BWT Polska Sp. z o.o.                   
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
tel. 22 533 57 00, faks 22 533 57 19
bwt@bwt.pl, www.bwt.pl
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w okresie całej jej żywotności. Tabela 1  przed-
stawia różnicę pomiędzy osadzaniem się ka-
mienia w instalacjach stosowanych dawniej,  
a w nowoczesnych systemach grzewczych.
W przypadku pierwszego napełniania ko-
tła znaczące jest, czy następuje utrata 0,21% 
czy 13,5% (co stanowi 64-krotność) objętości 
kotła. VDI 2035 (str. 1 wydanie 2005) daje ja-
sne wytyczne odnośnie twardości w zależno-
ści od pojemności układu. Niestety kamień 
kotłowy nie odkłada się równomiernie. Naj-
większa jego ilość gromadzi się w najcieplej-
szym miejscu, czyli w miejscu styku płomienia 
z wodą. W tabeli 2  zostały przedstawione 
różnice w stosunku do starej i nowej normy. 
Średnia grubość kamienia kotłowego, zosta-
ła obliczona przy założeniu, że wytrąci się on 
równomiernie na powierzchni grzewczej (VDI 
str. 1 pkt 4.2, wrzesień 1994). VDI wychodziło  
z założenia, że tolerowana jest grubość ka-
mienia 0,05 mm. Przyjęto, iż przy tej niewiel-
kiej średniej grubości na powierzchniach 
z najwyższą temperaturą ściany może po-
wstać kamienia grubości nawet do 0,5 mm. 

Założenie, że kamień odkłada się na stosun-
kowo niewielkich powierzchniach wynika  
z faktu, iż nie będzie odkładał się on na ide-
alnie gładkich powierzchniach, lecz głównie 
tam, gdzie już się wytrącił. Z doświadczenia 
wynika, że są to obszary z najwyższą tempe-
raturą powierzchni grzejnych.

Kamień kotłowy blokuje  
przewodność cieplną

Stosowanie takich materiałów jak aluminium 
lub jego mieszanki ma na celu poprawie-
nie przewodności cieplnej, czyli dostarcze-
nie większej ilości ciepła, nie zwiększając po-
wierzchni wymiennika (rys. 1 ). Pokrywanie 
takich materiałów kamieniem kotłowym, któ-
ry ma bardzo niską przewodność, jest bardzo 
niekorzystne dla pracy instalacji (rys. 2 ). Do-
datkowo w tych miejscach z powodu zmiany 
materiału przewodzącego będą występo-
wały wysokie temperatury. Zjawiska te mogą 
prowadzić do oddzielenia się kamienia ko-
tłowego od powierzchni grzejnej, który osta-

2   Spadek przewodności cieplnej aluminium w zależności od grubości kamienia kotłowego
3  Zakres pH, w którym materiał jest bezpieczny

tecznie może się dostać do układu grzew-
czego. W konsekwencji będzie zatrzymywał 
się na takich elementach instalacji, jak np. 

zawory termostatyczne. Dodatkowo w miej-
scach, gdzie kamień kotłowy został oddzie- 
lony od powierzchni grzejnej mogą wystę- 

4  Przykład zmieniającego się pH w wodzie
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pować dźwięki, które można porównać  
z odgłosem upadających kropli na bar- 
dzo rozgrzaną powierzchnię np. kuchenkę. 

Wartość pH a materiał

W nawiązaniu do powyższych informacji, za-
leceń producentów kotłów oraz obowiązują-
cych norm należy zwracać szczególną uwa-
gę na jakość wody, którą napełniana jest 
instalacja. „Perfekcyjnie czysta woda” to 
woda pozbawiona osadów zakłócających 
pracę instalacji. Jeżeli woda została całkowi-
cie pozbawiona twardości (a więc woda za-
wierająca nie więcej 0,1odh, co w układach 
grzewczych jest zazwyczaj stosowane), wte-
dy należy zwrócić szczególną uwagę na pH.
W starych instalacjach niskotemperaturo-
wych stosowane były przede wszystkim stal  
i miedź, w nowoczesnych instalacjach stosuje 
się również związki aluminium. Dlatego warto 
pamiętać, że każdy materiał ma własną od-
porność na pH (rys. 3 ).
W uzdatnionej wodzie grzewczej możemy 
dostrzec zaskakujące zjawisko dotyczące 

wartości pH (rys. 4 ). Ukryta alkaliczność, wol-
ny kwas węglowy itp. to właściwości powo-
dujące, że zmiany zachodzą w każdej wo-
dzie grzewczej. Wartości pH, które nie są 
krytyczne dla aluminium (np. pH od 6,5 do 
8,5), będą krytyczne dla stali i miedzi. To jest 
powód, dla którego w normie VDI 2035 część 
2 zaleca się pomiar wartości pH po 8 tygo-
dniach. Producenci powinni więc udostęp-
niać instalatorom w formie gwarancji infor-
mację, jakie wartość pH są „bezpieczne” dla 
poszczególnych materiałów.

Wnioski

„Perfekcyjnie czysta woda” w całej instala-
cji (również przy zastosowaniu aluminium) to 
woda bez minerałów i gazów. Ważne przy 
tym jest, aby usunięte były również rozpuszczo-
ne gazy (tlen, azot i tlenek węgla). Stanie się to 
wtedy, gdy odpowietrzenie nastąpi w tempe-
raturze pracy (temperaturze grzewczej) – co 
jest naturalne przy każdym rozruchu. Zawar-
tość minerałów, których ilość określić można 
za pomocą parametru przewodnictwo, ma 

5  Wartości pH różnych cieczy

6  Postęp korozji  
w przypadku stali

7  BWT AQA therm – 
rozwiązanie zapewniające 
ochronę instalacji grzewczej

również ogromny wpływ 
na prędkość zachodze-
nia korozji (rys. 6 ). Wszyst-
kie zachodnie normy, do-
tyczące nośnika ciepła, 
jakim jest woda, zaleca-
ją wodę ubogą w sól, gdyż 
tylko taka woda jest dla in-
stalacji „bezpieczna”. To-
lerowane są niewielkie 
koncentracje tlenu. Je-
śli podczas obligatoryj-
nej konserwacji nowocze-
snej instalacji grzewczej 
czyszczony będzie nie tylko 
przewód spalinowy i spust 
kondensatu, ale sprawdzo-
ny zostanie również zbiornik 
i stabilność ciśnienia, insta-
lacja będzie bezpieczna. 
Instalatorzy są dla inwe-
stora ekspertami w swojej 
dziedzinie. To oni najczę-
ściej decydują o „jako-
ści” wody grzewczej. Aby 
zapobiec odkładaniu się 
osadów oraz zjawiskom 
korozyjnym należy stoso-
wać „perfekcyjnie czystą 
wodę”, którą można przy-
gotować dzięki urządze-
niom systemu AQA therm 
firmy BWT (rys. 7 ), a także 
pamiętać o okresowych jej 
kontrolach. Woda pozba-
wiona soli jest odpowied-
nia dla każdego układu 
grzewczego, natomiast dla 
układów wyposażonych 
aluminiowe komponenty 
wręcz wymagana.  
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również zgodne z ww. normą oraz być wy-
miarowane na Qa (natężenie przepływu po-
wietrza) nie mniejsze niż 8xQtot (całkowite 
natężenie przepływu). Napowietrzacze ozna-
czane są zgodnie z tablicą nr 1 zamieszczo-
ną w normie PN-EN 12380, stosownie do ich 
zakresu temperatury roboczej i położenia 
względem przyłączonych urządzeń. Zawory 
wentylujące dopuszczone do lokalizacji po-
niżej poziomu zalewania przyłączonych urzą-
dzeń będą miały oznaczenia: A – dopusz-
czone; B – niedopuszczone.

Zakres temperatury roboczej dla poszczegól-
nych rodzajów konstrukcji znajduje się  
w przedziałach:
Typ I – od -20°C do 60°C
Typ II – od 0°C do 60°C
Typ III – od 0°C do 20°C.

Przykładowo zawór, który nie jest dopuszczo-
ny do lokalizacji poniżej poziomu zalewania 
urządzeń i pracy w temperaturze powietrza 
od 0°C do 60°C byłby oznaczony – zawór na-
powietrzający „B II”. Konstrukcje z oznacze-
niem „I” przeznaczone są do stosowania tam, 
gdzie temperatura otaczającego powietrza 
w miejscu zainstalowania jest w sposób ciągły 
niższa od temperatury zamarzania. Wszystkie 
napowietrzacze muszą być szczelne w stanie 
zamkniętym i działać niezawodnie w określo-
nych zakresach temperatury oraz zainstalo-
wane zgodnie z instrukcją producenta, co jest 
warunkiem ich poprawnego działania.
Renomowane marki, jak Geberit, HL, McAlpi-
ne, mają w swojej ofercie urządzenia klasy AI.

Działanie, budowa, serwis

Zawór napowietrzający działa bardzo po-
dobnie, jak zawór zwrotny. Gdy w przewo-

dach kanalizacyjnych panuje ciśnienie nor-
malne, pozostaje on zamknięty, a ruchoma 
część (elastyczna membrana) spoczywa na 
gnieździe. W przypadku powstania podci-
śnienia unosi się ona do góry, a powietrze  
z otoczenia zasysane jest do wnętrza pio-
nu. Po wyrównaniu z obu stron ciśnienia dysk 
opada na gniazdo pod własnym ciężarem  
i ponownie zamyka przewód. Zawór ulega 
zamknięciu i pozostaje w takim stanie, aż do 
momentu wystąpienia kolejnej różnicy ciśnie-

Kanalizacja wewnętrzna cz. 2 

Zawory 
napowietrzające 
piony kanalizacyjne

  Barbara Krasowska

  Napowietrzacze wykorzystywane do wen-
tylowania podejść kanalizacyjnych lub urzą-
dzeń w systemach kanalizacyjnych (I, II, III, IV) 
powinny być zgodne z normą PN-EN 12380: 
2005: Zawory napowietrzające do systemów 
kanalizacyjnych, wymagania, metody ba-
dań i ocena zgodności. Zawory powinny być 

wymiarowane zgodnie z tablicą nr 10 za-
mieszczoną w normie PN-EN 12056-2: 2002. 
Norma PN-EN 12380 określa wymagania, me-
tody badań i ocenę zgodności zaworów na-
powietrzających.
Zawory napowietrzające stosowane do wen-
tylacji przewodów spustowych powinny być 

Zawór napowietrzający 
jest urządzeniem, które 
umożliwia dopływ 
powietrza do systemu 
kanalizacyjnego, 
jednocześnie 
uniemożliwiając jego 
wypływ z systemu. 
Stosowany jest w celu 
ograniczenia wahań 
ciśnienia wewnątrz 
kanalizacji sanitarnej. 

Zawór napowietrzający kanalizacyjny 
McAlpine z wyjściem 110 mm
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2  Zasada działania zaworu 
napowietrzającego firmy Geberit: a) zawór 
zamknięty, b) zawór w stanie otwartym

1  Symbol zaworu 
napowietrzającego 
na rysunkach 
Uwaga: strzałki 
oznaczają kierunek 
przepływu powietrza
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nia między instalacją a otoczeniem (rys. 2 ). 
Podczas jego wieloletniej eksploatacji zawór 
nie wymaga specjalnych zabiegów konserwa-
cyjnych. Jedyną czynnością serwisową, którą 
należy wykonać co pewien okres jest oczysz-
czenie z pajęczyn i owadów siatki zabezpiecza-
jącej przeciw insektom i gryzoniom. W wyro-
bach firm, takich jak m.in. Geberit i HL, jest ona 
zamontowana na korpusie i łatwo dostępna, 
firma McAlpine zaś ma w ofercie rozwiązanie, 
w którym kratka jest zintegrowana z korpusem. 
Obudowa zaworu, którego zasada działania 
przedstawiona jest na rysunku 3 , wykonana 
jest z najwyższej jakości tworzywa sztucznego 
ABS w kolorze białym lub czarnym. 
Inni producenci wykonują swoje produkty  
z takich materiałów, jak: PP lub PCV. We-
wnątrz obudowy znajduje się membrana 
uszczelniająca wlot powietrza z gumy siliko-
nowej. Urządzenia nie wolno montować  
w punktach trudno dostępnych bez wystar-
czającego dopływu powietrza oraz w miej-
scach narażonych na bardzo niską tem- 
peraturę i dewastację. Gromadząca się  
w przewodach para wodna mogłaby spo-
wodować przymarznięcie gumowego dys-
ku do gniazda i jego nieprawidłową pracę. 
Aby zapobiec temu zjawisku, dostarczana 

Jak dobierać i montować zawory napowietrzające?

Urządzenia należy montować tylko w pozy-
cji pionowej z maksymalnym odchyleniem 
od pionu wynoszącym 5%. Nieprzestrzega-
nie tej zasady może doprowadzić do ich 
nieprawidłowej pracy. Dobór średnicy na-
leży przeprowadzić w oparciu o wyżej wy-
mienione normy oraz krajowe regulacje 
prawne. Średnica napowietrzacza po-
winna być równa, większa lub bardzo 
zbliżona do średnicy przewodu, do któ-
rego będzie on podłączony! Nie należy 
redukować średnicy przewodu napowie-
trzającego. Urządzenie montuje się nieco 
powyżej ostatniego przyboru sanitarnego. 
Podczas wyboru miejsca montażu należy 
zwrócić uwagę, aby urządzenie nie mia-
ło bezpośredniego kontaktu ze ściekami 
oraz żeby nie było narażone na zamarza-
nie. Do urządzenia należy zagwarantować 
swobodny dostęp powietrza. Minimal-
ne zalecane długości pionowego odcin-
ka prostego w przypadku podłączenia do 
przyborów są następujące:
- miska ustępowa (podejście) – 15 cm  
(rys. 3 ),
- pion nad stropem – 15 cm (rys. 4 ).

Ze względu na niebezpieczeństwo zale-
wania zaworu napowietrzającego feka-
liami zaleca się, aby był on usytuowany 
co najmniej 35 cm nad podłogą pomiesz-
czenia z wpustem podłogowym i co naj-
mniej 1 metr nad najwyżej położonym sy-
fonem obsługiwanym przez napowietrzany 
pion (syfon zlewozmywakowy lub umywal-
kowy). Przedstawione powyżej na rysun-
kach warianty podłączenia zaworów na-
powietrzających są oparte na zaworach 
firmy Geberit. Pozwalają one na odejście 
od wymienionych wyżej parametrów. Takie 
usytuowanie zaworów – jak na przestawio-
nych rysunkach – jest efektem przeprowa-
dzonych badań laboratoryjnych w siedzi-
bie firmy.
Przy podłączeniu bocznym każdy napo-
wietrzacz musi być tak podłączony, aby 
powierzchnia uszczelniająca gniazdo za-
woru znajdowała się przynajmniej 100 mm 
ponad leżącą rurą połączoną z zawo-
rem. Zakres produkowanych średnic waha 
się od 15 do 110 mm. Do podejść pod mi-
skę ustępową zaleca się stosować zawo-
ry o średnicy 110 mm, do pionów kuchen-

nych 75 mm, do napowietrzania podejść 
pod zlewozmywak i wannę 40 lub 50 mm, 
a pod umywalkę 32 lub 40 mm. Przykłado-
we aplikacje przedstawiają rysunki 5  i 6 .
Firma Geberit stworzyła w swoich zawo-
rach możliwość podłączenia z innymi śred-
nicami rur: 32, 40, 63 oraz 110 mm poprzez 
specjalne gumowe łączniki redukcyjne. Je-
śli istnieje konieczność podłączenia zawo-
ru do przewodu o innej średnicy, należy za-
stosować odpowiednie gumowe łączniki, 
które są w ofercie tej firmy. Napowietrza-
cze wraz z łącznikami są kompatybilne ze 
wszystkimi średnicami rur kanalizacyjnych 
firmy Geberit. Z kolei firma HL wprowadzi-
ła do swojej oferty zawór kompatybilny ze 
wszystkimi standardowymi średnicami rur 
kanalizacyjnych (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 110 
mm). Wciskany do korpusu napowietrza-
cza o średnicy 110 mm wymienny króciec 
wyposażony jest w dwie średnice o równej 
długości zwiększające swój obwód.

3  Usytuowanie zaworu napowietrzającego przy 
misce ustępowej

4  Usytuowanie zaworu napowiet- 
rzającego na strychu, nad stropem

5  Usytuowanie zaworu 
napowietrzającego przy umywalce

6  Usytuowanie zaworu napowietrzającego przy brodziku
Zawór napowietrzający kanalizacyjny 
McAlpine z wyjściem 32, 40 i 50 mm
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datkowego przyboru sanitarnego w dużej 
odległości od pionu nie wymusza wykona-
nia dodatkowego pionu napowietrzającego 
lub obejścia pod sufitem. Zastosowanie na-
powietrzacza we wnętrzu budynku eliminuje 
czas i wydatki związane z montażem i zaku-
pem uchwytów do rur, przekuciem stropów 
oraz pracami dekarskimi. 
Cykl pracy zaworu zapewnia prawidłową 
wentylację pionów, a jednocześnie zapobiega 
ulatnianiu się cuchnących wyziewów z insta-
lacji na zewnątrz. Gazy te mogą być nieprzy-
jemne dla mieszkańców ostatnich kondygnacji 
w przypadku niekorzystnych podmuchów wia-
tru, np. w kierunku okien połaciowych zlokali-
zowanych w pobliżu wywiewek. Ostatnio co-
raz częściej staje się modna budowa zielonych 
tarasów wypoczynkowych na płaskich da-
chach budynków. Jedynym sposobem likwi-
dacji nieprzyjemnych wyziewów z przewodów 
w takim miejscu jest odcięcie rury wywiewnej  
i montaż zaworów napowietrzających. 
Częstym błędem popełnianym przez projek-
tantów i wykonawców jest usytuowanie wylo-
tu pionu kanalizacyjnego tuż obok zakończeń 
przewodów wentylacyjnych pod tzw. czapą 
wykonaną z betonu. Likwidacja rury wenty-
lującej pion zapobiegnie przedostawaniu się 
wyziewów z kanalizacji do przewodów wen-
tylacyjnych. Dotyczy to szczególnie kominów, 
których wylot znajduje się poniżej kalenicy. 
Jedną z uciążliwości związanych z nieprawi-
dłowym napowietrzaniem podejść jest głośne 
„bulgotanie” w zamknięciu wodnym (syfonie) 
podczas korzystania z umywalki lub odpro-
wadzania zużytej wody z urządzeń piorąco-
-myjących. Zastosowanie bocznego podłą-
czenia zaworu napowietrzającego eliminuje 
ten hałas. Podczas spłukiwania miski ustępo-
wej zawór usytuowany w toalecie wspomaga 
również wentylację tego pomieszczenia, wy-

sysając z niego zanieczyszczone powietrze. 
Równocześnie jednak obok zaworów na-
powietrzających w obrębie instalacji muszą 
znajdować się klasyczne wywiewki. Ich zada-
niem jest równocześnie odpowietrzanie insta-
lacji oraz sieci ulicznej.

Bulgoczący syfon umywalkowy

Często zdarza się, że istnieje konieczność wy-
konania podejścia wodociągowego oraz 
kanalizacyjnego do pojedynczego przy-
boru sanitarnego, usytuowanego w znacz-
nej odległości od wentylowanego pionu ka-
nalizacyjnego. Pomieszczenia te najczęściej 
znajdują się na parterze lub w piwnicy bu-
dynku. Obowiązujące w Polsce normy bez-
względnie narzucają stosowanie dodatko-
wego pionu wentylacyjnego lub wykonanie 
specjalnego, mało estetycznego obejścia 
pod sufitem, w celu podłączenia się do ist-
niejącego pionu. Działania te mają na celu 
zabezpieczenie zamknięć wodnych w sy-
fonach przed ich wysysaniem i przedosta-
waniem się gazów kanałowych do pomiesz-
czenia. Często zleceniodawcy wymuszają na 
instalatorach, aby montowali sanitariaty w in-
nych miejscach niż powinny być zainstalowa-
ne. Przy tym, nie zgadzają się na poważną 
ingerencję w pomieszczenie w celu przepro-

jest specjalna osłona termiczna wykonana 
ze spienionego polistyrenu, którą należy na-
łożyć na górną część korpusu. Osłona jest 
równocześnie elementem wyciszającym pra-
cę zaworu. Zawory markowych producentów 
przed wprowadzeniem ich do seryjnej pro-

dukcji, poddawane są wielu testom w celu 
obniżenia poziomu hałasu generowanego 
przez pracującą membranę. 
Przykładowo zawory firmy Geberit i McAlpine 
generują hałas o natężeniu 20 decybeli. Jego 
temperatura pracy mieści się w przedziale od 
-20ºC do 60ºC. Przed wprowadzeniem na ry-
nek każdego produktu przeprowadza się wie-
le testów laboratoryjnych mających na celu 
określenie poziomu hałasu i jego obniżenie 
do minimum. Temperatura pracy urządze-
nia mieści się w przedziale od -20°C do 60°C. 
Wydajność przepływu powietrza przy podci-
śnieniu 250 Pa wynosi dla zaworów:
- GRB 50 – 7,50 l/s,
- GRB 90 – 35,01 l/s.
Wszystkie parametry techniczne dla zawo-
rów są zgodne z normą PN-EN 12380: 2005 r. 

Korzyści z zastosowania zaworów  
napowietrzających

Zastosowanie zaworu napowietrzającego eli-
minuje ryzyko przecieku w wypadku złego 
uszczelnienia wywiewki w połaci dachowej 
oraz zabezpiecza instalację przed zamarznię-
ciem. Daje również większą swobodę w pro-
jektowaniu oraz przy wykonywaniu robót sani-
tarnych w budynkach nowo wznoszonych oraz 
modernizowanych. W wypadku zatkania się 
pionu, poprzez wyjęcie napowietrzacza istnieje 
możliwość bezpośredniego wprowadzenia spi-
rali hydraulicznej do wnętrza i jego udrożnienie. 
Użycie zaworu eliminuje konieczność de-
montażu zestawów odpływowych (syfonów) 
lub przyborów sanitarnych (np. miski ustępo-
wej). Podczas rozbudowy pomieszczeń w ist-
niejącym obiekcie związanym z działalno-
ścią usługową (np. zakład fryzjerski) istnieje 
większa elastyczność w powiększaniu już ist-
niejącej instalacji kanalizacyjnej. Montaż do-

Fo
t. 

Ca
pr

ic
or

n

Fo
t. 

G
eb

er
it

7  Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne 
syfonów napowietrzających firmy McAlpine z: 
a  wbudowanym zaworem napowietrzającym, 
b  poborem powietrza przez zawór spustowy 
(antysyfon)

a  b  
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go i bezpiecznego dla obiektu odprowadze-
nia zużytej wody zapewnią nam podtynkowe 
syfony pralkowe oraz zlewozmywakowe z za-
worem napowietrzającym lub przyłącza do 
pralki z zaworem kulkowym wspomaganym 
sprężyną (zawory przeciwcofkowe). 
Syfony pralkowe McAlpine produkowane są 
w wersji z zaworem napowietrzającym usy-
tuowanym w ścianie i zasłoniętym płytką 
maskującą z otworami doprowadzającymi 
powietrze lub zaworem na zewnątrz nad koń-
cówką przyłączeniową. Wszystkie tego typu 
produkty wykonane są z polipropylenu lub 
ABS-u. Materiał ten cechuje bardzo duża wy-
trzymałość na wysoką temperaturę i uszko-
dzenia mechaniczne. Szczelność połączeń 
syfonów realizowana jest za pomocą uszcze-
lek gumowych o przekroju kwadratowym. 
Taki kształt nie powoduje pękania uszczelek 
podczas dociągania nakrętek, jak to dzieje 
się w przypadku zastosowania uszczelek poli-
etylenowych o przekroju stożkowym. 

Przewody wentylacyjne  
kanalizacji ponad dach –  
trzeba, czy... niekoniecznie?

Zagadnienie prawidłowego napowietrzania 
pionów kanalizacyjnych zawarte jest w Dzien-
niku Ustaw Nr 75/2002 z dnia 15 czerwca 2002 r. 
warunki techniczne, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie. W rozdziale 2 
„Kanalizacja ściekowa i deszczowa” §125 pkt 
2 stwierdza co następuje: „Nie jest wymaga-
ne wyprowadzenie ponad dach wszystkich 
przewodów wentylujących piony kanalizacyj-
ne pod następującymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyj-
nych niewyprowadzonych ponad dach 
urządzeń napowietrzających te piony  
i przeciwdziałających przenikaniu wyzie-

wów z kanalizacji do pomieszczeń,
2) wyprowadzenia ponad dach przewodów 
wentylujących: 
a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanaliza-
cyjnego na każdym przewodzie odpływowym,
b) co najmniej co piąty z pozostałych pio-
nów kanalizacyjnych budynku”.  

wadzenia dodatkowych rur kanalizacyjnych 
pod sufitem lub budowę nowego pionu ka-
nalizacyjnego. Zastosowanie pojedynczego 
zaworu napowietrzającego do pionów kana-
lizacyjnych jest pewnym rozwiązaniem lecz 
może być mało estetyczne dla użytkowni-
ka. Najlepszym jednak z punktu widzenia es-
tetyki, kosztów montażu i pracochłonności 
jest zainstalowanie specjalnego syfonu firmy 
McAlpine do przyborów sanitarnych z zawo-
rem napowietrzającym (rys. 7a ). Syfon ten 
pobiera powietrze przez mikrozawór napo-
wietrzający umieszczony nad końcówką wy-
lotową z syfonu tylko w czasie opróżnia- 
nia przyboru sanitarnego z wody. W ten spo-
sób wyrównuje on powstające w przewodzie 
odpływowym niekorzystne podciśnienie, któ-
re może doprowadzić do wyssania wody  
z syfonu. Użytkownik słyszy wówczas uciążliwe 
bulgotanie wewnątrz sanitariatu. Woda pły-
nąca na długim odcinku przewodu całym 
przekrojem rury, która ma zbyt małą średni-
cę, np. 32 mm, spowoduje powstanie zjawiska 
,,lewara hydraulicznego”. Jego działanie po-
dobne jest do tłoka w pompce. Syfony napo-
wietrzające skutecznie eliminują to zjawisko. 

Ich konstrukcje testowane były w ekstremal-
nych warunkach, kontrolowana była szczel-
ność zaworu oraz niezawodność działania  
w setkach tysięcy cykli. Syfony napowietrzają-
ce McAlpine produkowane są jako konstruk-
cje butelkowe i rurowe w wersji do umywalek, 
zlewozmywaków oraz jako syfony wannowe.

Pralka automatyczna, zmywarka  
do naczyń

Pralka automatyczna stanowi dziś standardo-
we wyposażenie mieszkań lub domów. W do-
mach jednorodzinnych chętnie lokalizowana 
jest w piwnicy, najczęściej w oddzielnym po-
mieszczeniu gospodarczym, które często znaj-
duje się w dużej odległości od pionu kana-
lizacyjnego. Ze względu na dużą wysokość 
podejścia do pralki od podłogi, która powin-
na wynosić minimum 60 cm, często urządze-
nie to jest najdalej położonym od pionu przy-
borem sanitarnym. Prawidłowo wykonane 
podejście powinno być jak najkrótsze, bez 
gwałtownych zmian kierunku i załamań. Zuży-
ta woda z pralki lub zmywarki jest silnie zanie-
czyszczona. W swoim składzie może mieć włók-
niny, piasek, zbrylony proszek itp. Zawartość ta 
może powodować zapychanie się podejścia. 
Pralki i zmywarki do naczyń to urządzenia  
o dużym jednostkowym przepływie. Zakłada 
się, że średnica podejścia do pralki nie powin-
na być mniejsza niż 50 mm dla urządzeń o za-
ładunku odzieży do 6 kg i 70 mm powyżej  
6 kg. Przy tak dużym przepływie pod ciśnie-
niem wskazane jest dodatkowe napowietrza-
nie podejścia podczas zrzutu wody. Końcówka 
podejścia powinna mieć zasyfonowanie, aby 
uniemożliwić przedostawanie się gazów kana-
łowych do wnętrza pralki, w szczególności po 
oczyszczeniu filtra lub podczas dłuższego nie-
używania urządzenia. Realizację poprawne-

Syfon McAlpine umywalkowy butelkowy, 
zlewozmywakowy, z napowietrznikiem, 
bez spustu

Przyłącze McAlpine do pralki lub zmywarki 
z napowietrznikiem, odejście 32, 40, 50 mm

Zawór napowietrzający firmy McAlpine – 
zasada działania
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liczba zamówień w stosunku do miesięcy  
zimowych. Niestety, w II kwartale 2013 roku 
zamówień było wyraźnie mniej niż rok wcze-
śniej. Powodem były spowolnienia m.in.  
w budownictwie mieszkaniowym, co było 
najbardziej odczuwalne w branży instalacyj-
no-grzewczej. Stosunkowo lepiej z tą sytuacją 
radzą sobie większe firmy budowlane. Szuka-
ją one już nie tylko największych placów bu-
dów, ale wchodzą również na lokalne rynki, 
będące dotychczas domeną ich podwy-
konawców. Z jednej strony widać więc, jak 
mało jest dużych inwestycji, ale z drugiej stro-
ny to jest też możliwość dywersyfikacji rynku 
i przez to ryzyka w postaci jednostkowo du-
żych strat. Mniejsze firmy muszą w tej sytuacji 
rywalizować nie tylko między sobą, ale też 
ze swoimi dotychczasowymi zleceniodawca-
mi, którzy notabene często zalegają wobec 
nich w płatnościach z tytułu realizacji wcze-
śniejszych inwestycji. W tej sytuacji w czerwcu 
upadło 21 małych firm budowlanych, a były 
to już prawie wyłącznie firmy lokalne. 

Spadek produkcji budowlano- 
-montażowej

W porównaniu do czerwca 2012 spadek pro-
dukcji budowlano-montażowej odnotowano 

we wszystkich działach 
budownictwa, przy czym 
w podmiotach, których 
podstawowym rodzajem 
działalności jest wznosze-
nie budynków o 20,2%,  
a w jednostkach zajmu-
jących się głównie robo-
tami budowlanymi spe-

cjalistycznymi w tym instalacyjnymi o 11,3%. 
Natomiast w porównaniu z majem br. we 
wszystkich działach budownictwa zanoto-

Na podstawie danych GUS, Coface i nie tylko 

Trudny II kwartał 2013 r. 
w budownictwie i instalacjach

  opracował: Janusz Starościk, SPIUG

  Upadłości w I półroczu

Ogółem: 455
Jak podaje Coface, w I i II kwartale 2013 
roku sądy wydały postanowienia o upadło-
ści 455 polskich przedsiębiorstw (wg danych 
na dzień 28 czerwca br.) Bankrutujących firm 
jest wciąż bardzo dużo, także w branży in-
stalacyjno-grzewczej, lecz liczba ta przesta-
ła rosnąć. Coface ocenia, że rok 2013 będzie 
okresem dalszego wzrostu upadłości, jednak 
dynamika tego wzrostu osłabnie do poziomu 
poniżej 10%. 

W branży budowlano-montażowej: 106 
Okres spływu należności w branży budow-
lano-montażowej wciąż się wydłuża, ale nie 
wzrasta już w znaczący sposób liczba upa-
dłości. W pierwszym półroczu 2013 roku było 
ich 106, czyli praktycznie tyle samo, co  
w 2012 roku (104 upadłości). Można na tej 
podstawie stwierdzić, że branża budowla- 
na osiągnęła już dno, z którego można się  
już tylko odbić i że może być tylko lepiej. 
Przypomnijmy, że rok temu statystyczny 
wzrost liczby bankructw w budownictwie  
sięgał 70% rok do roku. Zmieniła się struktura 
upadających firm w budownictwie. Obecnie 

są to mniejsze firmy w porównaniu do w ub. 
roku, stąd statystyka upadłości sygnalizuje 
pewne zmniejszenie ich liczby. Zdaniem Euler 
Hermes, nie jest to jednak efekt trendu wzro-
stowego w branży, ale raczej nieuwzględ-
niania w statystyce problemów części mniej-
szych, lokalnych firm budowlanych, co do 
których sady nie orzekają upadłości. Pomi-
mo wyhamowania liczby upadłości nie nale-
ży jednak spodziewać się szybkich zmian na 
lepsze. Branża budowlana wciąż jest uzna-
wana za ryzykowną i ma problemy z pozy-
skiwaniem finansowania. Firmy są obciążo-
ne problemami z 2012 r., kiedy wiele z nich 
zakończyło rok ze stratą, której nie udało się 
zmniejszyć w I kwartale 2013 r., gdyż pogoda 
nie pozwoliła na rozpoczynanie nowych bu-
dów. Ruch w inwestycjach jest wciąż mały, 
deweloperzy i inwestorzy indywidualni wciąż 
obawiają się realizowania nowych inwesty-
cji mieszkaniowych, a popyt limitowany jest 
restrykcyjnym podejściem instytucji finanso-
wych (Źródło Coface). 

Przychody firm

W 2013 r. można zaobserwować konsekwent-
ny spadek przychodów firm budowlanych. 

Jak podaje Coface, w całym 2013 r. rynek 
może się zmniejszyć ok. 20-25%. 
Wciąż aktualne pozostają problemy z płyn-
nością. Zgodnie z danymi Coface średnie ter-
miny płatności od odbiorców z branży bu-
dowlanej wydłużyły się w okresie od stycznia 
do maja 2013 roku o 7 dni w porównaniu  
z analogicznym okresem 2012 roku. Pozy-
tywne jest jednak to, że firmy nauczone do-
świadczeniami z 2012 r. przestały nadmiernie 
ograniczać marże. Dzięki temu obserwujemy 
poprawę rentowności kontraktów oraz płyn-
ności przedsiębiorstw z branży. Niestety nie 
przekłada się to na ograniczenie walki ceno-
wej wśród dostawców materiałów budow-
lanych i elementów instalacyjnych. Realnym 
wsparciem dla podwy-
konawców stały się tak-
że przepisy pozwalające 
odzyskać pieniądze od 
inwestora, w przypadku 
niewypłacalności głów-
nego wykonawcy. Wiele 
firm z tego skorzystało 
i pozostało na rynku. Nor-
malnie, maj-czerwiec to już sezon sprzeda-
ży w pełni. Oczekiwano, że będą odrabiane 
straty z przedłużającej się zimy i zwiększy się 

W pierwszym półroczu 
br. produkcja budowlano-
montażowa była o 21,5% 
niższa niż w pierwszym 
półroczu 2012 roku. 
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stu zamówień z tego segmentu. W tym roku 
przyrosty miesięczne są wyjątkowo małe, wy-
noszące zaledwie kilka procent, po nietypo-
wym kwietniu, w którym zanotowano duży 
wzrost, będący efektem odreagowaniem 
spadków mających miejsce w lutym i marcu 
po nowelizacji PZP. W maju ogłoszono zaled-

wie o 4,47% więcej ogło-
szeń na prace budowla-
ne niż w kwietniu. 
W 2012 roku dynamika 
przyrostu zamówień bu-
dowlano-remontowych 
w okresie kwiecień-maj 
wynosiła 18%, zaś w roku 
2011 było to 18,8%. 
Możemy zaryzykować 
stwierdzenie, że mamy 

do czynienia z głębokim spadkiem inwe-
stycji budowlanych oraz remontów, spowo-
dowanym – jak wskazuje sytuacja budżetu 
państwa – pewnym kryzysem finansów pu-
blicznych. 

Budownictwo mieszkaniowe

Oddawane do użytku
Istotnym czynnikiem ma-
jącym wpływ na wyni-
ki branży instalacyjno-
-grzewczej, jest rozwój 
budownictwa mieszka-
niowego. Tutaj tendencje 
z ostatniego roku nie były 
najlepsze, biorąc pod uwagę liczbę wyda-
wanych pozwoleń na budowę i liczbę rozpo-
czynanych budów.  
Niemniej jednak, ostatnie miesiące przynio-
sły stabilizację liczby oddawanych do użyt-
kowania mieszkań w skali roku. Ta stabilizacja 
jest zasługą przede wszystkim inwestorów in-

dywidualnych, którzy z miesiąca na miesiąc 
oddają nieznacznie, ale jednak coraz wię-
cej inwestycji, podczas gdy w przypadku firm 
deweloperskich liczba ta w podobnym tem-
pie spada. 
Według danych GUS, w okresie styczeń-
-czerwiec 2013 r. oddano do użytku  
68,5 tys. mieszkań, co oznacza wzrost  
o 1,0% niż w porównywalnym okresie 
2012 r. (wtedy był wzrost o 24,3%)  
i o 25,5% więcej niż w 2011 roku. 
Największy udział w przyroście nowo odda-
wanych mieszkań mieli inwestorzy indywi-
dualni, którzy z udziałem 58,8% wybudowa-
li o 7,1% więcej mieszkań niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku.  
Deweloperzy oddali o 5,3% mniej mieszkań 
niż w pierwszym półroczu 2012 roku. i osią-
gnęli udział 36,9% w liczbie wszystkich odda-
nych mieszkań. Spółdzielnie mieszkaniowe 
oddały 26,2% mieszkań mniej niż rok wcze-
śniej, a pozostali inwestorzy, tzn. budownic-
two komunalne, społeczne, czynszowe i za-
kładowe oddali do użytku 5,2% mieszkań 
mniej niż w I półroczu 2012 roku. 

Rozpoczęte budowy
Uspokaja się też sytuacja 
pod względem rozpoczy-
nanych inwestycji oraz 
wydawanych pozwoleń 
na budowę. Dynamika 
spadku liczby mieszkań, 
których budowę rozpo-

częto w ostatnich 12 miesiącach, w czerw-
cu zatrzymała się na poziomie zbliżonym do 
tego w maju, osiągając 26,25%. 
Zmalała liczba rozpoczynanych budów: in-
westorzy indywidualni (spadek o 15,7%), de-
weloperzy (spadek o 39,5%). Dynamika spad-
ku utrzymuje się w tej grupie inwestorów na 

wano wzrost produkcji: w tym w jednostkach 
wykonujących roboty budowlane specjali-
styczne o 24,7%, a w realizujących głównie 
roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków o 12,9%. 

Klimat koniunktury w…

…przemyśle. W II kwartale 2013 r. dały się 
zauważyć dalsze słabe oznaki poprawy ko-
niunktury. Na razie jednak nie mają istotnego 
wpływu na ogólną ocenę kondycji przedsię-
biorstw, która uległa niewielkiemu pogorsze-
niu. Ogólny klimat koniunktury w przemyśle 
po pierwszym półroczy 2013 roku jest oce-
niany w dalszym ciągu negatywnie. Pesymi-
styczne oceny bieżącego portfela zamówień 
i produkcji są zbliżone do wyników zdefinio-
wanych w czerwcu. 

…budownictwie. Natomiast ogólny klimat 
koniunktury w budownictwie oceniany jest 
po zakończeniu pierwszego półrocza nieco 
mniej pesymistycznie niż w czerwcu, i odpo-
wiada klimatowi, który miał miejsce w tym 
samym okresie przed rokiem.  
Nieco pogarszają się prognozy dotyczą-
ce portfela zamówień, przy utrzymujących 
się niekorzystnych prognozach produkcji bu-
dowlano-montażowej. 
W II kw. 2013 i tak nie najlepsza płynność fi-
nansowa firm nieznacznie pogorszyła się. 
Wzrósł również udział firm, w których wstę-
pują problemy z odzyskaniem należności od 
kontrahentów w ustalonym terminie. W po-
przednich kwartałach wskazywaliśmy na 
wyraźną polaryzację między grupą dużych 
przedsiębiorstw (z kilkoma wyjątkami, któ-
re posiadają więcej środków finansowych niż 
aktualne ich potrzeby) oraz sektorem MSP, 
będących najczęściej podwykonawcami 

tych firm, który częściej boryka się z proble-
mem płynności finansowej. Efektem tego jest 
zauważalny wzrost opóźnień płatności za wy-
konane roboty budowlano-montażowej. 

Nastroje konsumenckie. Jak podał GUS,  
w lipcu 2013 r. nastroje konsumenckie były 
mniej pesymistyczne niż 
w czerwcu. Jest to o tyle 
ważne dla branży insta-
lacyjno-grzewczej, że 
kiepskie nastroje konsu-
menckie bezpośrednio 
uderzają w sprzedaż dla 
klientów indywidualnych, 
co stanowiło zawsze sta-
bilny segment tego rynku. 
Bieżący wskaźnik ufności 
konsumenckiej, tzw. BWUK, opisujący obecne 
tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł 
o 0,6% i ukształtował się na poziomie -27,3, 
co jest najwyższym wynikiem od lipca 2012. 
Wśród jego składowych najbardziej popra-
wiły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji fi-
nansowej w gospodarstwach domowych  
i spodziewanej sytuacji ekonomicznej Polski 
(odpowiednio o 3,6 i 2,4%). Pogorszyły się je-
dynie o 3,8% oceny dotyczące dokonywania 
ważnych zakupów, co bezpośrednio przekła-
da się m.in. na inwestycje związane z moder-
nizacją instalacji grzewczej w domu. 

Mniej przetargów

Analizując liczbę ogłaszanych przetargów, 
jak podaje eGospodarka, wielkim przegra-
nym w maju była branża budowlana. W po-
przednich latach, wraz z topnieniem śnie-
gu i startem sezonu budowlanego, w drugim 
kwartale notowano średnio około dwudzie-
stoprocentową miesięczną dynamikę przyro-

II kwartał br. jest  
w zamówieniach 
publicznych dla sektora 
budowlanego najgorszy  
ze wszystkich analogicznych 
kwartałów w ciągu 
ostatnich pięciu lat.

Łącznie w I półroczu  
2013, rozpoczęto budowę 
59 tys. mieszkań, czyli  
o 26,9 % mniej niż  
w I półroczu 2012 roku. 
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w magazynach i były zbywane w pierwszej 
kolejności, aby zmniejszyć zapasy magazy-
nowe i zrobić obrót. Widać również przełoże-
nie się złych nastrojów społecznych na chęć 
zakupów inwestycyjnych. Zaistniała sytuacja, 
czyli brak oczekiwanego zapotrzebowania 
ze strony klienta indywidualnego i instalatora 
powoduje, że firmy dystrybucyjne prześciga-
ją się w obniżaniu cen lub w oferowaniu pro-
mocji. Doprowadziło to praktycznie do wojny 
cenowej na rynku. 
Jak było sygnalizowane na początku, głów-
nym powodem zaistniałej sytuacji jest per-
spektywa kryzysu gospodarczego i w efekcie 
wstrzymanie (zamrożenie) wszelkich inwesty-
cji. Ogromną przeszkodą jest również brak 
wsparcia segmentu kredytów budowlanych 
(hipotecznych) – można stwierdzić, iż mamy 
do czynienia z budowaniem lub remontem 
za gotówkę. Również po stronie dystrybuto-

rów obserwujemy działania minimalizujące 
ryzyko braku płatności, co sprzyja spowol-
nieniu procesów zakupowych. Ocena rynku 
to średni spadek o ok. 5% w porównaniu do 
II kwartału 2012 roku, ale uwzględnia to dra-
styczny spadek obrotów marketów nawet  
o ok. 25%. 
Osobnym problemem który zaistniał od jesie-
ni 2012 roku, jest agresywna ekspansja ciepła 
systemowego, które korzystając ze swojej po-
zycji, zaczęło naginać na swoją korzyść zapi-
sy prawa budowlanego, które weszły w życie 
przed rokiem, skutecznie w szeregu przypad-
ków blokując możliwość instalacji rozproszo-
nych źródeł ciepła o mocy pow. 50 kW. Doty-
czy to zarówno kotłów kondensacyjnych, jak 
i OZE w postaci pomp ciepła i kotłów na bio-
masę. Także jedna z instalacji kogeneracji nie 
znalazła uznania u lokalnego operatora sieci 
cieplnej i została wstrzymana. 

wysokim poziomie, ale nie rośnie już w takim 
tempie jak w ostatnich miesiącach. Można 
nawet mówić o pewnej stabilizacji.  
W przypadku spółdzielni, ten spadek wyniósł 
w I półroczu 2013 roku aż 60,5%. Spadek roz-
poczynanych budów o 14,7% odnotowano 
także w grupie inwestorów pozostałych. 

Wydane pozwolenia na budowę
W grupie:
- inwestorów indywidualnych: liczba pozwo-
leń na budowę 37 201 mieszkań, spadek  
o 18,6%, 
- deweloperów: ponad 27,3 tys. pozwoleń, 
spadek o 31,3%, 
- spółdzielni mieszkaniowych, spadek osią-
gnął 30,9%. 
Znacznie zwiększyła się liczba wydawanych 
pozwoleń na budowę w grupie pozostałych 
inwestorów, tj, mieszkania komunalne, spo-
łeczne czynszowe i zakładowe, do 2555  
w I półroczu br. bieżącego roku, co oznacza 
wzrost o 82,9% z porównaniu do I półrocza 
2012 roku. 
W przypadku mieszkań 
przeznaczonych na sprze-
daż można zaobserwo-
wać w ostatnich latach 
pewną cykliczność, tak 
po stronie inwestorów in-
dywidualnych ostatnich 
pięć lat oznacza w zasa-
dzie niemal nieprzerwa-
ną tendencję spadkową. 

Ocena rynku instalacyjno- 
-grzewczego…

Praktycznie wszyscy respondenci byli zgod-
ni, że w II kwartale nie udało się odrobić 
strat z początku roku. W drugiej połowie 

maja zaczęło się lekkie ożywienie w branży 
pod względem liczby zapytań ofertowych, 
ale nie była to liczba odpowiadająca temu, 
co działo się w poprzednich latach w tym 
okresie. 
Zaistniała sytuacja odbiła się negatywnie na 
nastrojach panujących w branży instalacyj-
no-grzewczej. Zdaniem praktycznie wszyst-
kich rozmówców, rynek instalacyjny w I kwar-
tale 2013 miał silną tendencję spadkową. Ze 
względu na bardzo długą zimę wiele prac 
zostało opóźnionych. Na trudne warunki po-
godowe nałożyły się jeszcze dodatkowo 
niekorzystne nastroje konsumentów, którzy 
wyraźnie odkładają decyzje o większych re-
montach i inwestycjach na przyszłość.  
W obecnej sytuacji, klient końcowy jeże-
li musi się zdecydować na inwestycje, bar-
dzo często kieruje się wyłącznie kryterium ce-
nowym, traktując przyjęte rozwiązanie jako 
element tymczasowy. Trzecim negatywnym 
czynnikiem jest generalnie spore spowolnie-
nie w sektorze budowlanym i znacznie mniej-

sza liczba nowych inwe-
stycji: tzw. „obiektówki” 
należały w II kwartale 
praktycznie do rzadkości. 
Podobnie jak w pozosta-
łej części branży budow-
lanej, nadal pogłębia się 
trudna sytuacja płatni-
cza na rynku. Pojawiają 
się kolejne bankructwa. 

Instalatorzy w I kwartale z racji warunków po-
godowych nie generowali przychodów, co 
w niektórych przypadkach pogorszyło ich sy-
tuację płatniczą w II kwartale 2013 roku. Tak-
że dystrybutorzy, czy większe firmy wykonaw-
cze, kupując produkty w celu zaopatrzenia 
inwestycji nie byli w stanie ich dostarczyć na 
opóźnione budowy, przez co zalegały  

W pierwszym półroczu 2013 
roku liczba wydawanych 
pozwoleń na budowę 
wyniosła blisko 67,8 tys.  
co oznacza 22,9% mniej niż 
w I półroczu 2012 roku. 
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  Spośród wszystkich metod pozyskiwa- 
nia energii odnawialnej w Polsce najwięk- 
szy potencjał ma geotermia. Szacuje się,  
że jej całkowity poziom wynosi 1512 PJ/rok 
(Petadżul, 1 PJ = 1015 J), co stanowi 30% kra-
jowego zapotrzebowania na ciepło. Ener-
gia geotermalna pozwala na zmniejsze-
nie emisji CO2 do atmosfery, uniezależnienie 
od cen tradycyjnych nośników, a jej zasoby 
są nieograniczone. W kontekście unijnego 
planu osiągnięcia celów „20/20/20” może 
stać się jednym z głównych źródeł ciepła 

w XXI wieku. Nowe rozwiązania kolektorów 
gruntowych Uponor to kolejny krok na dro-
dze do wydajniejszego pozyskiwania ener-
gii geotermalnej. Kompletne, bezawaryjne 
systemy obejmujące kolektory poziome, no-
watorskie klatki energetyczne, kolektory pa-
lowe i pionowe oraz preizolowane rury do 
transportu ciepła i zestaw mieszający EPG6, 
pozwalają na łatwe zaprojektowanie roz-
wiązania o optymalnej efektywności, bez 
względu na położenie budynku i warunki 
gruntowe. 

Wybrane grupy produktowe  
a sytuacja rynkowa 

Pompy ciepła: tradycyjnie już wszyscy byli 
zgodni co do tego, że ta grupa produkto-
wa ma się dobrze jak na ogólną sytuację na 
rynku. Niemniej jednak, można było spotkać 
głosy mówiące zarówno o wzrostach sprze-
daży pomp ciepła rok do roku na poziome 
10-15%, ale też były głosy o stagnacji bądź 
nawet pewnych spadkach sprzedaży pomp 
ciepła. W dalszym ciągu daje się zauważyć 
wzrastające zainteresowanie pompami po-
wietrznymi. W kontekście zaistniałej sytuacji 
rynkowej, można przyjąć, że rynek pomp cie-
pła wydaje się być stabilny. 
Kolektory słoneczne: po bardzo kiepskim  
I kwartale 2013 roku, oczekiwano, że w II 
kwartale nastąpi odrobienie strat. Wzrosty 
nastąpiły, ale nie w takim stopniu, w jakim by 
sobie życzyli producenci. Zaistniały duże roz-
bieżności co do oceny wzrostów tego seg-
mentu rynku. Przy ogólnych wzrostach, oce-
nianych na ok. 10%, w sytuacji gdy niektórzy 
oferenci wskazywali na sporo wyższe wzrosty, 
ktoś musiał stracić, stąd te rozbieżności.  
W dalszym ciągu jest duże zainteresowanie 
wykorzystaniem programu dopłat do kredy-
tów NFOŚiGW. Kolektorom słonecznym ro-
śnie także konkurent w postaci powietrz-
nych pomp ciepła do przygotowania c.w.u., 
co też może mieć wpływ na wyhamowanie 
wzrostu tego segmentu rynku. 
Kotły gazowe wiszące: praktycznie wszyscy 
rozmówcy wskazywali na spadkową tenden-
cję dla kotłów konwencjonalnych (spadek 
szacowany jest na 10-15% i spowodowany 
jest problemami w zakresie prac moderniza-
cyjnych oraz skurczeniem się liczby nowych 
potencjalnych inwestycji). W wypadku ko-
tłów kondensacyjnych także większość opinii 

wskazywała na stagnację lub lekkie kilkupro-
centowe spadki sprzedaży tych urządzeń od 
5 do 10%. 
Przepływowe podgrzewacze do wody: 
w porównaniu do II kwartału 2012 roku, sy-
tuacja w tej grupie towarowej się ustabilizo-
wała i można przyjąć, że poziom sprzedaży 
jest lekko poniżej poziomu zeszłego roku w II 
kwartale 2013 r. i spadek nieco powyżej 10% 
w perspektywie pierwszego półrocza. 
Gazowe kotły stojące: utrzymała się ten-
dencja spadkowa, na poziomie 5-10%, ale 
były też opinie o stabilizacji tego segmen-
tu rynku. Głównie tej grupy produktów do-
tyka problem projektowania węzłów ciepl-
nych opartych na sieciach c.o. w miejsce 
indywidualnych kotłowni pow. 50 kW. Można 
było spotkać opinie, ze jedynymi produkta-
mi sprzedającymi się w tej grupie towarowej 
były tzw. „lodówki” kondensacyjne, ale też 
w mniejszych ilościach w porównaniu do ze-
szłego roku. 
Grzejniki: rozmówcy byli zgodni, co do dal-
szych spadków sprzedaży grzejników stalo-
wych, ale także już i aluminiowych. Tendencja 
spadkowa utrzymuje się na rzecz ogrzewa-
nia podłogowego i ściennego. Dla grzejników 
ocenia się spadki na poziomie rzędu 8-15% rok 
do roku, w największym stopniu dotykające 
grzejników stalowych (nawet o 30%).  
Inne produkty: w dalszym ciągu trudny 
okres mieli producenci kotłów na paliwa sta-
łe, aczkolwiek nie tak duże jak w poprzed-
nich kwartałach – ocenia się pewną stagna-
cję w zmianach lub kilkuprocentowe do 15% 
spadki dla tego segmentu rynku. Po ostat-
nich podwyżkach cen węgla pow. 900 zł już 
niewielu inwestorów jest zainteresowanych 
tego typu inwestycją. Inne elementy insta-
lacyjne: ogólnie spadki, w wypadków komi-
nów nawet dwucyfrowe.  

Klatki energetyczne  
– nowy rodzaj kolektorów 
gruntowych

  Piotr Serafin

Firma Uponor wprowadziła 
w 2013 roku na polski 
rynek nowe systemy 
kolektorów gruntowych, 
które nie tylko zwiększają 
efektywność wykorzystania 
czystej energii odnawialnej, 
lecz również ułatwiają 
instalację. W bogatej 
palecie rozwiązań znalazła 
się niespotykana dotąd na 
rynku klatka energetyczna. 
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Specjalną wersją kolektorów poziomych 
Uponor są klatki energetyczne, zbudowa-
ne ze zwiniętych spiralnie rur PE-Xa. Wymien-
nik w kształcie stożka to idealne rozwiązanie 
wszędzie tam, gdzie dostępna powierzch-
nia przed budynkiem nie pozwala na mon-
taż tradycyjnych kolektorów poziomych. Efek-
tywne rozwiązanie doskonale wykorzystuje 
objętość gruntu, a przy tym pozwala na rów-
nomierne pozyskiwanie ciepła. Prefabryko-
wane rozwiązanie eliminuje ryzyko błędów 
montażowych związanych z nieprecyzyjnym 
ustalaniem odległości między rurami.  
Kolektory zostały optymalnie zwymiarowane  
i trwale połączone ramą.

Korzyści z zastosowania 

• Ekonomiczna i energetycznie efektywna for-
ma pozyskiwania energii geotermalnej zgro-
madzonej w powierzchniowej warstwie gruntu.
• Idealne rozwiązanie dla domów jedno lub 
wielorodzinnych, jak również niewielkich budyn-
ków przemysłowych i usługowo-handlowych.
• Zajmowanie niewielkiej powierzchni przy 
jednoczesnym dobrym wykorzystaniu objęto-
ści gleby.
• Równomierne pozyskiwanie ciepła.
• Średnia głębokość montażu bez wpływu 
na wody gruntowe.

Klatki energetyczne także do  
chłodzenia pasywnego

Kolektory gruntowe służą jako dolne źródło 
energii dla pomp ciepła. W przypadku zasto-

sowania kolektorów gruntowych tylko jako źró-
dło energii dla chłodzenia pasywnego, nie ma 
konieczności stosowania pompy ciepła. Wte-
dy można zastosować zestaw mieszający dla 
chłodzenia pasywnego Uponor EPG6.
Zastosowanie kolektorów gruntowych zna-
cząco zwiększa efektywność pracy pompy 
ciepła w porównaniu ze stosowaniem powie-
trza jako dolne źródło ciepła.  

Energia złapana w klatkę! 

Wśród kilku najczęściej stosowanych dolnych 
źródeł dla pomp ciepła jedno z rozwiązań 
pozyskiwania energii z gruntu stanowią kolek-
tory poziome. Wymienniki są układane sto-
sunkowo płytko, poniżej strefy przemarza-
nia. Dzięki temu nie wymagają wykonywania 
ekspertyz, ani uzyskiwania pozwoleń na wy-

konanie odwiertów, jednak są bardziej na-
rażone na uszkodzenia. Kolektory poziome 
Uponor zostały wykonane z bardzo wytrzy-
małego i odpornego na pękanie polietylenu 
PE-Xa. Polietylen sieciowany wykazuje więk-
szą odporność na uszkodzenia ostrymi przed-
miotami i obciążenia punktowe. Wymienni-
ki można układać poziomo lub ukośnie, bez 
względu na położenie wód gruntowych. 

Budowa klatki energetycznej (Energy klatka PE-Xa)

Klatki energetyczne to szczególny ro-
dzaj kolektorów poziomych. Są to wy-
mienniki ciepła, które są instalowane 
pionowo lub ukośnie w gruncie  w nie-
zbyt głębokich wykopach. Poszczegól-
ne obwody rur są zwinięte spiralnie.  
W tym rozwiązaniu jest umieszczany  
w odwiercie  pojedynczy ukolektor lub 
podwójny ukolektor rurowy w kształcie 
litery U lub koncentrycznie z rurą we-
wnętrzną i zewnętrzną.

Stożkowy kształt: 2,4-1,4 m. 
Rury produkowane są z tlenowo siecio-
wanego polietylenu (PE-Xa) wykorzy-
stującego metodę Engela, zgodnie  
z normą PN-EN ISO 15875 „Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucz-
nych do instalacji wody zimnej i ciepłej, 
Usieciowany polietylen (PEX)”.
Przeznaczone do stosowania dla kolek-
torów gruntowych.  
Mają warstwę ochronną z czarnego 
PE, odporne 2 lata na promieniowa-
nie UV.  Typoszereg SDR 11. Temperatu-
ra pracy:  -50°C do 95°C.

Zawiera przyłączeniowy odcinek rury 
dla zasilenia i powrotu.
Dopuszczone do zgrzewania elektro-
oporowego ze złączkami Uponor EF, 
PE100, PN16. 
Zgodnie z DVGW W 400-2 możliwość 
układania bez  podsypki z piasku.

Klatki energetyczne  
w dwóch wymiarach
• 32x2.9 długość rury 150 m 
• 32x2.9 XL długość rury 200 m 
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landa i Bitzera. Realizowaliśmy zaopatrzenie 
monterów w narzędzia i urządzenia np. pom-
py próżniowe, stacje do napełniania najlep-
szych firm produkcyjnych. Pierwsze klimaty-
zatory kasetonowe w Poznaniu montowała 
firma Systherm w restauracji Meridian. Jeste-
śmy też pierwszą w Polsce firmą, która do-
starczała wymienniki ciepła Güntner. Wpro-
wadzaliśmy i nadal staramy się wprowadzać 
wiele nowości branżowych na polski rynek. 
Pracownicy Systhermu opublikowali prawie 
200 artykułów technicznych oraz są autora-
mi 6 poradników z zakresu chłodnictwa i kli-
matyzacji.

Najciekawsze układy zrealizowane przez 
firmę, to…..
Układy najciekawsze bardzo często charak-

teryzują się trudnością w ich zrealizowaniu. 
Prace wymagały dużej wiedzy i doświadcze-
nia oraz dobrej organizacji prac.
• Zaprojektowanie prawdopodobnie naj-
większej w Polsce instalacji do odzysku cie-
pła z instalacji chłodniczych z zastosowa-
niem pomp ciepła w Zakładach Mięsnych 
Przylep o mocy 2,7 MW. Instalacje zostały wy-
budowane i uruchomione w 1990 r.
• Pierwsze w Polsce duże instalacje do chło-
dzenia linii technologicznych do produkcji 
napoi gazowanych w firmie Legpol w Brzesku 
i Kunicach. Były to instalacje freonowe  
o mocy powyżej 500 kW.
• Projekt i wykonanie komory do testowania 
specjalnego sprzętu w zakresie od warunków 
prawie polarnych -40oC do ekstremalnie wy-
sokich 95oC (rok 1996).

Systherm to trzy firmy pod jednym znakiem…

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. – firma inżyniersko-handlowa, nastawiona 
na projektowanie. Wykonuje trudne projekty, kompletuje urządzenia i materiały oraz nadzo-
rujemy realizację inwestycji. Jest jednocześnie pierwszą w Polsce hurtownią zaopatrującą fir-
my monterskie. Firma prowadzi także szkolenia umożliwiające prowadzenie branżowej dzia-
łalności zawodowej zgodnie z obowiązującym prawem.

Sytherm D. Gazińska sp. J. – firma montażowa, realizująca inwestycje od projektu poprzez 
montaż do przekazania do eksploatacji. Prowadzi nadzór nad eksploatacją i prace serwiso-
we oraz naprawy w czasie użytkowania. Jest więc kompleksowym wykonawcą nawet naj-
bardziej skomplikowanych projektów. W firmie znajduje się także zakład chłodnictwa i klima-
tyzacji pojazdów. Jest autoryzowaną stacją obsługi firmy CARRIER Transicold Polska, która 
specjalizuje się w chłodnictwie transportowym. W tym zakresie świadczymy usługi jako ASO 
już 20 lat (diagnozy, naprawy i montaże na najwyższym poziomie). Ponadto w firmie działa 
wydawnictwo, oferujące wiele pozycji z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła, 
wentylacji i ogrzewnictwa. 

Systherm Technik Sp. z o.o. – nowa firma, z założenia mająca prowadzić prace pomiarowe 
oraz badawcze. Opracowuje nowe technologie umożliwiające uzyskiwanie maksymalnie spraw-
nych rozwiązań, zapewniających ogrzewanie i chłodzenie z zastosowaniem OZE (pomp ciepła, 
kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych, a także energii pozyskiwanych z wiatru i cieków wod-
nych). Prowadzi też doradztwo z zakresu funduszy unijnych i sporządzenia wniosków o dotację. 

Doświadczeni w chłodnictwie i klimatyzacji  

Systherm  
– mariaż praktyki i nauki 

  wywiad z Bolesławem Gazińskim przeprowadziła  
     Małgorzata Tomasik

Jubileusz 25-lecia skłania do podsumo-
wań, w tym tych najważniejszych wyda-
rzeń w historii firmy…. 
Firma Systherm została założona w Poznaniu 
w 1988 r. Rok później powstały trzy działy: Za-
graniczny, Informatyki i Ochrony Środowiska, 
Chłodnictwa i Klimatyzacji. W 1991 r. został 
powołany do życia dział handlowy i hurtow-
nia. W 1994 roku przekształcono dział remon-
tów i inwestycji w firmę samodzielną działają-
cą dziś jako Systherm D. Gazińska s.j. W 1995 r. 
dział projektowo -handlowy chłodnictwa  
i klimatyzacji przekształcił się w samodzielną 
spółkę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja 
Sp. z o.o. W następnym roku siedziba firmy 
przeniesiona została na ul. Św. Wincentego 7, 
gdzie mieści się do dziś. 
W kolejnych latach otwierane zostały od-

działy terenowe w: Łodzi i Olsztynie, Gliwi-
cach (obecnie oddział Katowice), Koszalinie, 
Kaliszu, Szczecinie, Białymstoku oraz Lublinie.
Duże znaczenia dla rozwoju firmy miało pod-
jęcie współpracy z najlepszymi producenta-
mi jak np. LG Elektronics, Danfoss, Copeland, 
RefComp, Hanbell, Widex, Pro Froid oraz 
Thermokey, Du Pont.

Czy zgodzi się Pan ze mną, że firmę  
Systherm można nazwać prekursorem  
klimatyzacji i chłodnictwa w zastosowa-
niu tych dziedzin na szeroką skalę?
Wprowadziliśmy na polski rynek światowe 
marki z branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. 
Już w 1990 roku rozpoczęliśmy szkolenia mon-
terów z zakresu budowy i montażu instala-
cji, budowy i uruchamiania sprężarek Cope-
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z tym  rozwój usług w zakresie montażu agrega-
tów chłodniczych ich serwisowania i napraw 
znacząco wzmacnia pozycję firmy Systherm.

Z jakimi największymi problemami bory-
ka się ten segment branży?
Uważam, że nasz segment boryka się z więk-
szym problemem aniżeli zahamowany roz-
wój gospodarczy. Wiele osób niezwiązanych 
z branżą zauważyło w chłodnictwie, klima-
tyzacji i pompach ciepła szansę na szybki 
zysk. Powstało dużo małych firm, świadczą-
cych często usługi wątpliwej jakości. Maksy-
malne zaniżanie cen spowodowało wzrost 
nieuczciwej konkurencji: oferty ze zbyt małą 
mocą urządzeń, instalacje z prymitywnym 
sterowaniem, brakiem zabezpieczeń. Urzą-

dzenia sprzedawane są wręcz „po kosz-
tach”, nikt nie informuje nabywcy, iż np. 
montaż klimatyzatora przez niecertyfikowa-
nego instalatora pozbawia go gwarancji. 
Wiele urządzeń sprzedawanych w Interne-
cie sprowadzanych jest z zagranicy i charak-
teryzują się one odmiennymi parametrami 
np. niższą klasą energetyczną, a więc więk-
szym zużyciem energii w eksploatacji. 
Powstają słabej jakości układy zmontowa-
ne bez projektu dla uzyskania jak najniższej 
ceny. W układzie użyć można tak samo nazy-
wających się akcesoriów i elementów  
o zupełnie innych parametrach. Układy ta-
kie z kolei nie spełniają oczekiwań inwesto-
ra. Część spraw kończy się brakiem zapłaty 
i sprawami sądowymi. Jako biegły sądo-

• Wykonanie systemu 26 komór badaw-
czych (każda specyficzna) dla Wydziału 
Biologii UAM w Poznaniu z regulacją, tem-
peratury, wilgotności, stężenia dwutlenku 
węgla i intensywności oświetlenia (2002 r.).
• Projekt i wykonanie badawczych komór 
chłodniczo-klimatyzacyjnych z precyzyjnym 
systemem sterowania 
temperaturą i wilgotno-
ścią dla firmy Brigestone 
w Poznaniu (2012 r.)
Standardowych instala-
cji chłodniczych i klimaty-
zacyjnych było tak wiele, 
że nie potrafiłbym podać 
ich liczby. Są to instalacje 
w supermarketach (mini-
Mal, Carrefour, Piotr i Pa-
weł, Społem, Tesco, Lidl), 
bankach, zakładach pro-
dukcyjnych np. cukrownie w Nakle, Środzie 
Wkp. , zakładach mięsnych w Poznaniu, Ło-
dzi, Pabianicach, mleczarniach, urzędach 
państwowych, placówkach opieki medycz-
nej i w wielu innych lokalizacjach, a nawet  
w Seminarium Duchownym w Poznaniu – je-
den z pierwszych w Polsce systemów VRV fir-
my Daikin.

Jaką rolę w Państwa firmie odgrywa dział 
projektowy? 
W dzisiejszych czasach klient nie chce się roz-
drabniać, korzystać z usług innych firm na 
kolejnych etapach. Zatem dział projektowy 
tworzy głównie podstawę do dalszego dzia-
łania wielu specjalistów w firmie. Stąd dbamy  
o kompleksową obsługę inwestycji, od pro-
jektu po dostarczenie urządzeń, ich montaż 
i uruchomienie oraz serwis. Zapewnia to cią-
głość działania i znajomość inwestycji od 
podstaw, możliwość zracjonalizowania kosz-

tów i doboru energooszczędnych i ekolo-
gicznych rozwiązań. Każdy temat inwesty-
cyjny musi mieć swój początek w projekcie. 
Jednym z pierwszych złożonych tematycznie 
projektów był projekt instalacji do odzysku 
ciepła z instalacji chłodniczej o mocy 2,7 MW  
z zastosowaniem pompy ciepła. Skupiamy 

się aktualnie na projek-
towaniu optymalnym, co 
jest wynikiem pracy do-
świadczonego zespo-
łu specjalistów stosujący 
nowoczesne oprogra-
mowanie AutoCad Revit. 
Możemy oczywiście t za-
projektować tylko układy 
chłodnicze, klimatyza-
cyjne, czy wentylacyjne, 
ale wykonywaliśmy rów-
nież projekty moderni-

zacji całych zakładów np. mleczarskich lub 
przetwórni mięsa. Projektowaliśmy komory 
chłodnicze i później najczęściej je wykony-
waliśmy, wentylację i klimatyzacje cukrowni 
(w Nakle i Środzie Wkp.), dla wielu zakładów 
projektowaliśmy instalacje chłodnicze (zakła-
dy mięsne i wytwórnie produktów z tworzyw 
sztucznych)…  

Jakie najważniejsze zmiany nastąpiły  
w strukturze firmy w ostatnich 3 latach wpły-
wające na obecną pozycję firmy na rynku?
W 2010 r. w strukturze organizacyjnej firmy wy-
odrębniliśmy samodzielny Zakład Chłodnictwa 
i Klimatyzacji Pojazdów. Obecnie samodziel-
na jednostka stwarza możliwości rozwoju i roz-
szerzania oferty – baza materialna została już 
zwiększona prawie o 100%, zatrudnienie wzro-
sło 3 razy, a obroty 4-krotnie. Ponieważ chłod-
nictwo samochodowe to rozwijająca się dy-
namicznie część transportu, więc związany  

Bolesław Gaziński 

dr inż. Bolesław Gaziński (ur. 1948 r. w Gębicach) ukończył studia 
na Politechnice Poznańskiej w 1972 roku. Przez 21 lat pracował 
jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Ogrzewnic-
twa i Klimatyzacji, IIŚ PP. W 1979 roku obronił na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego PP rozprawę doktorską na temat zastosowań 
instalacji chłodniczych i grzejnych w klimatyzacji. 
Zaraz po studiach wstąpił do SIMP-u i należał do jednego z kół 
na Politechnice Poznańskiej. Współpracował też z Sekcją Chłod-
nictwa i Klimatyzacji, gdzie został członkiem zarządu, a następ-
nie przewodniczącym (do 2009 r.). Aktywnie działał też w SIMP-ie 
w Warszawie. 
Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego kolejnych 26 
konferencji DNI CHŁODNICTWA. Aktualnie jest prezesem zarządu 
Krajowego Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła 
SIMP (dawniej SCiK). Jest od ponad 20 lat rzeczoznawcą SIMP-u, PZITS-u, ekspertem Krajowe-
go Forum Chłodnictwa i biegłym sądowym.
W 1988 roku dr inż. Gaziński założył firmę Systherm i doprowadził do osiągnięcia przez nią zna-
czącej pozycji w Polsce w branży chłodnictwa i klimatyzacji. 

systherm jest organizatorem 
ogólnopolskich Dni 
Chłodnictwa, które już 
od wielu lat na stałe 
wpisane są w kalendarz 
najważniejszych wydarzeń 
branżowych. W tym roku 
odbędą się w dniach 13-14 
listopada w poznaniu. 
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wy widzę w wielu sprawach ten sam pro-
blem: najpierw inwestor zamawia instalację 
bez precyzyjnego określenia dzieła, czyli bez 
projektu, a po jego wykonaniu dochodzi do 
wniosku, że mu nie odpowiada ze względu 
na niską jakość zastosowanych elementów. 
Także w przetargach kryterium podstawo-
wym to najczęściej tylko cena. Tu sprawdza 
się przysłowie: chytry dwa razy traci. Koszt 
modernizacji i serwisowania takich słabych 
jakościowo układów zazwyczaj przewyższa 
zaoszczędzoną różnicę. Obecnie jest to je-
den z głównych i najbardziej widocznych 
problemów w branży.

Jaką technologię/urządzenie/system 
uznałby Pan za przełomowe w branży kli-
matyzacji i chłodnictwa, co na trwałe 
zmienia jej oblicze?
Moim zdaniem w zakresie projektowania to 
specjalna wersja oprogramowania Auto Cad 

Rewit. Umożliwia ona prowadzenia prac rów-
nocześnie przez wielu projektantów. Spełnia 
funkcję kontrolera. Nie dopuszcza, aby docho-
dziło do kolizji na płaszczyźnie różnych branż. 
Kolejne osiągnięcie ostatniego 20-lecia to 
wprowadzenie systemów sterowania i moni-
toringu, umożliwiające zdalne prowadzenie 
nadzoru nad eksploatacją instalacji chłodni-
czych i klimatyzacyjnych. Dodatkowym pro-
fitem dla firm montażowych jest możliwość 
wyeliminowania prób obciążenia firm chłod-
niczych skutkami niewłaściwej eksploatacji.
W klimatyzacji duże osiągniecie to systemy 
VRV, stosowanie sprężarek inwerterowych oraz 
poszerzenie zakresu pracy urządzeń klimaty-
zacyjnych, umożliwiających lepsze spełnienie 
potrzeb użytkowników. W dziedzinie ogrzew-
nictwa to rozwój powietrznych pomp ciepła. 

Nazwisko Bolesława Gazińskiego (współ-
założyciela i szefa firmy) jest bardzo do-
brze znane także w świecie naukowym. 
Można też powiedzieć, że Pana kariera to 
przykład ścisłej symbiozy doświadczeń 
na polu naukowym z sukcesami na polu 
praktyki rynkowej… 
Rzeczywiście, taka symbioza to podstawa suk-
cesu. Wiedza i doświadczenie zdobyte na 
uczelni pomagają w prowadzeniu firmy. Dzięki 
znajomości zagadnień z zakresu chłodnictwa 
i klimatyzacji od strony naukowo-technicznej, 
łatwiej jest rozeznać się w gąszczu marketin-
gowych informacji o nowych produktach, sys-
temach, układach i rozwiązaniach propono-
wanych na rynku. Z drugiej strony działalność 
praktyczna, jaką jest firma Systherm pozwa-
la lepiej działać na płaszczyźnie nauki. Rynek 
dynamicznie się zmienia, a nie zawsze pod-
ręcznikowa wiedza nadąża za tymi przeobra-
żeniami. Myślę, że łączenie tych elementów 
jest jedną z recept na powodzenie.

Systherm: liczby, liczby  
i… liczby
• Liczba adresów, pod którymi prowadzona 
jest działalność grupy Systherm:  10
• Liczba pracowników:  112
• Obrót roczny:  29,5 mln w 2011 r.  
i 33 mln zł w 2012 r.
• Liczba wykonanych instalacji w przeciągu 
np. ostatnich 5 lat:  trudno zliczyć… 
Przykładowo w ciągu 6 tygodni firma za-
montowała klimatyzatory w 100 marketach 
tylko jednej sieci handlowej, przeciętnie  
po 4 w każdym markecie. Montują i serwisują 
komory chłodnicze w ponad 500 miejscowo-
ściach, a jest to tylko jedno z wielu zadań re-
alizowanych na bieżąco przez Systherm. 

Jej produkty zachwycają jakością i wzornic-
twem. Historia – zdumiewa i zaciekawia.  
To jedna z niewielu firm o tak długiej tradycji. 
Villeroy & Boch – od 265 lat na rynku, w rę-
kach tej samej rodziny. 
W 1748 r. niewielkie miasteczko Audun-le- 
Tiche w Lotaryngii obiega zaskakująca wieść. 
François Boch – szanowany odlewnik, pracu-
jący dla królewskiego dworu – rezygnuje  
z intratnej posady i zakłada rodzinną fabrykę 
porcelany. Zakład szybko zyskuje uznanie 
nie tylko wśród okolicznych mieszkańców. 
Już niespełna 20 lat później urasta do rangi 
Królewsko-Cesarskiej Manufaktury, a zachwy-
cona produktami Maria Teresa pozwala na 
zamieszczanie swego herbu na zastawie sto-
łowej. W 1809 r. jeden z wnuków założyciela 
– Jean-François Boch – kupuje byłe opactwo 
benedyktynów w Mettlach nad rzeką Saarą.  
W pięknym, barokowym bu-
dynku do dzisiaj mieści się sie-
dziba firmy. 
Od 1870 r. firma zaopatruje 
miejskie łaźnie i toalety w ła-
twe w utrzymaniu czystości 
płytki. W 1899 r. jako pierwsza 
rozpoczyna przemysłową 
produkcję sanitariatów: dzię-
ki zastosowanym metodom 
– wylewaniu płynnej masy 
ceramicznej do form oraz 
wykorzystaniu odpornego na 
działanie wysokiej tempe-
ratury szamotu – niedrogie i 
dobrej jakości toalety trafiają 

do szerokiego grona odbiorców. 
W latach 70. XX w. Villeroy & Boch podjął 
współpracę ze znanym projektantem przed-
miotów użytkowych Luigim Colanim, która 
zaowocowała zupełnie nowym podejściem 
do łazienki. Pomieszczenie to zyskało na zna-
czeniu: staje się pełnoprawną częścią domu, 
funkcjonalną i estetyczną jednocześnie.
Dziś produkty Villeroy & Boch są obecne  
w ponad 125 krajach świata. Upiększają nie 
tylko prywatne przestrzenie, lecz również 
hotele, restauracje i znane instytucje kultury. 
Terakotowa mozaika zdobi fasadę amster-
damskiego Rijksmuseum, płytki z Mettlach 
zawitały do moskiewskiego teatru Bolshoi 
oraz katedry w Kolonii, a kolekcje zastawy 
stołowej L’Oriental, Etoile du Nord i Côte  
d’Azur pokonują wraz z podróżnymi trasę le-
gendarnego Orient-Expressu. 

265 lat Villeroy & Boch  
– wielka historia rodzinnej firmy
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GRZEJNIkI MARkI kELLER
Grzejniki płytowe marki Keller, należącej do Grupy SBS, zyskują w Polsce coraz więk-
szą popularność zarówno wśród inwestorów, jak i instalatorów. 
Produkowane w Belgii, z wysokiej jakości materiałów, charakteryzują się doskonały-
mi parametrami technicznymi, 6-letnią gwarancją, estetyką wykonania oraz dużą 
wydajnością. 
O trwałości i niezawodności grzejników marki Keller decyduje proces ich produkcji, 
kontrolowany na każdym etapie i po jego zakończeniu, zgodny z EN 442. Odporność 
na uszkodzenia mechaniczne i korozję gwarantuje grzejnikom blacha głęboko tłoczo-
na, wykonana ze zwalcowanej na zimno stali niskowęglowej gr. 1,25 mm. Na jakość 
i estetykę wykonania ma także wpływ odpowiedni, 3-fazowy proces lakierowania 
powierzchni, zgodny ze standardami DIN 55900. Składa się on z 3 etapów: odtłusz-
czenia powierzchni, kataforezy – wypalania w temperaturze 175°C powłoki zabez-
pieczającej przed rdzą oraz malowania elektrostatycznego proszkiem epoksydo-po-
liestrowym i ponownym wypaleniu w piecu w temperaturze 185°C. Grzejniki mogą 
być zasilane na dwa sposoby: od dołu (Keller Ventil) lub z boku (Keller Compact). 
Szeroka gama dostępnych rozmiarów od 300 do 900 mm wysokości i od 450 do 
3000 mm długo-
ści, pozwala na ich 
dopasowanie do 
każdego wnętrza.
Nieodłącznym do-
datkiem każde-
go grzejnika jest 
głowica termo-
statyczna. Gło-
wica termosta-
tyczna Keller ma 
płynną regula-
cję temperatury  
w zakresie od 6 do 
28°C. Wyposażo-
na została w czuj-
nik cieczowy oraz 
nastawę antyzam-
rożeniową. 

 GRUPA SBS

PRZyCISK GEBERIT SIGMA70
Aby uruchomić spłuczkę przyciskiem Geberit Sigma70, wystarczy lekko nacisnąć płytkę, by poruszyła 
się o kilka milimetrów, włączając w ten sposób mechanizm spłukiwania. To niewymagające siły działa-
nie jest możliwe dzięki zastosowaniu serwomechanizmu wykorzystującego energię wytwarzaną przez ci-
śnienie wody w instalacji zasilającej spłuczkę. 
Mimo iż na pierwszy rzut oka można założyć, że Sigma70 jest urządzeniem elektronicznym, to nie wyko-
rzystuje ona w ogóle prądu. W zależności od wybranego poziomu spłukiwania do uruchomienia spłuczki 
wystarczy krótkie naciśnięcie lewej lub prawej strony płytki. Płytka ma grubość 4 mm i jest umieszczona 
na wahaczu, który został osadzony tak, aby moment odczucia oporu przez użytkownika był jasno za-
sygnalizowany. W ułamku sekundy zawór spłukujący otwiera się praktycznie bezgłośnie. Po dotknięciu 
przycisku spłukującego do serwomechanizmu, opracowanego przez Geberit, wysyłany zostaje impuls 
pneumatyczny rozpoczynający proces spłukiwania. Z pomocą ciśnienia w instalacji zasilającej serwo-

mechanizm, zawór spłukujący podnosi się automatycznie, bez konieczności 
dodatkowego przekierowania tej siły. Powoduje to, że popychacze, stoso-
wane zazwyczaj w innych przyciskach spłukujących, oraz konieczność re-
gulacji podczas instalacji stają się zbędne. Samooczyszczający się filtr gwa-
rantuje, że do serwomechanizmu nie dostaną się żadne zanieczyszczenia. 

Dzięki eleganckiemu projektowi, doskonale zeszlifowanym krawędziom oraz 
zaokrąglonym narożnikom Sigma70, zaprojektowana przez designera prze-
mysłowego Christopha Behlinga, doskonale wpasowuje się w rodzinę przy-

cisków spłukujących Sigma firmy Geberit. Źródłem twór-
czego natchnienia było badanie projektowe dotyczące 
„unoszących się płytek”. Christoph Behling mówi o swoim 
projekcie tak: Przy projektowaniu Sigma70 obowiązywa-
ła zasada „mniej znaczy więcej”. Płytka odzwierciedla 
piękno urządzeń „prawie niewidzialnych”, wyróżniając 
się jednocześnie wyraźnym charakterem. 
Przycisk spłukujący Geberit Sigma70 można zamówić  
w następujących wersjach: szkło (utwardzane szkło bez-
pieczne) w kolorze białym, czarnym lub umbra (grubość 
płytki: 4 mm). 
Wzornictwo i właściwości przycisku już zostały docenio-
ne, podczas ostatnich targów ISH we Frankfurcie Sigma70 
otrzymała wyróżnienie „Design Plus powered by ISH”. 
Dostępność: od września 2013 r.

 GEBERIT
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SAS SLIM – KOCIOŁ DOPASOWANy 
DO KOTŁOWNI I OPAŁU
Ten kompaktowy model łatwy do montażu w małej kotłow-
ni uzyskał dodatkowy atut. Wyjście do komina wyprowadzo-
ne przez dekiel w górnej części kotła pozwala na łatwiej-
sze podłączenie do komina i ustawienie kotła w niedużej 
kotłowni. Wyposażenie w dodatkowy palnik na pelety (SAS 
MULTI FLAME) oprócz standardowej retorty do spalania eko-
-groszku czyni z kotła funkcjonalne i wielopaliwowe urzą-
dzenie. Ruszt wodny nad retortą zapewnia bezpieczne tra-
dycyjne palenie w razie braku prądu.

 SAS

NOWA GENERACJA POMP CIEPŁA LOGATHERM WPT 270/2
W odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska marka Buderus wprowadza na rynek nową generację pomp 
ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Pompy ciepła Logatherm WPT 270/2 przystosowane są do współ-
pracy z instalacją fotowoltaiczną, dlatego w upalne letnie dni mogą być zasilane darmową energią elek-
tryczną. 
Dzięki inteligentnym sterownikom podgrzewają wodę w momentach, w których jest to najbardziej opłacal-
ne. Jeżeli budynek wyposażony jest w kolektory słoneczne, pierwszeństwo w dostarczeniu ciepła do pod-
grzania znajdującej się w zasobniku wody będą miały kolektory. Pompy ciepła Logatherm WPT 270/2 współ-
pracują także z dowolnym kotłem grzewczym, ale o tym, do jakiej temperatury powietrza lub wody będzie 
pracować pompa, a od jakiej funkcję podgrzewania wody użytkowej przejmie kocioł, decyduje już sam 
użytkownik. Sprawność nowych pomp ciepła dochodzi do 4,3. Urządzenia mogą czerpać potrzebne do 
podgrzania wody powietrze praktycznie z dowolnego miejsca, spoza budynku, z pomieszczeń, w których 
stoją i z pomieszczeń sąsiadujących z nimi. Ich dodatkową funkcją w gorące dni jest możliwość schładzania 
pomieszczeń. Pompy dostępne są w dwóch typach: Logatherm WPT 270/2 I-S i Logatherm WPT 270/2 A-S. 
Pierwszy z nich może pracować od temperatury powietrza 5oC, a drugi już przy -10oC. Oba objęte są pię-
cioletnią gwarancją producenta.

 ROBERT BOSCH

ODżELAZIACZ UST-M
Zawartość żelaza w wodzie czerpanej z tzw. ujęć wła-
snych może nawet kilkudziesięciokrotnie przekraczać 
polską normę (0,2 mg/l). Nadmiar tego pierwiastka 
powoduje, że płynąca z kranu ciecz ma pomarań-
czowe zabarwienie, na armaturze osadzają się ruda-
we naloty, a sprzęt AGD szybciej się niszczy. Odżela-
ziacz UST-M może stanowić remedium na te problemy.
Jeśli z zażelazionej wody korzysta się stosunkowo rzadko, 
problem może rozwiązać zastosowanie odpowiednie-
go filtra z wkładem odżelaziającym. Rozwiązanie to nie 
sprawdzi się w przypadku, kiedy należy uzdatnić wodę, 
której używa się na co dzień. Po przefiltrowaniu 400-
1000 l płynu, czyli po kilku dniach stosowania, wkład 
w filtrze trzeba będzie wymienić. Idealnym rozwiąza-
niem w takiej sytuacji może być odżelaziacz UST-M. 
Urządzenie instaluje się w miejscu przyłącza wody, 
najczęściej w kotłowni. Odżelaziacz UST-M to stacja 
uzdatniania wody, która zajmuje przestrzeń o wymia-
rach 40x40x150 cm. Sercem urządzenia są specjal-

nie dobrane złoża filtracyjne. To wła-
śnie one eliminują z wody nadmiar 
żelaza i manganu. Ich konfiguracja 
zależy od indywidualnych potrzeb 
użytkowników, czyli od specyfikacji 
wody, która ma zostać uzdatniona. 
Złoża filtrujące regenerują się automa-
tycznie. Przy najczęściej spotykanej 
konfiguracji złóż proces regeneracji 
polega na usunięciu zanieczyszczeń 
zgromadzonych w filtrze przez odpo-
wiednie przepłukanie wodą. Użyt-
kownik nie musi pamiętać o konser-
wacji urządzenia, głowica sterująca 
zapewnia bezobsługową pracę stacji. 
Cena: od 2900 zł brutto.

 UST-M
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OZDOBNy GRZEJNIK W MAŁyM SALONIE
Funkcjonalny, nawet niewielki salon wyposażony w niezbędne przedmioty użytkowe może 
okazać się doskonałym miejscem dla designerskich dodatków aranżacyjnych. W takim wnę-
trzu oprócz sprzętów, powinno się znaleźć miejsce współczesnego grzejnika. 
Alternatywą dla grzejników panelowych może być oryginalny grzejnik Royal firmy ENIX na-
leżący do kolekcji Design. Nowoczesny „kaloryfer” o brązowej barwie i układzie poziomym 
wyposażony został w ażurową kratkę ozdobną w kolorze czarnym. Wysokiej jakości stal i per-
fekcyjne wykończenie sprawią, że urządzenie nie tylko będzie się doskonale prezentować  
w pomieszczeniu, ale także służyć przez wiele lat. 
W linii klasycznej, do której należy grzejnik Royal znajduje się także funkcjonalny grzejnik przed-
pokojowy Capri, zaopatrzony w cztery wieszaki punktowe i ażurową kratkę. Urządzenie może 
pełnić rolę wieszaka i suszarki. Ciekawą propozycją firmy jest również grzejnik Rama o brązo-
wej barwie, którego forma przypomina ramę obrazu. Najlepiej będzie wyglądał w łazien-
kach o fantazyjnym designie. 
Natomiast łazienka o dowolnym wystroju to świetne miejsce dla uniwersalnego grzejnika Fo-
cus o lekkiej konstrukcji z delikatnie wyprofilowanymi rurkami i białym kolorze. Grzejniki z linii 
klasycznej służą do kompleksowej aranżacji wnętrz, dzięki powtarzającemu się motywowi de-
likatnie wyprofilowanych rurek wnętrze domu będzie utrzymane w jednej spójnej stylistyce.

 ENIX

Capri Royal Rama
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