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Panasonic przedstawił nową wersję strony inter-
netowej prezentującej ofertę systemów do ogrze-
wania i chłodzenia. Pod adresem www.aircon.
panasonic.pl wszystkie osoby zainteresowane tą 
tematyką odnajdą szczegółowe informacje do-
tyczące produktów firmy oraz narzędzia pozwa-
lające na oszacowanie kosztów związanych  
z ich instalacją i użytkowaniem. Prosta w nawiga-
cji, intuicyjna witryna internetowa jest dostępna  
w języku polskim i w wersji dla urządzeń mobilnych.
Serwis oferuje nowe przydatne aplikacje takie, 
jak „Mój projekt” czy „Mój dom”. Pierwsza z nich 
jest przeznaczona dla osób zainteresowanych 
zaprojektowaniem systemu grzewczo-chłodzą-
cego. Za jej pomocą możliwe jest uzyskanie 
wsparcia merytorycznego ekspertów Panasonic 
w zakresie przygotowania efektywnej kosztowo 

instalacji, zgodnej z wymaganiami zarówno klien-
tów indywidualnych, jak i biznesowych. Z kolei 
kalkulator „My Home” pozwala na obliczenie po-
tencjalnych oszczędności związanych z zainstalo-
waniem rozwiązań Panasonic w swoim domu.
Witryna jest kompatybilna ze smartfonami i inny-
mi urządzeniami mobilnymi, m.in. działającymi 
w oparciu o systemy Android i iOS. 
Dla instalatorów Panasonic przygotował możli-
wość rejestracji do programu PRO Club, dzięki 
któremu mogą uzyskać dostęp do aplikacji uła-
twiających serwisowanie i obsługę urządzeń. 
Wśród nich znajduje się na przykład generator 
certyfikatów energetycznych, kalkulator natęże-
nia dźwięku wydawanego podczas pracy urzą-
dzeń czy najnowsze aktualizacje oprogramowa-
nia dla systemów VRF oraz Aquarea. 

Odświeżona strona internetowa 
www.aircon.panasonic.pl

Spółka KAN otrzymała tytuł laureata oraz Zło-
te Godło QI 2013 w prestiżowym programie 
Najwyższa Jakość Quality International 2013.
To największy w Polsce program, skierowany 
do instytucji, producentów i usługodawców 
posiadających czytelną politykę jakości wo-
bec produktu, usługi czy systemu zarządzania. 
Celem Programu jest promowanie skutecz-
nych metod zarządzania jakością oraz wska-
zanie i promocja tych firm i instytucji, które 
reprezentują najwyższe standardy, gwarantu-
jące klientom i konsumentom otrzymanie pro-
duktu lub usługi na najwyższym poziomie.
Kapituła VII edycji konkursu, złożona z eks-
pertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Polskiej Agencji Rozwoju oraz Polskiego Fo-
rum ISO 9000 przyznała KAN w kategorii QI 
Product tytuł i Złote Godło 2013 za najwyższej 
jakości system instalacyjny KAN-therm. 
– Złote Godło QI przyznane Systemowi KAN-
-therm ma dla nas szczególne znaczenie – jest 

uhonorowaniem wieloletnich starań nad do-
skonaleniem i stałym rozwojem tego systemu – 
mówi Jan Kaczan, wiceprezes KAN. – To rów-
nież dowód na to, że wdrożone przez naszą 
firmę najwyższe standardy produkcji, nieustan-
na kontrola jakości – na każdym etapie pro-
dukcji i monitorowanie wymagań rynku doce-
niają także niezależni, zewnętrzni eksperci. 

Firma Danfoss wprowadziła nową promocję: 
zyskuj dodatkowy rabat w wysokości nawet do 
15% za zakup termostatów i zaworów grzejniko-
wych. Na najlepszych czekają przedpłacone 
karty o wartości 200 zł.  
Zasady są proste: kupuj produkty objęte promo-
cją i zyskuj dodatkowy rabat w wysokości nawet 
do 15%. Za zakupy o najwyższej wartości otrzy-
masz przedpłaconą kartę na kwotę 200 zł.  
Co tydzień aż 5 osób wygrywa. Do rozdania  
10 000 zł. O szczegóły rabatu należy pytać  
w hurtowniach instalacyjnych.

Warunki promocji:
- termin: 19.08-31.10.2013 r.
- uczestnik: instalator, firma wykonawcza
- sugerowany rabat: do 15% liczony kaskadowo
- produkty objęte promocją: głowice termo-
statyczne: • RAVIS i VERSA do zaworów RTD-N 
poprzedniej generacji: RA, RAW, RAX, RAX-K do 
standardowych zaworów RA-N; RAW-K z połą-
czeniem M30x1,5; zawory termostatyczne: pro-
ste i kątowe RA-N 10, RA-N 15.
Kryteria do spełnienia kliknij tutaj
Szczegółowy opis konkursu: w regulaminie.

Ostra obniżka promocyjna  
na zawory i termostaty Danfoss 

Złote Godło dla Systemu KAN-therm

http://www.instalreporter.pl
http://pl.heating.danfoss.com/Content/5ee1d042-96ad-4619-b772-4983571b5b9a_MNU17575711_SIT18.html
http://pl.heating.danfoss.com/PCMFiles/7/COW/Promocje 2013/REGULAMIN KONKURSU.PDF
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Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu zapraszają na VI edycję 2013/2014 dwu-
semestralnych studiów podyplomowych „Inwestycje w odnawialne 
źródła energii – energetyka prosumencka i duże inwestycje OZE”  
w Warszawie i we Wrocławiu.
W trakcie studiów zostanie szczegółowo omówiona metoda LCOE 
w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji 
OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i w kogeneracji, w ze-
stawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej 
inwestycji. Studenci poznają metody obliczania i optymalizacji 
kosztów, opracowywania studiów wykonalności i wniosków  
o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE). 
Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i ana-
liz konkretnych przypadków (tzw. business casestudy). Omawiane 
będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych.
Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści IEO w Warszawie, pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu oraz przedstawiciele administracji centralnej.
Studia są prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych  
w Warszawie i we Wrocławiu od października 2013 r. do czerw- 
ca 2014 r.
Więcej

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie rozpo-
rządzenie ministra transportu, budownictwa  
i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (DzU poz. 926). Celem rozpo-
rządzenia jest wdrożenie do polskiego porządku 
prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 

2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010 r., str. 13).
Rozporządzenie wprowadza zmiany w przepisach 
dotyczących instalacji oraz urządzeń wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych (§ 148 ust. 1, 2 i 5, § 151 ust. 
1, § 154 ust. 10, 12 i 13), w przepisach dotyczących 
izolacyjności i izolacyjności cieplnej (§ 328 ust. 1 i 1a, 
§ 329) oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do znowelizo-
wanego rozporządzenia. Nowe przepisy przewidują 

stopniowe zaostrzanie wymagań co do wartości 
wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe 
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, 
chłodzenia, przygotowania c.w.u. oraz oświetle-
nia, jak również wymagań co do wartości współ-
czynnika przenikania ciepła U dla ścian, dachów, 
stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów 
budynków. Wymagania odnośnie wskazanych 

wartości podane zostały wraz z terminami, w jakich 
powinny zostać osiągnięte, tj. 1 stycznia 2014 r.,  
1 stycznia 2017 r. oraz 1 stycznia 2021 r. (w przypadku 
budynków zajmowanych przez władze publiczne 
oraz będących ich własnością – 1 stycznia 2019 r.). 
www.abc.com.pl

Nowe przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

Studia podyplomowe: 
„Inwestycje w OZE” 

Pobierz rozporządzenie

http://www.instalreporter.pl
http://www.rehau.pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/studia-podyplomowe-inwestycje-w-oze/
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/926/1
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Ruszyła szósta edycja konkursu TOP DESIGN 
award towarzyszącego wydarzeniu arena 
DESIGN. Produkty wyróżniające się doskona-
łym wzornictwem, odpowiadające na po-
trzeby współczesnego rynku można zgłaszać 

do 30.11.2013 r. Celem konkursu wyróżnienie 
tych firm, które stawiają na współpracę z 
projektantem, w niej właśnie upatrując szan-
sy na zakończoną zwycięstwem rywalizację 
z konkurencją. O statuetkę TOP DESIGN wal-
czyć mogą zarówno producenci, jak i auto-
rzy projektów, których produkty są dostępne 
na rynku nie dłużej niż dwa lata lub zostaną 
wprowadzone do produkcji w 2014 r. 
W konkursie nagradzane są produkty repre-
zentujące niemal każdą sferę życia od mebli 
i wyposażenia wnętrz po przemysł, transport 
publiczny i medycynę. Dodatkowo, między-
narodowe jury będzie miało prawo nagro-
dzenia jednego produktu, wyróżniającego 
się zastosowanymi materiałami, ponieważ to 
właśnie MATERIAŁY będą hasłem przewod-
nim arena DESIGN 2014.
Szczegółowe informacje: www.arenadesign.pl

TOP DESIGN award –  
projektowanie, które sprzedaje

Firma Oras poinformowała o przejęciu jed-
nego z największych producentów armatury  
w Niemczech – marki Hansa. Od teraz obie 
marki należeć będą do Grupy Oras. I nadal po-
zostaną, i rozwijane będą jako oddzielne marki. 
Transakcja ma zostać zawarta do końca wrze-
śnia 2013 roku.  
Hansa jest liderem rynku łazienkowej i kuchen-
nej armatury sanitarnej w Niemczech i Austrii 
oraz uznanym producentem innowacyjnych  
i ekologicznych produktów. Oras, lider na rynku 
skandynawskim, opracowuje, produkuje i sprze-
daje przyjazną dla użytkownika armaturę sani-

tarną zapewniającą oszczędność wody 
i energii. Już w latach 90. XX w. firma wprowa-
dziła elektroniczne baterie bezdotykowe.  
Oras ma dwie fabryki: w Polsce (Olesno) oraz  
w Finlandii (Rauma). Ma pozycję dominującą  
w krajach skandynawskich, ale działa na ryn-
kach 15 europejskich krajów. W sumie firma za-
trudnia ok. 800 osób, w tym ponad 250 osób  
w Polsce. Przychód netto firmy Oras wyniósł  
w 2012 r. 131,1 mln euro.
Połączenie firm Oras i Hansa doprowadziło do 
powstania nowej Grupy Oras (łączne obroty  
260 milionów euro). 

Oras przejmuje firmę Hansa

Advantix Vario – jeden odpływ liniowy, wiele wersji
Możliwości montażu: od wersji krótkich do bardzo długich, zawsze z dokładnością co do milime-

tra, w wariancie narożnym lub w kształcie litery U (na zdjęciu). Design: nowoczesna, prosta for-

ma – elementy ze stali nierdzewnej (matowej lub błyszczącej) oraz w kolorach czarnym i białym, 

pasują do wszystkich płytek. Wąski korpus i wyjmowany ruszt gwarantują łatwe czyszczenie.

Rozwiązanie typowe dla firmy Viega. Liczy się pomysł! www.viega.pl

Viega Advantix Vario:  
estetyka odpływu na wymiar. 

http://www.viega.pl/
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Połączenie Centrum Klima oraz grupy Lindab było najwięk-
szą od wielu lat konsolidacją na polskim rynku HVAC. Zgod-
nie z postanowieniami umowy o przyłączeniu Centrum Klima 
SA do szwedzkiej grupy Lindab, zmianie ulegnie także zarząd 
spółki. Od września 2013 stanowisko dyrektora zarządzające-
go objął Pascal Gelugne (dotychczas zarządzający cało-
ścią działań Lindab na terenie Francji).
Pascal Gelugne ( na zdjęciu) jest absolwentem amerykańskie-
go Bethel College na kierunku Business Administration. Posiada 
18-letnie doświadczenie w sprzedaży oraz zarządzaniu spółkami 

z branży HVAC m.in. tak znanych marek, jak: Fläkt, ABB, czy Outokumpu. W strukturach Lindab pracuje 
od 2007 roku. Prywatnie jest ojcem dwójki dzieci, miłośnikiem golfa oraz pasjonatem nowych wyzwań.
Marek Perendyk, poprzedni prezes zarządu, od września będzie kontynuował swoją karierę w gru-
pie Lindab przy wybranych projektach we współpracy z Nilsem-Johanem Anderssonem, szefem 
segmentu wentylacyjnego Grupy Lindab. Wojciech Jakrzewski, wiceprezes zarządu z końcem 
października 2013 przejdzie na emeryturę. Centrum Klima, będąca od maja 2012 częścią szwedz-
kiej grupy Lindab, kontynuuje wzrost i w pierwszym półroczu 2013 roku zanotowała najwyższy  
w swojej historii obrót wysokości 46,92 mln zł, pomimo dość słabej sytuacji branży HVAC w Polsce.

Inwestycje „Dom dla Każdego” w podkrakow-
skich Michałowicach i Niepołomicach mają 
być pierwszym w Krakowie certyfikowanym 
osiedlem domów energooszczędnych. Dewe-
loper zapewnia, że projekt spełnia kryteria pro-
gramu dopłat oferowanych przez NFOŚiGW. 
Inwestycja przeszła już do ostatniego etapu 
weryfikacji i wszystko wskazuje na to, że domy 
na energooszczędnym osiedlu będzie można 
nabyć, korzystając z dopłat Funduszu. 
Inwestycja firmy Wawel Service realizowana 
będzie w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Budownictwa Energooszczędnego wraz z part-
nerami, które użyczają swych technologii: BASF 
i Viessmann. Projekt osiedli przewiduje budowę 
domów ze spienionego polistyrenu. Budynki  
w obu inwestycjach zaprojektowane są w taki 
sposób, aby zachować ciągłość izolacji ter-

micznej i wykluczyć mostki cieplne. Wyposażo-
ne będą w rekuperatory oraz pompy ciepła. 
Zapotrzebowanie budynku ok. 100 m² na ener-
gię potrzebną do ogrzewania kształtuje się na 
poziomie poniżej 2,5 kW, a więc koszty ogrze-
wania budynków w przybliżeniu wyniosą loka-
torów ok. 1 zł za 1 m² na miesiąc. Deweloper 
informuje, że cena domu zaczynać się będzie 
od 3830 zł brutto/m2.
Przy takich rozwiązaniach można liczyć na 
dofinansowanie ze strony NFOŚiGW, trzeba 
jednak mieć plan zweryfikowany przez weryfi-
katora energetycznego, który określa, że  
w przypadku domu energooszczędnego nie 
zużyjemy więcej energii niż 40 kWh/m2 rok,  
a w pasywnym – 15 kWh/m2 rok.
www.eko-budowanie.pl 
www.domdlakazdego.info 

Inwestycja „Dom dla Każdego”  
z dopłatą NFOŚiGW

Programem dopłat do finansowania domów 
energooszczędnych zarządza NFOŚiGW. Pro-
gram o budżecie 300 mln zł realizowany będzie 
w latach 2013-2018 we współpracy z bankami 
komercyjnymi i spółdzielczymi na terenie całego 
kraju. Oferta dostępna jest już na terenie całej 
Polski w placówkach: Banku Ochrony Środowi-
ska, Banku Polskiej Spółdzielczości i SGB-Banku 
oraz w bankach spółdzielczych tych zrzeszeń. 
Pozostałe banki uczestniczące w programie 
zapowiadają uruchomienie programu w naj-
bliższych miesiącach (Getin Noble Bank do 
30.09.2013 r., Nordea Bank Polska najpóźniej  

w IV kw. 2013 r., Deutsche Bank PBC najpóźniej  
w IV kw. 2013 r., Bank Zachodni WBK w IV kw. 2013 r.).
Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe 
beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsię-
wzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymagane-
go standardu energetycznego przez budynek. 
Banki komercyjne i spółdzielcze szacują, że ww. 
kwota dotacji powinna umożliwić wygenerowa-
nie akcji kredytowej w wysokości ok. 2,5 mld zł  
i zachęcić inwestorów indywidualnych do tego 
typu inwestycji. Banki będą obsługiwać benefi-
cjentów w systemie tzw. „jednego okienka” na 
terenie całego kraju. 

Nowe kredyty na domy energooszczędne 
już dostępne

Zmiany w zarządzie 
Centrum Klima

http://www.instalreporter.pl
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Aplikacja EasyControl pozwala na zdalne sterowanie domowym 
systemem ogrzewania. Teraz, aby z dowolnego miejsca zarządzać 
domową instalacją grzewczą, wystarczy smartfon lub tablet, połą-
czenie z Internetem i moduł Logamatic web KM200 marki Buderus. 
Moduł łączy instalację grzewczą z Internetem lub lokalną siecią 
WiFi. Służy do przekształcania danych wprowadzanych za pomocą 
aplikacji Buderus EasyControl w polecenia regulacyjne wysyłane 
instalacji grzewczej.
Aplikacja EasyControl jest intuicyjna w obsłudze i zapewnia stały 
dostęp do ustawień parametrów systemu grzewczego. Dzięki temu 
możliwa jest na przykład zdalna regulacja temperatury, kiedy prze-
bywającym w pomieszczeniu starszym osobom lub dzieciom jest 
zbyt zimno lub zbyt ciepło, a my znajdujemy się poza domem.
EasyControl pozwala śledzić dane dotyczące pracy kotła, wysokości temperatury wewnątrz  
i na zewnątrz budynku, a w przypadku zainstalowania kolektorów słonecznych, dostarcza 
także informacje na temat uzysku solarnego. 
Aplikacja EasyControl współpracuje ze wszystkimi kotłami marki Buderus wyposażonymi  
w system regulacyjny Logamatic EMS lub EMS plus z regulatorem RC35. Można ją pobrać  
ze sklepu App Store.

Firma Rettig wprowadziła nową wersję pro-
gramu Purmo OZC. Nowa wersja 5.1 PRO jest 
płatna. 
Główne zmiany wprowadzone w programie 
Purmo OZC 5.1 Pro w stosunku do wersji Pur-
mo 4.8 Pro:
1. Obliczanie współczynnika przenikania cie-
pła U dla okien i drzwi wg normy PN-EN ISO 
10077-1. 
2. Obliczanie współczynnika zacienienia 
okien Fsh wg normy PN-EN ISO 13790. 
3. Definiowanie wymagań higienicznych dla 
własnych typów pomieszczeń. 
4. Możliwość dodawania do bazy danych 
własnych liniowych mostków cieplnych. 
5. Możliwość uwzględniania powierzchnio-
wych mostków cieplnych (punktowych  
i liniowych), występujących w konstrukcji 
przegród wielowarstwowych. 
6. Tworzenie zestawienia materiałów budowla-
nych, występujących w konstrukcji budynku. 
7. Tworzenie zestawienia przegród budowla-
nych, występujących w konstrukcji budynku. 
8. Tworzenie raportu z zestawieniem mate-
riałów (materiały budowlane, przegrody bu-
dowlane, stolarka, grzejniki, producenci). 
9. Możliwość wykonania analizy cieplno-wil-
gotnościowej przegród budowlanych wg 
normy PN-EN ISO 13788. 
10. Wprowadzenie nowej szaty graficznej 
programu, dostosowanej do obowiązują-
cych standardów interfejsu użytkownika. 

Kliknij, aby zamówić program Purmo OZC 5.1 Pro

Niedawno wprowadzono także nową wersję 
programu PURMO SDG-2.0 przeznaczone-
go do wykonania szybkiego doboru urzą-
dzeń grzewczych w instalacjach centralne-
go ogrzewania. 
Program PURMO SDG-2.0 może służyć do 
błyskawicznego przygotowywania ofert ce-
nowych oraz wstępnych obliczeń urządzeń 
grzewczych w instalacjach c.o. W przypadku 
niewielkich obiektów (np. domy jednoro-
dzinne) w ciągu kilku minut możliwe jest do-
branie urządzeń grzewczych oraz stworzenie 
szczegółowego zestawienia materiałów  
wraz z cenami.
Podstawowe funkcje program szybkiego do-
boru grzejników PURMO SDG-2.0 obejmują:
- szybkie określanie obciążenia cieplnego 
pomieszczeń,
- interaktywny dobór grzejników oraz ogrze-
wania podłogowego w pomieszczeniach.
Na podstawie wprowadzonych danych oraz 
dobranych elementów program automa-
tycznie tworzy szczegółowe zestawienie ma-
teriałów. PURMO SDG-2.0 skierowany jest do 
osób znających zasady projektowania (pro-
jektantów, instalatorów) oraz do osób bez 
większego doświadczenia w projektowaniu 
(producentów, dystrybutorów). 

Kliknij, aby pobrać program Purmo SDG 2.0

Nowe wersje programów Purmo OZC i SDG Aplikacja Buderus  
do zdalnego sterowania  
systemem grzewczym

Solar-Bin w upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodar-
czy, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2013 r. 
wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 29/13 ogło-
sił upadłość z możliwością zawarcia układu firmy 
Solar-Bin Ductum Sp. z o.o. Dystrybucja S.K.A.  
w Rzeszowie.
Obwieszczenie o upadłości ukazało się w piątek 
12 lipca 2013 w „Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym”. Wierzyciele mają trzy miesiące na zgło-
szenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach 
do sędziego komisarza (pełna informacja na stro-
nach iMSiG.pl Kliknij tutaj).

Solar-Bin rozpoczął działalność w 1984 roku i był 
to rodzinny biznes, początkowo funkcjonujący 
jako zakład usługowy oferujący wykonywanie 
instalacji grzewczych i sanitarnych, później także 
sieci i kotłowni. W ostatnich latach sieć Solar-Bin 
miała 16 hurtowni techniki grzewczej, instalacyj-
nej i sanitarnej, na terenie pięciu województw  
w południowo-wschodniej części kraju, m.in.  
Rzeszowie, Puławach, Nowym Sączu, Lublinie, 
Krośnie, Kielcach, Krakowie, Chełmie… 
Firma Solar-Bin była zrzeszona w Grupie ABG od 
1998 r.

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://www.sankom.pl/zakupy_wybor?type=PURMO
http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/programy-komputerowe.htm
http://www.imsig.pl/pozycja/2013/134/9918,%22SOLAR-BIN_DUCTUM_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84_DYSTRYBUCJA%22_SP%C3%93%C5%81KA_KOMANDYTOWO-AKCYJNA_W_UPAD%C5%81O%C5%9ACI_UK%C5%81ADOWEJ
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Kolejna ciekawa promocja firmy Danfoss: kupując  
1 regulator, 5 termostatów pokojowych z systemu re-
gulacji bezprzewodowej ogrzewania podłogowego 
CF2+, otrzymujesz za 1 zł pilota umożliwiającego 
zdalne sterowanie systemem grzewczym.
Zalety pilota:
- tworzenie listy pomieszczeń i harmonogramów
- historia alarmów
- wskazanie termostatu i pomieszczenia, w którym jest 
alarm
- automatyczna zmiana czasu
- spersonalizowane ustawienia
Warunki promocji:
- termin: 19.08-31.10.2013 r.
- uczestnik: instalator, firma wykonawcza
Zamów w autoryzowanym punkcie dystrybucji (lista 
hurtowni na www.ogrzewanie.danfoss.pl) minimum  
1 regulator i 5 termostatów w trakcie trwania promocji 
oraz podaj swoje dane do zamówienia: Imię i nazwi-
sko, adres email, nr telefonu kontaktowego. Pilot bę-
dzie do odebrania razem z resztą zamówienia.
Ulotka
Regulamin

Danfoss:  
pilot do sterowania 
systemem CF2+ za 1 zł

Książka „Jak zbudować dom energooszczędny i skorzy-
stać z dopłaty” jest poświęcona zasadom, jakimi nale-
ży się kierować, aby zbudować dom energooszczędny. 
W czytelny sposób wyjaśnia takie pojęcia jak: standard 
energetyczny budynku, energia pierwotna i końcowa, 
współczynnik przenikania i przewodzenia ciepła.  
Zawarte są tu też obecne oraz przyszłe wymagania  
dotyczące parametrów technicznych budynków  
w zakresie izolacyjności cieplnej oraz zapotrzebowania 
na energię. To ważne, ponieważ od stycznia 2014 roku 
w polskim budownictwie szykuje się rewolucja w tym 
zakresie. Nowe Warunki Techniczne, jakim mają odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie, znacząco zaostrzają 
obecne wymagania, docelowo zmierzając do tego, 

aby od początku 2021 roku wszystkie nowe budynki wykazywały niemal zerowe zużycie energii.
Książka oparta jest na czytelnym podziale na najważniejsze elementy konstrukcji budynku. 
W każdym rozdziale przedstawione zostały czynniki wpływające na izolacyjność termiczną 
przegród zewnętrznych oraz możliwości uzyskania jak najlepszych ich parametrów. Wiele z po-
ruszanych zagadnień dopasowanych jest merytorycznie do wymogów programu dopłat do 
budynków energooszczędnych, prowadzonych przez NFOŚiGW.
Wsparcia merytorycznego udzieliły firmy: FAKRO, mfp, Onninen, Rockwool, ZCB Owczary.
www.domzeroenergetyczny.waw.pl/nasze-ksiazki

Książka  
„Jak zbudować DOM 
ENERGOOSZCZĘDNY?”

W maju br. koncern Georg Fischer (GF Piping 
Systems) ogłosił nabycie większościowego pa-
kietu udziałów w Hakan Plastik AS w Çerkezköy 
(Istambuł, Turcja).  Strony postanowiły nie ujaw-
niać szczegółów finansowych transakcji.
W celu zagwarantowania ciągłości firmy, pro-
wadzenia działalności operacyjnej na rynku  
i dokonania synergii z Georg Fischer dawne kie-
rownictwo pozostało bez zmian pod nadzorem 

obecnych właścicieli. Zamknięcie planowane 
było na lipiec 2013.
Hakan Plastik to znany dostawca systemów rur  
z tworzyw sztucznych dla budownictwa (systemy 
zewnętrzne i instalacje wewnętrzne) i sektora 
infrastruktury wodnej. Obecny jest w 70 krajach, 
głównie na rynkach Turcji, Bliskiego Wschodu,  
a także Europy  Wschodniej.
Hakan Plastik został założony w 1965 roku przez 

rodzinę Karadeniz. W 2012 roku spółka osiąg- 
nęła przychody w wysokości 84,3 mln euro,  
z zatrudnieniem na poziomie około 650 osób.  
Jej zakłady produkcyjne znajdują się w Çerkez-
köy (100 km od Stambułu), w Sanliurfa (Anatolia, 
Turcja). Ten drugi zakład został otwarty na po-
czątku 2013 roku.
Z 5000 pracowników, GF Piping Systems wygene-
rował roczną sprzedaż w 2012 roku na poziomie 

około 1,2 mld euro z działalności w ponad 100 
krajach na całym świecie. Cała Grupa wypra-
cowała roczną sprzedażą na poziomie prawie 
2,9 mld euro.
Przejęcie firmy Hakan Plastik ma także swoje 
konsekwencje w Polsce. Trwają zmiany w struktu-
rze i polityce działania firmy MAGIC PIPE HAKAN 
PLASTIC POLAND Sp. z o.o. na naszym rynku. 
Więcej napiszemy w kolejnych wydaniach. 

Hakan Plastik nabyty przez Georg Fischer 

http://www.instalreporter.pl
http://pl.heating.danfoss.com/PCMFiles/7/master/Heat_Pumps_PL/Marketing%20materials/Promocja_CF_ulotka_CS5_v02_08_2013.pdf
http://pl.heating.danfoss.com/PCMFiles/7/master/Heat_Pumps_PL/Marketing%20materials/Regulamin%20Promocji%20CF2%20plus2013.pdf
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Wrzesień – miesiącem promocji dla Instalatorów !

Tylko podczas ROADshow* – targów INSTALACJE 2014 produkty 

Partnerów dostępne są w Specjalnych Cenach !  

 

 

 

Lista hurtowni: 

9.09.2013 Kłodzko, ul. Zajęcza 4                                                               16.09.2013 Przyszowice, ul. Graniczna 82 

10.09.2013 Kraków, ul. Rzemieślnicza 20A                                            17.09.2013 Katowice, ul. Kępowa 45B 

11.09.2013 Tarnów, ul. Lwowska 134                                                     18.09.2013 Lublin, ul. Budowlana 26A 

12.09.2013 Bielsko – Biała, ul. Piekarska 20                                          19.09.2013 Kielce, ul. Krakowska 287A 

Szczegóły na www.instalacje.mtp.pl  

*Oferta obowiązuję do 9.09.2013 do 19.09.2013 w wybranych hurtowniach BIMs PLUS. Lista hurtowni dostępna na www.instalacje.mtp.pl 
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Rada Nadzorcza SPS Klima powołała Mariusza Białka  
z dniem 21.08.2013 r. na funkcję prezesa zarządu. 
Mariusz Białek jest ekspertem w zarządzaniu przedsiębior-
stwami w Polsce i Europie. Jego wykształcenie w zakresie 
zarządzania i sprzedaży poparte jest wieloletnim wielobran-
żowym doświadczeniem. Zrozumienie mechanizmów rynko-
wych połączonych z umiejętnościami zarządzania zespoła-
mi fachowców gwarantuje, iż pod jego zarządem SPS Klima 
dynamicznie zwiększy swój udział w polskim rynku HVAC. 
Objęcie funkcji prezesa zarządu przez Mariusza Białka to 
częścią długofalowej strategii organizacyjnej mającej 
zapewnić firmie dynamiczny rozwoju marek MIDEA i THER-

MOCOLD na polskim rynku oraz umocnienie pozycji firmy 
SPS KLIMA w segmencie klimatyzacji komercyjnej i prze-
mysłowej. 
Planowane zmiany odzwierciedlają koncentrację firmy 
na kliencie, które polegają na przyspieszeniu innowacji, 
wprowadzaniu nowych projektów, podnoszeniu jakości 
produktów, technik sprzedażowych, optymalizacji strate-
gii ukierunkowanych na rynek (go-to-market) oraz skupie-
niu większej uwagi na łańcuchu dostaw. 
SPS KLIMA sp. z o.o. jest jednym z największych dystrybuto-
rów urządzeń klimatyzacji z ponad 20-letnim doświadcze-
niem na polskim rynku. 

Zmiany w SPS KLIMA : Mariusz Białek prezesem zarządu

Po wielu latach pracy Komisja Europejska w dniu 6 września 2013 roku opubliko- 
wała w oficjalnym dzienniku Unii Europejskiej rozporządzenia wykonawcze w odnie-
sieniu do dyrektywy  Ecodesign (2009/125/WE) i rozporządzenia delegowane  
w odniesieniu do dyrektywy o etykietowaniu energetycznym gazowych, olejowych 
i zasilanych elektrycznie urządzeń grzewczych (2010/30/UE). Dokumenty wejdą  
w życie z dniem 26 września 2013 roku. PORT PC z zadowoleniem przyjął opubliko-
wane akty prawne, gdyż jest bardzo prawdopodobne, że skłonią one konsumen-
tów do wyboru najbardziej energooszczędnych  i efektywnych technologii na ryn-
ku. Etykiety energetyczne dla wszystkich systemów grzewczych (gazowe, olejowe, 
kolektory słoneczne, pompy ciepła, kogeneracja) pozwolą na porównanie efek-
tywności i energooszczędności urządzeń. Pompy ciepła jako jedne z najbardziej 
efektywnych energetycznie urządzeń grzewczych otrzymają najwyższe klasy ener-
getyczne (A+, A++, oraz w kolejnych latach nawet A+++). Można się więc spodzie-
wać korzystnego wpływu opublikowanych rozporządzeń na rynek pomp ciepła.
Jednym z najważniejszych skutków ww. rozporządzeń jest wprowadzenie jednolitej 
etykiety energetycznej pozwalającej na dokładne porównanie urządzeń. Treść doku-
mentów w języku polskim dostępna jest pod adresem: www.portpc.pl/prawo.html
Więcej informacji na temat wymogów Ecodesign i etykiet energetycznych będzie 
można uzyskać podczas II Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła, 17.10.2013r. w Warszawie. Szczegóły na www.kongres.portpc.pl
Źródło: PORT PC

Rozporządzenia uzupełniające dyrektywy Ecodesign 
i o etykietowaniu energetycznym urządzeń grzewczych 

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalacje.mtp.pl/
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W dniach 22-23 sierpnia 2013 odbyła się naj-
większa konferencja „Midea Conference Inter-
national Business”. 
Ponad 300 uczestników, z 21 krajów z całego 
świata jest potwierdzeniem, że było to spotka-
nie prawdziwie międzynarodowe. 
Konferencję rozpoczął dr Andy Gu, wicepre-
zes z departamentu Międzynarodowej Stra-
tegii Midea, omawiając plan „Jedna Midea, 
jeden system, jeden standard”, zapowiadając 
dalszy rozwój globalnej strategii Midea we 
wszystkich krajach na świecie. 
Podczas konferencji uczestnicy odbyli podróż 
niemal po całej firmie Midea, dzięki doskonałym 
wystąpieniom poszczególnych prelegentów 

z departamentu finansów, marketingu, trade 
marketing, logistyki i globalnej strategii Midea. 
W panelach dyskusyjnych pojawił się także te-
mat OEM produkowanych przez firmę Midea, 
obecnych na regionalnych rynkach dystrybu-
torów firmy. Przewodniczący konferencji mając 
na uwadze rozwój marki Midea, zapowiedział 
zmianę polityki firmy w najbliższym czasie. 
Podsumowaniem Konferencji było wręczenie 
dyplomów i nagród dla kluczowych partnerów 
Midea. Firma SPS Klima, wyłączny importer  
i dystrybutor Midea w Polsce, została wyróżnio-
na w kategorii „Największy wzrost sprzedaży”, 
nagrodę w imieniu firmy SPS Klima odebrał Mi-
chał Łazia – dyrektor sprzedaży SPS Klima. 

Międzynarodowa Konferencja Midea 

Ponad 240 szkół, przedszkoli, szpitali i samo-
rządów stara się o dofinansowanie termomo-
dernizacji budynków. Dzięki temu mają szansę 
obniżyć rachunki za ogrzewanie i prąd o co 
najmniej 30% rocznie. Mogą na ten cel otrzymać 
od 170 tys. euro do 3 mln euro, w zależności od 
ilości emisji dwutlenku węgla, którą uda się dzięki 
temu zredukować. Szacuje się, że w Polsce ta-
kich obiektów publicznych wymagających ter-
momodernizacji jest 3 tysiące.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej zdecydował, że część pie-
niędzy pochodzących z handlu emisjami dwu-
tlenku węgla (Polska zarobiła dzięki temu ok. 
170 mln euro) przeznaczy na dotacje wspiera-
jące powyższy cel. 
Ostateczna kwota dofinansowania przeznaczo-

na na dany projekt, jest uzależniona od tego, 
jaka będzie w wyniku jego realizacji wielkość 
zmniejszonej emisji CO2 w ciągu roku. Całkowita 
kwota dofinansowania nie może przekroczyć 
80% kosztów kwalifikowalnych.  
Wystarczy 10% środków własnych, by samorzą-
dy, szpitale oraz uczelnie mogły przeprowadzić 
nowoczesną termomodernizację budynków pu-
blicznych. 
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie 
nie wszyscy wnioskodawcy mają szansę na dofi-
nansowanie. Pula środków jest to równowartość 
około 67 mln euro, a zapotrzebowanie praw-
dopodobnie znacznie przekroczy kwotę przewi-
dzianą na nabór. Proces weryfikacji wniosków 
NFOŚiGW planuje zakończyć w listopadzie.
www.abc.com.pl

Placówki oświatowe walczą o 3 mln zł  
na inwestycje termomodernizacyjne

16 sierpnia 2013 r. czeski parlament uchwalił 
ustawę ograniczającą wsparcie dla odna-
wialnych źródeł energii (OZE), która będzie 
obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Najwięk-
sze ograniczenie wsparcia dotknęło elek-
trownie fotowoltaiczne. 
Czescy posłowie, w wymiarze retroaktyw-
nym, rozszerzyli podatek solarny na pozostałą 
część okresu obowiązywania taryfy feed in 
tariff (FiT) dla elektrowni fotowoltaicznych 
(PV) podłączonych w 2010 r. na poziomie 
10% przychodów.  
Podatek dotknie instalacje o łącznej mocy 
około 1400 MW. Zanim jednak ustawa ta sta-
nie się obowiązującym prawem, będzie ona 
musiała zostać zaakceptowana przez Senat  
i podpisana przez czeskiego prezydenta.

Republika Czeska wprowadziła podatek so-
larny działający wstecznie na poziomie 26% 
przychodów dla elektrowni PV podłączo-
nych w latach 2009 i 2010 (o łącznej mocy 
ok. 1800 MW) na lata 2011-2013 pod koniec 
roku 2010. 
Czescy posłowie przedłużyli jej obowiązywa-
nie na rok 2014. 
W odpowiedzi na 26-procentowy podatek 
słoneczny wprowadzony w 2010 r., dwie gru-
py inwestorów międzynarodowych zainicjo-
wały międzynarodowy arbitraż przeciwko Re-
publice Czeskiej na podstawie Traktatu Karty 
Energetycznej oraz dwustronnych umów 
inwestycyjnych między swoimi krajami ojczy-
stymi a Republiką Czeską.
www.wnp.pl

Czesi wycofują wsparcie dla OZE

http://www.instalreporter.pl
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Ukazała się kolejna wersja programu Audytor 
OZC, w której zastosowano zupełnie nowe po-
dejście do wprowadzania danych o budynku. 
Obecnie oprócz metody tabelarycznej istnie-
je możliwość narysowania trójwymiarowego 
modelu budynku. Graficzne wprowadzanie 
konstrukcji budynku, na przykład obrysowując 
ściany na wczytanym podkładzie budowla-
nym, zajmuje znacząco mniej czasu w porów-
naniu z metodą tabelaryczną.

Aplikację wyposażono w szereg elementów 
ułatwiających pracę, m.in. w funkcje automa-
tycznego wstawiania podłóg i stref pomiesz-
czeń oraz funkcje wspomagające łączenie 
przegród budowlanych. Program umożliwia 
również automatyczne obliczanie kubatury 
pomieszczenia, nawet o skomplikowanym 
kształcie (np. na poddaszu). 
Jednocześnie wizualizacja budynku pozwala 
bardzo łatwo ustrzec się błędów we wprowa-

dzaniu danych, które mogą być trudne do za-
uważenia w tabelach (brak dachu, za krótka 
ściana, za niska ściana itp.). 
W wyniku nowego podejścia, „przy okazji” ob-
liczeń cieplnych projektant uzyskuje wizualiza-
cję budynku, którą może np. zaprezentować 
klientowi lub dołączyć do projektu.

W związku z wprowadzeniem nowej wersji pro-
gramu, prowadzone są szkolenia nt. jego obsługi 
ze szczególnym uwzględnieniem nowych funkcji. 
Szkolenia te odbywają się w formie tradycyjnej 
w różnych miastach oraz on-line za pośrednic-
twem internetu. Terminy szkoleń są zamiesz-
czane na bieżąco na stronie www.sankom.pl.

Audytor OZC 6.0 Pro 

Począwszy od dnia 2 września bieżącego roku, 
w związku z przeniesieniem części produkcji 
firmy FERRO do Czech, w sprzedaży dostępne 
będą rozdzielacze mosiężne wyprodukowane 
w fabryce w Znojmo. Stworzenie nowej linii pro-
dukcyjnej, jak również unowocześnienie procesu 

produkcji i montażu oraz cykl kontroli jakości 
pozwoliły firmie na  udoskonalenie i zwiększenie 
możliwości produkcyjnych dla produktów wystę-
pujących w tej grupie asortymentowej. 
W porównaniu z poprzednimi modelami rozdzie-
lacze produkowane w Znojmo zaopatrzono  

w odpowietrzniki automatyczne higroskopijne  
z możliwością odpowietrzania ręcznego, a tak-
że w nowe przepływomierze dające większą 
precyzję regulacji oraz zawory spustowe zapew-
niające dzięki obrotowemu korpusowi większą 
wygodę użytkowania. Rozdzielacze produko-

wane są z najwyższej jakości certyfikowanego 
mosiądzu CW617N. Produkty mają nowe opako-
wania, z oznaczeniem wskazującym na miejsce 
produkcji oraz uniwersalne etykiety, zachowane 
jednak zostały wszystkie dotychczasowe kody 
produktów znajdujące się w katalogu FERRO.

Ferro – produkcja rozdzielaczy przeniesiona do fabryki w Czechach

http://www.instalreporter.pl
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8 września br. zakończyły się dwudniowe Regaty 
Branży HVACR 2013 organizowane przez portal 
branżowy HVACR.pl. Na wodach jeziora Niego-
cin w Giżycku z wiatrem, wodą i umiejętnościa-
mi w żeglowaniu zmierzyło się 10 załóg. Po od-
prawie sterników Omegi wypłynęły na jezioro. 
Zmienny wiatr przez kilka długich minut nie po-
zwalał sędziemu na ustawienie trasy zawodów. 
Mimo słabego wiatru osiągającego 1-3 w skali 
Beauforta 7 września udało się rozegrać pięć 
biegów. Następnego dnia planowano rozegrać 
dwa wyścigi, lecz… zabrakło wiatru. 

Wyniki Regat Branży HVACR 2013:
I. AERECO WENTYLACJA, załoga 3-os., jacht  

nr 14 – sternik Marcin Spędzia
II. TERMO SCHIESSL, załoga 4-os., jacht nr 13 – 
sternik Robert Stroiński
III. SMAY, załoga 3-os., jacht nr 09 – sternik 
Robert Sieradzki
IV. UNIWERSAL, załoga 4-os., jacht nr 19 – 
sternik Krzysztof Nowak
V. FLÄKT BOVENT, załoga 3-os., jacht nr 15 – 
sternik Piotr Łyszkowski
VI. DABROWENT, załoga 3-os., jacht nr 10 – 
sternik Sławomir Miastowski
VII. KAN, załoga 3-os., jacht nr 17 – sternik 
Grzegorz Lach
VIII. MECHVENT, załoga 4-os., jacht nr 16 – 
sternik Jacek Kałuski

IX. PROZON, załoga 4-os., jacht nr 02 – sternik 
Michał Dobrzyński
X. UPiA, załoga 3-os., jacht nr 03 – sternik 
Krzysztof Perkowski

Na zakończenie rozdano puchary, medale  
i okolicznościowe dyplomy. Zawodników 

I, II i III miejsca ucieszyły nagrody główne: 
weekend w Gościńcu w Kujankach od Go-
spodarstwa Agroturystycznego „Poziomka”; 
wypożyczenie Omegi z osprzętem aż na 7 dni 
– nagroda od Giżyckich Omeg oraz rabat na 
latanie w tunelu aerodynamicznym Maxfly.
www.hvacr.pl

Regaty Branży HVACR 2013  
– z wiatrem i bez wiatru

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, fir- 
ma Schrack Seconet Polska we współpracy  
z Partnerami projektu Ogólnopolskich Dni Zinte-
growanych Systemów Bezpieczeństwa Pożaro-
wego 2013, które odbędą się w dniach: 10-11 
października, informuje o rozpoczęciu procesu 
rejestracyjnego.

Spotkanie będzie miało charakter przede 
wszystkim szkoleniowy. W ciągu dwóch dni 
specjalistycznych, merytorycznych wykładów 
połączonych z praktycznymi warsztatami, 
uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją 
wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów 
bezpieczeństwa. 

Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie 
online – wszystkie szczegóły dotyczące spo-
tkania (zaproszenie, plan merytoryczny, plan 
warsztatów poszczególnych producentów oraz 
link do rejestracji online) jest dostępny na stro-
nie: www.schrack-seconet.pl oraz na stronach 
wszystkich Partnerów projektu. 

Formularze rejestracyjne będą przyjmowane 
najpóźniej do dnia: 27 września 2013 r. Zgłosze-
nia uczestnictwa będą przyjmowane tylko na 
podstawie czytelnego i kompletnego formularza 
rejestracyjnego, odesłanego do Schrack Seco-
net. Liczba miejsc na szkoleniu, jak i liczba miejsc 
noclegowych ograniczona.

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – rejestracja

http://www.instalreporter.pl
http://www.hvacr.pl/
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17 września prezydent Bronisław Komorowski 
był na Śląsku. Uczestniczył w III Europejskim 
Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Następnie odwiedził siedzibę firmy Watt.
– Pan prezydent zobaczył m.in. naszą auto-
matyczną linię produkcyjną kolektorów sło-
necznych – mówi Sebastian Paszek, prezes 
Watt – To jedyna w Polsce, całkowicie zauto-
matyzowana produkcja tych urządzeń.
Wcześniej jednak, po wejściu do budynku, 
podpisał się na jednej ze ścian. Tuż obok 
logo WATT widnieje teraz napis „Dziękuję  
i podziwiam. Bronisław Komorowski”. 
Po zobaczeniu hali produkcyjnej rozpoczęło 
się spotkanie z udziałem przedstawicieli lokal-

nych władz. Prezydent był żywo zaintereso-
wany m.in. sytuacją na rynku odnawialnych 
źródeł energii oraz dotacjami, jakie można 
otrzymać na ekologiczną energię. Rozma-
wiano również o zmianach ich przyznawania 
przez NFOŚiGW, które będą obowiązywać 
od 1 października. 
Firma Watt w 2011 roku była laureatem Na-
grody Gospodarczej Prezydenta RP w kate-
gorii „Zielona technologia”, a na początku 
czerwca bieżącego roku, Sebastian Paszek 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski za wybitne zasługi 
dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości i pro-
mowanie polskiej myśli technicznej.

Wizyta prezydenta RP w firmie Watt

Jak co roku Junkers przygotował specjalną 
ofertę na rozpoczęcie sezonu grzewczego, 
„Kondensacja oszczędności – jesień 2013”.  
Teraz przy zakupie kotła kondensacyjnego  
z osprzętem można zaoszczędzić od 1100 do 
2000 złotych brutto.  
W ofercie specjalnej dostępne są pakiety ko-
tłów kondensacyjnych Cerapur Smart, Cerapur 
Modul i Cerapur Modul Solar z zasobnikami cie-

płej wody oraz automatyką. Nowością są  
w tym roku pakiety kotłów kondensacyjnych  
z automatyką, która umożliwia sterowanie  
i kontrolę pracy systemu grzewczego z dowol-
nego miejsca na świecie za pomocą urzą-
dzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją 
JunkersHome. Oferta obowiązuje od 2 września 
do 12 grudnia 2013 roku lub do wyczerpania 
zapasów magazynowych.

Jesienna kondensacja  
oszczędności z Junkersem

Weszło w życie rozporządzenie ministra trans-
portu, budownictwa i gospodarki morskiej  
z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwole-
nie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu 
na budowę (DzU poz. 1013). Rozporządzenie 
określa nowe wzory wniosków o pozwolenie 
na budowę oraz o pozwolenie na rozbiórkę 

stanowiące załączniki do rozporządzenia. 
Jednocześnie do wniosku o pozwolenie  
na budowę lub wniosku o pozwolenie na  
rozbiórkę złożonego przed dniem wejścia  
w życie rozporządzenia stosuje się przepisy 
dotychczasowe.
www.rcl.gov.pl

Pozwolenie na budowę  
– nowy wzór wniosku

Firma Kessal zaprasza wszystkich instalatorów na 
szkolenie, które odbędzie się w siedzibie firmy  
w Biskupicach Podgórnych w październiku br. Te-
matem szkolenia będą urządzenia przeciwzalewo-
we – typy urządzeń, czynniki doboru, zasada dzia-
łania, prawidłowy montaż, konserwacja. Ciekawie 

opowiedziana teoria połączona z praktyką na pre-
zentowanych urządzeniach oraz interaktywna eks-
pozycja pozwolą szybko i przyjemnie zapoznać się  
z systemową ofertą firmy KESSEL. Firma zapewnia 
wyżywienie oraz nocleg dla wszystkich przyjezdnych.  
Zgłoszenia: 71 774 67 60 lub kessel@kessel.pl

Szkolenie KESSEL w październiku

Pobierz rozporządzenie

http://www.instalreporter.pl
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1013/1
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Należy zwrócić uwagę, że opublikowane przez 
Komisję Europejską akty prawne dotyczące 
urządzeń grzewczych, wydane w ramach 
dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymagań 
dotyczących ekoprojektu oraz dyrektywy 
2010/30/UE dotyczącej wymogów w zakre-
sie etykietowania nie mają formy dyrektyw, 
lecz rozporządzeń. W przypadku dyrektywy 
2009/125/WE są to rozporządzenia wyko-
nawcze, natomiast w przypadku dyrektywy 
2010/30/UE – rozporządzenia delegowane. 
Rozporządzenia te w przeciwieństwie do dy-
rektyw mają moc obowiązywania wprost i nie 
wymagają transpozycji do polskiego porządku 
prawnego. 
Regulacja prawna dotycząca etykietowa-
nia, a także wprowadzania wymagań LoT1 
wskazuje, że przyjęto kierunek jak najbardziej 
słuszny z punktu widzenia praktycznego wpro-
wadzania efektywności energetycznej na 
poziomie gospodarstwa domowego. Biorąc 
za wzór branżę AGD, gdzie podobne zasady 
oznakowania już funkcjonują, branża urządzeń 
grzewczych jest następną, która w praktycz-
ny sposób wprowadza transparentne zasady 
oznakowania obiektów pod kątem ich efek-
tywności energetycznej. Dzięki temu, użyt- 
kownik końcowy jest w stanie decydować  
o wyborze urządzenia zgodnie z własnymi 
oczekiwaniami, bez dużej konieczności posił-
kowania się subiektywnymi źródłami doradczy-
mi. Sam sposób znakowania – kotły tradycyjne 
np. G, kondensacyjne np. B, pompy ciepła 
np. A, czy A++, wydają się sprawą wtórną. 
Potencjalny użytkownik będzie miał możliwość 

porównywania urządzeń grzewczych między 
sobą, a nie z produktami AGD. Jest to istotne 
z punktu widzenia całej branży instalacyjno-
-grzewczej, jeśli chodzi o stworzenie jednolitej 
bazy do tego typu porównań. 
Ważnym z punktu widzenia polskich odbior-
ców jest zagadnienie dotyczące wdrażania  
w życie tej dyrektywy, a konkretnie przenosze-
nie jej implementacji na polski rynek.  
Jeżeli wdrażanie rozporządzeń pójdzie do-
brze, to z pewnością będzie miało pozytywny 
wpływ na rozwój rynku instalacyjno-grzewcze-
go w Polsce. Nie należy jednak przeceniać 
tego wpływu, z uwagi na to, że w przeci-
wieństwie do sprzętu AGD (tu decyduje klient 
końcowy), o zakupie urządzeń instalacyjno-
-grzewczych w Polsce w znaczącym stopniu 
decyduje instalator. 
Etykietowanie z kolei jest skierowane bardziej 
do użytkownika końcowego. Zakładając, że 
wizualizacja stopnia efektywności energe-
tycznej danego urządzenia w postaci etykiet 
pozwoli użytkownikowi końcowemu zastano-
wić się nie tylko nad kosztem początkowym 
urządzenia grzewczego, ale także nad real-
nymi oszczędnościami w trakcie jego eksplo-
atacji, może klient ten zacznie od instalatora 
wymagać, aby dany kocioł, pogrzewacz 
wody czy pompa ciepła, poza „walorami 
cenowymi”, gwarantowały także w przyszło-
ści mniejsze zużycie gazu, oleju opałowego 
czy energii elektrycznej. 
Takie podejście przyczyni się do zwiększenia 
znaczenia urządzeń o wysokiej sprawności, 
do których należą np. kotły kondensacyjne, 

pompy ciepła, instalacje kolektorów sło-
necznych czy instalacje do mikrokogenera-
cji. Zwiększenie popularność tego typu urzą-
dzeń i masowość ich stosowania, może  
w konsekwencji poprawić ich dostępność 
dla klientów, którzy wcześniej z powodu 
kosztów inwestycji nie mogli sobie na nie 
pozwolić. 
Większy wpływ na rozwój rynku z pewnością 
będzie miało wprowadzenie regulacji LoT1.  
W konsekwencji z rynku mogą zniknąć pro-
dukty producentów, którym z uwagi na małą 
liczbę sprzedawanych urządzeń, nie będzie się 
opłacało inwestowanie w zmianę ich konstruk-
cji, aby spełniały nowe wymagania. Samo 
etykietowanie raczej nie spowoduje w szybkim 

tempie zniknięcia z rynku produktów, których 
sprawność bądź efektywność energetyczna 
będzie znacznie niższa od nowoczesnych urzą-
dzeń, ale za to znacznie tańszych niż te bar-
dziej efektywne energetycznie. 

Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG 

SPIUG ws. nowych rozporządzeń  
dotyczących ecodesignu i etykietowania 
energetycznego urządzeń grzewczych 

Rozporządzenia ogłoszone w dniu  
06.09.2013 r. w Dzienniku Urzędowym  
Unii Europejskiej L239 w j. polskim: 
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzu-
pełniające dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesie-
niu do etykiet efektywności energetycznej 
dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewa-
czy wielofunkcyjnych, zestawów zawiera-
jących ogrzewacz pomieszczeń, regulator 
temperatury i urządzenie słoneczne oraz 
zestawów zawierających ogrzewacz wie-
lofunkcyjny, regulator temperatury i urzą-
dzenie słoneczne; 
- rozporządzenie Komisji (UE) NR 813/2013 
z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wyko-
nania dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy 
wielofunkcyjnych; 

- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzu-
pełniające dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu 
do etykiet efektywności energetycznej dla 
podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej 
wody użytkowej i zestawów zawierających 
podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne;
- rozporządzenie Komisji (UE) NR 814/2013 
z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wyko-
nania dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej 
wody użytkowej. 

 
Więcej Dzienników Urzędowych  
Unii Europejskiej na stronie:  
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Pobierz powyższe 
rozporządzenia

http://www.instalreporter.pl
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
new.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2013:239:TOC
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jest podawana jako wartość dodatnia. Ciąg 
kominowy podawany jest w jednostkach ci-
śnienia [Pa] lub [mbar] (Pascal lub milibar).
Przelicznik jest następujący: 1 bar = 1 kg/cm2 
= 100 000 Pa. Z kolei [mbar] to jest jedna ty-
sięczna część bara, czyli 1 mbar= 100 Pa. Za-
tem przykładowo ciąg wynoszący ps = -20 
Pa odpowiada wartości -0,2 mbar.

Poprawa komina, czyli zwiększenie 
jego wysokości

Wspomniana wartość ciągu kominowego 
jest bezpośrednio związana z wysokością 

komina i ma decydujący wpływ na prze-
bieg spalania paliwa w kotle. Często w przy-
padku, kiedy nowe kotły są podłączane do 
starych kominów okazuje się, że o ile pole 
przekroju komina spełnia wymagania produ-
centa, o tyle ciąg kominowy jest za słaby  
i paliwo w kotle nie chce się palić lub ma 
tendencję do dymienia. 
Wówczas jedynym sposobem poprawy sy-
tuacji jest zwiększenie ciągu poprzez zwięk-
szenie wysokości komina lub zamontowanie 
specjalnych turbowentylatorów poprawiają-
cych ciąg. Aby obliczyć, jakim ciągiem dys-
ponuje dany komin, potrzeba pewnej wiedzy 

Stary komin i nowy kocioł – analiza 
przykładowej modernizacji
Wiadomo, że istniejący komin ma przekrój  
15x20 cm, czyli 300 cm2. Do komina ma zo-
stać podłączony kocioł o mocy 30 kW.  
Komin ma wysokość 5 metrów. 
Czy istniejący komin zapewni właściwa pra-
cę kotła? Po podstawieniu do powyższego 
wzoru otrzymujemy odpowiednio wartości:
Q = 30 000 W, h = 5 m, otrzymujemy:
Fk = (0,026 ∙ 30000)/√5 = 348 cm2.
Okazuje się, że istniejący komin o przekroju 
300 cm2 i wysokości 5 metrów nie będzie do-
brze działał i nie zapewni właściwej pracy ko-
tła węglowego. Z reguły raczej nie ma możli-
wości zwiększenia przekroju komina. Jedyne 
co można zrobić to zwiększyć jego wysokość. 
I tak, gdyby komin miał 7 metrów wysokości, 
to minimalne pole przekroju wynosiłoby:
Fk = (0,026 ∙ 30000)/√7 = 295 cm2

Obliczone pole przekroju komina jest mniejsze 
od rzeczywistej wartości, więc komin będzie 
dobrze współpracował z kotłem o mocy  
30 kW. Zatem dla właściwej pracy kotła  
o mocy 30 kW i wysokości 7 metrów potrzeb-
ny jest komin o polu przekroju 295 cm2, a jest 
do dyspozycji komin o polu przekroju 300 cm2.

Wniosek: trzeba podwyższyć komin  
z 5 do 7 metrów.
W podobny sposób można obliczyć właściwą 
wartość ciągu kominowego. Ciąg kominowy 
zależy bezpośrednio od wysokości komina. 
Aby obliczyć wartość ciągu kominowego na-
leży znać gęstość powietrza i gęstość spalin. 
Każdy może samodzielnie wyliczyć wartości 
ciągu dla obliczonej wcześniej wysokości  
i w tym celu można przyjąć gęstość powietrza 
= 1,1 kg /m3, gęstość spalin = 1,42 kg/m3, g = 
9,81 m/s2 (wartość przyspieszenia ziemskiego). 
Zatem wartość ciągu kominowego dla komi-
na o wysokości 7 m będzie wynosiła ps =  
h ∙ g ∙ (gęstość powietrza - gęstość spalin) =  
7 ∙ 9,81 ∙ (1,1-1,42) = -22 Pa
dla komina o wysokości 5 metrów:
ps = 5 ∙ 9,81 ∙ (1,1-1,42) = -15,6 Pa
Większość współczesnych kotłów na paliwo stałe 
o mocach do 60 kW wymaga do prawidłowej 
pracy kominów o ciągu wynoszącym od 20 Pa 
do 30 Pa (podawanym jako wartość dodatnia) 
bez względu na moc kotła, co odpowiada war-
tościom podciśnienia wynoszącym odpowied-
nio -20 Pa do -30 Pa lub -0,2 mbar do -0,3 mbar.

Sprawdzenie przekroju i ciągu 

Jak dopasować 
stary komin do nowego kotła 
węglowego? Podwyższyć.

  Bartosz Kuźnik

  Należy pamiętać, że nowoczesne kotły 
węglowe są zoptymalizowane pod wzglę-
dem sprawności wytwarzania ciepła. Dlate-
go muszą pracować przy odpowiednich pa-
rametrach ciągu kominowego. Właściwie 
dobrany przewód kominowy zapewnia po-
prawną pracę kotła oraz pozwala na spraw-
ne odprowadzanie spalin z komory spalania. 
W sposób bezpieczny dla użytkownika.

2 parametry do sprawdzenia

Podstawą doboru komina jest moc grzew-
cza, jaką dysponuje kocioł, z którym komin ma 

współpracować. Mówiąc innymi słowy, im więk-
sza moc kotła, tym większa ilość spalin powstaje 
ze spalania paliwa. Zatem dla większych kotłów 
przekrój komina musi być większy. Dlatego 
producenci kotłów podają w instrukcjach ob-
sługi urządzeń minimalne wartości pól przekroju 
dla kominów. Drugim ważnym parametrem ko-
mina jest wytwarzany ciąg kominowy.
Ciąg kominowy jest to wartość podciś- 
nienia, jakie jest wytwarzane przez komin,  
w związku z czym należy ją rozumieć jako 
wartość ujemną. Ciąg powstaje z różnicy 
temperatury spalin i powietrza otoczenia. 
Często jednak dla ułatwienia, wartość ciągu 

Kotły węglowe centralnego ogrzewania często są montowane do 
istniejących instalacji kominowych. Wielu użytkowników i instalatorów 
nader często zadaje sobie pytanie: czy komin będzie pracował właściwie? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przestrzegać kilku ważnych zasad 
doboru komina i dysponować pewną wiedzą z zakresu termodynamiki.  
Nie są to na szczęście zagadnienia skomplikowane i praktycznie każdy może 
samodzielnie w sposób przybliżony określić, jaki komin będzie potrzebny,  
a także sprawdzić, czy istniejący komin będzie „pasował” dla zakupionego kotła. 
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i przede wszystkim doświadczenia. Niem- 
niej jednak wysokość komina można obli-
czać na wiele sposobów zarówno korzysta-
jąc ze skomplikowanych algorytmów, jak  
i z prostych wzorów. Istnieją typowo inży-
nierskie metody, w których brane są się pod 
uwagę różne czynniki takie, jak temperatura 
spalin, czy ciśnienie powietrza. W przypad- 
ku kotłów węglowych użytkowanych w go-
spodarstwach domowych można posłużyć 
się przybliżonymi wartościami określonymi  
w prostych wzorach, za pomocą których każ-
dy dysponując prostym kalkulatorem, jest  
w stanie wykonać stosowne obliczenia. 

Jeżeli znany jest przekrój komina, a istnie-
je potrzeba obliczenia lub sprawdzenia jego 
wysokości w zależności od mocy kotła, to na-
leży skorzystać ze wzoru:
Fk = (0,026 ∙ Q)/√h 
gdzie:
h – wysokość komina [m]
Q – moc kotła [W]
Fk – pole przekroju komina [cm2]

Obliczenia polegają na tym, że znając pole 
powierzchni komina wstawia się do wzo-
ru wysokość komina i z obliczeń wynika war-
tość, którą porównuje się ze znanym polem 
przekroju komina.

Moc kotła ma wpływ na dobór powierzch-
ni pola przekroju komina, a więc określa 
zdolność komina do odprowadzenia odpo-
wiedniej ilości spalin. Przykładowo dla kotła
o mocy 20 kW przekrój komina wynosi 256 cm2, 
dla kotła o mocy 38 kW to 400 cm2, a dla ko-
tła o mocy 100 kW odpowiednio 1100 cm2, 
przy ciągu od 35 Pa do 50 Pa.  

Filtracja – niezbędny proces uzdatniania wody w każdym domu 

Filtry mechaniczne BWT
  Marcin Chmielewski

  Filtry z możliwością spustu  
nagromadzonych zanieczyszczeń

Jest to rodzaj filtra, w którym zanieczyszcze-
nia usuwane są okresowo poprzez otwar- 
cie zaworu spustowego, a wymiana wkła-
du wymagana jest w przypadku jego 
uszkodzenia.

Przykład:  
PROTECTOR  
mini C/R ½-1̋
Filtr mechanicz-
ny z płukaniem, 
obsługiwany 
ręcznie – do fil-
tracji wody  
o temperatu- 
rze do 30°C. 
Głowica mo-
siężna, klosz  

z przezroczystego tworzywa sztucznego, za-
wór spustowy nagromadzonych zanieczysz-

czeń, śrubunki przyłączeniowe z uszczelkami, 
element filtracyjny ze stali szlachetnej. Filtr  
z atestem PZH. Skuteczność filtracji 100 µm, ci-
śnienie nominalne 16 bar, ciśnienie robocze: 
1,5 (podczas płukania)-16 bar, temperatura 
wody 5-30°C, temperatura otoczenia 5-40°C. 

Filtry z płukaniem  
przeciwprądowym…

…płukane automatycznie 
Filtry przeciwprądowe płukane automatycz-
nie mają automatyczny mechanizm płuka-
nia wstecznego pozwalający na dokładne 
płukanie filtra bez konieczności odłączania 
go od instalacji. 
Charakteryzują się bardzo dużą wygodą 
użytkową, ponieważ nie wymagają kontro-
li stopnia zabrudzenia elementu filtracyjnego. 
Płukanie filtra odbywa się automatycznie,  
w zaprogramowanych odstępach czaso-
wych lub w zależności od spadku ciśnienia 
(stopnia zabrudzenia). 

Przykład: INFINITY A,  
AP ¾-2˝
Filtr do szybkiego monta-
żu przy zastosowaniu mo-
dułu przyłączeniowego lub 
modułu przyłączeniowe-
go z reduktorem ciśnienia 
DR. Płukanie filtra następu-
je w pełni automatycznie. 
Filtr dostępny jest w dwóch 
wersjach:
• A – z płukaniem sterowa-
nym czasowo (zgodnie z na-
stawionym odstępem czasu 
pomiędzy płukaniami);
• AP – z płukaniem stero-

wanym czasowo i w zależności od spadku ci-
śnienia na filtrze. Głowica filtra z mosiądzu, 
pokrywa z tworzywa sztucznego, przezroczy-
sty dolny cylinder, element filtracyjny, ele-
ment płuczący. Sterowanie elektroniczne, 
wtyczka sieciowa z transformatorem 24 V. Filtr 
z atestem PZH. Skuteczność filtracji 90 µm, ci-

Filtracja mechaniczna jest pierwszym i niezbędnym etapem uzdatniania wody. Woda pochodząca z własnego 
ujęcia lub z sieci wodociągowych zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe takie, jak: piasek, blaszki rdzy, 
resztki materiałów uszczelniających. Filtracja mechaniczna ma na celu ich usunięcie, a co za tym idzie, ochronę 
przewodów, zainstalowanej armatury i głowic urządzeń przed zakłóceniami w działaniu oraz korozją.  
Firma BWT oferuje wiele rodzajów filtrów wstępnych.  
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śnienie nominalne 16 bar, ciśnienie robocze 
3-16 bar, temperatura wody/otoczenia max. 
30/40°C.

…płukane ręcznie
Filtry płukane ręcznie mają ręczny mecha-
nizm płukania wstecznego pozwalający na 
dokładnie płukanie filtra bez konieczności 
odłączania go od instalacji, ale wymagają 
manualnej obsługi oraz wizualnej kontroli za-
brudzenia wkładu filtracyjnego. 

Przykład: BWT F1 
HWS ¾-1¼̋
Filtr mechaniczny z płuka-
niem wstecznym, obsłu-
giwany ręcznie. Głowica 
mosiężna, klosz z przezroczy-
stego tworzywa sztucznego, 
element filtracyjny, pokrętło 
elementów czyszczących 
podczas płukania, spust do 
kanalizacji. Filtr z atestem 
PZH. Skuteczność filtracji  
90 µm, ciśnienie nominalne 
16 bar, temperatura wody/
otoczenia max. 30/40°C.

Filtry ochronne z wkładami  
wymiennymi

Filtry te mają obudowę wykonaną z tworzy-
wa sztucznego i wymienne wkłady filtracyjne. 
Częstotliwość wymiany wkładu zależy od ilości 
zanieczyszczeń, które będą w nim zatrzyma-
ne. Filtry tego rodzaju to najczęściej stosowa-
ne filtry ze względu na niski koszt zakupu. Cha-
rakteryzują się jednak najmniejszą wygodą 
użytkową, gdyż na bieżąco należy kontrolo-
wać zabrudzenie wkładu filtracyjnego. Wada 
filtra to także najwyższe koszty eksploatacji r
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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

Filtr mechaniczny BWT E 1 HWS – higiena i wygoda

Nowością na ryn-
ku jest kolejna ka-
tegoria filtrów, 
do których zali-
cza się filtr BWT 
E 1 HWS. To fil-
try z wymiennym 
wkładem oraz 
budową i spo-
sobem wymiany 
wkładu zaprojek-
towanym tak, by 

użytkownik nie miał kontaktu z elemen-
tem filtracyjnym. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu zapewniona jest ochrona 
przeciwbakteryjna, która jest bardzo 
ważna w przypadku wody pitnej. 
Bardzo często użytkownik zapomina  
o regularnej konserwacji filtrów po ich 
zainstalowaniu. Zazwyczaj wynika to  

z faktu, iż jest to zbyt skomplikowane lub 
kłopotliwe. Wkłady filtra nie są regular-
nie płukane lub wymieniane, co często 
skutkuje nieprawidłowym utrzymaniem 
higieny rurociągów wody pitnej. 
Filtr BWT E 1 HWS to innowacyjne roz-
wiązanie będące sposobem rozwią-
zania powyższego problemu. BWT E1 
HWS ma wymienny element filtracyj-
ny zgodny ze standardami HACCP 
(ochrona przeciwbakteryjna) pozwala-
jący na jego bardzo łatwą i wygod-
ną wymianę. Za pomocą jednej dźwi-
gni jednocześnie odcinany jest dopływ 
wody oraz uwalniany element filtracyj-
ny. Dodatkowo filtr wyposażono w re-
duktor ciśnienia oraz elektroniczny 
wskaźnik wymiany filtra ułatwiający 
regularną konserwację. Dzięki temu filtr 
ten jest łatwy w obsłudze i konserwacji.

(wśród wyżej opisanych filtrów), ponieważ nie 
mają możliwości płukania wkładów filtracyj-
nych, możliwa jest jedynie ich wymiana.

Przykład: DUNA 9 ¾”, ½-1”
Narurowy filtr trójelementowy. 
Głowica z tworzywa sztucz-
nego, przyłącza – mosiężny 
gwint wewnętrzny, przezro-
czysty klosz, wkład filtracyjny 
umieszczany wewnątrz klosza. 
Filtr ma atest PZH. Dla wszyst-
kich typów: ciśnienie robocze 
0- 6 bar, temperatura wody/
otoczenia maks. 30/40 °C. 

Stosując mechaniczne filtry do wody, chronimy:
• instalację wodną przed zanieczyszczeniami sta-
łymi płynącymi w wodzie: piasek, opiłki rdzy itp,
• perlatory, siatki baterii przed zapchaniem,
• domowe urządzenia takie, jak: zmywarka, 
pralka, czajnik, wyposażenie kuchni i łazienki, 
przed zarysowaniami powodowanymi przez 
płynące w wodzie piasek, rdzę i inne zanie-
czyszczenia stałe.
Wszystkie z opisanych rodzajów filtrów mogą 
mieć różne średnice przyłączeniowe, a także 
skuteczność filtracji dostosowaną do wyma-
gań użytkownika.  
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rym aktualnie się znajduje. 
Pomieszczenia charaktery-
zują się podwyższoną tem-
peraturą powierzchni podłogi, co w następ-
stwie powoduje zmniejszony odpływ ciepła 
od stóp do samej podłogi (szczególnie od-
czuwalny w przypadku zastosowania na pod-
łodze materiałów ceramicznych). Związane 
jest to z dyfuzyjnością cieplną danego mate-
riału, czyli stosunkiem współczynnika przewo-
dzenia ciepła λ [W/mK ] do jego ciepła wła-
ściwego Cp [J/kgK ] i gęstości ρ [ kg/m3 ].  
W praktyce oznacza to, że im większa war-
tość dyfuzyjności cieplnej, tym materiał szyb-
ciej przewodzi ciepło (tab. 1 ). Dla porówna-
nia stawiając stopę na płytce ceramicznej  
i na panelu podłogowym o tej samej tempe-
raturze pokojowej, odczujemy, że płytka ma 
dużo niższą temperaturę niż panel.
Na idealne samopoczucie przy odczuwa-
niu komfortu cieplnego znaczący wpływ ma 
pionowy rozkład temperatury w danym po-
mieszczeniu, który przy zastosowaniu ogrze-
wania podłogowego jest praktycznie zbieżny 
z rozkładem idealnym (rys. 1a  i 1b ).

Niższa temperatura: zasilania i… 
powietrza, a komfort cieplny ten sam

Ogrzewanie podłogowe działa przy znacz-
nie niższych wartościach temperatury czyn-
nika grzejnego: nie powinna ona na zasileniu 
przekraczać 55ºC, na powrocie zaś powin-
na być niższa o maksymalnie 10ºC. Jak łatwo 
się domyślić, najlepszymi źródłami ciepła są 
wysokowydajne kotły kondensacyjne i pom-
py ciepła. Dodatkowo, ze względu na spo-
sób przekazywania ciepła, w pomieszczeniu 
można obniżyć temperaturę o 1-2ºC (śred-
nio można przyjąć, że na 1ºC przypada oko-
ło 6% oszczędności). Wynika to z faktu, że na 
temperaturę odczuwalną składa się w 50% 
temperatura powietrza i w pozostałych 50% 
temperatura podłogi oraz średnia tempera-
tura powierzchni otaczających, podwyższo-
na przez promieniowanie ciepłej podłogi. 
Sposób oddawania ciepła przez ogrzewanie 
podłogowe gwarantuje, że ruch powietrza  

Abc wiedzy o podłogówce 

Ogrzewanie 
podłogowe  
– system i jego 
elementy

  Tomasz Podleś

  Zasada działania ogrzewania podłogo-
wego polega na wykorzystaniu zjawisk pro-
mieniowania (około 70%) oraz tzw. konwekcji 
(pozostałe około 30%) do kształtowania kom-
fortu cieplnego w pomieszczeniu. Proporcje 

pomiędzy nimi zależą w znacznym stopniu 
od geometrii budynku oraz liczby przegród 
zewnętrznych. Komfort cieplny rozumiany jest 
zatem jako zadowolenie człowieka z mikrokli-
matu panującego w danym miejscu, w któ-

Ogrzewanie podłogowe jest 
najpopularniejszą formą 
ogrzewania płaszczyznowego, 
do którego należy ogrzewanie 
ścienne i sufitowe.  
Spotykane jest już nie 
tylko w przeważającej 
części budownictwa 
jednorodzinnego, ale 
także w budownictwie 
wielorodzinnym. Znajduje 
również szerokie zastosowanie 
w obiektach użyteczności 
publicznej oraz przemyśle.

Tabela 1  Wartości dyfuzyjności cieplnej 
dla różnych materiałów

1a  Ogrzewanie podłogowe  1b  Ogrzewanie idealne
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w pomieszczeniu jest ograniczony, co prze-
kłada się na mniejszą cyrkulację kurzu  
i mniejsze wysuszenie powietrza. Szczególne 
ma to znaczenie dla alergików, którzy prze-
bywając w pomieszczeniach z tradycyjnymi 
instalacjami grzewczymi (o większej różnicy 
temperatury pomiędzy powierzchnią grzej- 
ną a temperaturą powietrza sięgającej kil- 
kudziesięciu stopni, co w rezultacie powodu-
je bardziej dynamiczny ruch powietrza w po-

mieszczeniu), są bardziej narażeni na negatyw-
ny wpływ skutków ogrzewania na ich zdrowie.
Jedną z najbardziej cenionych zalet ogrze-
wania podłogowego przez użytkowników 
indywidualnych jest estetyka. Daje ono nie-
ograniczone możliwości aranżacyjne po-
mieszczeń, wszystkie elementy grzejne są bo-
wiem schowane w posadzce.

Ślimak, meander, pętla…,  
czyli sposoby układania rur 

Istotną i jakże bardzo ważną rzeczą jest od-
powiedni dobór układu rozprowadzenia 
przewodów w danym pomieszczeniu. Może-
my wyróżnić następujące rodzaje:
- pętlowy, tzw. ślimakowy – zapewniający 
równomierny rozkład temperatury na podło-
dze (rys. 2 -a),
- ślimakowy ze strefą brzegową (rys. 2 -b),
- meandrowy, znajdujący zastosowanie w przy-
padku pomieszczeń z przegrodami o wyraźnie 
większych stratach ciepła lub pomieszczeń  
z drewnianą konstrukcją podłogi (rys. 2 -c),
- meandrowy ze strefą brzegową (rys. 2 -d),
- ślimakowy z odrębna strefą brzegową   
(rys. 2 -e).

Ogrzewanie podłogowe rozebrane 
na elementy

Na ogrzewanie podłogowe, jak na każdy 
system składają się poszczególne elementy 
tworzące całość, bez których taki system by 
nie istniał. Składają się na niego następujące 
elementy:
- izolacja ze specjalną powłoką,
- przewody,
- elementy mocujące przewody w izolacji,
- elementy dylatacyjne,
- narzędzia służące do przymocowania 
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Rys. 6. Układy rur w ogrzewaniu podłogowym.

a) układ pętlowy (ślimakowy) b) układ pętlowy ze strefą brzegową 

ściana zewnętrzna ściana zewnętrzna

c) układ meandrowy (równoległy) d) układ meandrowy ze strefą brzegową 

ściana zewnętrzna ściana zewnętrzna

e) układ ślimakowy z odrebną strefą brzegową

ściana zewnętrzna

strefa
brzegowa
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Bezprzewodowa automatyka sterująca KAN-therm Smart do instalacji ogrzewania
podłogowego lub ściennego
• unikalna technologia SMART-Start – funkcja uczenia się specyfiki budynku i jednocześnie gwarantująca 
    wysoką energooszczędność

• szybka oraz prosta instalacja oraz łatwa konfiguracja urządzeń poprzez elektroniczny termostat, 
    kartę microSD lub intuicyjny interfejs Smart Manager w wersji mobilnej

• wbudowane programy: Auto, Dzień, ECO, Party, Wakacje, umożliwiajace indywidualne ustawienia
    parametrów w pomieszczeniu

• kompatybilność z automatyką budynków BMS (Building Management System)

• bezproblemowa intuicyjna obsługa wraz z profesjonalnym doradztwem technicznym

Automatyka KAN-therm Smart to tylko 3 nowoczesne urządzenia:
• bezprzewodowa listwa elektryczna z gniazdem microSD i podłączeniem do internetu
• bezprzewodowy termostat pokojowy z dużym wyświetlaczem LCD i czujnikiem temperatury podłogi (opcja)
• energooszczędny siłownik odporny na działanie wilgoci

KAN-therm SMART
inteligentna bezprzewodowa
automatyka sterująca ogrzewaniem
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tem mokry, w którym przewody centralnego 
ogrzewania zalane są w warstwie jastrychu 
cementowego lub anhydrytowego, a war-
stwę izolacji tworzą płaskie płyty styropiano-
we wyposażone już w np. fabrycznie przy-
klejoną warstwę folii lub w oddzielną folię, 
wymagającą trwałego przymocowania do 
podłoża. Zamiast płaskiej powierzchni mogą 
być tzw. „noppy” – tworzące swoistego ro-
dzaju wypustki, pomiędzy którymi układa się 
rury grzejne. Tak naprawdę płyta taka skła-
da się z dwóch warstw: dolnej, którą stano-
wi płyta styropianowa z wypustkami na gór-
nej powierzchni oraz górnej, którą stanowi 
głęboko ciągniona, odporna na uderzenia 

przewodów do izolacji oraz do przygotowa-
nia rur do połączeń,
- rozdzielacze ze specjalnym wyposażeniem, 
służącym do regulacji hydraulicznej,
- szafki podtynkowe i natynkowe,
- pełna automatyka w zależności od potrzeb 
klienta indywidualnego.
Na rysunku 3  przedstawiono przekrój po-
przeczny przez typowy – mokry system ogrze-
wania podłogowego wraz ze wszystkimi po-
zycjami wchodzącymi w jej skład.
Na wydajność ogrzewania płaszczyznowego 
ogromny wpływ mają ostatnie wykończeniowe 
warstwy podłogi, czy będzie to panel drewnia-
ny, czy też deska, czy płytki ceramiczne.  

W tab. 2  przedstawiono wartości wydajności 
cieplnej podłogi dla różnych rozstawów i róż-
nych wartości temperatury: zasilania, powrotu  
i w pomieszczeniu. Pokazana jest także dla tych 
parametrów temperatura na powierzchni pod-
łogi w zależności od jej wykończenia.

Różnorodność systemów zależnie  
od obiektu

System mokry. Najbardziej rozpowszech-
nionym ogrzewaniem podłogowym jest sys-

Innowacja + Jakość

Armatura Premium + Systemy

Oventrop?
Oszczędność energii i nowoczesne wzornictwo!

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

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

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

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

Podczas planowania podłogówki należy przestrzegać bardzo istot-
nych zasadach dotyczących stosowania elementów dylatacyjnych 
(taśmy i profile dylatacyjne). W skrócie ich stosowanie jest obligato-
ryjne gdy:
- powierzchnia płyta grzewcza > 40 m2,
- stosunek boków płyty grzewczej > 2:1,
- długość boków płyty > 8 m,
- płyta grzewcza ma złożony kształt (np. litery L).
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4  Zastosowanie dylatacji przy 
różnym układzie pomieszczenia

3  Schemat konstrukcji ogrzewania podłogowego 
układanego metodą mokrą: 1. Konstrukcja stropu, 
2. Izolacja cieplna, 3. Taśma brzegowa, 4. Izolacja 
przeciwwilgociowa (folia PE), 5. Wylewka betonowa  
– jastrych, 6. Wykładzina podłogowa, 7. Rura
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jest położeniem danego stropu czy też pod-
łogi w budynku (czy to jest pomiędzy kondy-
gnacjami czy też na gruncie). 

Przewody do ogrzewania  
podłogowego

Od kilkunastu lat do systemu ogrzewania 
podłogowego stosuje się przewody z tworzy-
wa sztucznego z polietylenu. Z uwagi na to, że 
parametry instalacyjne nie przekraczają 55ºC, 
a przewody osadzone są w wylewce, można 
stosować praktycznie wszystkie rodzaje prze-
wodów sztucznych. Podstawowym rodzajem 
rury jest rura PE-X zbudowana z polietylenu 
usieciowanego metodą a, b lub c, co powo-
duje zwiększenie wytrzymałości i trwałości 
podczas wieloletniej eksploatacji. Tańszym jej 
odpowiednikiem jest rura PE-RT – rura poliety-
lenowa o zwiększonej wytrzymałości na wy-
soką temperaturę poprzez metodę uszlachet-
nienia polietylenu. Pomiędzy sobą różnią się 
tak naprawdę tylko jednym czynnikiem,  
a mianowicie maksymalną temperaturę pracy. 
Kolejne rury różnią się od swoich poprzedni-
czek dodatkową warstwą pomiędzy dwoma 

warstwami polietylenu, jakim jest aluminium. 
Z uwagi na mnogość warstw rury te są często 
nazywane wielowarstwowymi. Odmiany tej 
rury są następujące: PE-X/Al/PE-X, PE-RT/Al/
PE-RT, PE-X/Al/PE. 
Poszczególni producenci systemów ruro-
wych dla łatwiejszego zapamiętania przez 
instalatora lub klienta, swojego wyrobu, 
uciekają się do dodania barwnika do poli-
etylenu, tak aby cała długość rury była  
w jednym kolorze. 

Mocowanie przewodów

W większości systemów ogrzewania podło-
gowego opartych na płaskich płytach styro-
pianowych u każdego z producentów moż-
na zauważyć podobieństwo w sposobie 
mocowania przewodu do podłoża. Odby-
wa się to zazwyczaj specjalnym klipsem wbi-
janym na przewód za pomocą narzędzia na-
zywanego tackerem (rys. 11a  i 11b ). Jest to 
ukłon w stronę instalatorów, którzy nie muszą 
wbijać takich klipsów własnymi rękami. 
Rozmieszcza się je praktycznie co 50 cm ze 
szczególnym zagęszczeniem na zakrętach 

folia polistyrenowa nałożona na wypustki. 
Innym materiałem wykorzystywanym do pro-
dukcji izolacji jest pianka poliuretanowa o za-
mkniętych porach. Stosuje się ją tam, gdzie 
nie powinny być minimalne grubości warstw 
z powodu braku rezerwy wysokości w świe-
tle elementów konstrukcyjnych pomieszczeń 
przy zachowaniu maksymalnej izolacyjno- 
ści cieplnej. Często jest stosowany w obiek-
tach przemysłowych i wystawowych, np.  
w salonach samochodowych z powodu jed-
nej właściwości jaką jest przenoszenie obcią-
żenia wynoszącego około 50 kPa.
System suchy. Rzadziej możemy spotkać się 
z ogrzewaniem podłogowym w systemie su-
chym. Stosuje się go tam, gdzie nie może być 
użyty tradycyjny, mokry system. Dotyczy to 
na przykład starych remontowanych budyn-
ków lub nowych, budowanych w technologii 
lekkiej z drewnianym stropem na legarach.  
Z uwagi na przenoszenie przez takie stropy 
niewielkich obciążeń praktycznie wyklucza 
się zastosowanie ciężkich wylewek betono-
wych. System suchy składa się z profilowa-
nych płyt styropianowych, ze specjalnych 
profili z np. ocynkowanej blachy stalowej dla 

poprawienia przewodzenia ciepła i utrzyma-
niu rury grzewczych w płycie systemowej.
Inne systemy: w podłogach na legarach, 
w posadzkach przemysłowych…
Możemy je spotkać przy rozwiązaniach spe-
cjalnych, jak np.:
- sportowa podłoga oparta na drewnianych le-
garach, gdzie przewody c.o. ułożone są pomię-
dzy legarami i nie są zalewane żadną wylewką,
- w obiektach przemysłowych, gdzie wyko-
rzystuje się przewody o większej średnicy niż 
dla budownictwa jedno- czy wielorodzinne-
go, mocując je do dolnej części zbrojenia 
żelbetowej płyty posadzki,
- na otwartych przestrzeniach, w których rury 
układane są bezpośrednio w warstwie beto-
nu lub ewentualnie w warstwie podsypki pia-
skowej, np. podjazdy garażowe,
- wykorzystywane do funkcji dostarczania 
odpowiedniej ilości chłodu w okresie letnim, 
przy dużych zyskach cieplnych w budynkach 
biurowych o dużej powierzchni przeszklenia.
Oczywiście oprócz głównej warstwy izolacji, 
do której należy płyta systemowa jest jeszcze 
konieczne dodanie zwykłych płyt styropia-
nowych, których wysokość uwarunkowana 
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Błędy projektowe i montażowe

Oczywiście przy planowaniu i rozkładaniu 
ogrzewania podłogowego można napo-
tkać w późniejszych fazach na błędy pro-
jektowe i montażowe, które w przypadku 
ich niewyeliminowania mogą doprowa-
dzić do poważnych skutków finansowych. 
Dlatego warto przygotować taką inwesty-
cję od a do z, w czym bardzo pomagają 
producenci systemów płaszczyznowych. 
Poniżej tylko niektóre błędy występujące 
najczęściej.
Brak projektu. Z uwagi na koszty związa-
ne z przygotowaniem projektu instalacji 
c.o. inwestor bardzo często decyduje się 
na wykonanie ogrzewania płaszczyzno-
wego bez żadnej dokumentacji technicz-
nej co niestety przy źle przyjętych założe-
niach oraz możliwości zmiany koncepcji 
architektonicznej lub wykończenia pod-
łogi w późniejszym etapie budowy może 
skutkować bardzo poważnymi konsekwen-
cjami w postaci zbyt małego poziomu na-
grzewania danego pomieszczenia lub 
możliwością uszkodzenia samej podłogi. 

Projekt instalacji c.o. zawiera wszyst-
kie dane dotyczące każdego elemen-
tu w nim zastosowanego, a przede wszyst-
kim zrównoważenie hydrauliczne instalacji, 
która ma odzwierciedlenie w postaci po-
dawanych wartości nastaw dla każdego 
obiegu podłogówki.
Zbyt długie obiegi. W dzisiejszym świe-
cie coraz więcej za nas „robią” kompute-
ry, które w bardzo szybki sposób oraz  
w krótkim czasie wykonują skomplikowane 
obliczenia na podstawie wprowadzonych 
danych. Należy przy tym pamiętać, że 
komputery są jedynie urządzeniami wspo-
magającymi projektowanie instalacji c.o., 
a osoba projektująca jest tą, która za taki 
projekt jest odpowiedzialna.  
W projektach domów jednorodzinnych 
można się spotkać z błędnie zaprojekto-
wanymi pętlami ogrzewania podłogowe-
go, które są zbyt długie i przekraczają po-
nad 120 m.b. Z uwagi na, w zupełności 
inne, opory hydrauliczne niż w zwykłym 
grzejniku, zbyt długi przewód może skut-

kować bra-
kiem przepły-
wu czynnika 
grzewczego  
i żadne próby 
regulacji na 
rozdzielaczu 
podłogowym 
nie przynio-
są rozwiąza-
nia. Taką pętlę 
najlepiej po-

dzielić na kilka mniejszych obiegów pod 
względem długości.  
Elementy dylatacyjne. W większości 
przypadków instalację ogrzewania wraz 
z niezbędnymi elementami dylatacyjny-
mi układa instalator, a następną fazę wy-
kończenia podłogi np. płytkami lub pa-
nelami wykonuje inna osoba. W tym 
właśnie momencie następuje bardzo 
częsty błąd, jakim jest np. odcinanie wy-
stającej taśmy dylatacyjnej (umieszczona 
po całym obwodzie pomieszczenia) na 
równo z wysokością wykonanej wylew-
ki i układanie płytek ceramicznych bez-
pośrednio od przegrody pionowej. Pod-
łogówka jest podłogą pływającą i także 
ostatnia warstwa podłogi jest do niej za-
liczana i nie może być na stałe przytwier-
dzana do ściany, ponieważ ruchy pod-
łogi spowodują albo popękanie płytek 
albo zniszczenie fug pomiędzy nimi.
Instalacje jednopętlowe. Bardzo często 
możemy się spotkać z instalacjami jedno-
pętlowymi ogrzewania podłogowego np. 
w łazience, bez wykorzystania rozdziela-
cza zamontowanego w szafce. Jest to pę-
tla ogrzewania podłogowego podłączo-
na z „powrotu” grzejnika łazienkowego, 
który jest wyposażony w głowicę termo-
statyczną reagującą na zmianę tempe-
ratury otoczenia w jej pobliżu. Jest to tzw. 
połączenie szeregowe. Wadą takiego roz-
wiązania jest fakt, że regulacja zarówno 
grzejnika łazienkowego, jak i pętli pod-
łogówki odbywa się jedynie za pomocą 
głowicy termostatycznej. Gdy zamknie 

ona przepływ czynnika grzewczego na 
grzejnik łazienkowy, to jednocześnie za-
mknie się przepływ do instalacji podło-
gowej. Inną wadą jest używanie takiego 
rozwiązania w instalacjach wysokotempe-
raturowych, gdzie na „powrocie” z grzej-
nika pojawia się wyższa temperatura niż 
możliwa maksymalna wartość na zasilaniu 
pętli wynosząca 55ºC. 
Rys. 8  przedstawia podłączenie równo-
ległe za pomocą tzw. RTL – ograniczni-
ka temperatury powrotu. Z uwagi na różny 
sposób działania głowicy termostatycznej 
oraz zaworu RTL zagrożeniem dla prawi-
dłowej regulacji temperatury w pomiesz-
czeniu jest instalacja centralnego ogrze-
wania dla temperatury zasilania 70-60ºC. 
Gdy otworzy się przepływ wody na grzej-
niku łazienkowym, ciepła woda z jego po-
wrotu może spowodować natychmiasto-
we zamknięcie ogranicznika i tym samym 
brak wymiany ciepła w obu urządzeniach 
grzewczych. W takiej sytuacji dane po-
mieszczenie może być przez zdecydowa-
ną większość czasu chłodne, a temperatu-
ra powietrza poniżej wartości oczekiwanej. 
Nieprawidłowy rozdzielacz. W wielo-
obiegowej instalacji c.o. mamy do czynie-
nia z różnymi wielkościami każdej z pętli 
pod względem długości. Taki system wy-
maga od każdego obiegu odpowiednie-
go przydławienia lub otwarcia przepływu 
dla odpowiedniej ilości czynnika grzew-
czego. Bardzo częstym błędem popełnia-
nym na etapie wykonywania (najczęściej 
z powodów finansowych) jest wybór nie-
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Błędy projektowe i montażowe c.d.

prawidłowego rozdzielacza. Na rys. 9  po-
kazano dwa rozdzielacze. 
Ten pierwszy ma na swoich belkach: 
- wkładki termostatyczne do wykonania 
określonych nastaw, 
- możliwość nakręcenia elementów steru-
jących tzw. napędów termicznych, 
- przepływomierze, pozwalające na do-
kładną regulację prędkości czynnika 
grzewczego w poszczególnej pętli. 
Ten drugi rozdzielacz jest to rozdzielacz tzw. 
„goły”, czyli bez elementów potrzebnych 
do zabiegów regulacyjnych, a jedynie pro-
ste zawory odcinające. Na takim rozdzie-
laczu na pewno nie uda nam się w sposób 
całkowicie poprawny dokonać jakiejkol-
wiek regulacji ani pod względem nastaw 
wstępnych, ani też prędkości przepływu.
Brak wykonania dokładnej regulacji. 
Bardzo często po zamontowaniu i ułoże-
niu ogrzewania podłogowego wraz z war-

stwą jastrychu niedoświadczeni instala-
torzy nie dokonują dokładnej regulacji 
instalacji ogrzewania podłogowego, któ-
ra pozwalałaby w dalszym etapie eks-
ploatacji cieszyć się odczuciem komfor-
tu cieplnego. Pozostawiają zamontowane 
rozdzielacze z nastawami i przepływomie-
rzami ustawionymi na wartości fabryczne. 
Każda instalacja jest jednak całkowicie 
inna i jej poszczególne obiegi różnią się od 
siebie długościami. Wkładki termostatycz-
ne służą do ustawienia policzonej w doku-
mentacji technicznej nastawy wstępnej, 
na przepływomierzach zaś (rys. 10 ) trze-
ba precyzyjnie ustawić ilości przepływają-
cego czynnika grzewczego.
Brak zestawu mieszającego. W instala-
cjach z dwoma różnymi systemami (grzej-
niki w połączeniu z ogrzewaniem pod-
łogowym) bardzo często możemy się 
spotkać z sytuacją, gdy są one obsługi-

wane tylko i wyłącznie przez jedną pom-
pę obiegową. Zawsze jednak układ  
z grzejnikami ma inne opory hydrauliczne 
niż układ ogrzewania podłogowego.  
W instalacji takiej (z jedną pompą pompu-
jącą czynnik grzewczy z jednakową pręd-
kością) opory hydrauliczne jednego  
z systemów mogą być na tyle duże, że 
przewyższą wydatek pompy obiegowej, 
co w następstwie przełoży się na niedo-
grzewanie pomieszczeń. 
Wymogiem, o którym się często zapomina 
przy zastosowaniu zestawu mieszającego, 

jest konieczność obniżenia temperatury 
na zasileniu ogrzewania podłogowego do 
poziomu 55ºC, gdy instalacja podłączo-
na jest do źródła ciepła, którego tempe-
ratura czynnika grzewczego jest powyżej 
60ºC. W rozbudowanej instalacji ogrzewa-
nia płaszczyznowego położonej na paru 
kondygnacjach można zastosować blok 
mieszający montowany w pomieszczeniu 
wraz z kotłem.

przewodów. Na folii umieszczonej na górnej 
powierzchni płyty styropianowej jest zazwy-
czaj naniesiona fabrycznie podziałka umoż-
liwiająca instalatorowi zachowanie odpo-

wiednich rozstawów pomiędzy rurami. 
W przypadku systemów z wypustkami ułoże-
nie przewodów odbywa się na zasadzie wci-
śnięcia ich pomiędzy wystające wypustki.  

11b11a

10

9

Fo
t. 

O
ve

nt
ro

p

Fo
t. 

KA
N

Fo
t. 

O
ve

nt
ro

p

Fo
t. 

KA
N

Od redakcji

Po lekturze artykułu o ogrzewaniu 
podłogowym zapraszamy do zapo-
znania się z prezentacjami producen-
tów tych systemów. Aby jednak umoż-
liwić Państwu porównanie różnych 
systemów, a więc w praktyce oferty, 
poprosiliśmy producentów o zaprojek-
towanie pętli do pokoju o powierzch-
ni 15 m2 (wymiar przeciętnego pokoju 
w dom jednorodzinnym) i zestawienia 
w tabeli potrzebnych elementów wraz 

z określeniem kosztów. Warunki brze-
gowe: wymiary pokoju 5x3 m, bez stre-
fy brzegowej, podłoga na kondygna-
cji, parametry instalacji 45/35oC lub 
55/45oC (zasilenie z kotła kondensacyj-
nego), opór cieplny podłogi wynosi  
0,1 m2K/W, obciążenie cieplne po-
mieszczenia = 60 W/m2. Efekty w po-
staci tabel można „podziwiać”  
w poszczególnych prezentacjach.  
Zapraszamy do lektury.
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podłogowego są rozdzielacze. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje rozdzielacz drążkowy 
HERZ 8532, w którym na belce zasilającej za-
montowano wkładki regulacyjne i przepły-
womierze, zaś na belce powrotnej – wkład-
ki termostatyczne. Wkładki termostatyczne 
pozwalają na zabudowę całej gamy gło-
wic termostatycznych Herz ze zdalnym na-
stawianiem temperatury w pomieszczeniu 
lub z nastawą temperatury w szafce rozdzie-
laczowej, ale ze zdalnym czujnikiem w po-
mieszczeniu ogrzewanym. Przede wszystkim 
wkładki umożliwiają współpracę z siłownika-
mi termicznymi Herz, co umożliwia regulację 
temperatury w pomieszczeniach z zastoso-
waniem regulatorów elektronicznych.
Dodatkową zaletą rozdzielaczy do ogrze-
wania podłogowego serii 8532 jest zasto-
sowanie na belce zasilającej wkładek re-
gulacyjnych z przepływomierzami. Jest to 
szczególnie ważne dla hydraulicznej regulacji 
instalacji oraz podczas jej uruchamiania. 
W swojej ofercie HERZ posiada również pozosta-
łe elementy służące do prawidłowego wyko-
nywania instalacji ogrzewania podłogowego:
- kompletny system złączy zaprasowywanych 
i skręcanych,

- zestawy regulacyjne i ograniczniki tempe-
ratury umożliwiające regulację temperatu-
ry podłogi przy równoczesnym zastosowaniu 
grzejników tradycyjnych,
- układy mieszające,
- regulatory temperatury,
- szafki rozdzielaczowe.  

HERZ Klub Dobrego Fachowca PLUS
Systemy ogrzewania podłogowego instalowane 
są pod wylewką, dlatego też oprócz jakości za-
stosowanych materiałów bardzo istotną rzeczą 
jest poprawny i dokładny montaż instalacji.
Aby zapewnić najwyższą jakość wykonywa-
nych instalacji, firma HERZ uruchomiła w 2001 

HERZ –  
system 
ogrzewania 
podłogowego 
– jakość ze 
znakiem serca

  Tylko sprawdzone, markowe elementy wy-
korzystane w instalacji ogrzewania podłogo-
wego pozwalają w pełni korzystać z takiej 
formy ogrzewania. Firma HERZ ma w swojej 
ofercie wysokiej jakości rurę wielowarstwową 
PE-RT/Al/PE-HD, która w prawidłowo wyko-
nanej instalacji gwarantuje wieloletnią, kom-
fortową pracę całego systemu. Dzisiaj, kiedy 
podłogi wykonuje się z coraz bardziej wyszu-

kanych, ale i coraz droższych materiałów, za-
stosowanie w ogrzewaniu podłogowym rury 
HERZ gwarantuje optymalne wykorzystanie 
zalet takiej formy ogrzewania i pozwala rów-
nocześnie uniknąć przykrych niespodzianek.  

Precyzja regulacji
Oprócz rury równie ważnym elementem do 
poprawnego funkcjonowania ogrzewania 

System ogrzewania podłogowego HERZ (mokry) Ilość Cena jednostk. 
[zł netto]

Cena całkowita 
[zł netto]

rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16x2 80 m.b. 4,8 384
przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G ¾ 16x2 2 szt. 11 22
zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania 
podłogowego 1 szt. 572,6 572,6

szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa, 
300 mm 1 szt. 304,9 304,9

płyta Tacker rolowana 32/30 zwinięta 1000x10000 17 m2  - *
mechaniczny termostat pomieszczenia bez zegara 
sterującego 230 Ml 24 V 1 szt. 60,1 60,1

domieszka do jastrychu 3 kg  - *
siłownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej 230 V 1 szt. 100 100
szpilki do takera 153 szt.  - *
izolacyjna taśma brzegowa 16 m.b.  - *
uchwyt kątowy 2 szt.  - *
Razem 1 443,6

  * artykuł dostępny na zamówienie
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roku  specjalny, ogólnopolski program Klub 
Dobrego Fachowca PLUS, w którym zrzeszo-
nych jest ponad 200 najlepszych instalatorów, 
posiadających autoryzację firmy. Oprócz gro-
na usatysfakcjonowanych użytkowników syste-
mów grzewczych firmy HERZ, potwierdzeniem 
kompetencji i wiedzy instalatorów zrzeszonych 
w programie KDF jest 10-letni okres gwaran-
cyjny, jakim firma HERZ obejmuje wszystkie swo-
je produkty (oprócz elektroniki) wykorzystane  
w wykonywanych przez nich instalacjach.  

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka  
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl 
www.herz.com.pl
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garaży. System jest ciągle udoskonalany i do-
stosowywany do zmieniających się potrzeb 
użytkowników, instalatorów i firm handlo-
wych. Ponieważ jakość produktów jest głów-
nym priorytetem firmy Comap, wydaje ona 
10-letnią gwarancję na system BIOfloor.

Główne komponenty systemu  
BIOfloor

Rura ogrzewania podłogowego. Gama rur 
COMAP BIOfloor:  
BetaSkin – PE-RT/Al, 14x2, 16x2, 20x2;  
BetaPEX – rura z polietylenu sieciowanego PE-Xb 
z warstwą antydyfuzyjną 16x2, 18x2, 20x2 mm. 

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego. 
Firma COMAP proponuje dwa rodzaje roz-
dzielaczy do ogrzewania podłogowego. 
Rozdzielacz mosiężny V9004 wyposażony 
jest w zawory regulacyjne dla każdego ob-
wodu, przepływomierze i zawory odpowie-
trzające. Dodatkowo rozdzielacz może mieć 
wmontowany układ pompowo-mieszający, 
który umożliwia obniżenie temperatury czyn-
nika grzewczego, pochodzącego np. z ko-
tłów na paliwa stałe lub konwencjonalnych 
kotłów gazowych. 

COMAP BIOfloor  
– kompletny system 
ogrzewania podłogowego

  BIOfloor jest kompletnym systemem ogrze-
wania podłogowego, umożliwiającym zreali-
zowanie instalacji ogrzewania podłogowe-
go na różne sposoby z różnego rodzaju rur. 
System uwzględnia odpowiednie rozwiąza-
nia w zależności od konstrukcji budynku, cha-
rakteru instalacji, rodzaju posadzki, wielkości 
grzejnika podłogowego oraz preferencji in-
stalatora. System BIOfloor ma szeroki zakres 
zastosowań – do ogrzewania pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych, hal sportowych 
i przemysłowych, a także magazynów, base-
nów, czy kościołów. Ogrzewanie może być 
także stosowane na zewnątrz – do ogrzewa-
nia nawierzchni parkingów i podjazdów do 

BIOfloor, system Tacker Ilość Cena jedn. 
[zł netto]

Cena całkowita 
[zł brutto]

rura wielowarstwowa BetaSKIN PE-RT/Al, 16x2 80 m.b. 4,03 322,40 -
rura BetaPEX (PE-Xb), 16x2 80 m.b. 3,56 - 284,80
złączka skręcana do rur wielowarstwowych 4/3”E, 16x2 2 szt. 8,73 17,46
rozdzielacz stalowy do ogrzewania podłogowego, 2 obw. 1 szt. 337,08 337,08
szafka rozdzielaczowa podtynkowa na 2 obw. 1 szt. 166,98 166,98
płyta systemowa BIOfloor (styropian + folia z rastrem),  
25 mm EPS80 15 m2 18,96 284,40

izolacyjna taśma brzegowa „ze śliniakiem”, 8x150mm 16 m.b. 2,24 35,84

termostat pokojowy przewodowy z płytką montażową, 230 V 1 szt. 175,78 175,78
moduł sterujący 1 strefa, 230 V 1 szt. 280,78 280,78
głowica elektrotermiczna, 230 V, M30x1,5 1 szt. 104,59 104,59
Razem 1725,31 1687,71

Zakładając pokój o powierzchni 15 m2 (5x3 m), bez strefy brzegowej, podłoga na 
kondygnacji, parametry instalacji 55/45oC, opór cieplny podłogi 0,1 m2K/W, obciążenie 
cieplne pomieszczenia 60 W/m2, dobrano system BIOfloor, z rurą PE-RT/Al lub PE-Xb.
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Rozdzielacz 
modułowy serii 
9000 z poliami-
du wzmacnia-
nego włóknem 
szklanym ofe- 
ruje 3 rodzaje 
modułów:  
z zaworem re-
gulacyjnym,  
z zaworem ter-
mostatycznym, 
z przepływo-
mierzem, któ-
re pozwalają 
na precyzyjny 
rozdział wody 
grzewczej i nie-
zależne stero-
wanie każdą 
pętlą ogrzewa-
nia podłogowe-
go. Dzięki opa-
tentowanej, 
modułowej kon-
strukcji można 
go montować 

w dowolnym położeniu. Dla przykładu, gdy 
rury dochodzą z góry (przy ogrzewaniu sufi-
tu) można w prosty sposób obrócić rozdzie-
lacz „do góry nogami”. Można też dokładać 
elementy do rozdzielacza podczas montażu, 
bez konieczności wymiany całego urządze-
nia. Poliamid wzmocniony włóknem szkla-
nym ma doskonałe właściwości izolacyjne, 
dzięki czemu skutecznie zapobiega stratom 
ciepła. Jest również odporny na korozję, co 
jest istotne, zwłaszcza gdy system pracuje za-
równo na cele ogrzewania, jak i chłodzenia. 
Rozdzielacze mogą być wyposażone w ste-
rowanie ręczne lub np. w głowice elektroter-

miczne (siłowniki) z gwintem M30, połączone 
z programatorami pokojowymi. 

Płyta systemowa Plus do układania ogrze-
wania podłogowego. Z myślą o przyspiesze-
niu prac instalacyjnych, Comap wprowadził 
do oferty płytę systemową z twardego PE. 
Jest to specjalna folia z wypustkami, przezna-
czona do układania bezpośrednio na izola-
cji budowlanej. Płyta systemowa stanowi do-
skonałą bazę do układania rur grzewczych. 
Zapewnia zachowanie odpowiednich odstę-
pów między rurami, chroni je przed uszkodze-
niami mechanicznymi, które mogą powstać 
podczas prac, zapewnia też izolację prze-
ciwwilgociową. Powierzchnia płyt to 1,08 m², 
a zakres średnic rur wynosi od 14 do 20 mm. 
Możliwy skok rozstawu rury to optymalne 5 cm 
(5, 10, 15, 20 cm). Wytrzymałość paneli pozwa-
la instalatorowi chodzić po nich podczas pra-
cy, bez obawy uszkodzenia rury. Montaż jest 
prosty i wystarczy tu jedna osoba. System Plus 
występuje w czterech różnych wersjach. Panel 
w wersji 1 mm bez izolacji może być stosowany 
do renowacji i ogrzewania ściennego. Wersja 
30-2 mm zapewnia maksymalną izolację ter-
miczną i dźwiękową. System Plus można stoso-
wać pod każdy rodzaj wylewki.  

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A  
03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl  
www.comap.pl
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  Ogrzewanie płaszczyznowe KAN-therm 
oferuje rozwiązania zaawansowane technicz-
ne i nieustannie rozwijane. System KAN-therm 
jest kompletny: zawiera wszystkie elementy 
niezbędne do montażu sprawnego i ekono-
micznego ogrzewania. Daje możliwość wyko-
nania praktycznie każdej, nawet najbardziej 
nietypowej, instalacji ogrzewania lub chło-
dzenia płaszczyznowego. Warto wspomnieć, 
że do dyspozycji nie tylko projektantów, ale  
i inwestorów czy wykonawców jest narzędzie 
do szybkiej kalkulacji i doboru wszystkich ele-
mentów ogrzewania podłogowego KAN-
-therm – program KAN Quick Floor, dostępny 
on-line na stronie internetowej firmy.

Rury grzewcze. Do budowy instalacji ogrze-
wania podłogowego w Systemie KAN-therm 
można zastosować dwa rodzaje rur tworzy-
wowych: rury polietylenowe PE-Xc i PE-RT  
z osłoną antydyfuzyjną lub rury wielowar-
stwowe PE-RT/Al/PE-RT z wkładką aluminio-
wą. W zależności od pożądanej wydajności 
cieplnej instalacji ogrzewania podłogowego 
stosujemy rury o średnicach Ø12-26 mm. 

Systemy mocowania i izolacji. System 
KAN-therm oferuje całą paletę konstruk-
cji izolacji i rozwiązań mocowania rur, które 
umożliwiają zabudowę ogrzewanych podłóg 
i ścian w dowolny sposób.

KAN –  
system KAN-therm – 
podłogówka od A do Z

Nazwa systemu KAN-therm Tacker KAN-therm Profil KAN-therm TBS
Rura PE-RT Blue Floor 16x2 PE-RT Blue Floor 16x2 PE-RT/Al/PE-RT 16x2
Długość pętli, 
rozstaw rur 50 m.b., 30 cm 50 m.b., 30 cm 60 m.b., 25 cm

Izolacja 
płyta styropianowa 

Tacker EPS100  
z folią metalizowaną 

1,0x5,0x0,03 m

płyta styropianowa 
Profil4 EPS200 bez folii 

1,1x0,7x0,02 m

płyta styropianowa  
TBS EPS200  

0,5x1,0x0,025 m

Taśma brzegowa taśma przyścienna z fartuchem ze spienionego polietylenu 0,008x0,15x25 m

Mocowania 
spinka do mocowania 

rur na matach 
styropianowych

brak profil metalowy TBS 
1,0x0,12 m

Koszt systemu, 
cena producenta 1363,8 zł netto 1411 zł 2995,78 zł netto

Zakładając pokój o powierzchni 15 m2 (5x3 m), bez strefy brzegowej, podłoga na kondygnacji, para-
metry instalacji 55/45oC, opór cieplny podłogi 0,1 m2K/W, obciążenie cieplne pomieszczenia 60 W/m2, 
dobrano 3 systemy KAN-therm. Do budowy instalacji ogrzewania podłogowego w systemie KAN-
-therm dobrano rozdzielacz mosiężny 1” z zaworami pod siłowniki i przepływomierzami (serii 75A). 
Rozdzielacz wyposażono dodatkowo w odpowietrzniki automatyczne oraz siłowniki elektryczne po-
łączone z termostatem pokojowym. Całość zabudowane będzie w szafce natynkowej serii SWN-OP.
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żym wyświetlaczem LCD i czujnikiem tempe-
ratury podłogi (opcja),
• energooszczędny siłownik odporny na 
działanie wilgoci.
Bezprzewodowa automatyka sterująca  
KAN-therm Smart do instalacji ogrzewania 
podłogowego lub ściennego wyposażona 
jest w unikalną technologię SMART-Start, któ-
ra w trakcie użytkowania uczy się specyfiki bu-
dynku i dzięki temu gwarantuje wysoką ener-
gooszczędność i niskie koszty ogrzewania. 
System KAN-therm SMART instaluje się łatwo  
i szybko. Konfiguracja systemu również nie bę-
dzie stanowić problemu, a można ją przepro-
wadzić poprzez elektroniczny termostat, kartę 
microSD lub Smart Manager w przeglądarce 
internetowej na komputerze lub Smartphonie.
Nowoczesny termostat ma wbudowane pro-
gramy: Auto, Dzień, ECO, Party, Wakacje, któ-
re umożliwiają indywidualne ustawienia para-
metrów w pomieszczeniu. KAN-therm SMART 
jest kompatybilny z automatyką budynków 
BMS (Building Management System), a jej ob-
sługa jest bezproblemowa i intucyjna.  

System KAN-therm Tacker: rury mocowane 
są do styropianu KAN-therm z folią, specjalny-
mi spinkami za pomocą takera. System stoso-
wany jest do układania ogrzewania i chłodze-
nia podłogowego wykonywanego metodą 
mokrą. Umożliwia stosowanie płyt styropiano-
wych  grubości 20-50 mm oraz zgrzewanych 
pakietów spinek.
System KAN-therm Profil: rury mocuje się po-
przez wciskanie w specjalnie wyprofilowaną gór-
ną część płyty styropianowej, pokrytej warstwą 
tworzywową. System stosowany jest do układa-
nia ogrzewania i chłodzenia podłogowego wy-
konywanego metodą mokrą. Przy zastosowaniu 
mat styropianowych gr. 11 lub 30 mm.
System KAN-therm TBS (metoda sucha): rury 
układane są w metalowych profilach wciska-
nych w specjalnie wyprofilowany styropian. 
Zalecane jest formowanie wężownic o kształ-
cie meandrowym. Po ułożeniu płyt TBS i rur, 
całość przykrywa się folią PE dla zabezpie-
czenia i uniknięcia ewentualnych odgłosów 

ruchów termicznych konstrukcji. Następnie 
układa się płytę kryjącą z suchego jastrychu. 

Niezbędnym uzupełnieniem układów z wy-
lewką jastrychową są systemowe taśmy przy-
ścienne i profile dylatacyjne KAN-therm oraz 
plastyfikatory do betonu Betokan.

Rozdzielacze. Ważnym elementem umoż-
liwiającym rozdział i regulację czynnika 
grzewczego są rozdzielacze. Tu KAN-therm 
również proponuje szeroki wybór: od pro-
stych rozwiązań z zaworami regulacyjnymi  
w dolnej belce (seria 51A) po nowoczesne roz-
dzielacze z przepływomierzami i zaworami 
termostatycznymi do siłowników (seria 75A). 
Dla instalacji podłogowych KAN-therm oferu-
je również wygodny i ekonomiczny model roz-
dzielacza ze zintegrowaną, mieszającą grupą 
pompową (seria 73A i 77A). Takie rozwiązanie 
jest szczególnie przydatne w układach mie-
szanych, gdzie niskotemperaturowe ogrzewa-

nie podłogowe uzupełnia system ogrzewania 
grzejnikowego. W ofercie jest także seria sa-
modzielnych grup mieszających, bez rozdzie-
laczy, ze standardowymi pompami 25/4 i 25/6 
oraz z pompą sterowaną elektronicznie. Moż-
na je bez problemu podłączyć do dowol-
nego typu rozdzielacza podłogowego KAN-
-therm (są one wyposażone w połączenia 
– śrubunki samouszczelniające).

Automatyka KAN-therm. Każde ogrzewa-
nie wymaga odpowiedniego sterowania.  
Do swojej oferty firma KAN wprowadziła in-
teligentną, bezprzewodową automatykę, do 
instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogo-
wego lub ściennego, pod handlową nazwą 
System KAN-therm SMART.
Automatyka KAN-therm Smart to 3 nowo-
czesne urządzenia:
• bezprzewodowa listwa elektryczna z gniaz-
dem microSD i podłączeniem do Internetu
• bezprzewodowy termostat pokojowy z du-

KAN-therm Tacker KAN-therm TBS
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KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51,  
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com, 
www.kan-therm.com

KAN-therm Profil
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osoba – zwłaszcza, jeżeli użyje przy tym spe-
cjalnie profilowanej płyty systemowej. 
Poprawnie wykonana instalacja ogrzewania 
podłogowego nie może obejść się bez sta-
rannego zrównoważenia hydraulicznego na 
poziomie rozdzielaczy (w instalacji, w której 
jest ich więcej, niż jeden) i na poziomie pę-
tli grzejnych. Oferta Oventrop zawiera szeroki 
wybór odpowiedniej armatury:
- pompowe grupy mieszające Regufloor do 
regulacji stałej temperatury zasilania,

- rozdzielacze Multidis SF ze stali nierdzewnej, 
z fabrycznie zamontowanymi wkładkami re-
gulacyjnymi (pod napędy) i z wkładkami 
równoważąco-pomiarowymi (do wstępnego 
zbalansowania pętli i optycznej kontroli prze-
pływu w pętlach) lub z wkładkami równowa-
żącymi (tylko do balansowania),
- napędy elektrotermiczne (2-, 3-punkto-
we lub ciągłe 0-10 V). Napędy sterowane są 
przez okablowane lub zdalnie działające ter-
mostaty pokojowe. Sterowanie zdalne odby-

OVENTROP: 
ogrzewanie i chłodzenie 
płaszczyznowe Cofloor

  Oferta Oventrop zawiera m.in. rury oraz 
szeroki wybór złączek, termostatów i innych 
elementów koniecznych i wystarczających 
do wykonania kompletnej instalacji ogrzewa-
nia lub chłodzenia płaszczyznowego. 

System ogrzewania podłogowego firmy 
Oventrop znany jest pod marką Cofloor. 

Jego głównymi elementami są:
- rury: Copex (PEX, z barierą antydyfuzyjną), 
Copert (PERT, z barierą antydyfuzyjną) lub 
Copipe (PE-X/Al/PE-X, wielowarstwowa);
- złączki i kształtki;
- armatura, regulatory i napędy;
- rozdzielacze i szafki;
- płyty systemowe z izolacją;
- taśmy brzegowe, profile dylatacyjne, dyble itp.

Różnorodność typów podłogówki Oventrop 
pozwala inwestorowi wybrać system najbar-
dziej odpowiadający jego potrzebom i moż-
liwościom. Niezależnie od wybranego wa-
riantu instalację może wykonać łatwo jedna 

Nazwa systemu Cofloor – system Tacker 
na płycie gładkiej

Cofloor – system na 
płycie z wypustkami

Cofloor system suchej 
zabudowy

Rura Copert, rura PE-RT, 
16x2 mm

Copipe HK – rura 
wielowarstwowa 
PE-X/Al/PE-X, 16x2mm

Copipe HK – rura 
wielowarstwowa 
PE-X/Al/PE-X, 14x2mm

Długość pętli, rozstaw rur 75 m, rozstaw 20 cm 75 m, rozstaw 20 m 120 m, rozstaw 15 cm

Izolacja 

płyta gładka ze 
styropianu EPS, WLG 
045, grubość 35-3 mm, 
nadrukowany raster 
siatkowy o oczku  
5 cm

płyta systemowa Np-
35 z wypustkami, 1x1 
m, z izolacją  cieplno- 
i dźwiękochłonną, 
35-2 mm, WLG 040

płyty profilowane do 
suchej zabudowy, 
1x0,5 m, grubość  
25 mm, WLG 035

Taśma brzegowa pianka PE, wysokość 150 mm, grubość 10 mm (16 m)

Mocowania dyble kotwiące 
Tacker (154 sztuki) w płycie systemowej

Koszt systemu w przyk- 
ładowym pokoju 15 m2 ~300 euro ~335 euro ~350 euro

Szyna zaciskowa samoprzylepna długości 
1 m, z polipropylenu, z zaciskami  
w odstępach co 5 cm umożliwia 
mocowanie rur o średnicy 14 lub 16 mm

Rozkładanie izolacyjnej płyty systemowej 
35–3 z rolki 

Rysunek siatki rastru ułatwia pracę 
monterom instalacji mocującym rury  
do płyty za pomocą narzędzi Oventrop

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 722 96 42
faks +48 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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wa się z użyciem fal radiowych o nieszkodli-
wych dla człowieka częstotliwościach,
- termostaty pokojowe – ścienne lub przeno-
śne (zdalne) – ułatwiają ustawienie i regula-
cję pożądanej temperatury.
Oventrop oferuje wsparcie podczas projekto-
wania instalacji ogrzewania podłogowego. 
Oprócz tabel do doboru urządzeń dostęp-
ne są wytyczne do projektowania, specjalne 
suwaki logarytmiczne oraz prosty program 
komputerowy OVplan.  

System na płycie z wypustkami

System Tacker na płycie gładkiej

System do zabudowy suchej

  Tradycyjny system do zabudowy na mo-
kro oparty jest na 5-warstwowej rurze syste-
mowej X-PERT S5+ o średnicach 16/17/20 mm, 
składającej się z rury bazowej z PE-RT, otoczo-
nej warstwą antydyfuzyjną EVOH, a następ-
nie warstwą ochronną również z PE-RT.
Dla systemu suchego przewidziano rurę wie-
lowarstwową AluLaserplus o średnicy 14 mm, 
będącą połączeniem tworzywa sztucznego  
i metalu.

Izolację termiczną i przeciw-
wilgociową  
w tradycyjnym systemie sta-
nowią płyty styropianowe o 
grubości 25, 30 lub 50 mm. 
Płyty łączone są za pomo-
cą zakładek znajdujących 
się na krawędziach i nale-
ży układać je na równym, 
gładkim i suchym podłożu. 
W systemie suchej zabudo-
wy TBS wykorzystywane są specjalne płyty 
styropianowe o grubości 33 mm, wyposażo-
ne w wypustki dostosowane do meandro-
wych układów wężownic.
Systemy wyposażone są w nowe rozdzielacze 
obwodów grzewczych składające się z mo-
siężnych belek zasilania i powrotu, o możliwej 
liczbie przyłączeń od 2 do 12. Pomiędzy ko-
lektory zasilające i powrotne wmontowane 
są uchwyty z ocynkowanej blachy stalowej.
Proponujemy regulację systemów w klasie 
ekonomicznej lub premium – termostaty po-
kojowe, zegarowe oraz regulatory TOUCHLI-

NE, będące nowością w ofercie firmy. 
TOUCHLINE, to system radiowej regulacji 
ogrzewania podłogowego, w którym do-
stępne są modele bezprzewodowe, przewo-

ROTH –  
systemy ogrzewania 
podłogowego  
do zabudowy  
mokrej i suchej

Kliknij  tutaj

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26
65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com  
www.roth-polska.com
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dowe oraz z czujnikiem temperatury podło-
gi. Termostaty wyposażone są w systemowy 
wyświetlacz LCD do wizualizacji stanu pra-
cy instalacji wraz z symbolami trybu pracy 
systemu. Obsługa urządzenia odbywa się za 
pomocą przycisków funkcyjnych w obudo-
wie. Prosta struktura menu zapewnia użyt-

kownikowi możliwość samodzielnej konfigura-
cji termostatu. Istnieje możliwość montażu na 
ścianie (model na baterie) lub do puszki (mo-
del 230 V). 
W zależności od charakteru wnętrza urządze-
nia dostępne są w dwóch kolorach obudo-
wy – białej i czarnej.

Zalety systemów ogrzewania  
podłogowego ROTH: 
- oszczędność energii dzięki niskiej tempera-
turze zasilania; 
- wyraźnie odczuwalny komfort cieplny; 

- swoboda aranżacji wnętrz ze względu na 
brak grzejników; 
- wygodny system regulacji TOUCHLINE; 
- ponad 30 lat tradycji w krajach Europy Za-
chodniej.  

Ogrzewanie podłogowe zabudowa sucha TBS Ilość Cena jednostk.
[zł netto]

Cena całkowita 
[zł netto]

rura wielowarstwowa AluLaserplus 14 mm,  
zwój 200 m 155 m.b. 5,2 806

płyta systemowa TBS, 1025x525x33 mm,  
15 płyt/opak. 30 szt. 21,95 658,5

folia PE 75 m2 w opak. 15 m2 2,96 44,4
taśma izolacyjna przyścienna 
gr. 8 mm, wys. 130 mm, szer. 180 mm 16 m 1,35 21,60

lamela grzewcza TBS 25 szt. w opak. 127 szt. 12,6 1600,2
rozdzielacz obwodów grzewczych  
z przepływomierzami HK 2 1 szt. 292 292

końcówki rozdzielacza do napełniania  
i opróżniania 1 kpl. 62 62

śrubunek przyłączeniowy do rozdzielaczy  
3/4” GW/14 mm 4 szt. 10,66 42,64

szafka do rozdzielacza podtynkowa,
wymiar 0 do 4 obwodów 1 szt. 199 199

termostat pokojowy Touchline  
bezprzewodowy 1 szt. 289 289

moduł przyłączeniowy Touchline 4 Kanal 1 szt. 980 980
siłownik zaworu rozdzielacza 24 V 2 szt. 98 196
Razem 5191,34

Płyta systemowa TBS

Rura AluLaserplus 14x2.0

Wylewka: Gipsowo-włóknowe płyty jastrychowe, Su: 25 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

Płyta systemowa TBS

Rura AluLaserplus 14x2.0

Wylewka: Gipsowo-włóknowe płyty jastrychowe, Su: 25 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

Płyta systemowa TBS

Rura AluLaserplus 14x2.0

Wylewka: Gipsowo-włóknowe płyty jastrychowe, Su: 25 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

Płyta systemowa TBS

Rura AluLaserplus 14x2.0

Wylewka: Gipsowo-włóknowe płyty jastrychowe, Su: 25 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

Płyta systemowa TBS

Rura AluLaserplus 14x2.0

Wylewka: Gipsowo-włóknowe płyty jastrychowe, Su: 25 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

Płyta systemowa TBS

Rura AluLaserplus 14x2.0

Wylewka: Gipsowo-włóknowe płyty jastrychowe, Su: 25 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

Płyta systemowa TBS

Rura AluLaserplus 14x2.0

Wylewka: Gipsowo-włóknowe płyty jastrychowe, Su: 25 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

Płyta systemowa TBS

Rura AluLaserplus 14x2.0

Wylewka: Gipsowo-włóknowe płyty jastrychowe, Su: 25 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

Rozdzielacz: R, Typ: rozdzielacz z przepływomierzem typ HK
Ilość wyjść: 2
45/37,6oC; Δpmin = 7,95 kPA
Nr Do od-

biornika
Opis Śred-

nica
L [m] G 

[kg/h]
v 
[m/s]

Nast. (Z)
[l/min]

1 1_b pokój 14x2 
mm

72 60,2 0,213 0,98

2 1_a pokój 14x2 
mm

80,8 61,8 0,218 0,98

Schemat pętli zabudowa sucha

EPS 100 30 mm

Spinka do rur

Rura X-PERT S5+ 16x2.0

Wylewka, Su: 45 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

EPS 100 30 mm

Spinka do rur

Rura X-PERT S5+ 16x2.0

Wylewka, Su: 45 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

EPS 100 30 mm

Spinka do rur

Rura X-PERT S5+ 16x2.0

Wylewka, Su: 45 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

EPS 100 30 mm

Spinka do rur

Rura X-PERT S5+ 16x2.0

Wylewka, Su: 45 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

EPS 100 30 mm

Spinka do rur

Rura X-PERT S5+ 16x2.0

Wylewka, Su: 45 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

EPS 100 30 mm

Spinka do rur

Rura X-PERT S5+ 16x2.0

Wylewka, Su: 45 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

EPS 100 30 mm

Spinka do rur

Rura X-PERT S5+ 16x2.0

Wylewka, Su: 45 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

EPS 100 30 mm

Spinka do rur

Rura X-PERT S5+ 16x2.0

Wylewka, Su: 45 [mm]

Taśma izolacyjna przyścienna

Konstrukcja podłogi

Rozdzielacz: R, Typ: rozdzielacz z przepływomierzem typ HK
Ilość wyjść: 2
45/35oC; Δpmin = 9,55 kPA
Nr Do od-

biornika
Opis Śred-

nica
L [m] G 

[kg/h]
v 
[m/s]

Nast. (Z)
[l/min]

1 1 pokój 16x2 
mm

76,4 111,3 0,273 1,85

Schemat pętli zabudowa mokra

Ogrzewanie podłogowe zabudowa mokra lość Cena jednostk.
[zł netto]

Cena całkowita 
[zł netto]

rura 5-warstwowa X-PERT S5+ do ogrzewania 
podłogowego, 16 mm Ilość w opakowaniu 200 m 80 m.b. 4,19 335,2

płyta izolacyjna styropianowa
5000x1000x30 mm 5 m2/rola 15 m2 20,05 300,75

taśma izolacyjna przyścienna 
gr. 8 mm, wys. 130 mm, szer. 180 mm 16 m 1,35 21,6

spinka do rur 10x50 szt. w opakowaniu 190 szt. 0,13 24,7
rozdzielacz obwodów grzewczych  
z przepływomierzami HK 2 1 szt. 292 292

końcówki rozdzielacza do napełniania  
i opróżniania 1 kpl. 62 62

śrubunek przyłączeniowy do rozdzielaczy  
3/4” GW/16 mm 2 szt. 9,99 19,98

szafka do rozdzielacza podtynkowa, wymiar  
0 do 4 obwodów 1 szt. 199 199

termostat pokojowy Touchline bezprzewodowy 1 szt. 289 289
moduł przyłączeniowy Touchline 4 Kanal 1 szt. 980 980
siłownik zaworu rozdzielacza 24 V 1 szt. 98 98
Razem 2524,23
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instalacji. Nowością w ofercie jest rura jed-
norodna PexPenta, cechująca się 5-war-
stwową konstrukcją. Dzięki temu jest bar-
dzo wytrzymała, zachowując przy tym dużą 
elastyczność. Unikatową cecha tej rury jest 
umieszczenie bariery antydyfuzyjnej cen-
tralnie w środku ścianki, pomiędzy dwiema 
warstwami usieciowanego polietylenu o tej 
samej grubości. Producent gwarantuje bar-
dzo wysoką jakość produktu, co potwierdza 
30-letnim okresem gwarancji.
Purmo oferuje rozdzielacze ze stali nierdzew-
nej, które wyposażone są z zespoły odpo-
wietrzająco-spustowe, zawory do regulacji 
przepływu oraz wkładki zaworowe przysto-
sowane do montażu głowic termoelektrycz-
nych.  Opcjonalnie rozdzielacz może być 
wyposażony we wskaźniki przepływu, umożli-

wiające bezpośredni odczyt strumienia wody 
w danej pętli. Rozdzielacze dostarczone są 
jako kompletnie zmontowane. W procesie 
produkcyjnym każdy egzemplarz jest spraw-
dzany na szczelność pod ciśnieniem 8 bar, 
co gwarantuje wysoką jakość produktu oraz 
długoletnią bezawaryjną pracę instalacji.  

PURMO  
– podłogówka  
z nową rurą PEXPenta

  Marka Purmo proponuje bardzo szerokie 
spektrum produktów znajdujących zastoso-
wanie w instalacjach ogrzewania podłogo-
wego, jak również instalacjach ogrzewania 
ściennego czy sufitowego. Wśród kompo-
nentów do ogrzewań płaszczyznowych 
można znaleźć bardzo różne typy izolacji 
systemowych.
Największą popularnością cieszy się system 
mocowania rur klipsami za pomocą ta-
kera – Rolljet. Jest to płyta z twardego styro-
pianu, pokryta jednostronnie folią z wtopioną 

siatką kotwiącą, która gwarantuje prawidło-
we mocowanie klipsów. Dodatkowo nadru-
kowana podziałka ułatwia przycinanie izola-
cji oraz układanie rur. 
Coraz częstszym wyzwaniem staje się instala-
cja ogrzewania podłogowego w starych re-
montowanych budynkach czy też nowych 
budynkach o konstrukcji lekkiej. Stropy drew-
niane cechują się przenoszeniem niewiel-
kich obciążeń użytkowych, co uniemożli-
wia zastosowanie tradycyjnego ogrzewania 
podłogowego w systemie mokrym. Dosko-
nałym rozwiązaniem dla takich obiektów bę-
dzie system suchej zabudowy Purmo, cha-
rakteryzujący się małym ciężarem oraz dużą 
wytrzymałością. Niebywałym atutem tego 
rozwiązania jest także natychmiastowa goto-
wość do pracy, tuż po skończeniu montażu  
i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej.
Bardzo ważnym elementem instalacji ogrze-
wań płaszczyznowych są rury, które oprócz 
odporności na korozję, muszą być wytrzyma-
łe na temperaturę i ciśnienie pracy instala-
cji, jak również uszkodzenia mechaniczne po-
wstające na etapie budowy. Marka Purmo 
proponuje szeroki zakres rur jednorodnych 
i wielowarstwowych. Wszystkie rury są wy-
posażone w niezbędną w instalacjach cen-
tralnego ogrzewania barierę antydyfuzyj-
ną, chroniącą przed przenikaniem tlenu do 

Nazwa systemu  ROLLJET System suchy 

Rura 
PexPenta PE-Xc; rura z polietylenu 
usieciowanego o 5-warstwowej 

konstrukcji, z barierą antydyfuzyjną 
centralnie w środku ścianki; 16x2 mm

PE-X/Al/PE; rura wielowarstwowa 
zbudowana z polietylenu 

usieciowanego, z warstwą 
stabilizująca aluminium, 

zapewniająca absolutną 
szczelność antydyfuzyjną; 14x2 mm

Długość pętli, 
rozstaw rur 77 m.b./obieg, 20 cm 2x50 m.b./obieg, 15 cm

Izolacja
 Rolljet – płyta ze styropianu EPS 100,  

gr. 25 mm, pokryta jednostronnie folią  
z wtopioną siatką kotwiącą zapewniającą 

prawidłowe mocowanie rury; 15 m2

system suchy – profilowane płyty 
oraz gładkie płyty uzupełniające 

gr. 35 mm ze spienionego 
polistyrenu klasy EPS 100 DEO  

(PS 20)

Taśma brzegowa 

miękka pianka polietylenowa  
z przymocowaną folią, którą wywija się na 
płytę styropianową, aby uchronić szczelinę 
między taśmą brzegową a matami przed 

wnikaniem jastrychu; 17 m.b.

miękka pianka polietylenowa;  
17 m.b.

Mocowania 

innowacyjny system mocowania rur 
bezpośrednio do izolacji za pomocą 

3D takera wyróżniającego się większą 
niezawodnością oraz prostotą i komfortem 

użytkowania, a także nowe 3D-klipsy 
wyposażone w haczyki skierowane  

w 3 kierunkach, co gwarantuje jeszcze 
lepsze trzymanie rury

rury układa się w kanalikach  
w płycie systemowej;  

w kanalikach montuje się 
stalowe profile w kształcie litery 

omega przytrzymujące rurę  
w rowkach.

Koszt systemu, 
cena producenta  53 zł netto/m2 175 zł netto/m2

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Jeden obiekt i 3 propozycje  
na podłogówkę

Układanie systemu
Do twardego styropianu EPS 100 z plecioną folią 
PP przypina się rurę spinkami za pomocą tackera 
lub wciska we wcześniej przymocowane listwy. 
Do jeszcze twardszego styropianu EPS 200,  
z formowanymi wypustami do trzymania rury, 

PRANDELLI  
– ogrzewanie podłogowe 
Thermorama 

  Rury systemu Thermorama. Do ogrze-
wania podłogowego (o.p.) możemy wybie-
rać rury różnego rodzaju: od najsłabszych 
jak PE-HD, PE-RT typ I, przez znacznie bardziej 
odporne na wysoką temperaturę PE-RT typ II 
do zapewniających najdłuższą żywotność 
giętkich rur z PE-X. Prandelli do swoich rur, 
przeznaczonych dla najbardziej wymaga-

jących klientów, używa tych dwóch ostat-
nich rodzajów materiałów. Dodatkowo prze-
dziela je rura aluminiowa, dodając w ten 
sposób jeszcze zalety metalu (m.in. 100% 
szczelność dyfuzyjną i pamięć kształtu po 
wygięciu). 
Te najbardziej zaawansowane technologicz-
nie to rury TRIS-UP z PE-RT/Al/PE-RT typ II oraz 
MULTYRAMA z PE-X/Al/PE-X w średnicach 14, 
16, 18 i 20 mm lub jednorodne TUBORAMA  
z PE-X z barierą EVOH w średnicach 15, 16, 17, 
18 i 20 mm. Na rury udzielana jest 10-letnia 
gwarancja od daty produkcji.

Nazwa systemu Thermorama

Rura TRIS-UP,  
PE-RT/Al/PE-RT typ II, 16x2

MULTYRAMA,  
PE-X/AL/PE-X, 16x2

MULTYRAMA,  
PE-X/AL/PE-X, 16x2

Długość pętli, rozstaw rur 77 m.b., 20 cm

Izolacja
styropian EPS 100 z fo-
lią odblaskową plecio-
ną PP gr. 25 mm, 15 m2  

styropian EPS 100 z fo-
lią odblaskową plecio-
ną PP gr. 30 mm, 15 m2  

styropian EPS 200 for-
mowany gr. 20/50 mm, 

15 m2  

Taśma brzegowa pianka PE gr. 8 mm x 18 cm wysokości z folią do wywinięcia na 
styropian, 16 m 

Mocowanie klipsy mocowane 
tackerem – 77 szt.

listwy mocujące 
modułowe – 15 mb -

Koszty systemu
782 zł netto 898 zł netto 1047 zł netto

52 zł netto/m2 60 zł netto/m2 70 zł netto/m2

  
Sterowanie 1 termostat analogowe Prandelli cyfrowe Prandelli
Szafka podtynkowa SP-2, 1/6 szt. 

Rozdzielacz
z zaworami regulacyjno-

-odcinającymi RO-6,  
1/6 szt. 

z zaworami regulacyj-
no-odcinającymi,  

z wkładkami termosta-
tycznymi RP-6, 1/6 szt.

z wkładkami termosta-
tycznymi i rotametrami 

RP-R-6, 1/6 szt.

Adapter 16x3/4”, 2 szt.

Termostat analogowy, elektro-
niczny M101, 1/6 szt.

analogowy, elektro-
niczny M101, 1 szt. cyfrowy WLTM-19, 1 szt.

Centralka - ze sterowaniem pompą 
o.p., M301, 1 szt.

cyfrowa ze 
sterowaniem pompą 

WLM2-1BA, 1 szt.
Siłownik - z adapterem i funkcją „first open”, M201, 1 szt.

Koszty
184 zł netto 312 zł netto 499 zł netto

12 zł netto/m2 21 zł netto/m2 33 zł netto/m2

Woda jest dostarczona do układu o tempe-
raturze poniżej 55°C. Do obliczeń kosztów  
na metr kwadratowy założono, że pomiesz-
czenie jest jednym z sześciu w tym obiekcie  
z ogrzewaniem podłogowym.
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należy wcisnąć rurę bez stosowania dodat-
kowych elementów mocujących. Styropian 
ten może służyć także do systemu suchego. 
Trzy warianty ułożenia rur z pierwszej tabeli róż-
nią się rodzajem rury i sposobem jej mocowa-
nia. W tańszej wersji zastosowano bardzo wy-
trzymałą, szczególnie dla parametrów o.p. rurę 
TRIS-UP mocowaną spinkami, a w droższej jesz-
cze bardziej odporną rurę MULTYRAMA ukła-
daną w specjalnie formowanym styropianie. 
Do kosztów materiałów należy doliczyć jesz-
cze koszt pozostałych elementów z drugiej 
tabeli obejmujący rozdzielacze i sterowanie.

Opcje sterowania 
Zaproponowano 3 wersje sterowania przy za-
łożeniu, że jest to jedno z sześciu pomiesz-
czeń z ogrzewaniem podłogowym i nie ma 
konieczności podmieszania wody zasilającej:  
1. Rozdzielacz wyposażony jest w zawory re-
gulacyjno-odcinające na obu belkach. 
Układ sterowany jest centralnie jednym ter-
mostatem wiodącym dla wszystkich 6 po-
mieszczeń, podłączonym do automatyki 
kotła obsługującego pompę o.p. lub bezpo-
średnio do pompy o.p.

W dolnej belce rozdzielacza zainstalowa-
ne są również wkładki termostatyczne z me-

talowymi pokrętłami, 
które po ich zdjęciu 
pozwalają dokręcić si-
łownik i sterować każ-
dą pętlą niezależnie. 
Sterowanie analogowym zarządza centralka, 
która załącza pompę o.p. na podstawie po-
dawanego lub nie przez termostaty napię-
cia 230 V. Utrzymują one temperaturę każdy 
w swoim pomieszczeniu. Oba elementy: cen-
tralka i termostat są elektroniczne.
3. Dodatkowo zastosowane przepływomie-
rze pozwalają w szybki i precyzyjny spo-
sób zrównoważyć układ. Jest to propozycja 
z najnowocześniejszym sterowaniem cyfro-
wym umożliwiającym tworzenie inteligentne-
go domu, z samodiagnostyką, chłodzeniem 
podłogi latem, sterowaniem przez Internet, 
tworzeniem niezależnych stref grzewczych  
w jednym układzie itp. A to wszystko w prosty 
intuicyjny sposób.  

Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40,  
80-298 Gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl
www.prandelli.pl
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Nowość SBS 
– system ogrzewania 
podłogowego KELLER

  System KELLER przeznaczony jest do mon-
tażu metodą mokrą. Rury montowane z uży-
ciem takera, folia wzmocniona tkaniną po-
lipropylenową odpowiedzialna za solidne 
zakotwienie spinek oraz ekranowanie ciepła 
do płyty grzewczej, rozdzielacze i szafki insta-
lacyjne, nowoczesna i intuicyjna automatyka 
sterująca oraz cała gama elementów uzu-
pełniających, sprawiają, że instalacja syste-
mu jest szybka i komfortowa, a jego długo-
letnia eksploatacja bezawaryjna. W ofercie 
systemu znajdują się również pozostałe ele-
menty niezbędne do wykonania ogrzewania 
podłogowego: taśmy dylatacyjne, klipsy, ta-
kery, rozwijaki, listwy montażowe, plastyfika-
tor, nożyce itp.

Rury KELLER o średnicy 17 mm produkowane 
są z doskonałej jakości polietylenu PE-RT, od-

W ofercie Grupy SBS pojawił się nowy produkt: kompletny system 
ogrzewania podłogowego KELLER bazujący na rurach jednorodnych 
KELLER PE-RT. System zawiera wszystkie elementy ogrzewania: rury, 
złączki, izolacje, rozdzielacze, 
szafki instalacyjne, automatykę 
i narzędzia niezbędne do 
sprawnego montażu.
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stwę osłony antydyfuzyjnej EVOH. Materiał 
PE-RT pozwala uzyskać wysoką długotermi-
nową wytrzymałość, tj. stabilność cieplną  
i ciśnieniową. Maks. temperatura pracy wy-
nosi 90oC, ciśnienie: 6 bar. 

…ekonomiczny. Niezaprzeczalną zaletą jest 
duża oszczędność materiału podczas mon-
tażu – rury dostępne są w zwojach o dłu-
gości 600 m, co pozwala uniknąć strat koń-
cówek. Rury są łatwe w układaniu, dzięki 
czemu skraca się czas montażu i zmniejsza-
ją koszty robocizny. Niższa cena rury oraz 
sprawny i szybki montaż dają efekt w postaci 
obniżenia kosztów inwestycji.
Rura KELLER o średnicy 17 mm pozwala uzy-
skać więcej ciepła przy dużo mniejszych 
oporach przepływu, co pozwala dodatkowo 
oszczędzić energię.

…wygodny w montażu. Rozwijanie długich 
zwojów rur i układanie prostych odcinków  

z wykorzystaniem rozwijaków jest szybkie  
i wygodne. Płyty styropianowe + folia izola-
cyjna wzmocniona tkaniną polipropylenową 
+ dobrana spinka mocująca sprawiają, że 
rura jest w łatwy i pewny sposób przytwier-
dzona do podłoża.  

pornego na wysoką temperaturę i zabezpie-
czone przed dyfuzją tlenu poprzez warstwę 
osłony antydyfuzyjnej EVOH.
Wszystkie elementy systemu zostały tak zhar-
monizowane, aby zapewnić długoletnią, 
bezawaryjną i energooszczędną eksploata-
cję. Istotnym elementem systemu są rozdzie-
lacze, pozwalające przenieść czynnik grzew-
czy do pętli grzewczych oraz go regulować. 

W ofercie systemu znajdziemy rozdzielacze 
1” z przepływomierzami i siłownikami, wypo-
sażone w zawór spustowo-odpowietrzający. 
Rotametry z regulacją pozwalają dokładnie 
zrównoważyć hydraulicznie pętle grzewcze. 
Rozdzielacze Keller mają od 2 do 12 sekcji. 
Do rozdzielaczy dedykowane są również es-
tetycznie wykonane szafki, w wersjach pod-
tynkowych i natynkowych. Ofertę automa-
tyki uzupełniają: grupy pompowe (dostępne 
także z pompą elektroniczną) oraz siłowni-
ki elektrotermiczne, moduły sterujące, ter-
mostaty i regulatory temperatury, które przy 
współpracy z rozdzielaczami pozwalają jesz-
cze dokładniej sterować temperaturą po-
mieszczeń.

System Keller jest…

…bezpieczny. Rury jednorodne eliminują 
niebezpieczeństwo zagniecenia układanych 
pętli grzewczych podczas wykonywania 
wylewki. Dzięki pamięci kształtu zminima-
lizowane jest niebezpieczeństwo zaślepie-
nia lub powstania przewężenia średnicy rury 
pod wpływem działania dużego obciąże-
nia np. od przejechania po rurze ciężką tacz-

ką, lub zdeptania 
układanych pętli 
grzewczych.

…odporny  
i trwały. Rury  
produkowane są 
z wysokiej jakości 
polietylenu, od-
pornego na wy-
sokie temperatury 
i zabezpieczone 
przed dyfuzją tle-
nu poprzez war-

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź,  
ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl,  
www.grupa-sbs.pl
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Nazwa systemu KELLER

Rura
KELLER PE-RT, rura 17x2mm produkowana z wysokiej jakości polietylenu PE-

RT, odpornego na wysoką temperaturę i zabezpieczone przed dyfuzją tlenu 
poprzez warstwę osłony antydyfuzyjnej EVOH

Długość pętli, 
rozstaw rur 62 m.b.; obliczeniowy rozstaw 25 cm

Izolacja płyta IZOROL-PP Keller ze styropianu EPS 100 gr. 30 mm pokryta folią wzmocnioną 
tkaniną polipropylenową pozwalającą na pewne i solidne zakotwienie spinek; 15 m2

Taśma 
brzegowa 

pianka polietylenowa gr. 8 mm i szer. 15 cm. Wykonana z nacięciami oraz  
z zamocowaną dodatkowo zakładką z folii PE szer. 25 cm służącą do zabezpieczenia 

styku taśmy brzegowej oraz płyty IZOROL przed wnikaniem jastrychu; 16 m.b.

Mocowania mocowanie rury do płyty izolacyjnej za pomocą dobrze dobranych i solidnie 
kotwiących spinek; montaż za pomocą takera; 155 szt.

Koszt systemu cena obliczeniowa: ~40 zł netto/m2 *; ~52 zł netto/m2 **

* cena m2 systemu ogrzewania podłogowego uwzględniającego rurę, izolację z folią, taśmę 
brzegową, spinki, rozdzielacz z zaworami termostatycznymi i rotametrami, szafkę, śrubunki 
** cena m2 systemu ogrzewania podłogowego uwzględniającego rurę, izolację z folią, taśmę 
brzegową, spinki, rozdzielacz z zaworami termostatycznymi i rotametrami, szafkę, śrubunki, si-
łowniki, automatykę sterującą i termostat pokojowy
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  Nagrodzony design

Regulator pokojowy Nea zwraca uwagę wy-
jątkowym i ponadczasowym wzornictwem, 
które w takiej wersji dostępne jest tylko w RE-
HAU – i które wyróżnione zostało prestiżową 
nagrodą reddot design podczas premiery na 
targach ISH 2013.

Montaż i obsługa 

Ten wysokiej jakości regulator jest kompakto-
wy i płaski. Wyposażono go w podświetlany, 

Regulator pokojowy Nea jest dostępny 
w następujących wariantach

Indeks:
H = Ogrzewanie (Heating)
HT = Ogrzewanie i programator czasowy (Heating & Timer)
HCT = Ogrzewanie / chłodzenie i programator czasowy  
(Heating / Cooling & Timer)

Nowy produkt w ofercie firmy Rehau

Regulator Nea 
dedykowany do ogrzewania 
płaszczyznowego

Nowy regulator 
pokojowy Nea 
firmy REHAU 
służy do regulacji 
temperatury  
w systemach 
ogrzewania 
płaszczyznowego 
– jest to jednakże 
rozwiązanie 
oferujące 
znacznie więcej. 
Nea przekonuje 
wzornictwem 
wyróżnionym 
nagrodą 
reddot design, 
nieskomplikowanym 
montażem, prostą 
obsługą i wieloma 

użytecznymi funkcjami. Dostępny jest w 3 wariantach: ogrzewanie  
(Nea H), ogrzewanie z programem sterowania czasowego (Nea HT)  
i ogrzewanie/chłodzenie z programem sterowania czasowego (Nea 
HCT). Regulator jest przeznaczony do pracy z napięciem 24 V i 230 V.

Regulator 
pokojowy Nea H

Regulator 
pokojowy Nea HT

Regulator pokojowy 
Nea HCT

Ogrzewanie + + +
Chłodzenie - - +

Redukcja temperatury poprzez 
zintegrowany program 
sterowania czasowego

- + +

Możliwość redukcji temperatury 
poprzez zewnętrzny 

programator czasowy Nea

+ + +

Wskazania aktualnej 
temperatury

+ + +

Wskazania aktualnej godziny  
i dnia tygodnia

- + +

Możliwość ustawiania  
3 programów czasowych  

dla każdego dnia

- + +

Tryb party i tryb urlopowy - + +
Możliwość podłączenia 

czujnika temperatury podłogi
- - +
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Ponadto urządzenie wyświetla godzinę. Indy-
widualnie można ustawić różne tryby pracy, 
np. „tryb obecności”, „tryb urlopowy” i „tryb 
party”. Regulator pokojowy Nea HCT można 
opcjonalnie połączyć z czujnikiem tempera-
tury podłogi.
Szczegółowe informacje odnośnie progra-
mu dostaw, parametrów technicznych oraz 
cen znajdują się w katalogu produktowym  
– pobierz.

Komponenty systemu Nea

Oczywiście regulator Nea  to jeden z ele-
mentów systemu regulacji i w zależności od 
wielkości obiektu, czyli w praktyce też wielko-
ści i skomplikowania instalacji na system ten 
składają się:
- regulator pokojowy Nea H, Nea HT lub Nea 
HCT;
- czujnik temperatury podłogi Nea (do od-
czytu temperatury podłogi oraz – w spe-
cjalnych zastosowaniach – do pomiaru tem-
peratury w pomieszczeniu);
- rozdzielacz regulacji Nea H i Nea HC (umoż-
liwia podłączenie maksymalnie 6 regulato-
rów pokojowych oraz 12 siłowników termicz-
nych w wersji 230 V AC lub 24 V AC);
- programator czasowy Nea (cyfrowy 2-ka-
nałowy programator czasowy z programem 
tygodniowym przeznaczony do podłączenia 
do rozdzielacza regulacyjnego Nea, umoż-
liwia centralne sterowanie pracą wszystkich 
podłączonych regulatorów pokojowych  
w trybie zredukowanym);
- siłownik termiczny (przeznaczony do stero-
wania zaworami na powrocie w rozdzielaczu 
obiegów grzewczych);
- transformator 50VA (używa się go w przy-
padku rozdzielaczy regulacji Nea zasilanych 
prądem  o napięciu 24 V).  

czytelny wyświetlacz LCD. Montaż przebiega 
prosto i bezpiecznie – jest możliwy zarówno 
na puszce podtynkowej, jak i ścianie.
Obsługa regulatora pokojowego Nea odby-
wa się za pomocą zaledwie trzech przyci-
sków. Dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi  
z obrazowymi symbolami nawigacja jest pro-
sta i intuicyjna. Na bieżąco mamy informację 
o statusie pracy.
Urządzenie wyposażone jest w funkcję zabez-
pieczenia przed nieupoważnionym dostę-
pem (blokady przycisków). Oferuje również 
różne poziomy uprawnień konfiguracyjnych, 
np. poziom użytkownika końcowego, serwiso-
wy czy ekspercki.

Mamy tutaj możliwość wyboru trybów pracy: 
automatycznego, standardowego, zreduko-
wanego oraz opcjonalnie WYŁ.  
Zakres regulacji od 6 do 37oC. Regulator 
umożliwia ustawianie temperatury zadanej 
krokowo co 0,5oC i ustawianie redukcji tem-
peratury.

Komfortowe funkcje

Dodatkowe funkcje regulatora ułatwiają co-
dzienne życie. Przykładowo dzięki programo-
wi sterowania czasowego zintegrowanego  
z wariantami HT i HCT można zaprogramo-
wać do trzech trybów czasowych dziennie. 

Firma Bartosz zaprasza na kolejny cykl szko-
leń nt.: „Wentylacja mechaniczna z odzy-
skiem ciepła oraz filtry do uzdatniania wody 
z kranu”
Na szkoleniach standardowo omówiona bę-
dzie ofertę firmy w zakresie produkowanych 
central i zestawów wentylacyjnych. Przed-
stawione będę najczęściej pojawiające się 
błędy i podpowiedzi jak ich uniknąć. Ponad-
to firma zaprezentuje zmiany, jakie zaszły  
w ofercie m.in. połączenie typoszeregów 
VENA i CNWB (do wielkości 6.0), dzięki cze-
mu poszerza się oferta urządzeń dedyko-
wanych do domów jednorodzinnych, za-
prezentuje także darmowy program Smart 
Ventilation Bartosz, który umożliwia sterowa-
nie pracą centrali za pomocą smartfona 
lub tabletu z oprogramowaniem Android.  
Szkolenie to także możliwosć poznania sys-
tem monitoringu pracy centrali, który umożli-
wia nadzór nad pracą centrali w dowolnym 
miejscu posiadającym dostęp do Internetu 
– Telemetria Bartosz. Ponadto szkoleniowcy 
poruszą też temat uzdatniania wody z kranu 
za pomocą systemu filtrów Aqua Revital – 
nowy produkt: system filtrów podzlewowych 
AQR 100 i AQR 100R.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Terminy 
szkoleń:
1.10 – Białystok; 15.10 – Olsztyn; 3.12 – Biały-
stok; 14.01 – Rzeszów; 15.01 – Kraków;
16.01 – Warszawa; 4.02 – Białystok; 11.03  
– Poznań; 12.03 – Wrocław; 13.03 – Katowice
Więcej 

BARTOSZ: szkolenia 
dla instalatorów  
i projektantów
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Roczna sprzedaż kotłów  
na paliwa stałe…
…w celach grzewczych w latach 
2010-2012 jest szacowana na 
ok. 200 tys. sztuk, wśród których 
udział małych kotłów na bioma-
sę wynosił do 20 tys. sztuk. 

Według szacunków IEO w Pol- 
sce użytkowanych jest blisko  
90 tys. kotłów dedykowanych na 
biomasę, w których spalane jest 
drewno opałowe, bądź pelet. 
Roczna sprzedaż przewyższa  
15 tys. sztuk, co oznacza, że rocz-
nie przybywa ponad 300 MW 
mocy. Roczna wartość sprzedaży 
– wielkości rynku, wynosi ponad 
150 mln zł. 
Zasadniczy obrót jest realizowany 
w segmencie kotłów do 70 kW –  
w przypadku kotłów dedykowa-
nych na biomasę jest to segment  
o mocach poniżej 40 kW i 40-70 kW, 
natomiast wśród kotłów wielopa-
liwowych dominuje segment po-
niżej 40 kW. 
Koszty jednostkowe w najbardziej 
popularnym segmencie, czyli do 
40 kW kształtują się na poziomie 
od 200 zł/kW, przy czym widocz-
ny jest spadek jednostkowej ceny 
za kW wraz ze wzrostem mocy 
urządzeń. Obecnie dostępne 
urządzenia do spalania biomasy 
mają wysoką sprawność – nawet 
do 94% w automatycznych ko-
tłach na pelet.

Perspektywiczny rynek 
małych kotłów na biomasę w Polsce

  Joanna Bolesta, Grzegorz Kunikowski, Anna Santorska, Aneta Więcka

  Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) 
przeprowadził w 2013 roku badanie rynku 
małych kotłów  na biomasę oraz  przedsię-
biorstw związanych z tym sektorem produkcji.
Do udziału w niniejszym badaniu zaproszeni 
zostali czołowi producenci oraz dystrybutorzy 
kotłów. Dane zebrano metodą badań ankie-
towych. Badano wielkość i strukturę sprzedaży. 
Pytania dotyczyły też kanałów dystrybucji i re-

gionalizacji sprzedaży, a także kierunków eks-
portu urządzeń. Analiza uzyskanych danych 
oraz publikacji posłużyła segmentacji odbior-
ców, określeniu specjalizacji producentów oraz 
ocenie ich pozycji na tle pozostałych firm. 
Zidentyfikowano 115 firm, które oferują zarów-
no małe kotły na biomasę, jak również wie-
lopaliwowe, w których biomasa stanowi pali-
wo dodatkowe. 

Wśród nich 59 producentów to producenci 
kotłów i urządzeń wykorzystujących bioma- 
sę jako paliwo podstawowe. Krajowy rynek 
to oferta ponad 500 urządzeń grzewczych  
i przeszło 130 urządzeń pozostałych kategorii, 
takich jak kominki oraz piece na biomasę.
Na rynku dostępne są różne rodzaje kotłów, 
gdzie stosuje się różne  rodzaje paliwa, stop-
nia automatyzacji i specyfiki konstrukcji.  
W kategorii kotłów, gdzie biomasa jest pa-
liwem podstawowym dominują jednak ko-
tły zasilane peletem drzewnym oraz drewnem 
kawałkowym, chociaż dostępne są również 
wykorzystujące słomę pod różnymi postaciami 
oraz odpady drzewne, tj. wióry, zrębki i trociny. 
Wyniki prac rozwojowych prowadzą do 
większej automatyzacji obsługi kotłów  
i wzrostu elastyczności ich pracy z innymi źró-
dłami przy zachowaniu efektu ekologicznego. 
Kotły na biomasę współpracują z automatyką 
pogodową, a także domowymi instalacjami 
centralnego ogrzewania. Najnowocześniej-
szy sprzęt grzewczy umożliwia uzyskanie wyso-
kich standardów komfortu, bezpiecznej obsłu-
gi, efektywności oraz norm emisyjnych, dzięki 
zastosowaniu sond lambda, automatycz-
nych podajników paliwa oraz automatyczne-
go oczyszczanie i odpopielania powierzchni 
grzewczych. Coraz powszechniejszy kieru-
nek rozwoju kotłów wyznacza integracja tych 
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urządzeń z instalacjami odbioru energii, m.in. 
kolektorami słonecznymi. W tym celu wykorzy-
stuje się magazyny ciepła.
Finansowanie inwestycji wspierają programy 
dopłat do zakupu kotłów Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej takie jak „KAWKA”, „Domy Energooszczęd-
ne”.  Potencjalnie największy wpływ na rynek 
kotłów na biomasę może mieć przygotowy-
wany z inicjatywy IEO i we współpracy ze 
Związkiem Pracodawców Forum Energetyki 
Odnawianej nowy program finansowania mi-
kroinstalacji OZE o nazwie „Prosument”.
W ramach badania rynku zidentyfikowano po-
nadto 191 zarejestrowanych przedsiębiorstw 
działających w sektorze biomasy i biopaliw 
stałych. Przygotowane przez Instytut zestawie-
nie obejmuje m.in. producentów, pośredników 
w obrocie, dostawców maszyn i firmy usługo-
we (np. transport, czy ubezpieczenia).
Zachęcamy do zapoznania się z pełną 
wersją raportu oraz bazy danych urzą-
dzeń i producentów. Po więcej informacji 
zapraszamy na stronę internetową Insty-
tutu Energetyki Odnawialnej www.ieo.pl.

Raport „Rynek kotłów i urządzeń na biomasę 
w Polsce – Podsu-
mowanie 2012 r.” 
kosztuje 369 zł 
brutto.

Pozostałe rapor-
ty opracowane 
przez IEO:
Rynek kolektorów 
słonecznych  
w Polsce 2012
Rynek fotowol-
taiczny w Polsce 
2012  

ści, wydajność odpływu wynosi od 0,4 do 0,5 l/s. 
Nowa nasadka do wypełnienia płytkami pasu-
je do wszystkich odpływów z serii Advantix.
Tak jak pozostałe produkty Viega, nasadkę 
można stosować przy uszczelnieniu warstwo-
wym, a w połączeniu z odpływem także przy 
tradycyjnym uszczelnieniu za pomocą warstw  
z bitumenu lub tworzywa sztucznego.

Uzupełnienie oferty rusztów Visign
Nowa nasadka stanowi uzupełnienie wyróż-
nionej wieloma nagrodami za wzornictwo 
serii rusztów Visign. Są one atrakcyjnym wizu-
alnie elementem dopracowanego, moduło-
wego programu odpływów łazienkowych  
i posadzkowych Advantix. Ruszty Visign na-
dają się zarówno do super płaskich odpły-
wów łazienkowych o wysokości montażowej 
62 lub 70 mm, jak i do modeli o wysokiej wy-
dajności, używanych w obiektach użytecz-
ności publicznej. Stosowane są również  
z powodzeniem w odpływach przeciwpoża-
rowych, balkonowych i tarasowych, zawsze 
stanowiąc atrakcyjny element aranżacji.
Fot. Viega  

Nasadka  
do wyłożenia 
płytkami do 
odpływów 
Advantix

  Nowa nasadka firmy Viega do wyłożenia 
płytkami ceramicznymi jest pierwszym roz-
wiązaniem tego typu na rynku, które obywa 
się bez ramki. Dodatkowy jej atut to niewielka 
wysokość montażowa, wynosząca zaledwie 
5 mm. Te właściwości sprawiają, że idealnie 
nadaje się do stylowych łazienek i salonów 
spa. Możliwość stosowania różnorodnych 
materiałów wykończeniowych, takich jak 
płytki ceramiczne, kamień czy szklane deko-
ry, zapewnia architektom wnętrz nieograni-
czone możliwości aranżacji. 
Nasadka wytrzymuje obciążenie do 300 kg  
i można ją wypełnić każdym materiałem  
o grubości od 5 do 30 mm. 

Wysoka wydajność
Woda odpływa poprzez wąską, umieszczoną 

na całym obwodzie krawędź pomiędzy pokry-
wą a posadzką. Pomimo jej niewielkiej szeroko-

Nowa nasadka do odpływów Advantix ma zamiast tradycyjnego 
rusztu wkładkę do wypełnienia płytkami. Dzięki temu odpływ staje się 
niemal niezauważalny. Mała z kolei wysokość montażowa pozwala na 
zastosowanie nawet szklanych dekorów.
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niem od 1952 roku, a pompami ciepła od 
ponad 30 lat. Po wielu latach doświadczeń 
pompy ciepła NIBE stały się najczęściej insta-
lowaną marką w Skandynawii, zdobywając 
tym samym zaufanie użytkowników z więk-
szości krajów Europy, w tym od 2002 roku 
również z Polski. Na popularność pomp cie-
pła NIBE wpływa niewątpliwie wysoka jakość 
produktu, niezawodność oraz bogata ofer-
ta produkowanych urządzeń, umożliwiają-
ca optymalne ich dopasowanie do wielkości 
i przeznaczenia budynku. Pompy ciepła NIBE 
charakteryzują się wysokim współczynnikiem 
sprawności COP, osiągającym wartość na-
wet 4,81 wg EN 14511 dla nowej powietrznej 
pompy ciepła NIBE F2030-7 kW przy A7/W35  
i przy B0/W35 dla pomp gruntowych. Za-
awansowana technologia pomp ciepła 
NIBE, doskonalona w Departamencie In-
nowacyjności, jest doceniana i nagradza-
na również w Polsce. Za pompę ciepła NIBE 
F1245 PC z wbudowanym chłodzeniem pa-
sywnym i możliwością wentylacji z odzyskiem 
ciepła i zdalnego sterownia, firma otrzymała 
szereg nagród, m.in. PUCHAR RENEXPO Po-
land w kategorii „Innowacyjna Technologia”, 
złoty medal MTP BUDMA i wyróżnienia na tar-
gach w Kielcach i Toruniu.

Nowe…

…gruntowe pompy ciepła o dużych  
mocach
NIBE stara się cały czas dostosowywać swoją 
ofertę do zmieniającego się rynku. 
Aktualnie do oferty dołączają nowe grun-
towe pompy ciepła NIBE o dużych mocach 
grzewczych. NIBE AP-BW30 to nowe gruntowe 
pompy ciepła o mocy od 29 aż do 160 kW 
w jednej jedostce! Oznacza to, że w jednej ka-
skadzie można osiągać łączną moc 6,4 MW, 

co zaspokaja potrzeby największych inwesty-
cji w Polsce. 

…pompy powietrzne monoblokowe: małe  
i duże o wyższych parametrach na zasilaniu 
systemu
Do bogatej oferty gruntowych pomp ciepła 
NIBE, w 2013 roku dołączyły nowe pompy po-
wietrze/woda typu monoblok: NIBE F2030  
o mocy 7 i 9 kW  oraz pompa z modulowaną 
mocą grzewczą i wbudowaną funkcją chło-
dzenia F2040 o mocy do 8, 12 i 16 kW poleca-
ne przede wszystkim do mniejszych budynków 
jednorodzinnych, a także nowe monobloki  
o większej mocy grzewczej NIBE F2300-14, 20 
kW oraz NIBE AP-AW30 o mocy 35 kW (przy A7/
W35 wg EN 14511), z możliwością łączenia  
w kaskady, polecane do obiektów o dużym 
zapotrzebowaniu na ciepło. Urządzenia, w za-
leżności od typu, zapewniają aż 58-65oC na 
zasilaniu systemu grzewczego, co czyni je ide-

Polacy cenią jakość i zaawansowanie  
technologiczne szwedzkich pomp 

Nowe pompy 
ciepła NIBE-BIAWAR 
gruntowe i powietrzne

  Małgorzata Smuczyńska*

  Dlaczego pompa ciepła  
NIBE-BIAWAR?

…po pierwsze doświadczenie
…po drugie jakość
…po trzecie zaawansowana technologia
Szwedzka firma NIBE zajmuje się ogrzewa-

Współistnienie na rynku obok 
siebie wielu producentów pomp 
ciepła stwarza ogromne problemy 
z wyborem właściwego dostawcy. 
Poniżej chciałabym przedstawić 
cechy, które wyróżniają pompy 
ciepła NIBE na tle istniejących 
na rynku urządzeń oraz pokazać 
aspekty stawiające firmę NIBE-
BIAWAR na pierwszym miejscu pod 
względem sprzedaży gruntowych 
pomp ciepła w Polsce. 

* dr inż. Małgorzata Smuczyńska, kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii, Nibe-Biawar Sp. z o.o.
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alnym rozwiązaniem do termomodernizacji 
budynków, w których użytkownicy chcą za-
chować istniejący system grzejnikowy. Pompy 
ciepła NIBE F2300 dzięki nowej wysokowydaj-
nej sprężarce spiralnej, pracującej w techno-
logii EVI, zapewniają temperaturę 63oC nawet 
przy temperaturze -25oC!
Wyższa efektywność w stosunku do poprzed-
nich modeli (przykładowo COP pompy ciepła 
NIBE F2030-7 kW wynosi aż 4,81 dla A7/W35 
wg EN 14511) i niski poziom hałasu (37/45 dB  
w odległości 2 m odpowiednio przy wysokiej/
niskiej prędkości wentylatora) stawia pompy 
ciepła NIBE MONOBLOK na najwyższej półce, 
pośród najlepszych pomp ciepła dostępnych 
na świecie. Systemy NIBE są skonstruowane  
w taki sposób, aby zapewnić prostą instalację 
i przyjemną obsługę urządzenia. Przykładem 
są elastyczne złącza antywibracyjne, w któ-
re wyposażone są jednostki zewnętrzne NIBE 
oraz bogata gama akcesoriów podnosząca 
komfort użytkowania pompy ciepła. Warto-
ścią dodaną pomp ciepła jest również wbu-
dowana taca ociekowa czy automatyczna 
regulacja wydajności pracy wentylatora. 

…pompy ciepła typu split 
Są doskonałym rozwiązaniem do nowych bu-
dynków. Jest to urządzenie typu powietrze/
woda składające się z jednostki zewnętrznej  
i wewnętrznej, które utrzymuje komfort cieplny 
w budynku przez cały rok, zapewniając jedno-
cześnie ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę 
użytkową nawet przy temperaturze -20oC. 
NIBE SPLIT oparta jest na technologii inwer-
terowej, dzięki czemu ma modulowaną moc 
grzewczą w zakresie 3-8, 3-12 i 4-16 kW (zgod-
nie z EN 14511 dla A7/W45) w zależności od 
typu jednostki zewnętrznej AMS 10. Cicha 
praca, szeroki zakres temperatury pracy (od 
-20oC do 43oC), szeroki wybór jednostek we-

wnętrznych ze zintegrowanym sterownikiem 
oraz modułem elektrycznym, dobieranych  
w zależności od zapotrzebowania na c.w.u.  
i łatwość obsługi to dodatkowe zalety pom-
py ciepła NIBE SPLIT, dzięki którym określenia 
„all inclusive” i „plug and play” idealnie do 
niej pasują. 
NIBE SPLIT spośród innych pomp ciepła wyróż-
nia elastyczność lokalizacji, prostota instalacji 
(pompa napełniona jest fabrycznie czynnikiem 
chłodniczym), a także „kompletność” urządze-
nia, które może stanowić samodzielne źródło 
energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania bu-
dynku i produkcji ciepłej wody użytkowej. 

Komfort pracy instalatora  
i zadowolenie klienta

W naszych dążeniach staramy się o maksy-
malne dostosowanie systemu z pompą cie-
pła do potrzeb klienta, które coraz częściej 
wybiegają poza te związane wyłącznie  
z ogrzewaniem domu. Naszym klientom ofe-
rujemy szereg systemowych rozwiązań za-
pewniających ogrzewanie domu, zarówno 
z instalacją grzewczą powierzchniową, jak 
i grzejnikową, przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej, kontrolowaną wentylację, chło-
dzenie pasywne i aktywne pomieszczeń  
w okresie letnim, ogrzewanie wody baseno-
wej, jacuzzi, sterowanie pracą systemu przez 
sieć GSM lub Internet. Ponadto prowadzimy 
stały monitoring możliwości dofinansowania 
inwestycji związanych z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii. Klienci, dokonu-
jąc wyboru naszych pomp ciepła, spośród 
szerokiej gamy produktów obecnych na pol-
skim rynku, wymieniają najczęściej takie za-
lety, jak: wysoki współczynnik sprawności 
pomp ciepła NIBE, który przyczynia się do 
najniższych kosztów eksploatacji tego typu 
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urządzeń, możliwość pracy pompy ciepła 
przy wysokiej temperaturze zasilania/powro-
tu 65/58oC, cichą pracę sprężarki na pozio-
mie 43 dB (moduł chłodniczy zainstalowany 
jest w osobnej, dźwiękoszczelnej obudowie), 
menu w języku polskim, prostotę obsługi oraz 
fachowe doradztwo techniczne.

Zaawansowane sterowanie  
i komfortowa obsługa wyświetlacza

Jednak najwyższa sprawność to jeszcze nie 
wszystko. Jednym z kilku czynników przyczy-
niających się najwyższego poziomu obsłu-
gi pomp ciepła było zaprojektowanie nowo-
czesnego, kolorowego wyświetlacza,  
z czytelnym menu sterowania w języku pol-
skim. Duży wyświetlacz pokazuje pełne in-
formacje o statusie pompy, czasie pracy, 
wszystkich temperaturach odczytywanych  
w urządzeniu. Intuicyjny interfejs, znacznie 
ułatwia dokonywanie wszelkich ustawień,  
zarówno instalatorowi przy uruchamianiu i re-
gulacji urządzenia, jak również użytkownikowi 
podczas późniejszej obsługi pompy. Przykła-
dem może być automatycznie uruchamia-

ny kreator rozruchu 
pompy, który w pro-
sty sposób prowadzi 
instalatora przez ko-
lejne poziomy menu 
w celu prawidłowej 
i kompletnej konfi-
guracji pracy urzą-
dzenia. Menu po-
mocy dostępne dla 
użytkownika zastę-
puje instrukcję i wy-
jaśnia na bieżąco 
wszystkie terminy  
i poszczególne funk-

cje, a także objaśnienia sposób rozwiązywa-
nia problemów, które mogą wywołać alarm 
w pompie ciepła. Kolejną cechą związaną  
z nowoczesnym, wysoko zaawansowanym 
sterownikiem pomp NIBE, jest możliwość jego 
aktualizacji i przekazywania danych przez 
port USB, a także możliwość podłączenia do 
Internetu, co ułatwia kontrolę, monitoring  
i regulację urządzenia przez instalatora, na-
wet na odległość przy wykorzystaniu progra-
mu serwisowego NIBE Applications czy syste-
mu internetowego NIBE UPLINK. 

Wyposażenie, gwarancja i …na start

Pompy ciepła NIBE objęte są 2-letnią gwa-
rancją z możliwością jej przedłużenia do  
5 lat. Firmy wykonawcze, które zajmują się 
instalacją naszych pomp ciepła chwalą 
przede wszystkim proste podłączenie urzą-
dzeń, głównie ze względu na to, że niezbęd-
ny osprzęt jest fabrycznie montowany bez-
pośrednio w urządzeniu (moduł chłodniczy, 
pompy obiegowe dolnego i górnego źródła, 
tzw. „miękki start”, zaawansowany system 
sterowania z automatyką pogodową, trój-
stopniowy moduł elektryczny o mocy 9 kW, 
czujnik kolejności faz) lub dostarczany w kom-
plecie z pompą ciepła (filtry zanieczyszczeń, 
czujniki temperatury, naczynie wzbiorcze 
dolnego źródła z zaworem bezpieczeństwa, 
czujnik temperatury zewnętrznej z obudową, 
złączki zaciskowe, rurki przyłączeniowe dol-
nego źródła). Ważnym aspektem, z ich punk-
tu widzenia, jest również szybkość realizacji 
zamówień oraz znikoma liczba awarii pomp 
ciepła NIBE.  

www.biawar.com.pl

  Koszty ogrzewania domu zależą od wie-
lu czynników, w pierwszym rzędzie od jego 
standardu izolacyjności cieplnej, a następ-
nie od rodzaju paliwa i sprawności systemu 
grzewczego. W zależności od wyboru paliwa 
czy nośnika energii, można porównać z du-
żym przybliżeniem koszty wytworzenia 1 kWh 
ciepła i tym samym ogrzewania budynku.

Założenia do porównania kosztów  
ogrzewania:
• ceny paliw i energii elektrycznej: stan na li-
piec 2013 r.;
• cena gazu ziemnego – rzeczywista (w zależ-
ności od ilości zużywane gazu); wg aktualnych 
taryf jednego ze sprzedawców należącego do 
grupy PGNiG (wg taryfy W-3.6 z uwzględnie-
niem opłat przesyłowych stałych i zmiennych); 
w analizowanym domu wynikowa cena 1 m3 
gazu wynosi: kocioł starego typu: 2,09 zł brut-
to/m3 (dla zużycia gazu: 3520 m3/rok), ko-

cioł tradycyjny: 2,13 zł brutto/m3 (dla zuży-
cia gazu: 2900 m3/rok), kocioł kondensacyjny: 
2,20 zł brutto/m3 (zużycie gazu: 2370 m3/rok);
• olej opałowy – ceny detaliczne z lipca 2013 r.: 
3,87 zł brutto/litr (za: olej-opałowy.pl)
• gaz płynny – cena gazu płynnego może 
zmieniać się w ciągu roku i na przestrzeni kil-
ku lat. Cena zakupu zależy również od wy-
branego dostawcy paliwa. W lipcu 2013 r. 
średnia cena gazu płynnego w kraju wynosi 
2,99 zł/litr (za: cena propanu.pl);
• węgiel – ceny rynkowe zakupu paliw o po-
twierdzonej jakości (polscy producenci); 
„ekogroszek”: 900 zł brutto/tonę,miał: 500 zł 
brutto/tonę;
• drewno opałowe – cena zależy od rodzaju 
drewna i jego jakości, do porównania przy-
jęto cenę drewna: 180 zł brutto/mp, peletu: 
850 zł brutto/tonę
• energia elektryczna – ceny średnie, aktual-
ne na 07.2013: pompa ciepła gruntowa, tary-

Koszty wytwarzania 
1 kWh ciepła z… gazu,  
oleju, prądu

  opracowano na podstawie www.viessmann.pl

Koszty ogrzewania domu wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej 
stanowią przeciętnie od 70 do 80% rocznych kosztów eksploatacji domu. 
Tak więc od zastosowanego rozwiązania grzewczego zależeć będzie 
większość stałych wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

http://www.instalreporter.pl
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fa G12 (noc/dzień w proporcji 60/40% zużycia 
energii rocznie); pompa powietrzna, tary- 
fa G11; grzejniki akumulacyjne, taryfa G12  
w proporcji noc/dzień: 80/20%;
• uwaga! Ceny energii elektrycznej (kosz-
ty ogrzewania), zależą w dużym stopniu od 
sprzedawcy prądu i wyboru taryfy – różnice 
mogą wynieść od kilkunastu do ponad 1000 
zł/rok. Przykładowo, dla powietrznej pompy 
ciepła (taryfa G11, zużycie prądu 8100 kWh/
rok), najniższe koszty prądu: 4418 zł brutto/rok, 
najwyższe: 5577 zł brutto/rok;
• każdy właściciel domu może wybrać sprze-
dawcę prądu. Warto więc sprawdzić od kogo 
najlepiej kupować energię elektryczną. Łatwo 
można to zrobić kalkulatorem Urzędu Regula-
cji Energetyki – na stronie: www.maszwybor.
ure.gov.pl (link bezpośredni do kalkulatora).

Wnioski wynikające z porównania  
kosztów ogrzewania:
• najniższe koszty eksploatacji uzyskuje sys-
tem z pompą ciepła gruntową;
• rozpiętość kosztów wynosi ponad 3,6 razy 
między najtańszą, a najdroższą formą ogrze-
wania
• olej opałowy oraz gaz płynny stanowią 
paliwa, dla których ceny podlegają znacz-
nym wahaniom;
• przyjazną środowisku alternatywą przy bra-
ku dostępu do gazu ziemnego są kotły opa-
lane różnymi formami drewna. Można do-
datkowo polecić jako ich uzupełnienie, 
zastosowanie kolektorów słonecznych, aby  
w okresie letnim wyłączyć kocioł;
• niemal takie same koszty eksploatacji, przy 
zdecydowanie wyższym komforcie użytko-

wania i w zgodzie ze środowiskiem natural-
nym, daje zastosowanie w miejsce kotła na 
węgiel – gazowego kotła kondensacyjnego 
(gaz ziemny) z kolektorami słonecznymi
• węgiel nie jest wcale tanim paliwem,  
a przy tym należy uwzględnić trudności z do-
stępnością dobrej jakości paliwa w sezonie 
grzewczym, wahania cen, niski komfort użyt-
kowania i zanieczyszczenie środowiska natu-
ralnego, a także bliskiego otoczenia (poru-
szane np. przez użytkowników zabrudzenie 
komina, dachu).

Komentarz do porównania kosztów 
ogrzewania
Przyjęte do porównania kosztów ogrzewania 
sprawności źródeł ciepła wynikają z szacunków.
Znaczne obniżenie sprawności kotłów na pa-

liwo stałe może wynikać ze stosowania pa-
liwa nienajlepszej jakości i niewłaściwie do-
branej mocy kotła do potrzeb cieplnych 
budynku.
Szczególnie w przypadku kotłów na pali- 
wo stałe (węgiel, drewno) zachodzi znacz- 
ne obniżenie sprawności w okresie letnim  
i przejściowych, mające wpływ na spraw- 
ność średnioroczną. Obniżenie sprawności  
kotłów na paliwo stałe następuje wówczas  
w trybie podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej, gdzie zapotrzebowanie na ciepło wystę-
puje sporadycznie w ciągu dnia. Duża pojem-
ność wodna kotłów na paliwo stałe wymusza 
podgrzanie schłodzonej wody kotłowej (straty 
rozruchowe), a następnie oddawanie zbęd-
nego ciepła do otoczenia (straty postojowe).
Źródło: www.viessmann.pl  

Koszty wytworzenia 1 kWh ciepła, zł/kWh 
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Roczne koszty ogrzewania domu 160 m2 wraz z wodą użytkową 
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 Remont instalacji grzewczej – wybrane zagadnienia

Pomieszczenie 
Zgodnie z DzU 02.75.690 par.172, kubatura po-
mieszczenia z kotłem nie może być mniejsza 
niż 8 m3 dla urządzeń pobierających powie-
trze do spalania z tego pomieszczenia i nie 
mniejsza niż 6,5 m3 dla urządzeń z zamkniętą 
komorą spalania. Wysokość pomieszczenia 
kotłowni powinny mieć wysokość co najmniej 
2,2 m. W budynkach jednorodzinnych, miesz-
kalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji 
indywidualnej, wzniesionych przed dniem  
15 czerwca 2002 r., dopuszcza się instalo-
wanie gazowych kotłów grzewczych w po-
mieszczeniach technicznych o wysokości co 
najmniej 1,9 m (dotyczy kotłowni moderni-
zowanych). Gdy używamy jako paliwa gazu 
płynnego (LPG – propan), kotłownia musi być 
umiejscowiona powyżej poziomu terenu.

Ogrzewanie i ciepła woda
Kotły dwufunkcyjne są polecane przede 
wszystkim w mieszkaniach lub domach,  
w których między urządzeniem grzewczym 
i najdalej wysuniętym punktem czerpalnym 
ciepłej wody (np. baterią) jest stosunkowo nie-
wielka odległość. Im odległość ta jest większa, 

tym dłuższy czas potrzebny na przepłynięcie 
ogrzanej wody z kotła do baterii. Dla przykładu: 
jeśli do baterii woda jest doprowadzona rurą 
miedzianą o długości 10 m i średnicy DN 15, 
to czas potrzebny na jej na przepłynięcie od 
kotła do baterii wyniesie ok. 20 sekund. 
Należy również pamiętać, że w przypadku ko-
tłów dwufunkcyjnych wydajność ciepłej wody 
użytkowej zależy od ich mocy. Oznacza to, że 
podgrzewając wodę o 30oC, kocioł dwufunk-
cyjny o mocy 24 kW jest w stanie wyproduko-
wać około 115 litrów ciepłej wody w ciągu  
10 minut. W przypadku, gdy domownicy zuży-
wają większe ilości ciepłej wody potrzebny jest 
zestaw kotła z dodatkowym zasobnikiem lub 
kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej 
wody (warstwowym lub z wężownicą).

Instalacja hydrauliczna
Ze względu na dostęp powietrza do tego 
typu instalacji i korozję jej elementów wy-
konanych ze stali rozsądnym rozwiązaniem 
jest wymiana istniejącej sieci rurociągów 
na nowe oraz zastosowanie współczesnych 
przewodów wykonanych z tworzyw sztucz-
nych lub z miedzi. Jedną z korzyści wymia-
ny instalacji jest zwiększenie jej żywotności 
oraz możliwość podziału ogrzewania na stre-
fy grzewcze. Oczywiście wymiana systemu 

oznacza dodatkowe 
koszty inwestycyjne, 
jednak pozostawiając 
starą instalację musi-

my liczyć się z kosztami 
jej płukania. Ponadto 
często w efekcie płu-
kania okazuje się, że 
stara instalacja jest po 
prostu dziurawa. Dla-
tego zwykle lepiej jest 
od razu, świadomie 
zaplanować wymia-
nę instalacji na nową. 
Należy również pamię-
tać, że większość wi-
szących kotłów gazo-
wych przeznaczonych jest do współpracy  
z instalacjami ciśnieniowymi z przeponowymi 
naczyniami wzbiorczymi. 

Komin
Planując wymianę kotła należy zwrócić rów-
nież uwagę na rodzaj i stan przewodów spali-
nowych. Jeśli dotychczas użytkowano kocioł 
starszego typu o stosunkowo niskiej spraw-
ności, to prawdopodobnie komin odpro-
wadzający spaliny nie jest dostosowany do 
współpracy z nowoczesnymi kotłami, które 
wymagają kominów odpornych na działanie 
kondensatu powstającego w wyniku wykra-
plania się pary wodnej ze spalin. Dodatkowo 
w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spa-
lania oraz kotłów kondensacyjnych ze wzglę-
du na nadciśnienie wytwarzane przez wen-
tylator kotła powinny zapewniać szczelność 
uniemożliwiającą wypływ spalin do pomiesz-
czeń. Należy również pamiętać, że ze wzglę-
du na obowiązujące przepisy budowlane, 
spaliny z kotłów (w tym również kondensacyj-
nych) mogą być odprowadzane przez ścianę 
budynku jednorodzinnego, jeśli moc urządze-

nia nie przekracza 21 kW, a w przypadku bu-
dynków wielorodzinnych 5 kW.

Wentylacja
Wentylacja pomieszczenia, w którym zainstalo-
wany będzie nowy kocioł również może wyma-
gać zmian. Co prawda wentylacja wywiewna 
może zwykle pozostać niezmieniona (przekrój 
min. 200 cm2), ale jeśli zdecydujemy się na ko-
cioł z zamkniętą komorą spalania lub konden-
sacyjny i powietrze do spalania będzie do-
prowadzane bezpośrednio z dworu poprzez 
system spalinowo-powietrzny, to będziemy mo-
gli zrezygnować z wentylacji nawiewnej. 

Instalacja kanalizacyjna
W przypadku wymiany kotła na nowy kocioł 
stojący lub wiszący instalacja kanalizacyjna 
nie wymaga zmian, za wyjątkiem przypadku, 
gdy nowy kocioł to urządzenie kondensacyj-
ne. Ze względów bezpieczeństwa instalacja 
odprowadzenia kondensatu powinna być 
wyposażona w zasyfonowanie zapobiegają-
ce ewentualnemu wydostawaniu się spalin 
do pomieszczenia.

Odpowiedzi udzielił:
Edmund Słupek  
Product Manager
Bosch Termotechnika

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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wiązanie to jest skuteczne, lecz wiąże się ze 
zjawiskiem dysproporcji ilości powietrza na-
wiewanego w stosunku  do wywiewanego. 
W pomieszczeniach wytwarza się silne „pod-
ciśnienie” (niewskazane w domach z ko-
minkiem) i nierzadko słychać naprzemian 
zwiększający się i zmniejszający przepływ po-
wietrza z anemostatów, bądź kratek wentyla-
cyjnych. 
• Następne z rozwiązań to podmieszanie, 
gdzie część ciepłego powietrza usuwanego 
wprowadza się do komory czerpni. Płynne 
sterowanie siłownikiem przepustnicy za po-
mocą sygnału PWM daje bardzo dobre rezul-
taty. Wadą rozwiązania jest właśnie owe zja-
wisko mieszania się powietrza świeżego ze 
zużytym. Najlepszym rozwiązaniem jest inte-
ligentny system kontroli prędkości obrotowej 
wentylatora nawiewnego, polegający na 
ciągłym monitorowaniu temperatury w ob-
szarze szronienia wymiennika i płynnym stero-
waniu wentylatora sygnałem PWM bądź na-
pięciowym 0-10 V na podstawie specjalnego 
algorytmu. Praca takiego systemu nie jest  
w ogóle odczuwalna, a wymiennik nie ule-
gnie oblodzeniu nawet podczas występo-
wania wyjątkowo niskiej temperaturze ze-
wnętrznej.

Ważnym elementem jest sama konstruk-
cja obudowy rekuperatora. Urządzenia zbu-
dowane na szkielecie z profili aluminiowych 
mają mnóstwo mostków termicznych. Dosko-
nale widać to zjawisko na obrazach z kame-
ry termowizyjnej. Ściany boczne są chłod-
ne (kolor zielony, niebieski), natomiast profile 
transportują ciepło ze środka na zewnątrz 
(kolor żółty, pomarańczowy). Pod kątem wy-
sokiej izolacyjności dobrze spisują się kon-
strukcje wypełnione kształtkami z EPP oraz 
dwupłaszczowe, metalowe obudowy izolo-
wane wewnątrz wełną mineralną.
 
Rekuperator zimą... prawie jak kocioł

Największą sprawność rekuperatora uzy-
skujemy podczas jego użytkowania w okre-
sie zimowym. Wynika to z faktu występowa-

Niektóre aspekty  
pracy rekuperatorów  
w małych obiektach  

  Michał Kamyk

  Uzyskanie właściwej skuteczności 
odzysku ciepła i …rozwiązanie  
problemów z zamarzaniem

Problem z uzyskaniem sprawności deklaro-
wanej przez producenta pojawia się prak-
tycznie w każdym przypadku i każdy do-
świadczony instalator doskonale zdaje sobie 
z tego sprawę. Wynika to głównie z faktu, iż 
rozległa instalacja wentylacyjna zamontowa-
na na obiekcie zachowuje się zupełnie ina-
czej, niż średniej długości przewody wentyla-
cyjne zamontowane w laboratorium, gdzie 
badany był rekuperator i wyznaczano jego 
sprawność. Warunki w pomieszczeniach 
mieszkalnych nie są stałe. Zmienia się wilgot-
ność powietrza (wzrost podczas gotowania 
czy korzystania z łazienki, spadek wilgotności 
przy pracującym ogrzewaniu), liczba osób 
przebywających w budynku, otwierane są 
drzwi i okna, itp. 
Pomijając ten fakt, dąży się jednak do uzy-
skania jak najwyższej wartości odzysku, dlate-
go zawsze należy pamiętać o starannym za-
izolowaniu kanałów wchodzących w skład 
systemu wentylacyjnego.
Istotnym elementem, decydującym o spraw-
ności jest dobór właściwego urządzenia. Za-

stosowany w rekuperatorze wymiennik cie-
pła musi cechować wysoka szczelność, 
odpowiednio duża w stosunku do przepły-
wu powietrza powierzchnia wymiany ciepła 
oraz jakość materiałów zastosowanych do 
jego budowy. Stosowanie wymienników nie 
renomowanych producentów lub konstrukcji 
„garażowych” wpływa ujemnie na ogólną 
pracę urządzenia. Odpowiedni poziom odzy-
sku może zapewnić dobrej klasy wymiennik 
krzyżowo-przeciwprądowy lub spiralno-prze-
ciwprądowy. Każdy z nich jednak zamarza  
i nie ma tutaj wyjątków, gdyż pewnych zja-
wisk fizycznych nie da się wyeliminować, dla-
tego rekuperator powinien być wyposażony 
w odpowiednio działający system zapobie-
gający szronieniu.

Istnieje kilka rozwiązań trybu  
rozmrażania. 
• Część producentów stosuje wyłącznie 
grzałki wstępne, co nie jest dobrym rozwią-
zaniem, gdyż powoduje wyraźny wzrost po-
boru energii elektrycznej podczas mrozów. 
• Kolejnym rozwiązaniem jest zatrzymanie 
pracy wentylatora nawiewnego w celu szyb-
szego ogrzania wymiennika ciepłym po-
wietrzem czerpanym z pomieszczeń. Roz-

Od redakcji

W numerze 7/2012 InstalReportera za-
prezentowaliśmy blok tematyczny po-
święcony rekuperatorom. 
Zadaliśmy wtedy producentom kilkana-
ście pytań na temat budowy rekupera-
torów, sprawności, ich usytuowania  

i montażu… Dziś z kolei poruszamy kilka 
innych praktycznych aspektów związa-
nych z pracą tych urządzeń. 

→ Kliknij i pobierz artykuł „Rekuperatory – 
trudne pytania, jasne odpowiedzi”.

Temperatura powietrza podczas 
ubiegłej zimy wielokrotnie osiągała 
poziom poniżej -15oC. Zakładając ta-
kie warunki oraz fakt, że temperatu-
ra powietrza w pomieszczeniach nie 
spada poniżej 20oC, natomiast wil-
gotność nie jest niższa niż 50%, dobrej 
jakości rekuperator będzie zaopatry-
wał budynek w świeże powietrze  
o temperaturze od 15oC do 19oC.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/07/IR_2012_07_Rekuperatory.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/07/IR_2012_07_Rekuperatory.pdf
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ścieków. To, co na pozór wydaje się śmiesz-
ne i niewiarygodne, tak naprawdę było po-
wodem niejednego remontu domu i awarii 
układów elektroniki rekuperatora. 

Czerpnia powietrza…

Lokalizacja czerpni świeżego powietrza to 
wbrew pozorom sprawa dość istotna. Jej 
umiejscowienie ma wpływ na temperaturę 
powietrza dostarczanego do rekuperatora,  
a więc pośrednio i na temperaturę w kana-
łach nawiewnych. Schłodzenie powietrza  
o temperaturze 20oC wymaga znacznie 
większego nakładu energii niż w przypad-
ku powietrza wejściowego o temperaturze 
35oC. Analogicznie jest w przypadku dogrze-
wania, dlatego prócz zwykłego „kawałka 
metalu” wielu użytkowników decyduje się na 
montaż wymiennika gruntowego. Transpor-
towanie powietrza poprzez wymiennik płyto-
wy bądź glikolowy niesie ze sobą wymierne 
korzyści w postaci chłodniejszego powie-
trza latem i cieplejszego w okresie zimowym. 
Należy również wspomnieć, iż w przypadku 
stosowania odpowiedniego GWC, system za-
pobiegający szronieniu wymiennika rekupe-
ratora jest nieaktywny praktycznie przez cały 
sezon zimowy.
W przypadku braku systemu wstępnego do-
grzewania/schładzania powietrza, czerpnia 
powinna znajdować się w ścianie północ-
nej, lub w miejscu gdzie nie docierają pro-
mienie słoneczne. Ogrzanie czerpni i ścia-
ny w wyniku działania słońca może podnieść 
wartość temperatury czerpanego powietrza 
o kilka stopni. Zjawisko to ma ujemny wpływ 
na sprawność rekuperatora latem. Montaż 
czerpni dachowej w przypadku pokrycia da-
chu blachodachówką, bądź gontem rów-
nież nie jest dobrym rozwiązaniem. Dach ze 

względu na swą powierzchnię nagrzewa się 
bardzo szybko, a elementy metalowe pod-
czas upału osiągają bardzo wysoką tempe-
raturę. 

Newralgiczne elementy  
rekuperatora, najczęściej  
ulegające awarii…

Dostępne na rynku rekuperatory różnią się 
od siebie technologią budowy, wyposaże-
niem, rodzajem zastosowanego wymiennika 
oraz wentylatorów, które ze względu na swój 
ciągły charakter pracy, najbardziej narażone 
są na uszkodzenie. Czołowi producenci naj-
powszechniej stosowanych wentylatorów EC 
mają wieloletnie doświadczenie, dzięki cze-
mu awaryjność ich produktów jest bardzo 
mała. Obecnie uszkodzenia tego typu wen-
tylatorów, wyposażonych w układy ciągłej 
kontroli prądu uzwojeń, zabezpieczenia nad-
napięciowe oraz przeciwprzepięciowe nale-
żą do rzadkości. 

Największym zagrożeniem dla układów au-
tomatyki rekuperatora są występujące dość 
często przepięcia na linii zasilania oraz wyła-

nia wówczas największej różnicy pomiędzy 
temperaturą wewnątrz pomieszczeń a ze-
wnętrzną. Można wtedy ocenić orientacyj-
ną wartość sprawności naszego urządzenia 
poprzez dokładny pomiar wartości tempe-
ratury. 
Wszystko zależy również od tego, jak długo 
taka aura będzie się utrzymywać. Jeżeli jest 
to zjawisko trwające krótko (kilka godzin  
w ciągu nocy), nie będzie ono miało wpływu 
na pracę systemu. Dłuższa praca urządze-
nia w tak skrajnych warunkach z pewnością 
spowoduje zadziałanie systemu antyzamro-
żeniowego, a w zależności od jego rodzaju 
wywoła spadek wydajności nawiewu (korek-
cja obrotów wentylatora) lub w najgorszym 
wypadku wzrost poboru energii elektrycznej 
(praca nagrzewnicy wstępnej).

Kondensat  
w rekuperatorach...

Obecność kondensatu w wymienniku ciepła 
zamontowanym w rekuperatorze to zjawisko zu-
pełnie normalne. Z efektem kondensacji pary 
wodnej mamy do czynienia szczególnie w przy-
padku dużej różnicy temperatury powietrza 
wlotowego (z czerpni) oraz wywiewanego z po-
mieszczeń, czyli głównie w okresie zimowym. 

Przyjmując stałą temperaturę wewnątrz bu-
dynku (na poziomie około 22oC), ilość od-
prowadzanego płynu będzie się zwiększać 

wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz. 
Istotny wpływ na wzrost objętości odpro-
wadzanego kondensatu ma poziom wilgot-
ności powietrza wewnątrz wentylowanych 
pomieszczeń. Im wyższa jest wilgotność po-
wietrza w budynku, tym intensywniejsze jest 
zjawisko kondensacji. Suche powietrze może 
natomiast całkowicie zahamować proces 
wykraplania. Jest to czynnik często pomijany 
lecz mający ogromny wpływ na sprawność 
całego rekuperatora. Obecna w wymienni-
ku wilgoć może zwiększyć transfer ciepła na-
wet o kilkadziesiąt watów. W rzeczywistości 
wymiennik, w którym to zjawisko nie wystę-
puje ma niską sprawność i niewiele wspólne-
go z produktem dobrej jakości. 
W profesjonalnym wymienniku ciepła, przy 
odpowiedniej różnicy temperatury i pozio-
mach wilgotności powietrza woda musi się 
pojawić, dlatego producenci rekuperato-
rów instalują w urządzeniach wanny ocieko-
we. Spływający po ściankach wymiennika 
kondensat odprowadzany jest do owej tacy, 
a następnie do instalacji kanalizacyjnej. Naj-
istotniejszym elementem układu odprowa-
dzania skroplin jest syfon, w którym cały czas 
powinna znajdować się woda, w celu bloko-
wania zapachów przedostających się z ka-
nalizacji. Doskonałym rozwiązaniem jest do-
stępny na rynku syfon z kulką. Tego typu 
rozwiązanie jest skuteczne nawet w przypad-
ku odparowania wody z układu odprowa-
dzania skroplin. Syfon to niezbędny element 
systemu. Pozwala on odprowadzić niemal 
cały płyn, gdyż działa na zasadzie pompy 
grawitacyjnej. Wykonanie odpływu zwykłą, 
prostą rurką (dodatkowo pod małym kątem) 
może spowodować, iż przy pracujących ze 
średnią wydajnością wentylatorach reku-
peratora, wanna będzie pełna kondensa-
tu i ani kropla nie zostanie odprowadzona do 

W wymiennikach krzyżowych,  
a w szczególności krzyżowo-prze-
ciwprądowych ilość odprowadza-
nego kondensatu może przekro-
czyć nawet 1 l/h

Problem trwałości dotyczy przede 
wszystkim podzespołów sprowa-
dzanych przez niektórych produ-
centów z dalekiego wschodu. Nie 
bez powodu cena wentylatorów AC 
oraz EC stamtąd pochodzących jest 
tak niska. Wbrew pozorom najsłab-
szym elementem nie jest umiesz-
czona w nich elektronika, lecz 
kiepskiej jakości łożyska, dające  
o sobie znać po roku eksploatacji.

http://www.instalreporter.pl
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dowania atmosferyczne. Uderzenie pioruna 
w linię sieci energetycznej niemal na pew-
no uszkodzi rekuperator, który pracuje prak-
tycznie 24h na dobę. Należy odłączać na-
pięcie zasilania rekuperatora podczas burzy, 
szczególnie na obszarach poza miejskich. Do 
dobrej praktyki instalatorskiej należy również 
montaż ograniczników przepięć w rozdzielni 
zasilania budynku. 

Filtry: podstawowe i wyższych klas, 
czyścić czy wymieniać, koszty  
wymiany...

W codziennie użytkowanym domu jednoro-
dzinnym wentylacja mechaniczna z odzy-
skiem ciepła pracuje niemal bez przerwy. 
Obecny wewnątrz pomieszczeń mieszkal-
nych kurz dostaje się do instalacji wentylacyj-
nej wraz w wywiewanym powietrzem, powo-
dując jej zanieczyszczenie. 
Podobnie zjawisko występuje po stronie 
czerpni świeżego powietrza. Bliskie sąsiedz-
two drogi, bądź zbiorników wodnych jest źró-
dłem wielu zanieczyszczeń takich jak pyłki 
czy choćby insekty. Oczywista jest więc ko-
nieczność stosowania filtrów różnego typu. 

Należy jednak pamiętać o okresowej kon-
troli filtrów oraz ewentualnej ich wymianie. 
Warto przed zakupem urządzenia spraw-
dzić koszt wymiany kompletu wkładów fil-
tracyjnych. 
W produktach krajowych bardzo często wy-
mienia się jedynie tkaninę filtracyjną, któ-
ra jest tania i ogólnodostępna. Jednorazowa 
wymiana filtrów dedykowanych w zachod-
nich konstrukcjach to koszt rzędu nawet 80 
złotych. Czasookres wymiany wkładów filtra-
cyjnych nie powinien być dłuższy niż 3 mie-
siące. Częsta wymiana wiąże się z nakłada-
mi finansowymi, dlatego warto wziąć to pod 
uwagę.  

Filtry montowane seryjnie w rekupera-
torach dedykowane są do pracy w wa-
runkach niewielkiego zanieczyszczenia 
środowiska. Najczęściej spotykane filtry 
klasy G-4 w zdecydowanej większości 
przypadków spełniają swoje zadanie, 
chroniąc wymiennik ciepła przed za-
brudzeniem i spadkiem sprawności od-
zysku ciepła.

W „Rzeczpospolitej” czytamy, że z odwiertu  
w pobliżu Lęborka na Pomorzu od ponad mie-
siąca jest wydobywany gaz łupkowy. Z informa-
cji wynika, że z odwiertu, który wykonała firma 
Lane Energy Poland, wydobywa się ok. 8 tysięcy 
m3gazu na dobę.
To bardzo dobra informacja dla Polski i dla euro-
pejskiej geologii naftowej – mówi Piotr Woźniak, 
wiceminister środowiska i główny geolog kraju, 
który 23 sierpnia spotkał się na terenie odwiertu  
z inżynierami Lane Energy Poland. Dodaje, że 
wydajność odwiertu jest niższa niż na polach 

gazowych w USA i Kanadzie, natomiast jest to 
pierwszy tak dobry rezultat w historii rozpoznawa-
nia łupkowych złóż na Starym Kontynencie. I co 
najważniejsze: po krótkiej stymulacji gaz wypływa 
samodzielnie od ponad miesiąca. Taki wynik po-
winien zachęcić inne firmy do przyspieszenia prac 
na koncesjach, zwłaszcza że od kilku tygodni obo-
wiązują usprawnione procedury oceny oddziały-
wania wierceń na środowisko – ocenia Woźniak.
Odwiert, który wykonała firma kontrolowana przez 
amerykański koncern ConocoPhilips, nosi nazwę 
Łebień LE-2H. Wykonano go w czerwcu 2011 r.

Płynie polski gaz z łupków

http://www.uniwersal.com.pl/
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mają tendencję do zatykania wszelkich 
szczelin, aby uniknąć strat ciepła. Wentyla-
cja z rekuperacją zapobiega więc rozwojowi 
grzybów i pleśni, które sprzyjają wszelkiego 
rodzaju alergiom i astmie. 

Dobrym przykładem jest tutaj zastosowanie 
modelu SALDA RIS 400 PE na osiedlu 143 do-
mów w Wilnie, co pomogło obniżyć znaczą-
co koszty energii. Deweloper zdecydował się 
na takie rozwiązanie, gdyż zaletą central mar-
ki SALDA jest to, że idealnie sprawdzają się  

w całym, kilkupokojowym domu, a jedna jed-
nostka jest zarówno nawiewem, jak i wycią-
giem powietrza. Ciepłe, wilgotne powietrze 
jest wyciągane z każdego apartamentu przez 
system kanałów i przechodzi przez wymiennik 
ciepła (typ przeciwprądowy) zanim zostanie 
usunięte na zewnątrz. Świeże powietrze jest 
wstępnie nagrzewane, co pozwala zacho-
wać do 90% ciepła, które w innym przypadku 
zostałoby bezpowrotnie utracone.  

CENTRUM KLIMA  
– centrala wentylacyjna Salda 
w domu jednorodzinnym

  Jeszcze do niedawna problemy z wen-
tylacją w domach, czy biurach zdarzały się 
rzadko. Kiedyś nieszczelne okna i drzwi oraz 
najróżniejsze szczeliny konstrukcyjne zapew-
niały cyrkulację powietrza. Na takiej zasa-
dzie działa wentylacja grawitacyjna, ale 
nie jest ona wolna od niedoskonałości. Ła-
two to stwierdzić zwłaszcza zimą, gdy wy-
miana powietrza jest szczególnie intensyw-
na i prowadzi do dużych strat ciepła. 

Dlatego na popularności zyskuje wentyla-
cja mechaniczna z rekuperacją, czyli odzy-
skiem ciepła. Centrum Klima oferuje cen-
trale rekuperacyjne marki SALDA, które 
charakteryzują się doskonałymi parametra-
mi i przystępną ceną.

Powietrze z zewnątrz jest wstępnie ogrzewa-
ne w wymienniku ciepła (rekuperatorze), 
dlatego do mieszkania nie trafia chłodne po-
wietrze. Dzięki temu użytkownik otrzymuje 
niższe rachunki za ogrzewanie domu – nawet 
do 50% przy dobrze ocieplonym i uszczelnio-
nym budynku. 
Dużym plusem wentylacji mechanicznej 
jest również stały wyciąg zużytego i nawiew 
świeżego powietrza, niezależnie od panu-
jących na zewnątrz warunków. Dzięki temu 
w pomieszczeniach zapewniony jest kom-
fort cieplny, co ma wpływ na samopoczucie 
znajdujących się tam osób. Sprawnie dzia-
łająca wentylacja mechaniczna pomaga 
utrzymać stałą wilgotność powietrza. Jest to 
dużo skuteczniejsze zwłaszcza zimą niż wen-
tylacja grawitacyjna, kiedy to mieszkańcy 

Nazwa handlowa RIS 400 PE RIRS 1200VE EKO RIS HW EKO 1900
Rodzaj wymiennika krzyżowy obrotowy przeciwprądowy
Wydatek powietrza 390 m3/h 1350 m3/h 1820 m3/h
Spręż dyspozycyjny 100 Pa 200 Pa
Sprawność 60% 80% 90%
Wymiary (szer./wys./dł.) [mm] 614/264/970 1500/855/1150 1800/800/400
Ciężar 42 kg 180 kg 260 kg
Poziom hałasu (otoczenia) 48 dB(A) 57 dB(A) 63 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów 770 W 2690 W 4740W 
Gwarancja 2 lata
Moc nagrzewnicy 2000 W 4500 W 3270 W

Zabezpieczenia przed 
szronieniem 

nagrzewnica 
wstępna

brak możliwości 
zamrożenia 
wymiennika

by-pass /
nagrzewnica 

wstępna (opcja)
Regulacja pracy wentylatora AC – 3 biegi EC – płynna
Cena (producenta) 5580 zł netto 15 950 zł netto 25 620 zł netto

Wyłączny przedstawiciel marki 
 
  

w Polsce: 

CENTRUM KLIMA S.A.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.22 250 50 50
faks 22 250 50 60
office@centrumklima.pl
www.centrumklima.pl
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  Jedną z głównych zalet centrali jest to,  
że mają regeneracyjny aluminiowy wymien-
nik obrotowy, którego nie trzeba odmrażać 
i z którego nie trzeba odsączać wody skon-
densowanej, ponieważ nie gromadzą się  
w nim cząstki lodu. Dlatego też całkowita wy-
dajność jest o 25% wyższa niż przy wymien-
nikach płytowych. Kolejną zaletą HERU z wy-
miennikiem obrotowym jest to, że może on 
automatycznie mieszać chłodne nocne po-
wietrze w lecie z powietrzem dziennym, 
zwiększając tym samym komfort snu. 
Do centrali dołączony jest prosty w użyciu 
pilot (działa do 50 m od urządzenia, przez 
ściany i sufity), za pomocą którego moż-
na kontrolować i sterować m.in. prędko-
ścią wentylatora, temperaturą nawiewu, na-
grzewnicą elektryczną. Pilot monitoruje także 
status urządzenia, np. aktualną efektywność 
temperaturową, poziom dwutlenku węgla, 
wilgotność względną. 
Urządzenia są łatwe w montażu, serwisie  
i czyszczeniu. Można je montować w do-
mach, biurach i innych pomieszczeniach, 
zarówno ciepłych, jak i zimnych, w których 

wymagana jest duża efektywność, niskie zu-
życie energii oraz niewielki poziom hałasu. 

Zalety central HERU
• redukcja kosztów energii,
• aluminiowy wymiennik obrotowy,
• kontrola i sterowanie za pomocą pilota,
• urządzenie jest wyposażone w alarmy,
• łatwy montaż, serwis i czyszczenie.  

ÖSTBERG  
– centrale wentylacyjne  
HERU z odzyskiem ciepła

Firma Östberg ma w swojej ofercie centrale wentylacyjne z odzyskiem 
ciepła HERU, które osiągają sprawność odzysku na poziomie 84%. 
Dostępne są dwa rodzaje – z podłączeniem górnym lub bocznym.  
Do wyboru jest też 12 różnych wielkości. Centrale mają obudowę ze  
stali ocynkowanej izolowaną wełną mineralną (50 mm), są wyposażone  
w filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego klasy F7, rękawowe lub  
sztywne jednorazowe. Centrale HERU występują w wersji z silnikami EC  
lub konwencjonalnymi AC (silnik EC może zredukować koszty energii  
o 50% w porównaniu z AC). 

Model HERU 100 T EC HERU 100 S EC HERU 180 S EC
Wymiennik obrotowy obrotowy obrotowy
Wydatek do 350 m3/h do 780 m3/h
Ciśnienie statyczne 100 Pa
Sprawność odzysku 84% 84% 84%
Wymiary (szer./wys./dł.) [mm] 771/673/455 1077/474/555 1356/685/716
Waga 65 kg 62 kg 135 kg

Poziom hałasu Lw = 46 dB(A)
Lp = 41 dB(A)

Lw = 47 dB(A)
Lp = 40 dB(A)

Lw = 45 dB(A)
Lp = 38 dB(A)

Pobór mocy wentylatora 100 W 100 W 190 W
Gwarancja 24 miesiące
Moc nagrzewnicy 1200 W lub 600 W
Regulacja prędkości wentylatora electronic
Cena (producenta) 11 139 zł netto 9847 zł netto 15 243 zł netto

Heru S Heru T
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ÖSTBERG POLSKA Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 11
05-123 Chotomów
pl.ostberg.com
Informacje: Michał Piechura
michal.piechura@ostberg.com
tel. 516 109 401

http://www.instalreporter.pl
http://pl.ostberg.com/
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być płynnie regulowany w zakresie 20-100% 
nominalnej wydajności. Centrale Komfovent 
charakteryzują się kompaktowymi wymiara-
mi, wykonane są z blachy ocynkowanej ma-
lowanej proszkowo. Jest to konstrukcja sa- 
monośna izolowana wełną mineralną  
o grubości 45 mm. Urządzenia są dostarcza-
ne w wersjach z wtórną nagrzewnicą elek-
tryczną lub wodną. Dostępny jest poziomy 
lub pionowy układ króćców wentylacyjnych.

Dla urządzeń z serii Komfovent Domekt de-
dykowana jest zintegrowana automatyka 
C4Plus(C4):
- menu w języku polskim,
- harmonogram tygodniowy,
- płynna regulacja obrotów wentylatorów,
- komunikacja BMS,
- funkcja OVR,
- sterowanie temperaturą nawiewu,
- możliwość sterowania przez komputer.

Centrale z serii Komfovent Kompakt zawiera-
ją zintegrowaną automatykę C3, która uzu-
pełnia funkcje C4Plus:
- funkcja odzysku chłodu,

- sterowanie chłodnicą 1. i 2. stopnia,
- obsługa systemów CAV i opcjonalnie VAV,
- sterowanie intensywnością wentylacji zależ-
ne od czujników wilgotności, stężenia CO2,
- zdalny start/stop centrali,
- współpraca z systemem p.poż. 

Podczas doboru rekuperatora należy kie-
rować się: realnym odzyskiem ciepła, ro-
dzajem silników, grubością izolacji, wy-
miarami, funkcjonalnością automatyki 
oraz możliwością rozbudowy urządze-
nia o dodatkowe funkcje. Wymaganiom 
tym na pewno sprostają solidne centrale 
wentylacyjne marki Komfovent, charak-
teryzujące się konkurencyjnym stosun-
kiem ceny do jakości urządzeń.  

VENTIA:  
rekuperatory KOMFOVENT

  Dlaczego rodzaj odzysku ciepła jest 
tak ważny?
Jednym z głównych kryteriów, którym kieru-
ją się klienci podczas wyboru urządzeń reku-
peracyjnych jest temperaturowa sprawność 
odzysku wymiennika ciepła w centrali. W na-
szych warunkach klimatycznych sama spraw-
ność nie może być wyznacznikiem wyboru 
urządzenia. Ważniejszym kryterium jest rodzaj 
zastosowanego wymiennika w rekuperato-
rze, a najlepszym rozwiązaniem są centrale  
z wymiennikiem obrotowym. Wymienniki te 
zachowują swoje zdolności regeneracyjne 
przy ujemnej temperaturze zewnętrznej,  
nawet poniżej -20oC, podczas gdy centrale  
z wymiennikami przeciwprądowymi/krzyżo-
wymi pracują w trybie odszraniania (w tym 

trybie centrale nie odzyskują energii, a wręcz 
przeciwnie zużywają ją na rozmrożenie wy-
miennika). W urządzeniach z rotorem real-
ny poziom odzysku, w zakresie wartości tem-
peratury spotykanych w Polsce, jest o wiele 
wyższy od central z wymiennikami płytowy-
mi. Dodatkowe zalety rotora to brak wykra-
plania kondensatu, odzysk wilgoci w zimie 
oraz automatyczna funkcja by-pass poprzez 
zatrzymanie obrotów wymiennika. 

Dlaczego Komfovent? 
W urządzeniach Komfovent (prezentowa-
nych w tabeli) zamontowane są wentylatory 
z energooszczędnymi silniki EC. Dzięki zasto-
sowaniu silników z elektroniczną komutacją 
rekuperatory mają trzy biegi, a każdy może 

Nazwa handlowa REGO400P REGO600H REGO700V
Rodzaj wymiennika obrotowy obrotowy obrotowy
Wydatek powietrza 400 m3/h 600 m3/h 700 m3/h
Spręż dyspozycyjny 150 Pa 100 Pa 170 Pa
Sprawność do 88% do 89% do 83%
Wymiary (szer./wys./dł.) [mm] 650/310/1120 570/600/1150 635/940/1060
Ciężar 62 kg 90 kg 140 kg
Poziom hałasu otocz.  3 m 36 dB(A) 32 dB(A) 36 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów 165 W
Gwarancja 2 lata
Moc nagrzewnicy 1000 W 2000 W
Zabezpieczenia przed szronieniem tak
Regulacja pracy wentylatora płynna EC
Cena (producenta) 7580 zł netto 8140 zł netto 13 578 zł netto

Przedstawiciel marki Komfovent  
na terenie Polski 
 
Ventia sp. z o.o.
ul. Bartycka 26/D2, 00-716 Warszawa,  
tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.plDomekt Rego 400P Kompakt Rego 500VE r
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montowany w centrali rekuperator. Jeśli jest 
malutki, to niewiele z niego „wyciągniemy”. 
Jeśli jest „zbyt gęsty” to powoduje duże opo-
ry i ma tendencję do zamarzania zimą.
Specjalnie dedykowane do central MISTRAL 
rekuperatory (wymienniki ciepła) o odpo-
wiednich gabarytach dla danych objętości 
wymian powietrza znacznie podnoszą para-
metry użytkowe jednostek. Są tak zaprojek-
towane, żeby minimalizować niekorzystne 

zjawiska i by proces szronienia zachodził jak 
najwolniej, a rozmrażania jak najszybciej.
Na efektywną pracę istotny wpływ ma czy-
stość powierzchni płyt samego rekuperatora. 
Osadzające się zabrudzenia utrudniają pro-
ces przejmowania ciepła. Wymienniki ciepła 
central MISTRAL, ze względu na zwartą bu-
dowę są lekkie, trwałe i łatwe do okresowe-
go mycia.
Bardzo ważnym, a często pomijanym podczas 

PRO-VENT  
– na co zwrócić uwagę, 
wybierając centralę 
wentylacyjną?

Sercem instalacji jest centrala wentylacyjna, aby realizować swoje zadania 
musi być dobrana stosownie do wymaganej wielkości wymiany powietrza, 
pojawiających się oporów instalacji, cichej pracy, energochłonności i sprawności 
odzysku ciepła. Tu znakomicie sprawdzają się centrale MISTRAL.

  Wentylacja mechaniczna nawiewno-wy-
wiewna przede wszystkim powinna realizo-
wać następujące funkcje: 
- musi być ciągła, pracować podczas naszej 
obecności,
- obsługiwać każde pomieszczenie, zapew-
niając stałą wymianę powietrza,
- zapewniać możliwość regulacji w celu do-
pasowania do warunków w domu i pogody,
- powinna być energooszczędna, łatwa i ta-
nia w obsłudze.
Podstawowym parametrem określającym 
efektywność central wentylacyjnych jest 
temperaturowa sprawność odzysku ciepła. 
Ta powinna być stosunkowo wysoka, jednak 
trzeba pamiętać, że parametry podawane 
w reklamach i certyfikatach dotyczą tylko 
najwyższych sprawności osiąganych w stabil-
nych warunkach laboratoryjnych.  
Pro-Vent zawsze podaje charakterystykę 

w formie wykresu określającą sprawność 
odzysku w funkcji ilości powietrza, tak by 
instalator mógł przedstawić inwestoro-
wi jasną ofertę i określić, jakich zysków 
można oczekiwać w centralach Mistral.    
Kolejna sprawa to zwrócenie uwagi na za-

Nazwa handlowa MISTRAL PRO 400 MISTRAL PRO 600
Rodzaj wymiennika przeciwprądowy przeciwprądowy
Wydatek powietrza 300-450 m3/h 400-650 m3/h
Spręż dyspozycyjny 380-330 Pa 410-310 Pa
Sprawność 92-77% 92-77%
Wymiary (szer./wys./dł.) [mm] 490/540/940 530/650/1100
Ciężar 28 kg 34 kg
Poziom hałasu 27-51 dB(A) 27-51 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów 40-340 W 30-390 W
Gwarancja 2 lata 2 lata
Moc nagrzewnicy [W] 1200 W opcja 2000 W opcja

Zabezpieczenia przed szronieniem 
nagrzewnica wstępna lub procesorowo sterowane wyłą-
czenie nawiewu, recyrkulacyjna przepustnica trójstronna 

lub zastosowanie GWC
Regulacja pracy wentylatora 7 programowalnych zakresów pracy
Cena netto (producenta) 6950 zł netto 9300 zł netto

MISTRAL PRO 400 MISTRAL PRO 600
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doboru urządzeń parametrem są hydraulicz-
ne opory własne central. Ma to bezpośred-
ni wpływ na sprawność energetyczną wen-
tylatorów centrali, czyli tzw. współczynnik SFP. 
Centrale MISTRAL PRO mają opory na pozio-
mie 80-100 Pa dla przepływów nominalnych.
W centralach MISTRAL ze względu inną bu-
dowę rekuperatorów zastosowano nowy sys-
tem ochrony przeciwzamrożeniowej. System 
działa pulsacyjnie z dużym opóźnieniem  
i jest sterowany procesorowo. To unikatowe 
rozwiązanie firmy PRO-VENT umożliwia wyso-
kosprawną pracę podczas mrozów. W cen-
tralach MISTRAL DUO i MISTRAL PRO komora 
wentylatora wyrzutowego jest zawsze sucha 
(skropliny spływają do strefy ciepłej), dlate-
go szronienie wymiennika jest dużo wolniej-
sze i proces rozmrażania odbywa się spora-
dycznie. W centralach tych możliwe jest  
w pełni efektywne rozmrażanie recyrkula-
cyjne dodatkowym powietrzem obiego-
wym. Sprawność odzysku ciepła jest w nich 
najwyższa i praktycznie nie zależy od warun-
ków zewnętrznych.
Centrale MISTRAL są wysoko oceniane przez 
instalatorów ze względu na swoją lekkość  
i niewielki poziom hałasu emitowanego do 
kanałów i otoczenia.  

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne 
ul. Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna, 
47-300 Krapkowice  
tel. 77 44 044 98, 96, tel. 77 55 582 28, 29 
info@pro-vent.pl, www.pro-vent.pl
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Jak pozbyć się uciążliwych zanieczyszczeń, zachowując  
przy tym ciszę, energooszczędność, bezawaryjność?  

Wentylator dachowy Vertical 

  Jacek Gonera

  Typoszereg wielkości
Oryginalna budowa wentylatora charaktery-
zuje się ciekawym designem, który obecnie 
stanowi równie ważny aspekt co parametry 
wydajnościowe. Vertical to typoszereg wen-
tylatorów dachowych, których średnica wlo-
tu rozpoczyna się od wielkości Ø 160, a koń-
czy się na Ø 400. Pierwszą wielkością tych 
wentylatorów wprowadzonych na rynek pol-
ski jest Vertical-250 charakteryzujący się wy-

dajnością na poziomie 0,27 m3/h przy sprężu 
250 Pa. Pozostałe wentylatory od Ø 160 do  
Ø 400 osiągają wydajność od 0,25 do 1,9 m3/h 
przy sprężu od 40 do 650 Pa. 

Dobrze zaizolowany, bardzo wydajny
Dzięki zastosowanemu wygłuszeniu, wenty-
lator ten może być stosowany na obiektach 
typu: szkoły, biurowce, sale konferencyjne, 
gdzie wymaga się cichej pracy przy utrzy-
maniu wysokiej wydajności. Zastosowany 
elektronicznie komutowany silnik, na którym 
osadzony jest nowoczesny wirnik, pozwala 
uzyskać wysokie parametry wydajnościowe, 
przy bardzo małym zużyciu energii elektrycz-
nej. Przykładowo Vertical-315 przy obrotach 
1720 obr/min, wydajność 0,48 m3/h pobie- 
ra energię elektryczną zaledwie na pozio- 
mie 0,15 kW. Wentylator ma możliwość peł- 
nej regulacji, służy do tego zadajnik ZDA-500,  
a sam silnik wentylatora jest w pełni zabez-
pieczony elektrycznie. 

Budowa a montaż
Obudowa wentylatorów wykonana jest z la-
minatu poliestrowo-szklanego, co pozwala 
stosować urządzenie w środowisku korozjo-
twórczym. Temperatura pracy waha się od 
-25oC do 60oC. Każdy z wentylatorów może 
być malowany na dowolny kolor, tak aby 
komponował się z istniejącym poszyciem da-
chowym. Wentylatory Vertical mogą być in-
tegralną częścią cokołu regulowanego CSR, 
dzięki temu zintegrowany system może być 
montowany na dachach o różnym kącie na-
chylenia 0-25o (0-55%). Ocieplenie cokołu 
od wewnątrz zapobiega powstawaniu skro-
plin w wyniku różnicy temperatury, co może 
spowodować przedostawanie się wody do 
pomieszczeń wentylowanych. Obecnie pro-
wadzone są prace nad konstrukcją systemu 
zintegrowanego Vertical/CSR, który będzie 
montowany na kalenicy, co ma pozwolić na 
montowanie urządzeń w szycie dachu dwu-
spadowego o dowolnym kącie nachylenia.  

Wentylator dachowy Vertical łączy w sobie wysoką sprawność,  
dużą wydajność, cichą pracę, a przy tym pobiera niewiele energii.  
Nowy produkt firmy Uniwersal, skonstruowany i zbudowany 
od podstaw, bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu, został 
wykonany dla potrzeb budownictwa mieszkalnego i przemysłowego.

Wentylator dachowy Vertical na cokole 
stalowym regulowanym CSR 

http://www.instalreporter.pl
mailto:info@pro-vent.pl
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• zbyt wysokie ustawienie krzywej grzewczej 
w celu zapobieżenia deficytowi mocy w od-
leglejszych częściach instalacji. Skutkiem ta-
kiej regulacji są zwiększone straty ciepła  
i obniżenie sprawności urządzeń dostarcza- 
jących ciepło do instalacji; 
• przewymiarowanie pompy obiegowej, któ-
ra ma zapewnić dostarczenie wystarczającej 
ilości czynnika do obiegu hydraulicznie naj-
niekorzystniejszego. Zwiększenie przepływu 
w instalacji wiąże się jednak ze zwiększeniem 
ciśnienia dyspozycyjnego i groźbą wystąpie-
nia hałasów w fazie częściowego odbioru 
mocy. Rośnie przy tym również zużycie ener-
gii elektrycznej.

Instalacje i ich „zrównoważona”  
praca: statycznie lub dynamicznie

Nowo projektowane instalacje – w odróżnie-
niu od starszych, wcześniej projektowanych 
(np. grawitacyjnych) instalacji grzewczych – 
charakteryzują się m.in. małą pojemnością 
wodną. Wiąże się z tym zwiększenie prędko-
ści przepływu i znaczna redukcja średnic rur  
i armatury użytych do wykonania takiej insta-
lacji. Do zasadniczych korzyści wypływają-
cych z wprowadzonych zmian należą także: 
zmniejszenie start ciepła (wzgl. chłodu), skró-

cenie czasu nagrzewania (schłodzenia) np. 
po nocnym obniżeniu temperatury bądź ob-
niżenie kosztów inwestycyjnych. Zasadniczą 
przesłanką wdrożenia nowoczesnej techni-
ki instalacyjnej jest przede wszystkim koniecz-
ność zapewnienia niezakłóconych dostaw 
wymaganej ilości energii każdemu odbiorni-
kowi w rozbudowanych systemach instala- 
cyjnych. Warunek taki spełniają instalacje,  
w których właściwie wykonano równoważe-
nie hydrauliczne.
Zawory grzejnikowe oraz ręczne zawory rów-
noważące umożliwiają uzyskanie prostym 

Cocon QTZ/QTR/QFC – jeden zawór, trzy funkcje

Zawory Cocon QTZ/QTR/QFC łączą 
funkcje realizowane dotąd przez trzy 
różne urządzenia:
• regulator różnicy ciśnień,
• ogranicznik przepływu maksymal-
nego,

• regulator wydajności dopasowujący 
chwilowe natężenie przepływu do bie-
żącego zapotrzebowania, w zakresie 
przepływu od zera do wartości wyzna-
czonej nastawą ograniczającą (w ze-
stawie z siłownikiem).

Z oferty firmy Oventrop

Zawory 
automatyczne 
Cocon QTZ/QTR/QFC 
do dynamicznego 
równoważenia instalacji

  Kazimierz Mróz

  W źle zrównoważonej instalacji…

…spotkać się możemy z następującymi  
problemami: 
•  „spinka” hydrauliczna – w działce o naj-
mniejszych oporach hydraulicznych (z reguły 
tej najbliższej pompy obiegowej) występuje 
tzw. nadprzepływ, czyli przepływ o natęże-
niu czasem wielokrotnie wyższym w stosun-
ku do wartości obliczeniowej. Odbywa się to 
kosztem pozostałych działek instalacji i pod-
łączonych do nich grzejników;

• hałasy przepływu na zaworach grzejniko-
wych lub w innych przewężeniach instalacji 
wywołane występowaniem zbyt wysokiego 
ciśnienia dyspozycyjnego;
• ułomność regulacji, za którą odpowiedzial-
ne są zawory termostatyczne. Przyjmuje ona 
postać regulacji dwupołożeniowej i wywołu-
je „rozkołysanie” instalacji. W warunkach wy-
sokiego, niezdławionego wstępnie ciśnienia 
dyspozycyjnego grzybek zaworu grzejniko-
wego wykonuje skok na minimalnej odległo-
ści od punktu zamknięcia; 

W budynku wyposażonym w poprawnie zrównoważoną instalację każdy 
z mieszkańców lub użytkowników otrzymuje wymaganą dla optymalnego 
komfortu ilość energii. W wyniku odpowiedniego dopasowania 
przepływów minimalizujemy straty na przesyle czynnika oraz redukujemy 
szumy i inne uciążliwości charakteryzujące instalacje niezrównoważone.

1  Zawory automatyczne Cocon QTZ 
oraz Cocon QFC doposażone w napędy 
nastawcze
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Zawory regulacyjne Cocon 
QTZ z funkcją automatycz-
nego równoważenia ograni-
czają przepływ dokładnie do 
ustawionej wartości, nawet  
jeśli ciśnienie dyspozycyjne  
w instalacji wzrośnie. Należy 
jednak pamiętać przy tym o 
zapewnieniu w instalacji określonego ciśnie-
nia dyspozycyjnego, wymaganego do pra-
widłowego zadziałania tego typu zaworów.

Automatyczne zawory równoważące 
Cocon QTZ/QTR/QFC

Armatura przeznaczona jest do stosowa- 
nia zarówno w systemach grzewczych, jak  
i chłodniczych, napełnionych wodą lub mie-
szaniną wodno-glikolową.
Szczególna konstrukcja zaworu regulacyjne-
go Cocon QTZ/QTR/QFC pozwala nie tylko 
na zmniejszenie liczby armatury koniecznej 
do wyposażenia instalacji do jednego ele-
mentu o niewielkich gabarytach, lecz także 
na uzyskanie stałego, wysokiego autorytetu 
zaworu. Liniowa charakterystyka hydraulicz-
na zaworu umożliwia  optymalną współpra-
cę z liniowo pracującymi napędami elek-

trycznymi. Za pomocą pokrętła ręcznego 
nastawiana jest wielkość przepływu maksy-
malnego przewidziana dla danego zaworu. 
W fazie częściowego zapotrzebowania mocy 
napęd ogranicza przepływ chwilowy do 
wielkości aktualnie potrzebnej. Dzięki temu 
zapewniona jest sprawna regulacja tempe-
ratury w pomieszczeniach.
Na przekroju zaworu (rys. 3 ) pokazano trzy 
strefy różniące się wartością panującego 
w nich ciśnienia: „p1” – ciśnienie na wlocie, 
„p3” – ciśnienie na wylocie, „p2” – ciśnienie 
robocze w komorze membrany, oddziaływu-
jące na membranę w sposób zapewniający 
stałą wartość różnicy ciśnień (p2-p3). Ta za-
leżność zapewnia utrzymanie w zaworze sta-
łego przepływu (wyznaczonego chwilowym 
położeniem grzybka i nastawą ograniczają-
cą) w całym zakresie jego pracy (przykłado-
wo dla DN 10 do DN 20 wymagane ciśnienie 

sposobem oporu miejscowego równego 
wartości wymaganej do ustawienia przepły-
wu transportującego ilość energii obliczoną 
dla danego pomieczszenia. Równoważenie 
z użyciem armatury o stałych oporach nazy-
wamy równoważeniem statycznym.
W instalacji pracującej w warunkach rzeczy-
wistych stan równowagi instalacji jest stale 
zakłócany, np. zamykaniem się i otwieraniem 
urządzeń podłączonych do instalacji lub 
zróżnicowaniem zapotrzebowania na ciepło 
lub chłód w różnych częściach budynku  
w zależności od usytuowania względem stron 
świata. Dzieje się to na skutek zmienności wa-
runków zewnętrznych wzgl. wystąpienia we-
wnętrznych zysków ciepła. 
W celu dalszej poprawy efektywności insta-
lacji i podniesienia komfortu użytkowników 
wskazane jest użycie armatury, która umoż-
liwia równoważenie uwzględniające zmien-
ność oporów miejscowych – tzw. równowa-
żenie dynamiczne. Armatura taka stale 
dopasowuje ciśnienie i przepływ do aktual-
nego poboru mocy. Ta funkcjonalność za-

pewnia optymalne zrównoważenie w każdej 
części systemu i pozwala je w wysokim stop-
niu od siebie uniezależnić. Oferta Oventrop 
zawiera szeroki wybór armatury regulacyjnej 
z funkcją automatycznego równoważenia 
pod wspólną nazwą Cocon Q.
Niektóre rozwiązania stosowane w insta-
lacjach (np. piony świecowe) wymaga-
ją ograniczenia przepływu maksymalnego 
– dokładnego i niezależnego od wahań ci-
śnienia dyspozycyjnego. 

 

 

4  Dla zwiększenia czytelności skalę nastawy naniesiono na dwóch krawędziach pokrętła, 
ukosowanych pod kątem 45°. Umożliwia to jej odczyt pod dowolnym kątem w różnych 
warunkach zabudowy

2

3
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dyspozycyjne wynosi  od 20 do 40 kPa).
Do najistotniejszych zalet zaworu Cocon QTZ/
QTR/QFC należą również:
• dostęp do pokrętła nastawy przepływu 
maksymalnego oraz możliwość kontroli usta-
wienia nawet przy zamontowanym napędzie,
• dobra widzialność wyrażonej w jednost-
kach naturalnych skali (l/h przy mniejszych 
średnicach, m3/h od średnicy DN 40),
• stabilne zabezpieczenie ustawień przed in-
gerencją osób nieuprawnionych.  
Zawory regulacyjne Cocon QTZ stosowane 
są powszechnie  do równoważenia hydrau-
licznego i regulacji wydajności belek sufito-
wych oraz urządzeń typ fancoil (i tym samym 
do regulacji temperatury w obsługiwanych 
przez system pomieszczeniach, rys. 5 ).

Podsumowanie…

W warunkach zmieniającego się dynamicz-
nie zapotrzebowania mocy niezmiernie trud-

ne jest zachowanie równowagi hydraulicznej 
w rozgałęzionych instalacjach, równowa-
żonych statycznie tylko za pomocą nastaw 
wstępnych w zaworach grzejnikowych zasi-
lających lub powrotnych. Zastosowanie do 
równoważenia również ręcznych, podpio-
nowych zaworów równoważących zwiększa 
stabilność regulacji, lecz także nie jest roz-
wiązaniem optymalnym. 
W instalacjach, w których przepływ i ciśnie-
nie zmieniają się, najskuteczniejsza metoda 
dostosowania instalacji do nowych warun-
ków to równoważenie dynamiczne z uży-
ciem automatycznych regulatorów ciśnienia 
i przepływu. 
Montaż regulatorów Cocon QTZ/QTR/QFC 
zwiększa techniczną sprawność instalacji  
i pozwala na uzyskanie maksymalnego kom-
fortu przy najmniejszych z możliwych kosz-
tach eskploatacyjnych.
 
Fot. Oventrop  

5  Regulacja wydajności sufitowych belek chłodzących, urządzeń typu fancoil

Z oferty firmy Viessmann

Vitocal 161-A  
– nowa efektywna pompa 
ciepła powietrze/woda 

  Paweł Kowalski

  Urządzenie zawiera w sobie wszystkie nie-
zbędne elementy do rozpoczęcia pracy: 
pompę ciepła, regulator, zasobnik wody  
z opcjonalną wężownicą dla drugiego źró-
dła ciepła np. kotła, kolektorów słonecznych. 

Wystarczy podłączyć wodę i zasilanie. Zasto-
sowań może być wiele, np. podczas goto-
wania w kuchni, w której „marnuje” się dużo 
ciepła powstającego w trakcie gotowania. 
Usytuowana tam pompa ciepła Vitocal 161-A 

Pompa ciepła Vitocal 161-A jest samodzielnym, 
wysokoefektywnym urządzeniem do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, pobierającym ciepło bezpośrednio z powietrza 
otaczającego lub z sąsiednich pomieszczeń.
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mogłaby schłodzić pomieszczenie, jednocze-
śnie podgrzewając wodę, nawet do 65°C.

Pompę tę charakteryzuje wysoka wartość 
współczynnika efektywności do COP = 3,7 
(COP = Coefficient of Performance) wg EN 
255 przy parametrach (powietrze 15°C/woda 
15-45°C).
Pompa ciepła dostarczana jest alternatyw-
nie z zasobnikiem bez wężownicy, do pracy 
monowalentnej, lub z wężownicą, do stoso-
wania w instalacjach biwalentnych np. z ko-
lektorami słonecznymi. Pompa Vitocal 161-A 
typ WWKS wyposażona w zintegrowany wy-
miennik ciepła solarnego, a regulator pom-
py ciepła umożliwia podłączenie i sterowa-
nie pompą obiegu solarnego. Do weżownicy 
solarnej możemy podłączyć kolektory pła-
skie lub próźniowe i wykorzystać tanią ener-
gię słoneczną do podgrzewania wody. Dzię-
ki wykorzystaniu energii solarnej możemy 
uzyskać dodatkowo obniżenie kosztów.

Vitocal 161-A charakteryzuje ponadto:
• proste uruchomienie, dzięki kompletnemu 
okablowaniu i wstępnie ustawionemu regu- 
latorowi,
• przygotowanie do optymalnego wykorzy-
stywania prądu z własnej instalacji fotowol- 
taicznej,
• przystosowanie do sterowania z inteligent-
nej sieci energetycznej (Smart-Grid).

Vitocal 161-A w eksploatacji, czyli ile kosztuje  
np. podgrzanie 300 litrów wody
Pomimo zasilania pompy ciepła energią 
elektryczną, nie stanowi to dużych kosz-
tów. Moc pompy ciepła Vitocal 161-A 
wynosi 1670 W, natomiast pobór prądu to 
510 W z czego wynika, że zyskujemy po-
nad 1100 W oszczędności. Efektywność 
pracy pompy ciepła na poziomie 3,7 
oznacza, że koszt podgrzania 300 litrów 
wody do temperatury 45°C wynosi 2 zł. 
Dla porównania, kotłem gazowym 3 zł, 

olejem opałowym lub propanem 4,8 zł, 
energią elektryczną 7,3 zł. Inwestycja 
w pompę ciepła Vitocal 161-A może 
zwrócić się więc już w ciągu kilku lat. 
Zabudowany w pompie zbiornik 300-li-
trowy zapewnia wysoki komfort ciepłej 
wody użytkowej, nawet dla 5-osobo-
wej rodziny. Woda użytkowa może być 
w nim ogrzewana przez pompę ciepła 
nawet do temperatury 65°C.

Vitocal 161-A (typ) WWK WWKS
Moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej od 15 do 45°C  
i 15°C temperatury powietrza [kW] 1,7 1,7

Pobór mocy elektrycznej [kW] 0,51 0,51
Współczynnik efektywności (COP) 3,7 3,7
Strumień objętościowy powietrza wg EN 255-3 [m3] 300 300
Pobór mocy elektrycznej przez grzałkę elektryczną  
(wyposażenie dodatkowe) [kW] 1,50 1,50

Pojemność zasobnika [l] 308 300
Ciężar [kg] 145 160
Wymiary [mm] (długość ø/szerokość/wysokość) 664/735/1800 664/735/1800

Zamknięty lub otwarty obieg powietrza 
W wersji z otwartym obiegiem powietrza  
Vitocal 161-A wykorzystuje powietrze z po-
mieszczenia, w którym jest zainstalowana. 
W wariancie pracy na powietrze dolotowe, 
ciepłe powietrze pobierane jest z innych po-
mieszczeń, np. łazienki i kuchni.  
Pompa ciepła odbiera część ciepła z za- 
ssanego powietrza i transformuje je na  
użyteczny poziom temperaturowy (dla  
ochrony przed Legionellą do 65°C). W ten 
sposób równocześnie usuwana jest wilgoć  
i poprawiana jakość powietrza, co chroni 

budynek i podnosi komfort mieszkania. 
Vitocal 161-A we współpracy z adapterem 
wylotowym może przejąć dodatkowo funk-
cję wentylacji wywiewnej, zapewniając sta-
łą, higieniczną wymianę powietrza w po-
mieszczeniach. Zużyte powietrze pobierane 
jest przez system kanałów i odprowadzane 
na zewnątrz. Wariant na powietrze wywie-
wane zapewnia maksymalny przepływ obję-
tościowy 300 m3/h.
Jako osprzęt dostępne są regulowane czerp-
nie powietrza, przez które dopływa świeże 
powietrze.  
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1  wysokowydajna sprężarka rotacyjna 
2  parownik o dużej powierzchni zapewniający 

skuteczną wymianę ciepła 
3  wstępnie ustawiony regulator w zależności od 

typu urządzenia z funkcją solarną 
4  emaliowany zasobnik c.w.u. o pojemności  

300 litrów 
5  magnezowa anoda antykorozyjna 
6  skraplacz 
7  wężownicowy wymiennik ciepła (typ WWKS)
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twardą wodą dotyka większości Polaków.
Nadmierna twardość wody jest przyczyną 
powstawania kamienia, który możemy zaob-
serwować w pralkach, zmywarkach, kotłach 
grzewczych, czy armaturze i ceramice sani-
tarnej. Aż trudno uwierzyć, że w wodzie zu-
żywanej rocznie przez 4-osobową rodzinę 
może znajdować się nawet 70 kg kamienia!

O zmiękczaniu i parametrach wody

Zgodnie z polskimi normami (Dz.U. 2010 Nr 72 
poz. 466) twardość ogólna wody do picia po-
winna zawierać się w granicach 60-500 mg 
CaCO3/l (3,4-28°dH). Zmiękczanie wody pole-
ga na usuwaniu twardości na drodze wymia-
ny jonowej. Podczas przepływu wody przez 
żywicę jonowymienną powodujące twar-
dość jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) 
wymieniane są na jony sodu (Na+). Gdy zdol-
ność jonowa zostanie wyczerpana, jest ono 
poddawane regeneracji roztworem soli ku-
chennej (NaCl). Częstość regeneracji zależy 
od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.
Twarda woda zasilająca urządzenie musi 

spełniać wymagania specyfikacji unijnej dy-
rektywy 98/83/EC.
Dla poprawnej objętej gwarancją pracy 
urządzenia (zmiękczanie wody) szczególnie 
w wodzie wejściowej studziennej zasilającej 
zmiękczacz suma zawartości żelaza (Fe)  
i manganu (Mn) nie powinna być większa niż 
0,5 mg/l. Jednocześnie należy pamiętać, że 
w ramach polskiego prawa w wodzie prze-
znaczonej do picia nie powinno być więcej 
żelaza (Fe) niż 0,2mg/l, manganu (Mn) nie 
więcej niż 0,05 mg/l. Przy wodzie wodociągo-
wej dla poprawnej pracy urządzenia zawar-
tość wolnego chloru (Cl)/dwutlenku chloru 
(ClO2) nie powinna być większa niż 0,5 mg/l.

Zastosowanie IMMERSOFT  to:
• ochrona przed kamieniem i osadem
Używając miękką wodę chroni się urządze-
nia grzewcze i instalację przed kamieniem 
kotłowym, a armaturę i ceramikę przed osa-
dem. Dodatkowo zabezpiecza się urządze-
nia AGD (pralkę, zmywarkę, ekspres do kawy, 
czajnik) przed szybkim zniszczeniem i wzro-
stem zużycia energii.

Proporcjonalna regeneracja,  
czyli jak pracuje zmiękczacz
Urządzenie zmiękczające pracuje na 
zasadzie inteligentnej regeneracji. Reje-
struje zużycie dobowe wody z ostatnich 
14 dni i na podstawie tych danych wy-
woływana jest regeneracja, tak aby  
w następnym dniu zapas wody mięk-
kiej nie wyczerpał się. Jednocześnie je-
śli całe złoże nie jest wypracowane, re-
generowana jest tylko zużyta część 
żywicy, automatycznie regenera-

cja trwa proporcjonalnie krócej i dzię-
ki temu urządzenie oszczędza sól w ta-
bletkach i wodę popłuczną. 
W przypadku braku rozbiorów wody 
z powodu np. wyjazdu wakacyjnego 
przed rozpoczęciem użytkowania  
należy wymusić regenerację, a na-
stępnie ciągły rozbiór wody przez in-
stalację i urządzenie przez co najm- 
niej 5 minut.

Zmiękczacze w ofercie Immergas 

IMMERSOFT  
prosta metoda 
na zmiękczenie 
wody

  Kamil Rdzanek

  Woda w większości ujęć w Polsce cha-
rakteryzuje się wysoką zawartością rozpusz-
czalnych w niej związków wapnia i magne-

zu, które powodują twardość wody. Średnia 
twardość wody wodociągowej w Polsce wy-
nosi ok. 15°dH, czyli problem spowodowany 

Niezawodnym sposobem na pozbycie 
się uciążliwego kamienia jest 
wyposażenie instalacji w zmiękczacz 
wody IMMERSOFT. Twarda woda 
przepływając przez specjalne złoże 
znajdujące się wewnątrz urządzenia, 
zostaje zmiękczona. Co pewien czas, 
zależny od zużycia i twardości wody 
surowej wprowadzanej na zmiękczacz, 
złoże zostaje poddane automatycznej 
regeneracji. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu urządzenie to jest 
praktycznie bezobsługowe, pamiętać 
należy jedynie o kontroli poziomu soli 
tabletkowanej wykorzystywanej przez 
stację do regeneracji.

Zmiękczacze IMMERSOFT są 
urządzeniami kompaktowymi, których 
obudowa jest jednocześnie zbiornikiem 
soli tabletkowanej potrzebnej do 
regeneracji złoża. Dzięki niewielkim 
gabarytom pozwalają na montaż 
praktycznie w każdym domu czy 
nawet mieszkaniu
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• poprawa komfortu życia
Dzięki zmiękczonej wodzie, pranie jest czyste 
i przyjemne w dotyku, a ręczniki i ubrania na 
dłużej zachowają kolory. Woda miękka wpły-
wa również na stan naszej skory. Staje się ona 
gładsza i zdrowsza, a osoby cierpiące na za-
palenie skory odczują znaczną poprawę jej 
kondycji.
• oszczędność pieniędzy i ochrona  
środowiska naturalnego
Dzięki miękkiej wodzie, zużycie środków czysz-
czących w domu może zmniejszyć się nawet 
o 50%, a wydatki na ogrzewanie mogą zo-
stać zredukowane o ok. 20%. Miękka woda 
oznacza pozbycie się kamiennego osadu  
z prysznica, wanny oraz całej armatury.
• bezpieczeństwo i pewność
Zmiękczoną przez IMMERSOFT wodę moż-
na pić! Zastosowana w IMMERSOFT techno-
logia zmiękczania wody przy użyciu żywic 
jonowymiennych jest jedną z metod uzdat-
niania wody pitnej uznawaną przez Minister-
stwo Zdrowia co potwierdza atest PZH. Pew-
ną ostrożność powinny zachować jedynie 

osoby stosujące dietę bezsolną, ponieważ 
zmiękczając każdy 1° dH twardości, dodaje-
my około 8 mg sodu na litr wody (co należy 
uwzględnić obliczając dzienne spożycie soli).

Prosty montaż

Instalacja urządzenia IMMERSOFT nie wyma-
ga specjalnych zabiegów, potrzebny jest je-
dynie bezpośredni dostęp do głównego 
zaworu zimnej wody, a w jego pobliżu nie-
wielką ilość wolnej przestrzeni, gniazdko elek-
tryczne i odpływ do kanalizacji w celu od-
prowadzenia wody popłucznej.
Instalację należy przeprowadzić zgodnie  
z załączoną do urządzenia instrukcją obsługi  
i montażu. W celu ochrony instalacji w budyn-
ku oraz urządzenia IMMERSOFT należy zasto-
sować filtr np. PROTECTOR, a sprawne pod-
łączenie do instalacji zapewni MULTIBLOCK 
INLINE. Warunkiem uzyskania trzyletniej gwa-
rancji jest dokonanie pierwszego uruchomie-
nia oraz corocznych przeglądów przez Auto-
ryzowany Serwis Techniczny Immergas.

Zmiękczacze IMMERSOFT  
w różnych wielkościach
Wyposażenie i funkcje
• automatyczna inteligentna regeneracja złoża 
• wielodrogowy zawór sterujący z kontrolą mikroprocesorową
• wyposażenie fabryczne: kolanka obrotowe wejścia/wyj-
ścia wody; wąż wody popłucznej, tabletkowy tester twar-
dości wody

IMMERSOFT to seria kompaktowych zmiękczaczy do wody stero-
wanych objętościowo. Występuje w 2 wersjach różniących się ilo-
ścią żywicy jonowymiennej: IMMERSOFT 15 oraz IMMERSOFT 20.

IMMERSOFT Typ 15 20
Nominalna średnica przyłącza DN 1“ (DN 25)
Przepływ maksymalny m3/h 2,18 2,23
Przepływ nominalny m3/h 1,56 1,68
Ciśnienie robocze bar 1.0 / 8.0
Ilość żywicy jonowymiennej l 15 20
Pojemność jonowymienna m3 x °dH 43 60
Pojemność zbiornika na sól kg 16 24
Zużycie soli na regenerację kg 2,0 2,5
Zużycie wody na regenerację l 105 125
Stopień ochrony IP 51
Temperatura wody (min./max.) °C 5/30
Temperatura otoczenia (min./max.) °C 5/40
Połączenie elektryczne V/Hz 230/50
Wymiary: szer. x głęb. x wys. (WxD2 xH) mm 270x480x602 270x480x804

Akcesoria dodatkowe

1. MULTIBLOCK INLINE
Armatura przyłączeniowa z obejściem (by-
-pass) z wbudowanym zaworem zwrotnym 
oraz zaworem odpowietrzającym. Do szybkie-

go i łatwego montażu zmiękczaczy i filtrów  
w połączeniu z wężami zbrojonymi R 1̋ (DN 
25). Możliwość montażu poziomo lub pionowo  
(z kierunkiem przepływu od góry do dołu). 
Max. temperatura wody/otoczenia 30/40°C.
2. Manualny filtr z płukaniem wstecznym 
PROTECTOR 1”
Filtr mechaniczny z możliwością przepłukiwa-
nie, obsługiwany ręcznie. Głowica mosięż-
na, klosz z przezroczystego tworzywa sztucz-
nego, zawór spustowy nagromadzonych 
zanieczyszczeń, element „fitracyjny ze sta-
li szlachetnej. Filtr ma atest PZH. Skuteczność 
filtracji 100 μm, ciśnienie nominalne 16 bar, 
temperatura wody/otoczenia max 30/40°C.
3. Zestaw węży przyłączeniowych 
Węże elastyczne 1” niezbędne do podłącze-
nia zmiękczacza.
4. AQUATEST
Tester kropelkowy do oznaczania twardości 
wody. Wystarcza na wykonanie od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu testów, w zależności od 
twardości wody.  
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NOWOŚCI W SYSTEMIE GEBERIT PLUVIA
Sprawdzony system Geberit Pluvia może być teraz instalowany również w wąskich rynnach. Nowy, 
kompaktowy wpust dachowy o zewnętrznej średnicy zaledwie 180 mm i pojemności tłocznej 
w wysokości do 19 l / s sprawia, że to możliwe. W niektórych konstrukcjach dachowych, woda 
deszczowa jest zbierana w betonowych lub stalowych rynnach i odprowadzana jest przez wpu-
sty dachowe. Do tej pory wpusty Pluvia były zbyt duże dla wąskich rynien. 
W zależności od intensywności opadów, głośne bulgotanie może wydobywać się z systemu  
Pluvia. Aby złagodzić hałas, który te powodują szumy, Geberit opracował rozwiązanie, które 
może być stosowane zarówno w nowych, jak i istniejących wpustach Pluvia. Wkładka łago-
dzi problem w mo-
mencie, gdy pod-
wyższony poziom 
hałasu powstaje  
i redukuje go.

 GEBERIT

GRZEJNIK 
WIEDEń-VM SPA 
Jednostronnie otwarte rury grzew-
cze i purystyczne, pionowe linie 
panela połączone z nowoczesną 
technologią podłączenia środko-
wego czynią grzejnik Wiedeń-VM 
SPA designerskim elementem każ-
dej łazienki. Model ten idealnie speł-
nia obowiązujące trendy panujące  
w świecie łazienek SPA. Wiedeń-VM 
SPA to przestronne miejsce do susze-
nia i wieszania tekstyliów czy ręcz-
ników. Grzejniki dekoracyjne firmy  
VOGEL&NOOT spełniają międzyna-
rodowe normy jakościowe, a proce-
sy produkcji we wszystkich fabrykach 
mają certyfikaty ISO. Firma oferu-
je produkowane w Austrii grzejniki  
o najwyższych standardach.

 VOGEL&NOOT

SUBWAY 2.0 DIRECTFLUSH – MISKA USTęPOWA BEZ KOłNIERZA WEWNęTRZNEGO 
Miska ustępowa Subway 2.0 DirectFlush została zaprojektowana w taki sposób, aby ograniczyć czas poświęcony sprzątaniu łazienki do minimum: brak 
kołnierza wewnętrznego oraz szkliwiona powierzchnia ułatwiają to zadanie. Strumień wody obmywa dokładnie całe wnętrze misy, uniemożliwiając roz-
wój bakterii oraz gromadzenie się osadów. Dzięki zastosowaniu systemu Aquareduct® pojedyncze spłukanie wymaga zużycia tylko 3 lub 4,5 l wody. To  
o prawie połowę mniej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Miska bez kołnierza wewnętrznego świetnie sprawdzi się zarówno w przestrzeni domowej, 
jak i publicznej. W miejscach o podwyższonym rygorze higienicznym polecany jest Subway 2.0 DirectFlush z idealnie gładką powierzchnią ceramicplus. 
Miska ustępowa Subway 2.0 DirectFlush ma wymiary 375x565 mm i jest dostępna w trzech kolorach: White Alpin, Star White i Pergamon. Do produktu do-
łączono system mocujący SupraFix 2.0, który ułatwia montaż. Zestaw uzupełnia deska sedesowa z funkcjami quick-release i soft-closing. 

 VILLEROY&BOCH
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NOWA GAMA 
TERMOSTATóW TYBOX
W ofercie firmy IMMERGAS POLSKA pojawiła się naj-
nowsza generacja termostatów TYBOX marki Delta 
Dore do sterowania kotłami i pompami ciepła. 
Szeroki wachlarz produktów podzielony został na trzy 
gamy o różnym poziomie funkcjonalności. 
Gama podstawowa, w której znalazły się termosta-
ty pokojowe z pokrętłem i sterowane przyciskami za-
równo przewodowe, jak i radiowe, stworzona została 
dla użytkowników potrzebujących produktu proste-
go w użytkowaniu, z możliwością zaprogramowania 
stałej, komfortowej temperatury. 
Gama wydajna, z termostatami programowalnymi  
z dwoma lub sześcioma poziomami ustawień tempe-
ratury dziennej, to idealny wybór dla użytkowników 
szukających produktu łączącego komfort, oszczę-
dzanie energii, gwarantującego żądaną tempera-
turę w odpowiednim momencie. 
Gama doskonała, składająca się z termostatów pro-
gramowalnych z sondą zewnętrzną, powstała dla 
klientów wymagających, poszukujących komplekso-
wych rozwiązań, z możliwością regulacji temperatu-
ry w zależności od temperatury zewnętrznej czy usta-
wienia żądanej temperatury o określonej godzinie. 

 IMMERGAS

GRZEJNIK MARMUROWY CS-MR
Marmurowe grzejniki radiacyjne CG-MR przewidziane są 
do stosowania zarówno w budynkach użyteczności pu-
blicznej (recepcje, hole, biura), jak również w typowych 
pomieszczeniach mieszkalnych, w tym wilgotnych typu 
łazienki.
Grzejnik przewidziany jest do montażu na ścianie za po-
mocą dołączonych uchwytów. Zainstalowane na tylnej 
ścianie grzejnika bolce umożliwiają mocowanie uchwy-
tów zarówno na dłuższym, jak i krótszym boku. Powierzch-
nia grzejna wykonana jest z masywnej, polerowanej płyty 
marmurowej grubości 3 cm. W płycie zabudowano ele-
ment grzejny oraz bezpiecznik termiczny ograniczający 
temperaturę elementu grzejnego. Do sterowania tem-
peraturą w miejscu zainstalowania grzejnika należy sto-
sować zewnętrzny termostat z pomiarem temperatury 
otoczenia. Na tylnej ścianie grzejnika wyprowadzony jest 
2-żyłowy przewód zasilający umożliwiający podłączenie 
grzejnika do puszki zasilającej. Dostępne jest 5 wersji ko-
lorystycznych płyty marmurowej (Madura-beżowy, Kash-
mir-kremowy, Volakas-biały, Rosa-różowy, Verde-zielony). 
Ponieważ materiał płyty jest naturalny mogą pojawiać 
się na nim różnice w kolorystyce i strukturze powierzchni.

 LUXBUD

SIłOWNIK ARM + REGULATOR TECH 
Nowy zestaw proponowany przez AFRISO składa się z siłownika ARM 
343 do obrotowych zaworów mieszających oraz regulatora pogodo-
wego TECH ST-431N. Zestaw jest przeznaczony do regulacji tempera-
tury zasilania standardowych instalacji grzewczych. Może sterować 3-  
i 4-drogowymi zaworami mieszającymi oraz pompą obiegową zawo-
ru. Może także pracować jako regulator stałotemperaturowy. Kompa-
tybilność urządzeń gwarantuje prawidłowe i pewne działanie układu 
regulacji, np.: zabezpiecza źródło ciepła przed zbyt niską temperatu-
rą wody wracającej z instalacji, zapewniając mu długą żywotność.
Możliwe jest także rozbudowanie zestawu o termostat pokojowy 
ST-290. Zastosowanie czujnika temperatury wewnętrznej popra-
wia sprawność i dokładność działania całego układu regulacji, 
zwiększając komfort cieplny w pomieszczeniach i wpływając zna-
cząco na oszczędność pracy całej instalacji. 
Regulator pogodowy ST-431N: napięcie zasilania 230 V AC, po-
bór mocy 4 VA, wyświetlacz LCD, wkładka bezpiecznikowa 1,6 A, 
wytrzymałość temperaturowa czujników: -25÷95°C
Siłownik elektryczny ARM 343: moment obrotowy 6 Nm, kąt ob-
rotu: 90°, czas obrotu: 120 s, napięcie zasilania/sygnał sterujący: 
230 V AC, 3-punktowe

Produkty AFRISO objęte są peł-
ną 36-miesięczną gwarancją.

 AFRISO
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

NAGRZEWNICE KELLER
Grupa SBS systematycznie poszerza ofertę 
marki domowej KELLER. W najbliższym cza-
sie na rynku pojawią się nagrzewnice. Apa-
raty grzewczo-wentylacyjne KELLER prze-
znaczone są do ogrzewania i wentylacji hal 
przemysłowych, pawilonów handlowych, 
warsztatów i podobnych obiektów. Dzięki 
zastosowaniu zespołu wentylatora o niskim 
poborze mocy przy dużym zakresie regula-
cji i możliwości łączenia we wspólne ukła-
dy regulacyjne pozwalają osiągnąć pełną 
swobodę projektowania systemów grzew-
czo-wentylacyjnych w dowolnych obiek-
tach. Urządzenia mogą być wyposażone 
opcjonalnie we wszystkie niezbędne ele-
menty sterujące przepływem powietrza, 

przepływem czynnika grzewczego oraz temperaturą.
Dostępne w wersji jednorzędowej lub dwurzędowej – w zależności od potrzebnej mocy na-
grzewnicy.

Najważniejsze cechy nagrzewnic wodnych KELLER: 

• swoboda montażu we wszystkich płaszczyznach,
• cicha praca urządzenia poprzez zastosowanie maty wytłumiającej, 
• wysoka wydajność przy niskim zużyciu prądu, 
• ruchome żaluzje powietrza, 
• europejska produkcja.

Produkt dostępny w hurtowniach 
SBS od 1 października 2013 r.

 GRUPA SBS

Model KELLER I KELLER II

Nagrzewnica Cu/Al I-rzędowa II-rzędowa

Zakres mocy grzewczej 11,8-27,3 kW 21,7-52,2 kW

Przepływ powietrza 3700 m3/h 4000 m3/h

Maks. robocze ciśnienie 
czynnika 

1,6 MPa

Max. temperatura 
czynnika grzewczego

130°C
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