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Polska może rozwiązać  
problemy energetyczne dzięki OZE

Raport [R]ewolucja energetyczna dla Polski. 
Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki 
energii w perspektywie długookresowej, opra-
cowany przez IEO, prezentuje alternatywny  
w stosunku do rządowego, scenariusz kształto-
wania polityki energetycznej oparty o odna-
wialne źródła energii (OZE) i efektywność ener-
getyczną oraz związaną z nim konkurencyjną 
strategię inwestycyjną. Obecnie wykorzystanie 
potencjału OZE jest w Polsce niewielkie – wynosi 
zaledwie 7,8%. Z najnowszego raportu IEO i DLR 
wynika, że do roku 2050 Polska może produko-
wać 88% energii elektrycznej z OZE. Wg raportu 

zapotrzebowanie na energię finalną utrzyma 
się do roku 2015 na poziomie 2706 PJ. Następ-
nie stopniowo maleje aż do poziomu 1855 PJ  
w roku 2050. W efekcie jest o 39% niższe niż 
w scenariuszu referencyjnym. O ile w okresie 
do 2030 roku jednostkowe koszty energii dla 
odbiorców w obu scenariuszach są zbliżone, 
to po roku 2030 koszty w scenariuszu alterna-
tywnym bardzo szybko spadają i w 2050 roku 
osiągają 8,2 eurocentów/kWh, podczas gdy 
w scenariuszu referencyjnym koszty te sięgają 
11,8 eurocentów/kWh. 
Więcej

Na stronie PKN opublikowano wykaz Pol-
skich Norm wycofanych, których status 
pozostaje aktualny w procedurach oceny 

zgodności określonych w odpowiednich 
przepisach.
Więcej

Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja 
zaprasza specjalistów branży instalacyjnej, projek-
tantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, 
chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników 
pionów technicznych na XII edycję Konferencji  
z cyklu: Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – 
NOWE TRENDY ROZWOJU: Efektywność energetycz-
na instalacji – projektowanie, montaż/serwis i eksplo-

atacja, która odbędzie się 21 listopada 2013 r. 
w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie ul. Ka-
węczyńska 36. Ze względu na szeroki zakres tematycz-
ny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników 
Konferencji w roku bieżącym organizatorzy postano-
wili wprowadzić 2 równolegle panele: instalacje/
serwis oraz projektowanie systemów hvac i ppoż. 
Więcej 

Konferencja Ch&K:  
Efektywność energetyczna instalacji

PKN: wykaz aktualnych norm
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3 października br. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra transportu, budownictwa  
i gospodarki morskiej z dnia 21 czerwca 2013 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (DzU z 2013 r., poz. 762).
Zmiana ma na celu implementację postano-
wień dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Wprowadzana nowelizacja po-
woduje zmianę zakresu opisu technicznego 
projektu budowlanego poprzez dodanie do 
niego analizy możliwości racjonalnego wyko-
rzystania wysokoefektywnych systemów al-
ternatywnych. Zgodnie z nowym brzmieniem 
§ 11 ust. 2 pkt 12 ww. rozporządzenia, opis 
techniczny projektu architektoniczno-budow-
lanego powinien określać analizę możliwości 
racjonalnego wykorzystania wysokoefektyw-
nych systemów alternatywnych zaopatrze-
nia w energię i ciepło, do których zalicza się 
zdecentralizowane systemy dostawy energii 
oparte na energii ze źródeł odnawialnych, 
kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 
lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy 
opiera się całkowicie lub częściowo na ener-
gii ze źródeł odnawialnych w rozumieniu 
przepisów „Prawa energetycznego”, oraz 

pompy ciepła. Zastosowanie tych systemów 
ma być rozważane na etapie sporządzania 
projektu budowlanego, który jest zatwier-
dzany w decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budow-
lanego. 
Rozwiązanie to ma zracjonalizować zużycie 
energii w budynkach oraz stosowanie rozwią-
zań alternatywnych tam, gdzie ma to ekono-
miczne, techniczne i środowiskowe uzasad-
nienie. Przedmiotowa analiza może zostać 
przeprowadzona dla wszystkich znajdują-
cych się na tym samym obszarze budynków 
o tym samym przeznaczeniu i o podobnych 
parametrach techniczno-użytkowych – do 
tej pory warunek ten dotyczył tylko budyn-
ków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 
m2. Przepisy dotychczasowe znajdą zastoso-
wanie do budynków, dla których przed tym 
dniem: 
- złożono wnioski o pozwolenie na budowę 
oraz odrębne wnioski o zatwierdzenie projek-
tu budowlanego; 
- dokonano zgłoszenia budowy lub wykony-
wania robót budowlanych; 
- została wydana decyzja o pozwoleniu na 
budowę lub odrębna decyzja o zatwierdze-
niu projektu budowlanego.
Więcej

Zmiana rozporządzenia  
w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego

Spółka KAN wzięła udział w siódmej edycji 
ogólnopolskiej konferencji Polski Rynek Miesz-
kaniowy 2013. Było to największe i najbardziej 
prestiżowe tegoroczne spotkanie branży  
nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.  
W tegorocznym wydarzeniu w Hotelu Marriot 
w Warszawie wzięło udział ponad 200 osób 
– głównie reprezentantów największych ryn-
kowych graczy wśród firm deweloperskich 
oraz przedstawicieli miast i gmin. Spółka KAN 
z Kleosina koło Białegostoku była sponsorem 
październikowej konferencji.
Firma jako jedyna z branży instalacyjnej mia-
ła tam swoje stoisko informacyjne i okazję do 
zaprezentowania osiągnięć na rynku miesz-

kaniowym. Uczestnicy spotkania mogli zapo-
znać się z firmą i najważniejszymi realizacjami 
z długiej listy referencyjnej. 

KAN 

…na Polskim Rynku Mieszkaniowym 2013 

Współczesny inżynier powinien znać języki 
obce – przekonywała firma KAN, podczas 
tegorocznych Targów Pracy, zorganizowa-
nych przez Biuro Karier PB. Założeniem projek-
tu jest ułatwienie pracodawcom znalezienia 
pracowników, stażystów i praktykantów, od-
powiadających ich potrzebom kadrowym. 
Z kolei z punktu widzenia studentów Targi 
Pracy PB są wspaniałą okazją do bezpośred-
niego kontaktu z pracodawcą, możliwością 
zapoznania się z profilem działalności firmy 
oraz z zasadami prowadzonej przez nią rek- 
rutacji. Jednym z najbardziej pożądanych 
pracodawców zwłaszcza wśród studentów  
i absolwentów PB jest spółka KAN, producent 
innowacyjnych technologii w branży instala-

cji wodnych i grzewczych. Wybór stanowisk 
na zrealizowanie praktyk w KAN jest bardzo 
szeroki: studenci mogą sprawdzić się m.in.  
w zawodzie projektanta, doradcy technicz-
nego, konstruktora, technologa czy technika 
utrzymania ruchu. 

…na Targach Pracy   

http://www.instalreporter.pl
http://www.pasywny-budynek.pl/
http://www.budownictwo.abc.com.pl/nowe-prawo


Urodzinowa akcja promocyjna ROTH skiero-
wana jest do firm instalacyjnych zaopatrują-
cych się u partnerów handlowych ROTH na 
terenie całej Polski. 
W promocji mogą wziąć udział wszyscy,  
którzy w dniach od 15 września 2013 r. do 
15 grudnia 2013 r. zakupią w hurtowni instala-

cyjnej dowolne produkty ROTH na kwotę co 
najmniej 10 000 zł netto. Następnie ze strony 
www.roth-polska.com należy wydrukować  
i wypełnić ankietę konkursową, dosłać kopię 
faktury. To wystarczy, aby wziąć udział w loso-
waniu nagród, które odbędzie się 30.12.13 r. 
w siedzibie firmy Roth.

Tani węgiel spoza Europy wypycha z unijnej ener-
getyki błękitne paliwo. Seria zamknięć gazówek 
odstrasza od nich także polskie firmy – napisał 
„Dziennik Gazeta Prawna”. Z budowy nowych 
bloków opalanych gazem zrezygnowały już 
PGNiG i KGHM. W najbliższym czasie decyzję 
w sprawie wartej 3 mld zł budowy bloku w Puła-
wach musi podjąć PGE. Na rynku krążą opinie, że 
inwestycja nie jest opłacalna – czytamy w DGP.
– Opłacalność projektów energetycznych zależy 
od tego, jak będą się zachowywały ceny paliw 
i energii. A kto to dziś wie? – komentuje dla DGP 
Andrzej Kowalski, prezes Energoprojektu Katowi-

ce. – Oczywiście każdy ma swoje założenia, ale 
one mogą się nie sprawdzić. Takiej niepewności 
nie było jeszcze nigdy.
Problemy energetyki gazowej widać na przy-
kładzie GDF Suez. Koncern wyłączył już łączne 
12 tys. MW mocy w europejskich gazówkach. Na 
początku października GDF Suez sprzedał Japoń-
czykom 28% aktywów w Australii, a w połowie 
miesiąca poinformował o zamknięciu elektrowni 
w Wielkiej Brytanii. Według Gerarda Mestralleta, 
prezesa spółki, firmy energetyczne w całej Euro-
pie ograniczyły bądź całkowicie wyłączyły już  
30 tys. MW mocy w elektrowniach gazowych.

Tani węgiel spoza Europy…

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zgłosiła 
nowe uwagi do kolejnego projektu ustawy 
(z dnia 17 lipca 2013 r.) o ułatwieniu dostępu 
do wykonywania niektórych zawodów regu-

lowanych oraz przepisów wykonawczych,  
a także odniosła się do stanowiska Izby Ar- 
chitektów RP.
Więcej

PIIB – kolejne uwagi  
do projektu ustawy  
deregulacyjnej

ROTH – urodzinowa promocja
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Viega. Liczy się pomysł!  Systemy połączeń zaprasowywanych firmy Viega umożliwiają bezpieczne i dokładne łączenie rur wyko-
nanych z różnych materiałów takich jak miedź, brąz, stal nierdzewna czy tworzywo sztuczne. Więcej informacji: Viega Sp. z o.o. 
telefon 58 66 24 999 · telefaks 58 66 24 990 · info@viega.pl · www.viega.pl

Profipress firmy Viega:
łączy bezpieczeństwo
z szybkością montażu.

System kontroli SC-Contur 
pozwala wykryć niezaprasowane 
połączenia podczas próby 
szczelności.

Cylindryczne wprowadzenie
rury zapobiega wykrzywianiu
rury oraz uszkodzeniom
elementu uszczelniającego.

Do wykonywania połączeń
w instalacjach wody użytkowej,
gazowych i grzewczych  
wystarczy jedna zaciskarka.

Najwyższa stabilność dzięki
podwójnemu zaprasowaniu 
podczas jednej czynności:  
przed i za karbem na złączce.

SC-Contur 

Viega 
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Uprawnienia zawodowe po deregulacji – opłaty 

Tzw. druga transza deregulacji dostępu do za-
wodów przewiduje zmiany w zakresie procedury 
nadawania uprawnień zawodowych w dziedzi-
nie budownictwa. Proponowane zmiany wpro-
wadzają bardziej szczegółowe niż dotychczas 
uregulowania dotyczące tzw. postępowania 
kwalifikacyjnego w sprawie uzyskania upraw-
nień zawodowych.
Projekt zmian do ustawy p.b. przewiduje też 
znacznie bogatsze niż dotychczas uregulowanie 
kwestii opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
do uiszczenia której obowiązana jest osoba 
ubiegająca się o nadanie uprawnień budowla-
nych (art. 12 ust. 5 i 5a. - 5e.). Zgodnie z art. 5a., 
przewiduje się dwie kategorie opłat za postępo-
wanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień bu-
dowlanych, w zależności od rodzaju uprawnień. 
I tak, za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie 
uprawnień budowlanych, o których mowa  
w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 (tj. do projektowania bez 
ograniczeń, do projektowania w ograniczonym 
zakresie, do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń oraz do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń), przewiduje się 
następujące opłaty:

1) z tytułu kwalifikowania – opłata ta nie może 
przekraczać 22% kwoty przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym 
dokonuje się uiszczenia opłaty;
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu – opła-
ta ta nie może przekraczać 22% kwoty prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej z kwartału poprze-
dzającego kwartał, w którym dokonuje się 
uiszczenia opłaty;
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części 
ustnej egzaminu – opłata nie może przekraczać 
13% kwoty przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej z kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje 
się uiszczenia opłaty.

Z kolei opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 
o nadanie uprawnień budowlanych, o których 
mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 (tj. do projekto-
wania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń oraz do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w ograniczonym zakre-
sie) kształtują się następująco:

1) z tytułu kwalifikowania – opłata nie może 
przekraczać 33% kwoty przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym 
dokonuje się uiszczenia opłaty;
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu –  
opłata nie może przekraczać 33% kwoty  
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej z kwartału poprze-
dzającego kwartał, w którym dokonuje się 
uiszczenia opłaty;
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części 
ustnej egzaminu – opłata nie może przekraczać 
19% kwoty przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej z kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje 
się uiszczenia opłaty.
Wysokość każdej z powyższych opłat ustalana 
jest w oparciu o dane ogłaszane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”.
Zgodnie z art. 5c., opłatę za postępowanie 
kwalifikacyjne wnosi się na rachunek banko-
wy właściwej izby samorządu zawodowego, 

co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. 
Opłata stanowi przychód właściwej izby samo-
rządu zawodowego. Opłata z tytułu kwalifiko-
wania nie podlega zwrotowi, natomiast opłata 
z tytułu przeprowadzenia egzaminu lub z tytułu 
ponownego przeprowadzenia części ustnej 
egzaminu podlega zwrotowi w przypadku 
usprawiedliwionego niestawienia się na egza-
min albo usprawiedliwionego odstąpienia od 
egzaminu.
Projektowane zmiany ustawy p.b. regulują też 
kwestię wynagrodzenia dla członów komisji 
egzaminacyjnej. Jak przewiduje art. 12 ust. 
5e., za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym 
członkom komisji egzaminacyjnej przysługu- 
je wynagrodzenie z opłat za postępowanie 
kwalifikacyjne. Omawiany przepis przewiduje, 
że wynagrodzenie za czynności na każdym  
z etapów egzaminu (tj. za udział w kwalifiko-
waniu, za przeprowadzenie egzaminu oraz za 
ponowne przeprowadzenie egzaminu ustne-
go) nie powinno być wyższe niż 9% opłaty uisz-
czanej z danego tytułu od jednego wniosku  
o nadanie uprawnień budowlanych.
www.abc.com.pl

Marka Buderus została nagrodzona w ogólno-
polskim programie konsumenckim i otrzymała 
srebrne godło Konsumencki Lider Jakości 2013. 
Grzejniki Logatrend marki Buderus uznano też 
za Odkrycie Roku 2013. Celem ogólnopolskiego 
programu Konsumencki Lider Jakości 2013 pro-

wadzonego przez redakcję Strefy Gospodarki, 
dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, było  
wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, 
marek i firm funkcjonujących na polskim rynku.  
W tegorocznym badaniu udział wzięło 1000 re-
spondentów. 

Konsumenci docenili grzejniki Logatrend

http://www.instalreporter.pl
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Firma Danfoss ruszyła z nową inicjatywą dot. 
szkoleń dla projektantów. Od listopada będzie 
bezpłatnie szkolić projektantów z oprogramo-
wania Danfoss CO 3.8.
Szkolenie dla początkujących. Jednodniowe 
warsztaty dla początkujących odbywają się 
cyklicznie w Grodzisku Mazowieckim, w godz. 
9:00-16:00. W trakcie spotkania wspólnie stworzo-
ny zostanie przykładowy projekt instalacji cen-
tralnego ogrzewanie w programie Danfoss CO. 
Uczestnicy zostaną zapoznani z funkcjonalnością 
programu i sposobami pracy, które pozwolą na 
rozpoczęcie projektowania. Najbliższe terminy: 
19 listopada 2013, 7 stycznia 2014. Każdy uczest-
nik szkolenia MUSI przynieść ze sobą komputer, 
na którym w czasie warsztatów będzie mógł 
zainstalować oprogramowanie. Niezbędna do 
pracy z programem jest również myszka.

Formularz rejestracyjny
Szkolenie dla zaawansowanych. Tych wszyst-
kich, którzy mieli do czynienia z programem 
Danfoss CO lub pełną wersją Audytora firmy 
Sankom, firma zaprasza na warsztaty dla za-
awansowanych, które odbywają się cyklicznie 
w Grodzisku Mazowieckim, 
w godz. 9:00-16:00. W trakcie spotkania prze-
analizowane będą różne wersje centralnego 
ogrzewania i klimatyzacji. Najbliższe terminy:  
21 listopada 2013, 9 stycznia 2014. 
Każdy uczestnik szkolenia MUSI przynieść ze 
sobą komputer, na którym w czasie warsztatów 
będzie mógł zainstalować oprogramowanie. 
Niezbędna do pracy z programem jest również 
myszka.
Formularz rejestracyjny
Więcej

Danfoss – szkolenia dla projektantów

Firmy INSTAL-PROJEKT, BMETERS I GRUNDFOS 
zapraszają na bezpłatne ogólnopolskie szko-
lenia dla biur projektowych instalacji wod-
-kan i c.o.

Terminarz szkoleń:
20.11 Poznań (Grundfos, Baranowo, ul. Klono-
wa 23)
21.11 Wrocław (ART HOTEL, ul. Kiełbaśnicza 20)
28.11 Kraków (Best Western Premier Kraków 
Hotel, ul. Opolska 14a)
5.12 Włocławek (Instal-Projekt, ul. Jana Paw-
ła II 12A, Nowa Wieś k/Włocławka)

12.12 Białystok (Hotel Restauracja Belweder, 
ul. Gen. Kleeberga 53)

Potwierdzenie uczestnictwa w wybranym ter-
minie szkolenia należy przesłać nie później niż 
na 7 dni przed zaplanowaną datą szkolenia na 
adres: ryszard.studniarek@bmeters.pl. W potwier-
dzeniu uczestnictwa trzeba umieścić następują-
ce informacje: dane Państwa Biura Projektowe-
go, tj. nazwa, adres, telefon, e-mail oraz imiona 
i nazwiska uczestników szkolenia. Z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc na każdym szkoleniu, 
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Grundfos, Bmeters, Instal-Projekt:  
szkolenia dla biur projektowych instalacji wod-kan i c.o. 

http://www.roth-polska.com/
http://pl.heating.danfoss.com/xxFormx/904_MNU17538848_SIT18.html
http://pl.heating.danfoss.com/xxFormx/904_MNU17538848_SIT18.html
http://pl.heating.danfoss.com/Content/e467c708-cc6a-4488-9e0e-c303d7a5220b_MNU17538848_SIT18.html


Firma Schiedel Sp. z o.o. otrzymała tytuł Amba-
sadora Polskiej Gospodarki 2013. Tegoroczne 
wyróżnienie zostało przyznane  w kategorii Eks-
porter. Ambasador Polskiej Gospodarki to kon-
kurs organizowany przez Business Centre Club 
pod honorowym patronatem Ministra Spraw 

Zagranicznych. Promuje Polskę na arenie mię-
dzynarodowej jako wiarygodnego partnera 
gospodarczego, wspiera wizerunek polskiego 
przedsiębiorcy, przyczynia się do rozwoju gospo-
darczego kraju, przyciąga inwestorów oraz bu-
duje kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.

Schiedel Ambasadorem Polskiej Gospodarki 
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W dniu 25.10.2013 r. Lindab AB, właściciel 
spółki, dokonał dalszych zmian w zarządzie 
Centrum Klima. 

Ze stanowiska dyrektora zarządzającego 
został odwołany Pascal Gelugne, którego 
powołano na stanowisko menadżera regio-
nu zachodniego Grupy Lindab. Ze stano-
wiska wicerezesa zarządu odwołany został 
Wojciech Jakrzewski i z końcem października 
2013 roku przechodzi na emeryturę.
Nowym dyrektorem zarządzającym, pre-
zesem zarządu, został Kenneth Johnsson. 
Kenneth Johnsson ma 63 lata i jest obywa-
telem Szwecji. Od zakończenia studiów, 
czyli od roku 1975, pracuje w Grupie Lin-
dab. Był odpowiedzialny za produkcję, 
zakupy, kontroling, a także zajmował sta-
nowisko dyrektora zarządzającego w kilku 
spółkach zależnych.

Na stanowiska członków zarządu powołani 
zostali: Piotr Wolak, Michał Wróblewski oraz 
Małgorzata Szerszeń-Krzywicka.
Piotr Wolak ma 33 lata. Jest absolwentem 
Politechniki Warszawskiej na kierunku inżynie-

ria środowiska specjalizacja ciepłownictwo, 
ogrzewnictwo, wentylacja. W Centrum Klima 
pracuje od 9 lat, w tym 4 lata na stanowi-
sku dyrektora ds. handlowych. Ma bogate 
doświadczenie w sprzedaży i zna doskonale 
branżę HVAC.
Michał Wróblewski ma 36 lat. Ukończył  
Politechnikę Warszawską na Wydziale MEiL, 
kierunek energetyka cieplna. W spółce jest 
zatrudniony od 2007 roku. Do tej pory zaj- 
mował stanowisko kierownika produkcji.  
W nowej strukturze obejmie stanowisko dy-
rektora zakładu produkcyjnego. Ma wie-
loletnie doświadczenie w zarządzaniu pro-
dukcją, wdrażaniu nowych technologii oraz 
rozwoju produktów.
Małgorzata Szerszeń-Krzywicka ma 38 lat. 
Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie, Wydział Zarządzania, specjal-
ność rachunkowość. W 2013 roku została 
ACCA Affiliate. W Centrum Klima zatrudnio- 
na jest od 2008 roku na stanowisku dyrekto-
ra ds. finansowych. Ma 15-letnie doświad-
czenie w rachunkowości, sprawozdawczo-
ści finansowej oraz wspieraniu zarządu  
w podejmowaniu decyzji.

Zmiany w zarządzie Centrum Klima 

http://www.forumwentylacja.pl/
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Koalicja 36 organizacji gospodarczych i społecznych przyjęła wspólne stanowisko 
w sprawie zrównoważonego modelu rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)  
w Polsce oraz zwróciły uwagę na brak przejrzystości w systemie stanowienia prawa 
dotyczącego OZE. Odwołując się do najnowszej koncepcji projektu ustawy o OZE 
z września br., koalicja organizacji stwierdza, że jest to krok wstecz we wdrożeniu 
prawa UE w Polsce w stosunku do projektu ustawy Ministerstwa Gospodarki z paź-
dziernika 2012 roku oraz zaprzepaszczenie 3 lat pracy. Zaproponowany we wrze-
śniu system wsparcia oparty na aukcjach na energię z OZE podniesie znacznie 
ryzyko inwestycyjne i ograniczy konkurencję, co skutkować będzie także znaczą-
cym podwyższeniem kosztów realizacji przez Polskę celu OZE na 2020 rok i wzro-
stem ryzyka niezrealizowania celu.

Organizacje odnoszą się krytycznie zarówno 
do próby ograniczenia szans rozwoju dla bar-
dziej zrównoważonych środowiskowo tech-
nologii OZE i mniejszych podmiotów na rynku 

OZE oraz marginalizowania energetyki prosu-
menckiej, jak i do kolejnej próby wydłużenia 
okresu wysokiego wsparcia dla technologii 
współspalania biomasy z węglem.   

W przypadku uchwalenia ustawy o OZE  
w wersji wrześniowej spodziewać się można 
pogłębiania w Polsce trendu dominacji kor-
poracji energetycznych kosztem pozostałych 
uczestników rynku (tabela).
Próba pozbawienia uzgodnionego wcześniej 
wsparcia dla mikroinstalacji OZE oraz zmniej-
szanie szans rozwoju małych instalacji jest 
poważnym ciosem w budowanie zaufania 
obywateli do państwa.
Sygnatariusze stanowiska podkreślają, że 
ważą się losy nie tyle systemu wsparcia, ale 
też przyszłego modelu energetyki odnawial-
nej w Polsce i ostrzegają przed negatywnymi 
skutki dla rynku OZE, rynku pracy, przemysłu 
i rozwoju regionalnego. Wzywają m.in. do 
zwiększenia społecznej kontroli nad pracami 
nad ustawą i przejrzystego włączenia w pra-
ce legislacyjne ekspertów, powrotu do kon-
cepcji ustawy z października 2012 roku oraz 
przyjęcia przez rząd oficjalnego harmonogra-
mu prac gwarantującego skierowanie w br. 
do Sejmu ustawy, która zapewni zrównowa-
żony rozwój OZE.

Pobierz pełną wersję

Pełna treść stanowiska dostępna  
także na:  
www.zpfeo.org.pl 
www.portpc.pl  
www.spiug.pl 

Kontakt:  
energetykaobywatelska@gmail.com 

Wpływ pozytywny; kto zyska? Wpływ negatywny; kto straci?
Polska • 4 największe koncerny energetyczne 

• Korporacje prawnicze
• Importerzy biomasy

• Sektor budownictwa
• Gminy (w szczególności wiejskie)
• Właściciele domów i rolnicy
• Dzierżawcy
• Instalatorzy OZE
• Krajowi producenci urządzeń OZE (do 

produkcji ciepła i energii elektrycznej)
• Prosumenci i właściciele małych 

instalacji OZE (klasa średnia)
• Mali i średni krajowi inwestorzy
• Cały sektor innowacji i B+R
• Cały sektor ciepłownictwa 

rozproszonego 
• Małe i średnie przedsiębiorstwa 
• Towarowa Giełda Energii  i instytucje 

rynku energii 
• Sektor ICT oraz rozwój mikrosieci i sieci 

inteligentnych
Zagranica • Zagraniczne koncerny energetyczne 

• Kapitał międzynarodowy
• Globalni  producenci urządzeń dla 

wielkoskalowych OZE (tylko doraźnie)
• Międzynarodowe firmy konsultingowe, 

ubezpieczeniowe i banki

• Mniejsi deweloperzy i inwestorzy
• Firmy planujące budowę lub 

rozbudowę w Polsce zakładów 
produkujących urządzenia  
i komponenty dla OZE lub rozwój 
infrastruktury serwisowej

Wysokie koszty i malejąca liczba beneficjantów  
efektem prac legislacyjnych dotyczących OZE

CAPRICORN: regionalny doradca techniczny 
ROMEX: doradca techniczno-handlowy  
SYSTERM: handlowiec 
VENTURE INDUSTRIES: inżynier w dziale 
technicznym 
HOCHTIEF: specjalista ds. systemów 
instalacyjnych 
MERCOR: specjalista ds. badań i rozwoju 
JANURA: samodzielny asystent 
RADPEC: inspektor nadzoru budowlanego 
MURAPOL: inżynier budowy 
CIAT: Przedstawiciel Techniczno-Handlowy  
LEPIKO: kierownik robót sanitarnych/kosztorysant 
VALSIR: przedstawiciel handlowy 
ONNINEN: konsultant ds. sprzedaży dla klientów 
hurtowych, handlowiec 
RESPOL EXPORT-IMPORT: przedstawiciel 
handlowy 

Praca

Od 1 października trwa 1. edycja narzędzio-
wej akcji promocyjnej Ferro pod hasłem  
„Skompletuj skrzynkę z narzędziami”. Jedno-
razowo kupując:
- 10 szt. reduktorów ciśnienia – otrzymasz 
skrzynkę narzędziową z organizerami za 1 zł,
- 20 szt. zaworów bezpieczeństwa – otrzy-
masz wkrętak krzyżakowy za 1 zł,
- 40 szt. zaworów bezpieczeństwa – otrzy-
masz wkrętak z giętkim grotem za 1 zł,
- 60 szt. zaworów bezpieczeństwa – otrzy-
masz klucz nastawny za 1 zł.
Akcja trwa do odwołania. Szczegóły na 
www.ferro.pl

Promocja Ferro

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/11/stanowisko-wspolne-organizacji-OZE_8-11-2013_final.docx
http://instalreporter.pl/praca/capricorn-regionalny-doradca-techniczny/
http://instalreporter.pl/praca/romex-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/systerm-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/venture-industries-inzynier-w-dziale-technicznym/
http://instalreporter.pl/praca/venture-industries-inzynier-w-dziale-technicznym/
http://instalreporter.pl/praca/hochtief-specjalista-ds-systemow-instalacyjnych/
http://instalreporter.pl/praca/hochtief-specjalista-ds-systemow-instalacyjnych/
http://instalreporter.pl/praca/mercor-specjalista-ds-badan-i-rozwoju/
http://instalreporter.pl/praca/janura-samodzielny-ssystent/
http://instalreporter.pl/praca/radpec-inspektor-nadzoru-budowlanego/
http://instalreporter.pl/praca/murapol-inzynier-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/ciat-przedstawiciel-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/lepiko-kierownik-robot-sanitarnychkosztorysant/
http://instalreporter.pl/praca/valsir-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-konsultant-ds-sprzedazy-dla-klientow-hurtowych-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-konsultant-ds-sprzedazy-dla-klientow-hurtowych-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/respol-export-import-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/respol-export-import-przedstawiciel-handlowy/
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Wyniki osiągnięte przez firmy instalacyjno-
-grzewcze w III kwartale 2013 r., a szczegól-
ności we wrześniu tchnęły nieco optymizmu 
w branżę. Nawet jeżeli nie zostały osiągnięte 
obroty na poziomie zeszłego roku, to na 
pewno wyhamowana została tendencja 
spadkowa. Nie było rzadkością osiągnięcie 
wyników sprzedaży wyższych o 10-20% w po-
równaniu do zeszłego roku. Pozwoliło to na 
zredukowanie strat w obrocie, które narosły 
w pierwszym półro-
czu. Nadal większość 
rozmówców wyrażała 
obawę, czy uda się 
osiągnąć obrót z 2012 
roku. Podsumowu-
jąc 2012 rok, SPIUG 
zwracał uwagę na 
ostrożne planowanie 
budżetów sprzedaży 
dla 2013 roku. Wska-
zywaliśmy m.in. że 
osiągniecie poziomu 
obrotów zeszłego 
roku może być realne, ale niełatwe, natomiast 
jednocyfrowy przyrost należało będzie trakto-
wać już jako sukces. Uwagę zwraca wyhamo-
wanie tempa wzrostu sprzedaży kolektorów 
słonecznych. Być może takie wrażenie wynika 
z większego udziału tzw. rozproszonych produ-
centów, których argumentem sprzedaży jest 
przede wszystkim niska cena, jak ma to miejsce 
np. w wypadku kotłów na paliwa stałe. Cie-
szyć może względnie niezła sytuacja i rozwój 
sprzedaży nowoczesnych kotłów gazowych, 
co w świetle wejścia na początku września 
Rozporządzenia KE w sprawie ecodesignu dla 
LOT1 i LOT2 (kotły podgrzewacze do wody) jest 

wskazane, aby rynek instalacyjno-grzewczy  
w Polsce nie doznał w 2015 roku szoku. 
Pewne nadzieje budzi planowany system 
wsparcia Prosument przygotowywany przez 
NFOŚiGW. Jest to o tyle ważne, że kończy się 
właśnie program wsparcia dla kolektorów sło-
necznych. Ten program może wygasnąć już 
nawet w pierwszej połowie 2014 roku wraz z wy-
czerpaniem się środków. Liczymy także na wy-
dzielenie z programu Prosument dofinansowań 

dla instalacji mikrokogenera-
cyjnych i kondensacyjnych 
opartych na gazie, ponieważ 
wrzucenie ich do jednego 
worka razem z OZE nie jest roz-
wiązaniem zbyt szczęśliwym. 
Pewna optymistyczną jaskół-
ką jest przełamanie trendu 
spadkowego w budownic-
twie mieszkaniowym, które 
jest głównym odbiorcą 
towarów i usług w branży in-
stalacyjno-grzewczej. Oczy-
wiście wyniki nie wskazują na 

jakiś przełom, ale pojawiło się wyraźne świateł-
ko w tunelu, którego pozytywny efekt będzie-
my mogli zaobserwować już za jakieś 2 lata. 
Tradycyjnie już inwestorzy indywidualni oddali do 
użytku prawie 60 tys. mieszkań, ale także jako je-
dyni ze wszystkich kategorii inwestorów wykazali 
prawie 5% wzrostu w porównaniu do poprzednie-
go roku. Natomiast deweloperzy w tym okresie 
oddali do użytku o ponad jedną trzecia miesz-
kań mniej, co oznacza spadek o ponad 8%  
w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku. 
W przypadku rozpoczętych budów przez de-
weloperów, w dalszym ciągu kontynuowane 
były stopniowe wzrosty z poprzednich miesię-

cy. Liczba budów rozpoczętych we wrześniu 
nie wzrosła w bardzo widoczny sposób w sto-
sunku do sierpnia, jednak porównując wyniki 
do września ubiegłego roku wzrost nastąpił  
o ponad 20%. Ponieważ taka sytuacja po-
wtarza się kolejny miesiąc z rzędu, można 
wnioskować, że deweloperzy znowu coraz 
śmielej inwestują w nowe obiekty. Czynni-
kiem negatywnym dla rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego w ostatnim roku, był 
konsekwentny spadek liczby wydawanych 
deweloperom pozwoleń na budowę. Dlate-
go też wrześniowy wynik na poziomie 5835 
wydanych pozwoleń, oznaczający wzrost 
w stosunku do sierpnia o 36,6% oraz w skali 
rocznej o 27,9% można odebrać jako bardzo 
pozytywny. Być może jest to najważniejsza 
zmiana trendu z negatywnego na pozytywny 
w tegorocznych statystykach dotyczących 
budownictwa mieszkaniowego. Dzięki temu, 
po wstępnych wynikach ogłoszonych przez 
GUS dotyczących budownictwa mieszkanio-
wego w okresie I-III kw. 2013, można zaryzyko-
wać stwierdzenie o wyraźnych symptomach 
polepszenia sytuacji w tej branży. Jeżeli 
statystyki dotyczące przede wszystkim liczby 
rozpoczętych budów oraz nowych pozwoleń 
na budowę następnych miesiącach będą 
wykazywać dalszy systematyczny wzrost, już  
w pierwszej połowie 2014 roku na rynku będzie 
widać oznaki przejścia budownictwa mieszka-
niowego z fazy spowolnienia do fazy cyklicz-
nego ożywienia, co odbije się pozytywnie na 
wynikach branży instalacyjno-grzewczej. 
Opracowanie: Janusz Starościk, SPIUG

Według danych 
opublikowanych przez 
GUs, w okresie styczeń-
wrzesień 2013 r. oddano  
do użytku 103,2 tys. mieszkań, 
co oznacza spadek o 1,5% niż 
w porównywalnym okresie 
2012 r. (wtedy był wzrost  
o 20,7%) i o 18,9% więcej 
niż w 2011 roku. 

Pobierz pełną wersję raportu

III kwartał w branży – skrót podsumowania 

Odpływ 
ścienny 
Scada 
nagrodzony  
w konkursie  
Dobry Design 2014

Konkurs Dobry Design 2014, już po raz trzeci, 
został zorganizowany przez magazyn Dobrze 
Mieszkaj i serwis Dobrzemieszkaj.pl. Jury,  
w skład którego weszło aż 120 architektów 
i  projektantów wnętrz, wybrało najciekaw-
sze produkty z zakresu wyposażenia wnętrz. 
W 11 kategoriach nagrodzono łącznie 53 
produkty, przyznając im tym samym tytuły 
i wyróżnienia Dobry Design 2014. Uroczyste 
wręczenie nagród nastąpi 10 grudnia pod-
czas organizowanego przez magazyn Do-
brze Mieszkaj w Warszawie I Forum Dobrego 
Designu – spotkania producentów i dystry-
butorów, projektantów wzornictwa oraz ar-
chitektów wnętrz, w tym 120-osobowego jury 
konkursu Dobry Design 2014.
Odpływ ścienny Scada (marki Kessel)  
z pokrywą do wklejenia płytek zwycię-
żył w kategorii „Przestrzeń  łazienki” –  
Instalacje. 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/11/Podsumowanie-trendow-rynku-budowlanego-i-instalacyjno-grzewczego-3Q2013.pdf
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W dniach 28-29 listopada 2013 w Krakowie przy 
ul. Centralnej 41A odbędzie się 2. edycja Tar-
gów Modernizacji Budynków organizowanych 
przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. 
Targi to bez wątpienia obowiązkowa impreza 
w kalendarzu firm i specjalistów zajmujących się 
efektywnością energetyczną w zakresie technik 

modernizacji z zachowaniem zasad budownic-
twa pasywnego.  
Wydarzenie adresowane jest również do pod-
miotów wyspecjalizowanych w dostarczaniu 
rozwiązań do zarządzania budynkiem oraz do 
wykorzystujących zastosowania w inteligent-
nych domach. 

Podnoszenie standardów estetycznych i ekono-
micznych obiektów poprzez zmniejszanie kosz-
tów i zużycie energii, inwestowanie w inteligent-
ne systemy sterowania oraz przystosowanie do 
specjalistycznych potrzeb użytkowników wyzna-
czają kierunki, jakimi już dawno podążają kraje 
Unii Europejskiej. 

Zarówno prywatni właściciele, inwestorzy, jak  
i jednostki samorządowe w świetle zmieniają-
cych się przepisów, szukają wiedzy i wskazówek, 
w jaki sposób i za pomocą jakich nowoczesnych 
technik, przeprowadzić prace modernizacyjne 
budynków.
Więcej

2. Targi Modernizacji Budynków

Program Doboru Venture Industries to 
nowe narzędzie dla projektantów instalacji 
wentylacyjnych umożliwiające i ułatwiają-
ce dobór odpowiednich urządzeń Venture 
Industries na podstawie zadanych, różno-
rodnych parametrów pracy i przeznacze-
nia. Program doboru VI dostępny jest pod 
adresem www.programdoboru.pl

Venture:
- Program Doboru 

Venture Industries przedstawił Energy Solu-
tions. Jest to nieodpłatna aplikacja, adre-
sowana do projektantów i wykonawców, 
korzystających ze smartfonów i tabletów 
z systemami iOS, Android i Windows 8. 
Oprócz katalogu produktów, aplikacja za-
wiera także przydatne w codziennej prakty-
ce narzędzia. Zaawansowany program do-
boru wentylatorów w projektach instalacji 
uwzględnia nowe wymagania dotyczące 

minimalnej sprawności wentylatorów. Przy-
datną funkcją jest też przelicznik jednostek 
stosowanych w obliczeniach projektowych. 
Aplikacja obejmuje też nowe rozwiązania 
energetyczne, stosowane w urządzeniach  
z oferty Venture Industries. Dodatkowo, 
użytkownicy mają dostęp do informacji  
o firmie oraz galerii zdjęć.
Pobierz z: AppStore, Google Play, Windows 8 
Apps

- aplikacja Energy Solutions

Świętuj z Honeywell 20-lecie 

Firma Honeywell, czołowy producent 
produktów grzewczych i systemów  
automatyki, świętuje 20-lecie istnienia  
w Polsce. Z tej okazji firma przygotowała 
atrakcyjny konkurs dla swoich klientów.

Przez 20 dni Honeywell zada 20 pytań i na-
grodzi 20 zwycięzców. Ponadto, wszyscy któ-
rzy prawidłowo odpowiedzą na 20 pytań – 
otrzymają nagrodę. Nagrody wybierają sami 
zwycięzcy! Zawsze spośród dwóch dostęp-
nych. To jeszcze nie wszystko! Aby zobaczyć, 
co jeszcze Honeywell przygotował, zaprasza-
my na stronę www.20latwpolsce.pl

Zawsze marzyłeś, by skoczyć na bungee,  
a nie miałeś okazji? Chciałeś być kierowcą 
TIR-a, ale zrezygnowałeś z tego zawodu? Od 
dawna planujesz, by spróbować swoich sił 
na strzelnicy? Chciałbyś polecieć motolot-
nią, paralotnią lub helikopterem? A może 
masz bardziej przyziemne marzenia? Przed 
Tobą 20 dni, podczas których możesz zdobyć 
nagrody, o których marzysz!
Start zabawy: 4 listopada 2013 roku!
Aby wziąć udział w zabawie należy wejść na 
stronę www.20latwpolsce.pl i wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy. Klienci Honeywell zosta-
ną zaproszeni do zabawy.

http://www.instalreporter.pl
http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/2-targi-modernizacji-budynkow/o-targach-2aa05c.html
https://itunes.apple.com/pl/app/venture-industries-energy/id721334319?mt=8&utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=Aplikacja+Venture+Industries+na+systemy+mobilne%3A+iOS%2C+Android%2C+Windows8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.be4code.venture&utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=Aplikacja+Venture+Industries+na+systemy+mobilne%3A+iOS%2C+Android%2C+Windows8
http://apps.microsoft.com/windows/pl-pl/app/venture-industries-energy/434fbdcc-6a25-4ab0-a883-1008b3c14ce8?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=Aplikacja+Venture+Industries+na+systemy+mobilne%3A+iOS%2C+Android%2C+Windows8
http://apps.microsoft.com/windows/pl-pl/app/venture-industries-energy/434fbdcc-6a25-4ab0-a883-1008b3c14ce8?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=Aplikacja+Venture+Industries+na+systemy+mobilne%3A+iOS%2C+Android%2C+Windows8
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na schemacie. Oczywiście, aby maksymal-
nie usprawnić pracę zaworów 4-drogowych, 
należy zamontować na nich siłownik elek-
tryczny, który będzie połączony ze sterowni-
kiem lub regulatorem (siłownik i sterownik w 
jednej obudowie, montowany na zaworze).  
W tym wypadku zawsze jednak priorytetem 
jest temperatura wody wychodzącej na in-
stalację, a podniesienie temperatury wody 
wracającej do kotła jest pożądanym „efek-
tem ubocznym”.
W przypadku zaworów temperaturowych 
pompa cyrkulacyjna powinna być zamonto-
wana pomiędzy zaworem a kotłem (rys. 2 ). 
Użycie sprzęgła hydraulicznego nie jest wy-
magane, lecz zalecane. Zawory tempera-
turowe z wbudowanym elementem termo-
statycznym mają określoną temperaturę 
znamionową. Nie potrzebują one żadnej do-
datkowej elektroniki. 
Jeśli temperatura wody wypływającej z kotła 
jest niższa niż temperatura znamionowa zawo-
ru, woda krąży tylko w krótkim obiegu (przyłą-
cza A-AB), aby jak najszybciej się podgrzać. 
Po osiągnięciu temp. znamionowej zaczyna 
otwierać się przyłącze B, a zamykać przyłą-

cze A i dochodzi do miesza-
nia dwóch strumieni.  
Trzeci etap, a więc komplet-
ne zamknięcie przyłącza A  
i otwarcie przyłącza B, zachodzi po przekro-
czeniu temp. znamionowej o 10 K. Tym sposo-
bem gwarantujemy, iż temperatura powrotu 
kotła zawsze będzie co najmniej równa tem-
peraturze znamionowej zaworu (lub wyższa) 
w przypadku normalnej eksploatacji kotła.

Ad. 2 Blokujący się zawór mieszający: 
możliwe przyczyny, jak temu zapobie-
gać, jak naprawić, czy wystarczy poru-
szenie pokrętłem…?

Instalacja zaworu mieszającego z ruchomym 
elementem wewnętrznym niesie ze sobą nie-
bezpieczeństwo zablokowania zaworu po-
przez brud lub inne zanieczyszczenia znaj-
dujące się w instalacji. Ryzyko jest jednak 
niewielkie. Kiedy do tego dojdzie czasem wy-
starczy obrócić zaworem, aby zanieczyszcze-
nie przepłynęło dalej, innym razem będzie 
trzeba zawór rozkręcić. 
W przypadku zaworów AFRISO ARV wystar-
czy odkręcić 3 śruby i wyjąć zwieradło, wy-
czyścić korpus i na powrót je zainstalować. 
Operacja wymaga jednak opróżnienia in-
stalacji lub zamontowania zaworów odcina-
jących przy zaworze. Zawsze więc lepiej po 
zmontowaniu instalacji dobrze ją przeczy-
ścić i przepłukać oraz używać filtrów w trak-
cie eksploatacji.

 Pytamy o zawory mieszające:
     
     1.  czy na pewno trzeba je stosować?
     2.  jak poradzić sobie z ich blokowaniem się?
     3.  zamiast 4-drogowych lub temperaturowych, 
          3-drogowe?

Ad. 1. Niektórzy producenci kotłów sta-
łopalnych nie stawiają już wymagań od-
nośnie ograniczenia temperatury na po-
wrocie ze względu np. na wbudowany 
sterownik. „Zimny powrót” nie stanowi już 
problemu. Czy jednak zawory mieszają-
ce powinny odejść do lamusa? 

Na pewno nie!
Zastosowanie czy to zaworu 4-drogowego 
mieszającego, czy też temperaturowego da-
lej pozostaje najlepszym sposobem na za-
bezpieczenie i przedłużenie żywotności kotła 
na paliwo stałe. Powracająca do kotła zbyt 
chłodna woda (o temperaturze 40°C lub 
mniej) może wyrządzić mu szkodę.
Na ściankach wymiennika będzie dochodzi-

ło do wykroplenia wilgoci, a co za tym idzie 
do szybszej korozji kotła. Oczywiście to czy 
dojdzie do wykroplenia zależy od wielu róż-
nych czynników. Ryzyko uszkodzenia można 
jednak zmniejszyć poprzez montaż zaworu. 
Dzięki temu zabobiegamy wykropleniu i zna-
cząco wydłużamy żywotnośc kotła. Do pod-
niesienia temperatury powrotu mogą posłu-
żyć zarówno zawory 4-drogowe mieszające, 
jak i zawory temperaturowe.
Zawory 4-drogowe (rys. 1 ) realizują funkcję 
podwójnego podmieszania. Możemy osią-
gnąć zadaną temperaturę na wyjściu na in-
stalację, jednocześnie podnosząc tempe-
raturę wody wracającej do kotła. Pompa 
cyrkulacyjna w tym wypadku powinna być 
zamontowana za zaworem mieszającym, jak 

Odpowiedzi udzielił: 
Krzysztof Mainka 
Inżynier Badań i Rozwoju  
AFRISO
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Ad. 3 Nietypowe zastosowanie zaworów 
mieszających i ich miejsce włączenia  
w instalację…

Jeśli nie ma możliwości umiejscowienia za-
woru 4-drogowego mieszającego czy też 
zaworu temperaturowego na powrocie in-
stalacji, można również wykorzystać do pod-

niesienia temperatury powrotu zawór 3-dro-
gowy mieszający. Jest to rozwiązanie godne 
uwagi, choć obecnie rzadziej stosowane  
w praktyce. (rys. 3 ).
Pompę cyrkulacyjną w tym przypadku mon-
tujemy przed zaworem, który spełnia tu funk-
cję rozdzielania. Część gorącej wody z kotła 
kierowana jest bezpośrednio na instalację, 
natomiast część na powrót z instalacji, tym 
samym podnosząc temperaturę wody wra-
cającej do kotła.
Również zawory temperaturowe możemy wy-
korzystać na inne sposoby. Możemy na przy-
kład instalację zabezpieczyć przed odbio-
rem wody z nierozgrzanego źródła ciepła 
(rys. 4 ). Również tutaj pompę montujemy 
przez zaworem. Dopóki temperatura na ko-
tle nie osiągnie odpowiedniej wartości woda 
będzie krążyła w krótkim obiegu, szybciej się 
nagrzewając, co prowadzi do oszczędno-
ści paliwa i również ochrony kotła. Po prze-
kroczeniu temperatury termostatu zawór za-
cznie otwierać przyłącze na instalację, aż 
kompletnie zamknie krótki obieg po wygrza-
niu się kotła.
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Wzrost zainteresowania instalacjami ogrzewania płaszczyznowego posunął nas 
do zoptymalizowania oferty o pompy gwarantujące wysoki komfort działania 
systemów ogrzewania podłogowego w domach jedno- i wielorodzinnych.

Wilo-Yonos PICO
ƒ  90% oszczędność energii elektrycznej w porównaniu  

do pomp stałoobrotowych
ƒ  Min. pobór mocy 4 W = 49 kWh => 22 zł/rok 
ƒ  Ergonomiczna wykonanie, jedynie: 78 mm szerokości;  

106 mm głębokości; 130 lub 180 mm długości
ƒ  Płynna regulacja nastawy za pomocą „czerwonego pokrętła” 
ƒ  Szybki montaż i podłączeni zasilania dzięki wtyczce Wilo-Konentor 
ƒ  Proste automatyczne odpowietrzenie
ƒ  Szeroki zakres temp. od -10°C do +95°C

Jedyna, mała pompa grzewcza
z możliwością podnoszenia do 8 m słupa wody.
Idealna do pokonania oporów w instalacjach
ogrzewania podłogowego.  

Wejdź na nasz kanał na YouTube:  
www.youtube.com/user/WiloPolska

do 8 m podnoszenia

ODPOWIADA 
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

Yonos_ogrzewanie podłogowe v1-4.indd   1 2013-09-19   11:04:41

p o r a d y

http://www.youtube.com/watch?v=hLwlrUJ_YH4&feature=c4-overview-vl&list=PLGiWoKIUjSxmOanhkkzcJsF6baUxkevC1
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 Kiedy nie wystarcza „terma”,  
    czyli jak zapewnić komfort c.w.u. 

Gazowe grzejniki wody przepływowej nazy-
wane potocznie „termami” są szeroko rozpo-
wszechnionymi w Polsce urządzeniami słu-
żącymi do przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej, znajdującymi zastosowanie  
w większości polskich mieszkań. W tych urzą-
dzeniach ciepła woda jest przygotowywa-
na na bieżąco na zasadzie przepływu, a jej 
ilość zależy praktycznie wyłącznie od mocy 
urządzenia. Typowe podgrzewacze marki 
Junkers WRDP…2G/B mają moce w zależno-
ści od wersji: 19, 24 i 30 kW, a więc strumień 
wody nie przekracza odpowiednio 9, 12 i 15 l/
min przy ΔT = 30 K.
Istotne jest również ciśnienie wody zimnej 
przed urządzeniem. Większość producentów 
baterii podaje wydatek c.w.u. przy założeniu 
ciśnienia dynamicznego (w trakcie rozbioru) 
wynoszącego 3 bary. Zgodnie z DzU z 2002 
Nr 75 poz. 690 § 114 ciśnienie wody zimnej 
powinno być w zakresie 0,5 do 6 bar. Pod-
grzewacze przepływowe Junkersa urucha-
miają się przy ciśnieniu wody 0,1 bar. Zapew-
niają więc komfort eksploatacji również  

w mieszkaniach w starych kamienicach na 
wysokich kondygnacjach.
Urządzenia te są świetnym rozwiązaniem  
w mieszkaniach i domach z jedną łazien-
ką i jedną kuchnią. Wybór konkretnego mo-
delu zależy od klasy zamontowanych baterii 
czy wielkości wanny. Przykładowo, wodoosz-
czędna słuchawka prysznicowa ma wydatek 
(zgodnie z normą PN-EN 1112) od 1,5 do 7,2 l/
min, a więc mając urządzenie 24 kW moż-
na zapewnić pobór wody z dwóch punktów. 
Starsze słuchawki prysznicowe mają wydatek 
sięgający 12-15 l/min, a panele z hydromasa-
żem nawet do 25-30 l/min. Aby uzyskać stru-
mień wody 25 l/min przy ΔT = 30 K należałoby 
mieć urządzenie o mocy 52 kW. 
Tutaj dochodzimy do ograniczeń, jakie mają 
urządzenia przepływowe, czyli moc palnika, 
zwykle 24 do 30 kW oraz ograniczniki prze-
pływu stosowane przez producenta, aby nie 
dopuścić do sytuacji spadku temperatury 
wody użytkowej poniżej zakładanego pozio-
mu minimalnego. Oczywiście bateria mie-
szająca wodę ciepłą z zimną da większy wy-
pływ, ale kosztem spadku temperatury c.w.u. 
Jest to przyczyna, dla której panel prysznico-
wy z masażem będzie pracował właściwie 

na wodzie zimnej,  
a na ciepłej nie speł-
ni oczekiwań użyt-
kownika.

Rozwiązaniem dla uzyskania większego roz-
bioru c.w.u. jest zwiększenie mocy urządzenia 
lub zmagazynowanie w zasobniku c.w.u., co 
pozwala na uzyskanie większego komfortu 
ciepłej wody użytkowej, a więc korzystanie  
z większej wanny, czy lepszej baterii z więk-
szym wypływem c.w.u.
Zwiększenie mocy można uzyskać poprzez 
zastosowanie dwufunkcyjnego kotła konden-
sacyjnego Junkers Cerapur Comfort ZWBR 
35-3A grzejącego c.w.u. mocą do 35 kW,  
a więc użytkownik otrzymuje ciągły rozbiór 
wody do prawie 17 l/min przy ΔT = 30 K. 
Jest to idealne rozwiązanie łączące wyso-
ki komfort c.w.u. z małym gabarytem kotła 
zamontowanym np. w ekskluzywnym apar-
tamencie.
Druga możliwość to zasobnik c.w.u. Dobrym 
wyborem jest wtedy kocioł Junkers Cerapur 
ACU ZWSB 24/28-3A z wbudowanym zasobni-
kiem ze stali nierdzewnej o pojemności 42 l, 
ładowanym warstwowo poprzez wymiennik 
płytowy mocą 28 kW. To urządzenie zgod-

nie z normą EN 625 daje rozbiór wody 21 l/
min przez 10 min tj. 210 litrów c.w.u. o tempe-
raturze 40oC, a następnie pracuje w sposób 
przepływowy, zapewniając strumień wody 
13 l/min. Zagrzanie wbudowanego zbiorni-

Odpowiedzi udzielił:
Jarosław Boratyński 
Trener  
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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Dwufunkcyjny kocioł marki Junkers Ceraclass 
Excelence ZWC 24 kW ma ogranicznik ustawiony na 
poziomie 10 l/min, a kocioł ZWC 28 kW na 12 l/min 
przy temperaturze c.w.u. równej 40oC

http://www.instalreporter.pl
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ka c.w.u. od 10 do 60oC zajmuje 9 min. Bio-
rąc pod uwagę kompaktowe wymiary kotła: 
szerokość 600 mm, a więc możliwość zabu-
dowy w typowej szafce kuchennej, zabu-
dowany wewnątrz osprzęt (pompa cyrkula-
cyjna, naczynia przeponowe oraz zawory 
bezpieczeństwa do c.o. i c.w.u.), jest to ide-
alne rozwiązanie dla klienta wymagające-
go zwiększonego rozbioru c.w.u. w większych 
mieszkaniach dwupoziomowych, czy do-
mach w zabudowie szeregowej lub bliźnia-

czej przy wymogu wykonania cyrkulacji c.w.u.
W ofercie Junkersa znajdują się również pod-
grzewacze wysokiej mocy z zamkniętą ko-
morą spalania oraz wymiennikiem konden-
sacyjnym Celsius Pur i Star. Jest to najbardziej 
zaawansowana seria gazowych przepływo-
wych podgrzewaczy wody dedykowana dla 
rynku komercyjnego, czyli obiektów handlo-
wych, użyteczności publicznej, jak: łaźnie, 
obiekty sportowe, szkoły, kampingi, restaura-
cje, małe hotele, myjnie wymagające duże-
go rozbioru c.w.u. Urządzenia te mają moce 
42 i 47 kW, wbudowane moduły do pracy ka-
skadowej oraz  współpracują z istniejącą ko-
tłownią czy systemem solarnym. Maksymalny 
rozbiór wody do 228 l/min przy ΔT = 30 K. 
Dzięki tym podgrzewaczom, w przypad-
ku modernizacji kotłowni, można niezwykle 
łatwo zwiększyć wydatek ciepłej wody na 
okresy szczytowego poboru. 
Warto nadmienić, że poprzez zestaw prze-
zbrojeniowy urządzenia te pozwalają na 
uzyskanie temperatury wody do 85oC sto-
sowanej w szpitalach, przemyśle czy gospo-
darstwach rolnych. Funkcja ta jest dostępna 
dzięki zabudowaniu w tych urządzeniach au-
tomatycznego zaworu dławiącego pracują-
cego z priorytetem temperatury c.w.u. 

FERRO z nowym asortymentem 

Zestawy BOX  
z bateriami podtynkowymi

  Michał Kopeć

BOXY z bateriami podtynkowymi umożliwiają ukrycie całego 
zespołu baterii w ścianie pod glazurą, na zewnątrz widoczny jest 
więc tylko uchwyt –  ewentualnie dwa –  do otwierania i zamykania 
przepływu wody i jego regulacji. 

http://www.instalreporter.pl
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  W trosce o podniesienie komfortu użytko-
wania i estetyki łazienek do najnowszej oferty 
FERRO dołączyły w tym roku BOXY z bateria-
mi podtynkowymi – jedno- i dwufunkcyjnymi. 
Te praktyczne urządzenia pokryte chromem 
mają głowice ceramiczne oraz regulowaną 
głębokość montażu. 

W zestawach znajdują się do wyboru 4 ro-
dzaje uchwytów i 4 rodzaje kształtów ma-
skownic, które dają razem 16 kombinacji 
baterii jednofunkcyjnej i 16 kombinacji ba-
terii dwufunkcyjnej oraz komplet elementów 
do montażu. 
Eleganckie uchwyty baterii pokryte chro-

mem z kolekcji Metalia 56 i 57 oraz Capri i Pa-
dwa tworzą atrakcyjne połączenia z owalny-
mi, kwadratowymi, elipsowymi i trapezowymi 
formami maskownic. 
BOXY można w łatwy i szybki sposób – oraz co 
bardzo istotne, dzięki specjalnym zabezpiecze-
niom, unikając zanieczyszczeń – zamontować 
zarówno w ścianach gipsowo-kartonowych, 
jak i murowanych. Pod BOX trzeba przewidzieć 
miejsce w ścianie o wymiarach 20x24 cm plus 
przestrzeń na podłączenie zasilania zimnej  
i ciepłej wody (wymiary samego zestawu to 
177 x 226 mm), regulacja głębokości montażu 
od 60 do 80 mm. 
Różnorodne, bogate wzornictwo i walory 
funkcjonalne czynią z zestawów rozwiązania 
niezwykle estetyczne i praktyczne do każdej 
nowoczesnej łazienki.

Baterie do bezciśnieniowych,  
przepływowych podgrzewaczy 
wody 

Baterie stojące do bezciśnieniowych, prze-
pływowych podgrzewaczy wody to kolejna 
nowość FERRO dedykowana użytkownikom 
tych bardzo popularnych rozwiązań  
w łazienkach i kuchniach budynków użytecz-
ności publicznej (restauracje, mała gastrono-
mia, ośrodki zdrowia, etc.). 
Baterie z kolekcji Metalia 55 umywalkowa  
i zlewozmywakowa mają: regulatory cera-
miczne ø40, regulatory strumienia M24x1, 
obrotowe wylewki i przyłącza elastyczne. 
Obydwie wersje charakteryzują się prostym 
wzornictwem i są pokryte chromowaną po-
włoką.  

BOX podtynkowy w 2 wersjach

…z  baterią jednofunkcyjną
Box ten służy do podłączenia jednego źró-
dła wody. Najbardziej powszechnymi roz-
wiązaniami jest podłączenie deszczowni 
albo przesuwnego lub punktowego zesta- 
wu natryskowego. 
Oznaczenie katalogowe BOX050  
Cena kompletnego zestawu: 627-657 zł

…z  baterią dwufunkcyjną
W przypadku Boxu dwufunkcyjnego moż-
na z niego wyprowadzić dwa źródła wody. 
Najczęściej stosuje się połączenie desz-
czowni i przesuwnego, bądź punktowego, 
zestawu natryskowego z wielofunkcyjną 
słuchawką prysznicową. Można również za-
montować dysze natryskowe bądź wylew- 
kę wannową.
Oznaczenie katalogowe BOX050R 
Cena kompletnego zestawu: 873-903 zł

BOX w skrócie:
• montaż ścienny
• głowica ceramiczna średnicy 40 mm
• przyłącze G1/2”
• wyprowadzenie natrysku G1/2”
• regulowana głębokość montażu
• chrom
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czeń nie sprawia ponurego wrażenia, ponie-
waż są one estetycznie wykończone, a meble 
czy urządzenia sanitarne dobrej jakości.
Zakamuflowanych wejść do schronu strzegą 
trzy niepozorne budynki leżące na zboczu 
malowniczej doliny Neretwy. Idąc w głąb 
góry długim, wytyczonym po łuku owalnym 
tunelem, mija się grube na 1,2 metra wrota 
i przechodzi do właściwego bunkra. Ma on 
kształt wydłużonej podkowy, we wnętrzu któ-
rej wybudowano 12 połączonych ze sobą 
funkcyjnych bloków.  
Na powierzchni ponad 6800 m2 rozmieszczo-
no setki metrów korytarzy, pomieszczeń tech-
nicznych i zbiorników oraz 100 pokoi z wy-
godnymi łóżkami z jasnego, litego drewna. 
Są też dwie sale konferencyjne, pięć centrów 

„Instalacyjne smaczki” 

Zimnowojenne 
instalacje,  
czyli bunkier  
i jego systemy

  Piotr Bertram

  Konjic to urokliwe miasteczko położone 
nad rzeką Neretwą przy drodze Sarajewo – 
Mostar. Znane jest z wybudowanego w XVII 
wieku przez Turków kamiennego mostu, lecz 
całkiem niedawno, już po rozpadzie Jugosła-
wii i wojennej zawierusze, okazało się, że oko-
lice miasta skrywają jedną z najbardziej strze-
żonych tajemnic państwa marszałka Tito. 
W zboczu góry, na głębokości 280 metrów  
znajduje się ogromny schron przeciwatomo-
wy wzniesiony dla głowy państwa i jego świ-
ty. Jak chroniony był ten sekret świadczy fakt, 

że nie wiedziało o nim nawet NATO podczas 
bombardowań Serbii, a pierwsze informacje 
o bunkrze pojawiły się dopiero w 2004 roku!

Ta ogromna podziemna budowla dziś jest 
atrakcją turystyczną (choć jeszcze rok temu, 
aby ją zwiedzić, trzeba było zdobyć pozwo-
lenie władz wojskowych), jest też ciekawym 
przykładem nietypowej konstrukcji budowla-
nej fascynującej nie tylko dla pasjonatów mi-
litariów. 
Schrony i bunkry zazwyczaj kojarzą się z wil-
gotnymi korytarzami, ciasnymi, słabo oświe-
tlonymi salami i tajemniczymi urządzeniami. 
W przypadku tego obiektu, mimo oczywiste-
go poczucia klaustrofobii, większość pomiesz-

Na terenie byłej Jugosławii, w rejonie umownej 
granicy między Bośnią a Hercegowiną, znajduje się 
ukryty głęboko w górach niezwykły obiekt militarny. 
Jego skala i wyposażenie mogą zrobić wrażenie nie 
tylko na miłośnikach fortyfikacji, ale i …zainteresować 
czytelników InstalReportera. Jeden z licznych korytarzy schronu

Dziś pomieszczenia schronu obsługuje tylko  
kilku żołnierzy

To obłęd zimnej wojny spowodo- 
wał, że przez ponad 20 lat, począw-
szy od 1953 roku, kosztem 4,6 miliar-
da dolarów wybudowano obiekt, 
który mógł dać schronienie przez  
6 miesięcy dla 350 osób i wytrzy-
mać atak jądrowy czterokrotnie sil-
niejszy od wybuchu nad Hiroszimą. 
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operacyjnych, dwie kuchnie z jadalniami, 
a także szpital z salą zabiegową. Wrażenie ro-
bią obszerne jak na schron, choć dość skrom-
ne w wystroju pomieszczenia przeznaczo-
ne wyłącznie dla Tito i jego małżonki Jovanki 
(przywódca Jugosławii nigdy w nich nie był).
Zaskakuje dobry stan pomieszczeń i urzą-
dzeń, które wyglądają, jakby żołnierze, radio-
operatorzy i mechanicy dopiero co je opu-
ścili. Wydaje się, że urządzenia są sprawne 
i wszystkie dalekopisy, centrale telefonicz-
ne, pompy, wentylatory i agregaty można w 
każdej chwili uruchomić. Co ciekawe, spo-
ra część tych urządzeń pochodzi od znanych 
zachodnich producentów.
Oczywiście schron był całkowicie samowy-
starczalny. Energię elektryczną zapewniały 
dwa agregaty prądotwórcze o mocy 550 kW 
i dodatkowy agregat awaryjny 45 kW. Urzą-
dzenia te były zasilane z dwóch zbiorników 
zawierających 50 ton oleju napędowego.

Ważnym elementem wyposażenia tego 
podziemnego miasta był system przygo-
towania powietrza. Składały się na nie-
go potężne wentylatory, centrale klima-
tyzacyjne oraz sieć potężnych kanałów 
wentylacyjnych. Dzięki nim w pomiesz-
czeniach panowała stała temperatura  
21-23oC, a wilgotność była utrzymywana 
na poziomie 60-70%.
Drugim, oprócz powietrza, czynnikiem za-
pewniającym utrzymanie życia w obiek-
cie odciętym od nieprzyjaznego (teore-
tycznie) środowiska na powierzchni, była 
oczywiście woda. Źródłem nieskażonej 
wody pitnej była cysterna  o pojemności 
170 m3. Wodę dla celów technicznych po-
chodziła ze studni wywierconych w skale 
na głębokość poniżej dna przepływającej 
opodal rzeki. 

Sieć kanałów wentylacyjnych Jedna z central klimatyzacyjnych

W łazienkach bunkra artykuły sanitarne pochodzą jeszcze z czasów Tito Urządzenia do stabilizacji ciśnienia instalacji wodnej
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Ważnym elementem w funkcjonowaniu tego 
typu obiektów są pomieszczenia sanitarne. 
W bunkrze Tito jest 5 dużych, zbiorowych ła-
zienek wyposażonych we wszystkie niezbęd-
ne urządzenia, jest też prywatna łazienka 
pary prezydenckiej.
Nie ma tu luksusów, ale jak na czasy, w któ-
rych były urządzane, wyglądają całkiem 
przyzwoicie. Ściany wyłożone są po sam su-
fit białą, równo ułożoną glazurą, jest solidna 
armatura i ceramika, są wanny i bidety, nie 
ma żadnych rur prowadzonych po wierzchu 
ścian. Ciepłą wodę zapewniały duże pojem-
nościowe termy elektryczne. W sumie nieje-
den hotel z lat osiemdziesiątych mógłby po-
zazdrościć takiego standardu. 
Atmosferę tych prozaicznych, lecz jakże nie-
zbędnych pomieszczeń, oddają rozłożone 
oryginalne, z lat siedemdziesiątych rolki pa-
pieru toaletowego i ręczników oraz kostki my-
dła, tak, jakby przed chwilą służby sanitarne 
bunkra zakończyły obchód.  

Uwagę przyciągają pomieszczenia z urzą-
dzeniami zapewniającymi komunikację we-
wnętrzną oraz ze światem zewnętrznym –  
radiowęzła, pokój teleksów z rozłożonymi ory-
ginalnymi dokumentami z epoki, centrum 
kryptograficzne czy sala operacyjna z cztere-
ma „najważniejszymi” w bunkrze czerwonymi 
telefonami. W obiekcie była nawet instalacja 
telewizji kablowej.  
Dzisiaj, w zarządzanym nadal przez wojsko 
bunkrze, pojawiły się zupełnie inne, nowe in-

stalacje. Są one dzie-
łem artystów z Euro-
py, w tym wszystkich 
państw powstałych 
po rozpadzie Jugo-
sławii. Złowrogi nie-
gdyś obiekt oddał 
swoje niezwykłe po-
mieszczenia Bienna-
le Sztuki Współcze-
snej. Konfrontacja 
urządzeń umożliwia-
jących przetrwanie 
przewidywanego 
piekła na ziemi  
z umieszczonymi przez 
twórców artystyczny-
mi instalacjami robi 
duże wrażenie.  

Pokój dalekopisów

Jak wyliczono, w obiekcie znajdu-
je się 21 systemów niezbędnych do 
funkcjonowania w zakładanych, 
niezwykle trudnych warunkach. 
Wśród nich jest też centralny system 
wykrywania i automatycznego ga-
szenia pożaru za pomocą instalacji 
halonowej. 

Zbiorniki Roth do montażu podziemnego 

Magazynowanie 
deszczówki  
w zbiornikach z polietylenu

  Justyna Pytkowska

Firma Roth znana 
jest na rynku przede 
wszystkim z systemów 
instalacji grzewczych 
i sanitarnych 
– ogrzewania 
płaszczyznowego, 
c.o. oraz c.w.u i z.w.u. 
Dodatkowo może 
się pochwalić nie 
tylko wieloletnim 
doświadczeniem  
w zakresie najnowszej 
technologii 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 
ale również specjalizuje 
się w produkcji 
zbiorników na olej 

opałowy, w tym zbiorników wykorzystywanych do magazynowania wody 
deszczowej. Dzisiaj zaprezentujemy rozwiązania systemów zbiorników  
z PE-HD na deszczówkę. 
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  Za gromadzeniem i wykorzystaniem 
deszczówki w gospodarstwie domowym 
przemawiają argumenty natury ekonomicz-
nej i ekologicznej. Ocenia się, że przecięt-
ne gospodarstwo domowe zużywa dziennie 
około 200-300 l wody, z czego ponad 45% 
można z powodzeniem zastąpić wodą desz-
czową. Ponieważ charakteryzuje się ona 
dużą miękkością i kwasowością, może być 
stosowana nie tylko do spłukiwania wc, czy 
podlewania ogrodu, ale również do prania 

oraz zmywarek do naczyń.
Najlepszą powierzchnią do wy-
łapywania deszczówki są dachy 
domów pokryte dachówką. Inny 
rodzaj powierzchni, zwłaszcza 
nieprzepuszczalnej, nie powinien 
być wykorzystywany ze względu 
na możliwość zanieczyszczeń. 

System zbiorników Roth  
z PE-HD 

W skład systemu magazynowa-
nia deszczówki firmy Roth wcho-

dzą monolityczne („bez szwów”) zbiorniki 
TWINBLOC o pojemności 1500, 3500 i 5000 l. 
Zbiorniki produkowane są metodą wytłacza-
nia z rozdmuchiwaniem. Materiałem zbior-
ników jest nieprzezroczysty wysokogatunko-
wy polietylen o dużej gęstości PE-HD. W 100% 
nadają się do ponownego przetwarzania.
Konstrukcja w postaci dwóch sąsiadują-
cych ze sobą cylindrów gwarantuje ich 
stabilność i wytrzymałość przed napo-
rem gruntu. Na wyposażeniu znajdują się 

boczne króćce przyłączeniowe DN 100, sy-
fon przelewowy, zabezpieczenie przed do-
stępem małych zwierząt oraz teleskopo-
wa studzienka rewizyjna z pokrywą. Można 
wybrać spośród dwóch rodzajów pokry-
wy studzienki o nośności do 200 i do 600 kg. 
Pokrywę można zabezpieczyć przed nieza-
mierzonym otwarciem za pomocą dwóch 
złączy śrubowych.
Istnieje możliwość regulacji wysokości stu-
dzienki i ewentualnego jednokrotnego 
przedłużenia w zależności od głębokości 
instalacji.
Modele TWINBLOC znajdują zastosowanie 
w instalacjach zewnętrznych – jako zbiorniki 
podziemne. W porównaniu z konwencjonal-
nymi zbiornikami na wodę deszczową zbior-
niki TWINBLOC pozwalają na zmniejszenie 
głębokości wykopu do 40%. 
Zbiorniki dają się łatwo zamontować i można 
je dowolnie konfigurować w większe baterie 
przy użyciu rur PCV. Odległość między dwo-
ma zbiornikami powinna wówczas wynosić 
co najmniej 600 mm.  

Montaż zbiorników

Aby zagwarantować funkcjonalność i stabil-
ność systemu opar-
tego na podziem-
nych zbiornikach 
magazynowych, 
należy wykonać na-
stępujące prace 
montażowe:
- wielkość wyko-
pu pod zbiorniki po-
winna odpowiadać 
wielkości zbiorników 
oraz długości rury 
wlewowej;

- głębokość wykopu należy ustalić w taki 
sposób, aby maksymalny poziom wód grun-
towych (jeśli występują) nie przekraczał po-
łowy wysokości zbiornika;
- przy twardym podłożu dno wykopu wy-
starczy obsypać żwirem. Przy innych rodza-
jach podłoża konieczne jest wykonanie od-
powiedniej podbudowy i zniwelowanie jej do 
potrzebnej głębokości, przynajmniej do wy-
sokości poziomu wody;
- wstawić zbiornik i wykonać wszystkie połą-
czenia;
- w instalacjach składających się z kilku 
zbiorników przed wypełnieniem wykopu  
należy sprawdzić szczelność połączeń mię-
dzy nimi;
- wypełnić wykop w ten sposób, że wokół 
zbiornika powinna się znaleźć przynajmniej 
200 mm warstwa gruntu o właściwościach 
uszczelniających o średnicy ziaren 0-8 mm.
Instalacja systemu zbierania deszczówki  
w oparciu o zbiorniki TWINBLOC umożliwia 
jego długoletnią, niezakłóconą eksploata-
cję i czyni inwestycję opłacalną. Wszystkie 
komponenty stworzone są w oparciu o naj-
nowsze zdobycze techniki. Firma Roth udziela 
gwarancji fabrycznej na okres 10 lat. 
Fot. Roth  

Modele TWINBLOC

Połączenie zbiorników

Porównanie głębokości wykopu
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wysoką temperaturę, a co za tym idzie, gwa-
rantującego dobrą stabilność cieplną i tem-
peraturową. Z kolei rury VESBO OxyPEX są pro-
dukowane z sieciowanego polietylenu (typ b) 
pokrytego zewnętrzną warstwą EVOH, stano-
wiącą całkowitą barierę antytlenową. 

Doskonałe właściwości
Odporność na pęknięcia i zarastanie osa-
dem kamiennym to niekwestionowane zale-
ty rur PE-RT/Al./PE-RT i OxyPEX. Warstwa anty-
dyfuzyjna, którą tworzą aluminium lub EVOH, 
zapobiega zapowietrzaniu i korozji. Materia-
ły wykorzystane do produkcji rur są zgodne 
z wymogami higieny, a co za tym idzie cał-
kowicie nietoksyczne, dzięki czemu nie zmie-
niają smaku i zapachu wody. Ponadto, we-
wnętrzna, gładka warstwa rur zapewnia jej 
idealny przepływ. Kolejną zaletą rur VESBO 
jest niwelowanie dźwięków i drgań. Dzięki do-
skonałym parametrom fizyczno-mechanicz-
nym są one łatwe w montażu i niezawodne 
przez długie lata. Przypieczętowaniem wy-
sokiej jakości rur OxyPEX jest certyfikat holen-
derskiego Instytutu KIWA.

Niezawodność i łatwość montażu 
W ofercie VESBO można znaleźć kształtki w po-
staci łączników z końcówkami zaprasowywa-
nymi i skręcanymi, dostępnych w różnych ty- 
poszeregach wymiarowych. Połączenia rur  
i złączek są niezawodne, a gwarancję tego, że 
nie będą przeciekać, stanowią dwa uszczel-
nienia typu O-ring, wykonane z EPDM i wkładki 
teflonowej. Podkładka z teflonu odseparowuje 
wkładkę aluminiową rury od mosiężnej złączki.
Zastosowane przez VESBO innowacyjne alumi-
nium sprawia, że rury są wyjątkowo giętkie, a ich 
formowanie i montaż nie stanowią żadnego pro-
blemu. Co za tym idzie, nadawanie konkretnego 
kształtu i tworzenie niewielkich zagięć jest proste. 

Ponadto, możliwe jest także przywrócenie rurom 
ich pierwotnej formy. Monterzy systemów wie-
lowarstwowych VESBO nie muszą zaopatry-
wać się w wiele skomplikowanych akcesoriów 
– wystarczy użyć prasy ze szczękami typu U.

Długowieczna jakość
Rury VESBO można użytkować przez 50 lat 
bez potrzeby konserwacji, przy założeniu, że 
maksymalna wartość ciśnienia eksploatacyj-
nego wynosi 10 bar, a woda ma temperatu-
rę od 0 do 95ºC. Długa żywotność, którą po-
twierdza 10-letni okres gwarancyjny, pozwala 
wykorzystywać system zarówno w domach 
mieszkalnych, jak i budynkach przemysło-
wych. Różnorodne testy umożliwiają utrzymy-
wanie restrykcyjnych norm, a wysokie stan-
dardy, potwierdzają liczne certyfikaty.  

Doskonałe właściwości i łatwy montaż 

Wielowarstwowe 
systemy VESBO  

  Dorota Adamczyk-Dalasińska

  Idealna kombinacja materiałów
Odporność mechaniczna, elastyczność, 
długa żywotność, odporność na rdzę i niski 
współczynnik przewodzenia ciepła – to tyl-
ko niektóre atuty systemów wielowarstwo-
wych. Rury VESBO PE-RT/Al/PE-RT spełniają 

powyższe kryteria, dzięki połączeniu pięciu 
elementów: wewnętrznej warstwy łączone-
go doczołowo aluminium, pokrytej obustron-
nie spoiwem i dwiema warstwami polietyle-
nu. Do ich wykonania używa się polietylenu 
PE-RT, zapewniającego lepszą odporność na 

Systemy wielowarstwowe  
to rozwiązanie odpowiednie 
zarówno w przypadku 
instalacji ciepłej i zimnej 
wody użytkowej oraz 
ogrzewania (centralnego  
i podłogowego), jak 
i systemu solarnego czy 
instalacji przemysłowych 
i chłodniczych. W ofercie 
marki VESBO znajdują się 
wielowarstwowe rury  

PE-RT/Al/PE-RT i OxyPEX oraz złączki. Do produkcji tych pierwszych firma, 
jako pierwsza na polskim rynku, użyła w wewnętrznej warstwie aluminium 
o grubości 0,3 mm. Dzięki niej rury cechuje bardzo duża elastyczność  
i niska rozszerzalność cieplna. Co więcej, VESBO stara się ciągle udoskonalać 
swoją ofertę, m.in. uzupełniając ją o kształtki połączeniowe prasowane typu „U”. 

PE-RT/Al/PE-RT

OxyPEX
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ny układ często wymaga zastosowania róż-
nych systemów wentylacji pożarowej (tabela 
i rys. 1  poniżej), które muszą działać w koin-
cydencji w taki sposób, żeby niezależnie od 
miejsca wybuchu pożaru w możliwie szero-
kim zakresie realizować założenia scenariu-
sza pożarowego.  
W związku z powyższym wykonanie skutecz-
nego systemu zabezpieczenia dróg ewakuacji 
zarówno w nowych, jak i modernizowanych 
budynkach użytkowych wymaga realizacji 
ośmiu poniżej przytoczonych punktów.

1. Sporządzenia założenia dla działania 
instalacji w wyodrębnionych częściach 
funkcjonalnych budynku.
Na tym etapie projektu określone powinny 
być minimalne wymagania dla systemu wy-
nikające bezpośrednio z przepisów. Muszą 

Konstrukcja skutecznego systemu 

Wentylacja pożarowa  
w budynkach użyteczności publicznej

  Grzegorz Kubicki

  Należy tu pamiętać o zapisie rozporzą-
dzenia w sprawie ochrony przeciwpoża-
rowej, który w następujący sposób określa 
podstawowe zadanie systemu wentylacji po-
żarowej:
Zabezpieczenie przed utrzymaniem się na 
drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, któ-
ra ze względu na ograniczenie widoczności 
lub toksyczność uniemożliwiałyby bezpiecz-
ną ewakuację.
Zapis ten niesie jednoznaczny przekaz dla 
wykonawcy systemu: instalacja wentylacji 
pożarowej musi mieć potwierdzoną skutecz-
ność co najmniej dla realizacji założeń sce-
nariusza pożarowego podczas całego okre-
su użytkowania budynku, a nie jedynie na 
etapie prób odbiorowych i przekazania bu-
dynku do użytkowania. Oznacza to koniecz-
ność zaprojektowania i wykonania trwałego 
i niezwodnego systemu. W prezentowanym 

artykule przedstawionych zostało kilka prak-
tycznych zaleceń umożliwiających wykona-
nie właśnie takiej instalacji.

Budynki jako złożony obiekt  
projektowy

Przystępując do projektu systemu wentyla-
cji pożarowej, należy pamiętać, że zawsze 
jest to instalacja „szyta na miarę” konkretne-
go obiektu. Praktycznie każdy budynek ma 
swoją indywidualną, niepowtarzalną aran-

żację przestrze-
ni wewnętrznych, 
unikalną konstruk-
cję dróg komuni-
kacji i ewakuacji 
oraz często łączy 
w jednej kubatu-
rze przestrzenie 
o zróżnicowa-
nym przeznacze-
niu funkcjonalnym. 
Taki indywidual-

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz warunkami technicznymi wszystkie budynki 
użytkowe (przeznaczone na pobyt ludzi) muszą być wyposażone w instalacje bezpieczeństwa pożarowego, w tym 
systemy wentylacji pożarowej. Wspomniane przepisy regulują wymagania minimalne dla typu i zakresu stosowania 
tytułowych instalacji. Jednak wykonanie i realizacja projektu wyłącznie pod kątem spełnienia minimalnych wymagań 
nie zawsze gwarantuje zachowanie nadrzędnej funkcji instalacji wentylacji pożarowej w obiektach użytkowych.

Nowoczesne budynki jako obiekty o złożonej architekturze i 
zróżnicowanych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Część wysoka – systemy różnicowania 
ciśnienia na drogach ewakuacji 
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Pomieszczenia kategorii ZL I 
– systemy oddymiania 

Garaże zamknięte – systemy oddymiania 
kanałowe i bezprzewodowe 
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Typ obiektu Typ systemu wentylacji 
pożarowej 

Wymagania dla systemu 

Garaże zamknięte Systemy oddymiania  - Ochrona dróg ewakuacji 
- Ochrona działania ekip ratowniczych 
- Ochrona konstrukcji budynku 
- Usunięcie dymu powstającego podczas 

pożaru poza  

Obiekty wielkokubaturowe 
(ZL i PM) 

Systemy oddymiania  - Ochrona dróg ewakuacji (dla ZL) 
- Ochrona działania ekip ratowniczych (dla ZL 

i PM) 
- Ochrona konstrukcji budynku (dla ZL i PM) 
- Usunięcie dymu powstającego podczas 

pożaru poza  

Obiekty wielokondygnacyjne  Systemy oddymiania 
Systemy zapobiegania zadymieniu  

- Ochrony dróg ewakuacji  
- Ochrona działań ekip ratowniczych 

1  Budynek jako obiekty o złożonej architekturze i zróżnicowanych  
wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej
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pożarowych oraz sposób działania w wa-
runkach alarmu pożarowego instalacji np. 
wentylacji bytowej, wentylacji pożarowej 
oraz sposób wykorzystania wind. Wymienio-
ne tu zjawiska uwzględnione są na etapie 
tworzenia standardów projektowych (stąd 
ustalony został wymagany poziom bez-
piecznego nadciśnienia oraz prędkość ukie-
runkowanego przepływu powietrza) oraz 
wpisane w wymogi scenariusza pożarowe-
go (np. wymóg odcięcia fragmentu instalacji 
za pomocą przeciwpożarowych klap odci-
nających, wyłączenia wentylatorów wen-

tylacji bytowej, włączenia systemów nawie-
wu pożarowego itd.). Na działanie instalacji 
wpływają jednak zjawiska, które nie są 
uwzględnione w standardach i scenariuszu 
pożarowym (parcie wiatru na elewację bu-
dynku, wielkość ciągu termicznego, wymia-
na ciepła powietrza z przegrodami budow-
lanymi itd.). Zjawiska, o których mowa, muszą 
być brane pod uwagę podczas wyboru kon-
kretnych rozwiązań technicznych. Jeżeli np. 
odbiór powietrza i dymu ma być realizowa-
ny przez okna uchylne na elewacji, okna te 
powinny zostać zdublowane, wykonane na 

zostać zdefiniowane m.in. główne cele funk-
cjonowania systemu wentylacji pożarowej. 
Czy jest nim wyłączenie ochrona dróg ewa-
kuacji, czy może ochrona dróg ewakuacji  
i zabezpieczenie działania ekip ratowniczo-
-gaśniczych, a może wyłącznie ułatwienie 
gaszenia pożaru i ochrona konstrukcji budyn-
ku. Wybór celu działanie określa wymagania 
dla przyszłego systemu w zakresie wielkości  
i sposobu działania instalacji. Przykłado-
wo, jeżeli w garażu zamkniętym chronić trze-
ba będzie drogi ewakuacji, należy w strefie 
przebywania ludzi zachować zakres widzial-
ności 10 m, temperaturę nie większą niż 60oC 
i zawartość tlenu na poziomie min. 10%.  
W tym samym garażu dla instalacji przystoso-
wanej na wspomaganie ekip ratowniczych 
wymogiem jest wyłącznie utrzymanie tem-
peratury na poziomie poniżej 100oC w od-
ległości 10 m od źródła ognia. Nie trzeba 
specjalnie tłumaczyć, o ile bardziej skompli-
kowana będzie realizacja pierwszego z po-
wyższych zadań. Sporządzając założenia dla 
funkcjonowania systemu, trzeba również jed-
noznacznie określić, jakie przestrzenie budyn-
ku zostaną objęte ochroną i jakie urządze-
nia powinny pełnić tę funkcję. Przykładowo 
w budynkach wielokondygnacyjnych nale-
ży zdefiniować granicę strefy chronionej i nie-
chronionej nadciśnieniem. Mogą to być np. 
drzwi klatki pomiędzy klatką schodową i ko-
rytarzem, przedsionkiem przeciwpożarowym 
i korytarzem przedsionkiem przeciwpożaro-
wym i przestrzenią open space. Zdefiniowa-
nie tej przestrzeni określa, gdzie realizowany 
musi być warunek ukierunkowanego prze-
pływu powietrza z wymaganą prędkością 
oraz jaka może być forma i rozmieszczenie 
punktów wyciągu powietrza i dymu. Założe-
nia muszą również określić sposób realiza-
cji ewakuacji (np. ewakuacja stopniowa lub 

jednoczesna) oraz określić drogi dostępu  
dla ekip ratowniczych. Te założenia w spo- 
sób bezpośredni przekładają się na wielkość 
projektowanej instalacji wentylacji pożaro-
wej. Powyższe warunki przekazane powin- 
ny zostać projektantowi przez rzeczoznawcę 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  
a ich spełnienie jest absolutnie niezbędne 
dla odebrania wykonanej instalacji. 

2. Określenie poziomu zagrożenia poża-
rowego
Kolejny etap projektu zawierać powinien 
analizę rzeczywiste-
go poziomu zagrożenia 
pożarowego, czyli okre-
ślenie przewidywanej 
wielkości pożaru. Jest 
to szczególnie istotne 
w przypadku systemów 
oddymiania, gdzie wy-
dajność wentylatorów 
oddymiających oraz po-
wierzchnia czynna klap 
dymowych określona 
jest na podstawie wyli-
czonego w oparciu  
o wielkość pożaru stru-
mienia dymu. Koniecz-
ne jest również zde-
finiowanie wielkości 
wewnętrznych i ze-
wnętrznych czynników 
wpływających na funk-
cjonowanie systemu. 
Czynniki wewnętrzne 
wpływające na dzia- 
łanie instalacji wenty- 
lacji pożarowej to stra-
tyfikacja termiczna  
i rozprężania gazów 
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dwóch różnych elewacjach i współpraco-
wać z systemem rejestrującym kierunek aktu-
alnego przepływu wiatru. W budynkach wy-
sokich, gdzie na stabilizację nadciśnienia  
w przestrzeni chronionej wpływa bardzo 
istotnie ciąg termiczny, spełnienie warunków 
projektowych możliwe będzie, jeżeli zastoso-
wany zostanie system nawiewu pożarowego 
aktywnie przeciwdziałający temu zjawisku 
(np. system przepływowy). 
W obiekcie muszą zostać określone możli-
we drogi przepływu powietrza i dymu tak, 
żeby możliwe było dobranie odpowiednich 
urządzeń ograniczających niekontrolowa-
ne przepływy dymu oraz ograniczające wiel-
kość instalacji niezbędnej dla jego usunięcia. 
Mogą to być zarówno proste rozwiązania ta-
kie, jak kurtyny dymowe i kurtyny kierunko-

we (ograniczające 
ilość dymu wpływa-
jącego do zasob-
nika), jak i bardziej 
rozbudowane syste-
my różnicowania ci-
śnienia, które mogą 
całkowicie zabez-
pieczyć wydzielone 
przestrzenie w bu-
dynku. 

3. Wybór typu  
systemu dla wy-
dzielonych części 
funkcjonalnych.
Wybór systemu musi 
zostać oparty o wy-
magania określone 
w dwóch powyż-
szych punktach,  
ale w miarę moż-
liwości powinien 

on również gwarantować możliwie szeroką  
ochronę dróg ewakuacji i innych przestrze-
ni budynku dla zdarzenia wykraczającego 
poza przyjęty scenariusz pożarowy. Stały po-
stęp techniki oraz prowadzone badania na-
ukowe skutkują wprowadzeniem coraz no-
wocześniejszych rozwiązań zarówno pod 
kątem budowy i sposobu działania układów, 
jak również metod automatycznego stero-
wania. Dobrym przykładem może być w tym 
miejscu ewolucja, jaką przeszły na etapie kil-
ku ostatnich lat systemy napowietrzania kla-
tek schodowych: od rozwiązań opartych na 
pracy jednobiegowych wentylatorów nawie-
wu pożarowego, przez pasywne układy z kla-
pą nadmiarowo-upustową, do sterowanych 
elektronicznie układów aktywnych z auto-
matyką predykcyjną.  

ZJAWISKA KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYW DYMU W BUDYNKU 

Wypór gorących 
gazów pożarowych 

A)  
- Unoszenie 
- Rozprężanie 
 
Wpływ zjawisk fizycznych 
towarzyszących rozwojowi pożaru 
został przebadany oraz 
uwzględniony przy konstruowaniu 
założeń dla systemów 
różnicowania ciśnienia 
(odpowiedni poziom nadciśnienia 
w przestrzeni chronionej i 
prędkości przepływu powietrza w 
drzwiach otwartych)   
 

Zakłócenia wywołane 
pracą instalacji i 
urządzeń 

B)  
-Praca instalacji wentylacji 
ogólnej 
- Praca instalacji wentylacji 
pożarowej  
- Ruch windy  
 
Zjawiska kontrolowane przez 
systemem sterowania pożarowego 
zgodnie z założeniami scenariusza 
zdarzeń na wypadek pożaru. 

Zakłócenia wywołane 
czynnikami środowiska 
zewnętrznego i 
wewnętrznego 

C)  
- Parcie wiatru 
- Zjawisko ciągu 
termicznego 
- wymiana ciepła z 
przegrodami budowlanymi 
- opory przepływu 
powietrza 
 
Konieczność zastosowania 
odpowiednich rozwiązań 
technicznych – systemów 
adaptacyjnych 

2  Zjawiska kształtujące przepływ powietrza w budynku
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pożarowej oraz aktami wykonawczymi do tej 
ustawy do stosowania w projekcie urządzeń  
i elementów certyfikowanych. Wymóg ten 
ma gwarantować skuteczność działania sys-
temu w warunkach pożaru nawet kilka lat po 
oddaniu budynku do użytkowania. Obowią-
zek certyfikacji obejmuje nie tylko wymienio-
ne na rysunku elementy i zestawy urządzeń, 
ale również ich elementy wykonawcze (np. 
siłowniki klap pożarowych), kable elektrycz-
ne, źródła zasilania i systemy automatyczne-
go sterowania.

4. Sporządzenie scenariuszy funkcjono-
wania systemów wentylacji pożarowej  
w powiązaniu z innymi systemami ochro-
ny przeciwpożarowej.
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji z 2003 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków i innych 

obiektów budowlanych stawia wymaga- 
nie: Dobór urządzeń przeciwpożarowych  
w obiekcie powinien być dostosowany do 
wymagań wynikających z przyjętego scena-
riusza zdarzeń w czasie pożaru. Scenariusz, 
który zawiera m.in. algorytm działania ukła-
du wentylacji pożarowej, wymagania dla 
systemu detekcji pożaru, zakres współpracy  
z instalacją tryskaczową, systemem kontroli 
dostępu oraz system DSO, stanowi więc pod-
stawę wykonania projektu technicznego. 
Opis sposobu działania instalacji bezpieczeń-
stwa pożarowego jest jednocześnie podsta-
wą do opracowania matrycy sterowania, 
czyli konstrukcji układu automatycznego ste-
rowania.

5. Projekt techniczny uwzględniający za-
łożenia scenariusza i oparty na aktual-
nych standardach projektowych.

Nieograniczona kreatywność architektów 
stawia niejednokrotnie przed projektantem 
systemu wentylacji pożarowej konieczność 
opracowania specjalnych konfiguracji syste-
mu (tzw. rozwiązań inżynierskich), które cho-
ciaż nieuwzględnione w standardach pro-
jektowych dla konkretnego budynku mogą 
zapewnić najlepszą ochronę. Przykładem ta-
kiego rozwiązania może być zabezpieczenie 
przed zadymieniem przestrzeni atrium z wy-
korzystaniem systemu różnicowania ciśnie-
nia w przypadku pożaru w pomieszczeniu 
przyległym do atrium (rys. 3 ) lub ochrona 
przed zadymieniem szachtów wind innych 
niż przeznaczone na potrzeby ekip ratow-
niczych przez napowietrzany pożarowo 
przedsionek (rys. 4 ).
Projektant nie może zapomnieć, że zobligo-
wany jest przez ustawę o ochronie przeciw-
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3  Przykładowe rozwiązanie inżynierskie – zabezpieczenie przed napływem dymu do 
atrium za pomocą systemu różnicowania ciśnienia

4  Zabezpieczenie szachtu wind innych niż przystosowane 
na potrzeby ekip ratowniczych nadciśnieniem w przedsionku 
przeciwpożarowym

5  Przykładowe elementy systemu wentylacji podlegające 
certyfikacji
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Projektant zobligowany jest do stosowania 
aktualnych standardów projektowych,  
a w tym zakresie projektu zmiany następu-
ją bardzo często. Przykładowo dla określenia 
wielkości instalacji oddymiania pomieszczeń 
przyległych do atrium znajduje zastosowanie 
standard NFPA 92B. W kolejnych edycjach 
tego dokumentu (2005 i 2009) dla takiej sa-
mej lokalizacji pożaru wyliczony strumień 
dymu wzrósł dwukrotnie. Istotne zmiany dla 
sposobu projektowania systemów różnicowa-
nia ciśnienia wprowadzi również norma EN 
12101-13, w której oprócz zmiany klasyfikacji 
budynków (obecne 6 kategorii zastąpionych 
zostanie przez 2) znalazł się również załącznik 
C opisujący nową wersję tzw. metod francu-
skich (bardzo popularnych w Polsce). Wybór 
metody obliczeniowej ma w tym przypadku 
bardzo istotne znaczenie dla kształtu systemu 
i wielkości instalacji. Przykładowo standard 
francuski jasno definiuje przestrzenie chronio-
ne (klatka schodowa, przedsionek pożarowy 
i korytarz), europejski natomiast określa prze-
strzeń chronioną i niechronioną nadciśnie-
niem. Taka definicja umożliwia projektowanie 
systemów różnicowania ciśnienia w budyn-
kach, gdzie klatka schodowa nie jest od-
dzielona od korytarza przedsionkiem poża-
rowym oraz tam, gdzie za przedsionkiem nie 
ma korytarza, ale występuje przestrzeń typu 
open space. Wielkość instalacji w tym przy-
padku określana jest dla dwóch stanów pra-
cy instalacji (napowietrzanie szczelnej klat-
ki oraz napowietrzanie klatki w scenariuszu 
drzwi otwartych), przepisy francuskie zaleca-
ją obliczenia wyłącznie dla scenariusza drzwi 
otwartych. 
W praktyce może się okazać, że przy niskim 
poziomie szczelności klatki, więcej powietrza 
trzeba będzie dostarczyć do tej przestrzeni 
dla spełnienia warunku wytworzenia nadci-

śnienia niż zachowania minimalnej prędkości 
przepływu w drzwiach otwartych.

6. Weryfikacja projektu z zastosowaniem 
symulacji CFD. 
Symulacje komputerowe coraz częściej sta-
nowią integralną część projektu instalacji, wy-
kazując jej skuteczność w warunkach pożaru. 
Nie można ich jednak traktować jako osta-
tecznego dowodu na spełnienie założeń pro-
jektowych, ponieważ, jak wskazuje już defi-
nicja słowa symulacja, stanowią one tylko 
pewne mniej lub bardziej prawdopodobne 
przybliżenie rzeczywistości. Wiarygodność sy-
mulacji zależy m.in. od przyjętych danych wyj-
ściowych oraz gęstości siatki obliczeniowej. Im 
większa gęstość siatki, tym odwzorowanie rze-
czywistości staje się bardziej wiarygodne, ale 
zdecydowanie wydłuża się czas wykonania 
symulacji. Ważna jest także walidacja przyję-
tego algorytmu na podstawie badań obiekto-
wych. Ten ostatni warunek (spełniony bardzo 
rzadko) pozwala ocenić trafność symulacji.  
W symulacjach powinny być uwzględnione 
takie same urządzenia (np. typ wentylato- 
ra strumieniowego), jak urządzenia zastoso-
wane w projekcie. Dokładność symulacji  
i stopień przybliżenia rzeczywistości zależy  
w największym stopniu od osoby ją wykonują-
cej, a wykonawcą może być praktycznie każ-
dy. W efekcie można spotkać się z symulacja-
mi nie tylko mało wiarygodnymi, ale czasami 
przeczącymi wręcz prawom fizyki. Osobiście 
spotkałem się z symulacjami, których autorzy 
udowadniali, że możliwe jest wychłodzenie ku-
batury wewnętrznej klatki schodowej budynku 
wysokościowego, za pomocą nawiewu poża-
rowego w czasie krótszym niż 10 min. Podczas 
badań obiektowych w znacznie mniejszym 
obiekcie nie udało się uzyskać nawet zbliżone-
go efektu w czasie ponad 4 godzin.
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- próby powinny dotyczyć jednoczesnego 
działania wszystkich instalacji uruchamia-
nych podczas realizacji określonego scena-
riusza pożarowego (koincydencja systemów) 
np. systemu oddymiania garażu z jednocze-
sną ochroną nadciśnieniem przynależnych 
do niego klatek schodowych. Wykonywa-
nie prób częściowych (często praktykowane 
na odbiorach) nie odzwierciedla rzeczywistej 
skuteczności instalacji;
- próby powinny odbywać się dla takich sa-
mych warunków i lokalizacji pożaru, jak zało-
żone zostały w symulacjach komputerowych. 
Weryfikuje się tym sposobem jakość symu-
lacji, która coraz częściej stanowi podstawę 
oceny jakości projektu technicznego;
- zakres prób oraz wykonywane podczas 
nich pomiary powinny być dostosowane do 
charakteru pracy systemu wentylacji poża-
rowej. Dla systemów różnicowania ciśnienia 
pomierzyć należy różnice ciśnienia oraz siłę 
potrzebną do otwarcia drzwi przynajmniej 
na trzech różnych kondygnacjach (kondy-
gnacjach skrajnych i środkowej). W przypad-
ku systemów sterowanych elektronicznie (sys-
temów aktywnych), należy przeprowadzić 
dodatkowy test stabilnej pracy, którego isto-
ta  polega na sprawdzeniu, czy układ nie 
ma tendencji do oscylacji przy wielokrotnym 
otwarciu i zamknięciu drzwi.
Warto dołożyć starań do prób funkcjonowa-
nia systemu, ponieważ projektant i wykonaw-
ca muszą zdawać sobie sprawę, że straż po-
żarna odbierająca obiekt coraz poważniej 
podchodzi do kwestii skuteczności instalacji. 
Obecnie na odbiór budynku strażak coraz 
częściej przychodzi wyposażony w – oprócz 
pieczątki i laptopa – zestaw pomiarowy i ma 
prawo wykonać własne pomiary skuteczno-
ści instalacji. 
Przedstawione powyżej zagadnienia zwią-

zane z projektowaniem i wykonaniem syste-
mu wentylacji pożarowej świadczą o tym, 
że wbrew pozorom są to systemy bardzo zło-
żone, a ich funkcjonowanie uzależnione jest 
od wielu czynników, także takich, które trud-
no zdefiniować na etapie projektu. Ponieważ 
jednak właśnie na projektantach spoczywa 
odpowiedzialność za poprawne funkcjono-
wanie systemu nie powinni lekceważyć za-
wartych w tym artykule zaleceń i w przy-
padku wątpliwości konsultować założenia 
projektowe z doświadczonymi w tym zakre-
sie fachowcami lub powierzyć projekt i jego 
realizację firmom wyspecjalizowanym w kon-
strukcji systemów wentylacji pożarowej.  
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i administracji  z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpie-
czeństwa  publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszcze-
nia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2007,  
Nr 143, poz. 1002) [2]
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7. Wykonanie instalacji zgodnie z zasada-
mi wiedzy inżynierskiej i wymogami stan-
dardów. 
Podczas fizycznej realizacji projektu należy 
ściśle stosować się do jego zapisów oraz co 
bardzo istotne stosować dobrane w projek-
cie zestawy urządzeń. Zmiany w zakresie pro-
wadzenia trasy przewodów powietrznych 
lokalizacji punktów nawiewnych i wyciągo-
wych mogą wpłynąć na zmianę charakte-
rystyki hydraulicznej sieci, a w konsekwencji 
poważnie zakłócić funkcjonowanie instalacji. 
Powszechnym problemem podczas wykony-
wania instalacji wentylacji pożarowej są tzw. 
podmianki, czyli zastępowanie wskazanych 
w projekcie elementów systemu tańszymi za-
miennikami. Praktyka taka, jak wynika  
z licznych doświadczeń, prowadzi do poważ-
nych kłopotów z kalibracją całego, delikat-

nego systemu, czę-
sto generując wiele 
niepotrzebnych kosz-
tów oraz przedłuża-
jąc czas wykonania 
instalacji.
Końcowym etapem 
wykonania systemu 
wentylacji pożarowej 
w budynku jest jego 
kalibracja. Zgodnie  
z zasadami sztuki i za-
pisami standardów 
projektowych, ten 
etap realizacji pro-
jektu powinien od-
bywać się po za-
kończeniu wszelkich 
prac budowlanych 
w obrębie przestrze-
ni chronionej. Bardzo 
często jednak pierw-

sze uruchomienia systemu oraz próby odbio-
rowe odbywają się w niewykończonych prze-
strzeniach. System skalibrowany dla takich 
warunków nieszczelności przegród budow-
lanych i oporów przepływu powietrza naj-
prawdopodobniej nie zadziała skutecznie po 
pełnym zakończeniu prac budowlanych lub 
remontowych.   

8. Weryfikacja przyjętych rozwiązań pod-
czas prób pożarowych i kontrola funkcjo-
nowania systemu podczas prób okreso-
wych.
Etapem kończącym proces wykonania insta-
lacji są próby odbiorowe, które jeżeli zostaną 
przeprowadzone w sposób właściwy mogą 
zweryfikować skuteczność instalacji. Żeby tak 
się stało, spełnione muszą zostać przykłado-
wo następujące warunki: 

6  Przykład stanu wykończenia klatki schodowej w fazie kalibracji systemu 
różnicowania ciśnienia
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Uniwersal przeprowadziła badania tych wy-
wietrzników w różnych sytuacjach montażo-
wych. Między innymi przedstawiono bada-
nia wywietrzników dachowych typu ZeFir-150, 
zamontowanych na zwieńczeniu dacho-
wym, w układzie 4-rzędowym. Pytanie, któ-
re badający postawili przed sobą wykonu-
jąc takie pomiary, wiązało się z wątpliwością, 
czy tak gęsto ustawione wywietrzniki pracują 
poprawnie, a jeżeli nie, co zrobić, by ich pra-
cę poprawić? Badania efektywności wyko-
rzystania siły wiatru przeprowadzono zgod-
nie z francuską normą P50-413 pt. „Przewody 
wentylacji naturalnej i przewody dymowe”.
W zależności od prędkości i kąta padania 
wiatru, wywietrznik wytwarza większe lub 
mniejsze podciśnienie. To podciśnienie wa-
runkuje ilość przepływającego powietrza 
przez wywietrznik, a tym samym ilość odcią-
ganego powietrza z instalacji (pomieszcze-
nia). Na ilość odciąganego powietrza przez 
wywietrznik ma wpływ również jego własny 
opór, przedstawiany za pomocą współczyn-
nika x. W zależności od prędkości czynnika 
odciąganego w kanale, podciśnienie dys-
pozycyjne wywietrznika, pozwalające efek-
tywnie wykorzystać siłę wiatru, zmienia się. 
Im wyższa prędkość czynnika, tym podciśnie-
nie dyspozycyjne mniejsze, a tym samym, siła 
wywietrznika mniejsza. 
Istnieją zatem trzy podstawowe parametry 
charakteryzujące wywietrznik:
- podciśnienie w zależności od prędkości wiatru,
- współczynnik oporu,

Nowa jakość, niższa cena 

Nasada 
wentylacyjna 
ZeFir-150  
dla wielorodzinnego 
budownictwa 
mieszkaniowego 

  Krzysztof Nowak

  Nasada wentylacyjna ZeFir-150 to urządzenie 
całkowicie zabezpieczające kanał wentylacyj-
ny przed nawiewaniem powietrza zewnętrzne-
go oraz przedostawaniem się do kanału wen- 
tylacyjnego wody deszczowej. Wykonane są  

z laminatu poliestrowo-szklanego barwionego 
na dowolny kolor. Wymiary podstaw i wywietrz-
ników są dopasowane do standardowych wy-
miarów kominów wentylacyjnych występują-
cych wewnątrz pustaków wentylacyjnych. 

Badania efektywności pracy  
wywietrzników systemowych

Z uwagi na zmianę materiału i sposobu pro-
dukcji nasad wentylacyjnych ZeFir-150 firma 

W związku z szeroko rozpowszechnionym systemem 
prowadzenia wentylacji grawitacyjnej w oparciu o pustaki 
wentylacyjno-dymowe typ P, zachodzi konieczność stworzenia 
nasady zabezpieczającej kanał wentylacyjny przed nawiewaniem 
powietrza. Nasada Zefir-150 ma zmodyfikowany kształt  
i wymiary pasujące do wariantów jednorzędowego i dwurzędowego 
komina wentylacji grawitacyjnej. Firma Uniwersal przeprowadziła 
badania tych wywietrzników w różnych sytuacjach montażowych.

Wywietrznik ZeFir wraz  
z podstawą jest wymiarowo 
dopasowany do pustaka 
wentylacyjnego

Poszczególne moduły ZeFir-
podstawa można łączyć, 
w dowolnej długości ciągi,  
w zależności od długości komina. 
Moduły łączą się ze sobą na 
zakładkę, tworząc między sobą 
rynienkę, która odprowadza wodę 
deszczową poza komin

System zwieńczeń typu 
ZeFir-150 budowany 
jest również w wersji 
podwójnej. Pozwala 
to na zamontowanie 
ZeFirów z podstawami na 
kominie wentylacyjnym 
zawierającym dwa ciągi 
wentylacyjne (dwa rzędy 
pustaków wentylacyjnych)

Cena ZeFir-150 to  
tylko 135 zł! Kliknij  
i dowiedz się więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.uniwersal.com.pl/typeprices,53


28l i s t o p a d  2 0 1 3  ( 1 1 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y D O  s p I s U  T R E Ś C I

Sposób obliczenia podciśnienia  
wywietrznika

Dane: prędkość wiatru, prędkość w kanale 
kominowym, średnica kanału.
Obliczenia: do średnicy kanału należy dobrać 
typ wywietrznika. Następnie dla założonej 
prędkości wiatru i prędkości w kanale nale-
ży wykonać następujące obliczenia: z wykre-
su Cw = f(ck) dla założonej prędkości Ck należy 
odczytać wartość Cw. Podciśnienie wytwarza-
ne przez wywietrznik wylicza się następująco:
Pwst = Cw • ρ • w2/2, gdzie: w – prędkość wiatru, 
ρ – gęstość powietrza, ck – prędkość w kanale.
Jeżeli wyliczone podciśnienie jest niewystarcza-
jące do pokonania oporów instalacji, to nale-
ży przyjąć inny typ wywietrznika lub zmienić wy-
miary instalacji i ponownie wykonać obliczenia. 
Wykres Cb = f (kąta padania wiatru) informuje,  
w jakim zakresie zmienia się podciśnienie wy-
wietrznika od kierunku wiatru. Wartości ujem-
ne kątów na wykresie odnoszą się do ustawienia 
wywietrznika pod wiatr, a dodatnie kąty odnoszą 
się do ustawienia wywietrznika za wiatrem. War-
tość tego podciśnienia oblicza się następująco:
Pbst = Cb • ρ • w2/2, gdzie: wartość Cb od-
czytuje się z wykresów dla przyjętego kąta 
padanie wiatru na wywietrznik.

Wnioski z badań

Na podstawie wyników pomiarów określo-
no wartości współczynnika efektywności wy-
wietrznika Cb, który przedstawiono w postaci 
wykresu słupkowego (rys. 1 ). Widać wyraź-
nie, że najlepiej pracują rzędy skrajne wy-
wietrzników, natomiast wyraźne zakłócenia 
pojawiają się w rzędach wewnętrznych.
Tym samym wykonano pomiar drugi, w któ-
rym rzędy wewnętrzne podniesiono do góry 
tak, aby czynna część żaluzji znalazła się po-
nad zwieńczeniem skrajnych wywietrzników. 
Widać tu (rys. 2 ), porównując z jednopoziomo-
wym montażem wywietrzników dużą poprawę 
w efektywności pracy tych wywietrzników.
Podsumowując nie zaleca sie montować wy-
wietrzników grawitacyjnych Zefir-150 w ukła-
dach multirzędowych w przypadkach, gdy 
tych rzędów jest więcej niż 2. Jednakże, gdy 
możliwości instalacyjne w istniejącym już bu-
dynku, gdzie kanały wentylacyjne zostały 
tak poprowadzone, nie pozwalają inaczej, 
należy wówczas podnieść środkowe rzędy 
do góry o co najmniej wysokość części dy-
fuzorowej, tak aby żaluzja wywietrznika we-
wnętrznego wystawała ponad zwieńczenie 
wywietrzników skrajnorzędowych.  

- podciśnienie w zależności od prędkości 
czynnika w kanale i prędkości wiatru.
Te trzy parametry charakteryzuje, definiu-
je i określa sposób pomiaru cytowana wcze-
śniej norma. Współczynnikiem Cb norma 
określa stosunek podciśnienia wywietrznika, 
bez przepływu w kanale, do ciśnienia dyna-
micznego wiatru, współczynnikiem x okre-
śla stosunek straty ciśnienia wywietrznika do 
ciśnienia dynamicznego przepływającego 
czynnika w kanale, a współczynnikiem Cw 
określa stosunek podciśnienia wywietrznika, 
przy przepływie w kanale, do ciśnienia dyna-
micznego wiatru. Za pomocą tych parame-
trów można porównywać między sobą wy-
wietrzniki. Im wartość Cb i Cw są wyższe,  
a x jest mniejsze, tym wywietrznik jest lepszy.

Opis badań 

Zaprojektowano i wykonano stanowisko do 
badania wywietrzników, w którym do symu-
lacji ruchu powietrza zastosowano wentylator 
promieniowy, z tyrystorową regulacją obro-
tów, co umożliwia płynną regulację pręd-
kości wiatru w kanale symulacyjnym. Celem 
wyrównania strugi w kanale zabudowano 
dwie kratki wyrównawcze, a na wylocie za-

stosowano dyszę zwężającą. Na tej dyszy roz-
pięto siatkę, z cienkiego drutu, dla ułatwienia 
dokładnego sondowania rozkładu prędkości 
na całym przekroju. Celem badania podci-
śnienia wywietrznika, z przepływem w kanale 
i wietrze omywającym wywietrznik oraz strat 
wywietrznika, zbudowano kanał pomocni-
czy z wentylatorem nadmuchowym, który 
również miał płynną regulację obrotów. Za 
pomocą tego wentylatora nadmuchiwano 
powietrze do wywietrznika i mierzono wiel-
kość podciśnienia, przy zerowym ustawieniu 
wywietrznika do wektora prędkości wiatru 
oraz mierzono straty wywietrznika przy „wy-
łączonym” wietrze. Prędkości w kanale mie-
rzono, sondując ciśnienie za pomocą rurki 
Prandtla, a wielkości podciśnienia odczyty-
wano z otworów impulsowych wykonanych 
w kanale i podłączonych do zbiornika wy-
równawczego. Do odczytu ciśnienia stoso-
wano mikromanometr bateryjny. Parametry 
otoczenia mierzono elektronicznym termo-
metrem i higroskopem. Ciśnienie otoczenia 
mierzono barometrem. Zmierzone wartości 
zostały przeliczone, w opracowanym specjal-
nie programem komputerowym, na warto-
ści porównawcze Cb. W oparciu o te wartości 
opracowano zależności Cb = f (kąta wiatru).

1  Wywietrzniki ZeFir-150, układ czterorzędowy, kąt napływu wiatru 0o 2  Wywietrzniki ZeFir-150, układ czterorzędowy dwupoziomowy, kąt napływu wiatru 0o
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o stężeniu 1:1.
Nowe pompy Wilo-Yonos 
PICO mają wszystkie, 
cenione przez Klientów 
funkcje charakteryzują-
ce tę rodzinę. Płynna re-
gulacja wydajności reali-
zowana jest za pomocą 
„czerwonego pokrętła”, 
które pozwala na zmianę 
nastawy trybu pracy pompy:
- stałociśnieniowy (szczególnie polecany do 
instalacji ogrzewania płaszczyznowego);
- tryb proporcjonalny – zmiennociśnienio-
wy (szczególnie polecany przy instalacjach 
grzewczych z zastosowaniem zaworów ter-
mostatycznych);
- tryb odpowietrzania instalacji.
Dla ułatwienia nastawy, każda zmiana wyso-
kości podnoszenia przedstawiana jest na dio-
dowym wyświetlaczu z dokładnością do 0,1 m, 
wyświetlacz pozwala nam również na moni-
torowanie aktualnego poboru mocy przez 
pompę w watach.  

Pompa uniwersalna, teraz w poszerzonym typoszeregu… 

Nowa Wilo-Yonos PICO  
idealna do ogrzewania podłogowego

  Bartosz Tywonek

  Nową rodzinę pomp Wilo-Yonos 
PICO wprowadziliśmy na polski ry-
nek w 2012 roku, jako zamiennik 
wycofywanych pomp stałoobro-

towych typu Star-RS. To, co różniło te dwie 
pompy to przede wszystkim wysoka spraw-

ność i zgodność Wilo-Yonos PICO z Dyrekty-
wą Unii Europejskiej ErP 2009/125/WE. 
Z dniem 1 stycznia 2013 dy-
rektywa ta określiła nowe 
wymagania dla pomp 
obiegowych o konstrukcji 
bezdławnicowej, stosowa-
nych w instalacjach grzew-
czych, klimatyzacyjnych  
i wentylacyjnych, określa-
jąc nowy graniczny współ-
czynnik efektywności ener-
getycznej EEI < 0,27.
Dzięki niezawodności  
i prostocie działania 
pompy Wilo-Yonos PICO szybko zaskarbiły so-
bie przychylność Klientów. W tym momen-

cie jest to jedna z najlepiej sprzedających się 
małych pomp obiegowych w Polsce.

Jedną z głównych zalet 
pomp Wilo-Yonos PICO 
jest ich bardzo szeroki za-
kres temperatury prze-
tłaczanego medium od 
-10°C do +95°C, dzię-
ki czemu mają one bar-
dzo uniwersalne zastoso-
wanie, sprawdzając się 
zarówno w instalacjach 
grzewczych, chłodni-
czych, jak również insta-
lacjach glikolowych.

Specjalna konstrukcja pomp Wilo-Yonos 
PICO pozwala na pracę z roztworami glikolu 

Nowe pompy Wilo-Yonos PICO 25/1-8 oraz Wilo-Yonos PICO 30/1-8, 
wprowadziliśmy specjalnie z myślą o instalacjach ogrzewania 
podłogowego, które są coraz popularniejszym systemem grzewczym 
stosowanym w domach jedno- i wielorodzinnych w Polsce. Charakteryzują 
się one przede wszystkim zwiększonymi oporami na długości przewodu, 
przy tym samym wymaganym przepływie czynnika grzewczego.  
Wilo-Yonos PICO jest więc jedyną, dostępną obecnie na rynku, małą 
pompą bezdławnicową z możliwością podnoszenia słupa wody do 8 m.

Dostępna do tej pory 
rodzina pomp Wilo-Yonos 
pICO w dwóch zakresach 
wysokości podnoszenia do  
4 m oraz do 6 m, 
rozbudowana została  
o pompy z możliwością 
pokonywania 8 m 
podnoszenia słupa wody.
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ścieków odpowiednie są przepompownie 
Aqualift F do zabudowy wewnątrz lub na ze-
wnątrz budynków. 
Przykładem przepompowni do zabudo- 
wy wewnątrz budynku jest przepompow- 
nia Aqualift F Compact, która umożliwia od-
prowadzanie ścieków z całego budynku  
i jest skonstruowana specjalnie do zabudo-
wy w betonie wodoszczelnym. Dostępna jest 
w dwóch wersjach: do zabudowy w podło-
dze oraz do swobodnego ustawienia. Wersja 
podpodłogowa wyposażona jest w pokry-
wę do wklejenia płytek, która czyni prze-
pompownię praktycznie niewidoczną. Zinte-
growany w pokrywie wpust przyjmuje wodę 
z powierzchni. Również w sytuacji pęknięcia 
rury lub zalania pompa w sposób ciągły od-
prowadza wodę powyżej poziomu zalewa- 
nia i utrzymuje pomieszczenia piwniczne  
w stanie suchym. Niezakłócony komfort prze-
bywania w budynku gwarantuje izolowana 
akustycznie oraz pracująca niemal bez ha-
łasu pompa. Charakteryzuje się następują-
cymi parametrami: wysokość podnoszenia 

Dwa rodzaje urządzeń: do ścieków szarych i czarnych 

Przepompownie KESSEL
  Anna Stochaj

  Przepompownie do ścieków  
bez fekaliów (tzw. ścieki szare)

Pod pojęciem ścieki szare kryją się ścieki  
z gospodarstw domowych pochodzące  
z pralek, pryszniców i wanien. Ponieważ z re-
guły nie zawierają one elementów stałych, 
do ich odprowadzania w normalnym przy-
padku można użyć przepompowni do wody 
brudnej Aqualift S lub Minilift. 
Przepompownie Minilift mają zabudowany 
włącznik pływakowy do sterowania pompą. 
W celu ułatwienia wyjmowania pompy, urzą-
dzenie ma mocowanie obsługiwane jedno-

ręcznie. Przepompownie te nadają się do 
stosowania w przypadku pralek domowych. 
Maksymalna temperatura ścieków może wy-
nosić przez dłuższy czas 50°C, a krótkotrwa-
le 75°C. Minilift dostępny jest w wersji wolno 
stojącej oraz do zabudowy w powierzchni 
podłogi. Do przepompowni wolno stojącej 
mogą zostać podłączone w terminie póź-
niejszym dodatkowe dopływy np. z umywa-
lek, wanien itp. dzięki zastosowaniu pokrywy 
zapacho- i wodoszczelnej, zbiornik z tworzy-
wa sztucznego może być swobodnie usta-
wiony. Wentylowanie urządzenia odbywa 
się poprzez filtr z węglem aktywnym w po-

krywie. W ten sposób zapobiega się rozprze-
strzenianiu nieprzyjemnych zapachów w po-
mieszczeniu, w którym ustawiono urządzenie. 
Przepompownia Minilift do instalacji podpo-
dłogowej składa się z korpusu oraz pokrywy 
z rusztem szczelinowym. Zbiornik może zostać 
zabetonowany bezpośrednio podczas wyko-
nywania stanu surowego lub później włożony 
w zagłębienie i następnie podłączony. Dzię-
ki zastosowaniu seryjnej kratki wlotowej prze-
pompownia jest automatycznie wentylowa-
na. Za pomocą dodatkowej nasady KESSEL 
(dostępnej jako osprzęt) można uzyskać do-
wolną głębokość zabudowy. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że głębokości zabudowy 
powyżej 800 mm mogą stwarzać problemy 
podczas konserwacji i montażu pompy. 

Przepompownie do ścieków zawie-
rających fekalia (tzw. ścieki czarne)
 
Jeśli trzeba odprowadzić wodę z toalet i pi-
suarów, należy zastosować urządzenia do 
ścieków zawierających fekalia. Do tego typu 

Przepompownie stosuje się wtedy, gdy napływające ścieki (z toalet, pralek, pryszniców) nie mogą zostać 
odprowadzone grawitacyjnie, ponieważ kanał leży powyżej tzw. poziomu zalewania. Firma KESSEL ma  
w swojej ofercie bogaty program przepompowni o różnorodnym zakresie stosowania, dzięki czemu trafia 
z ofertą zindywidualizowaną do konkretnych warunków i potrzeb. 

Aqualift F Compact – zabudowa w betonie 
wodoszczelnym

Przepompownia Aqualift F XL za separatorem 
– systemowe rozwiązania KESSEL

Przykład zabudowy przepompowni Aqualift F  
w studzience LW800
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– do 9,5 mH2O, przepływ maks. do 11 m3/h. 
W celu dokonania inspekcji lub konserwacji 
pompa może zostać wyjęta bez użycia na-
rzędzi. Po wyjęciu pompy klapa zwrotna za-
pobiega cofaniu się ścieków z przewodu 
tłocznego. Zoptymalizowany układ hydrau-
liczny w urządzeniu Aqualift F Compact re- 
dukuje ilość odkładających się osadów  
i przyczynia się do bezawaryjnej pracy. Do-
datkowe bezpieczeństwo zapewnia goto-
we do podłączenia urządzenie sterownicze 
z funkcją samodiagnozy SDS i podtrzymywa-
niem bateryjnym. 
Przepompownie wolno stojące Aqualift F 
mają zbiorniki o pojemności od 50 do 450 l  
i wyposażone są w pompy o mocy od 1,4 do 
5,5 kW. Ich maksymalna wysokość podnosze-
nia to 27 mH2O, a przepływ 60 m³/h. Dostar-
czane są z szafką sterowniczą Comfort, któ-
ra ma wielowierszowy wyświetlacz z prostym 
menu w sześciu językach. Zintegrowany sys-
tem samodiagnozy SDS nadzoruje pompę  
i sprawdza czujniki i baterie. W razie koniecz-

ności można prosto i szybko dopasować pa-
rametry istotne dla działania. Aby zapewnić 
niezawodność pracy dostępne są również 
jako urządzenia dwupompowe. Znajdują 
one zastosowanie także przy odprowadza-
niu wody z separatorów tłuszczu, ponieważ 
ich praca wymaga ciągłego odprowadza-
nia ścieków. 

W wielu przypadkach wymagane jest usy-
tuowanie przepompowni na zewnątrz z po-
wodu braku miejsca w środku, dzięki cze-
mu również podczas prac konserwacyjnych 
nie rozprzestrzeniają się po budynku nieprzy-
jemne zapachy. Warto też zwracać uwa-
gę na staranne wykonanie studzienki pod 
przepompownię, głębokość dopływu, po-
jemność użyteczną, klasę obciążeń i wyma-
gania związane z wodami gruntowymi. Ide-
alnym rozwiązaniem w takich sytuacjach są 
przepompownie w studzienkach KESSEL 
LW 600, LW 800, LW 1000. Łatwy i szybki mon-
taż możliwy jest dzięki małemu ciężarowi po-
szczególnych części studzienki oraz łatwej 
technice połączeń części składowych. Silnik 
pompy jest chroniony przed przegrzaniem, 
a wnętrze studzienki przed wnikaniem korze-
ni. Woskopodobna struktura ścianek zabez-
piecza przed osadzaniem się zanieczyszczeń. 
Przepompownie dostępne są w wersji Mono 
– z jedną pompą i pływakiem, w wersji Tro-
nic – z jedną pompą i szafką sterowniczą SDS 
oraz w wersji DUO – z dwoma pompami  
i szafką sterowniczą SDS.  
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Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl

Przepompownia Minilift – pogłębiona zabudowa  
z nasadką

Znamy już listę finalistów, którzy zawalczą  
o tytuł Mistrza Montażu oraz Mercedesa Citan. 
Wielki Finał IV Mistrzostw Polski Instalatorów od-
będzie się w Poznaniu podczas targów INSTA-
LACJE 2014, w dniach 8-11 kwietnia 2014 r. 
Za nami 32 spotkania eliminacyjne ROAD-
show. Ponad 1300 uczestników, z których 
1000 osób wzięło udział w rywalizacji – wal-
czyli zarówno panowie, jak i panie. 
Eliminacje polegały na wykonaniu, zgodnie 
z otrzymanymi instrukcjami, prac monter-
skich – przykręcaniu, regulacji, montażu oraz 
przeprowadzeniu próby ciśnieniowej. Bardzo 
ważna była dokładność, fachowość i szyb-
kość, które decydowały o zwycięstwie.  
W Poznaniu wystartował aktualny Mistrz Polski 
Instalatorów 2012, Waldemar Jackowski  
i wyśrubował czas 2.26.84. Ten wynik podzia-
łał na innych uczestników. Wielu zawodni-
ków poprawiało swój wynik, przychodząc na 
kolejne spotkanie, ponieważ jak mówi regu-
lamin – do pięciu razy sztuka. 
Rekordowy wynik padł 3 września 2013 r. 
podczas eliminacji we Wrocławiu, wykona-
nie zadania Mikołajowi Zychowiczowi zajęło 
zaledwie dwie minuty 2:02:00. 
Z każdej lokalizacji do finału zakwalifikowa-
ło się 3 najlepszych instalatorów, a wszyscy 
otrzymali medale, pamiątkowe upominki, 
zaproszenie na targi INSTALACJE 2014, a zwy-
cięzca każdej eliminacji otrzymał dodatkowo 
możliwość tygodniowych testów i użytkowa-
nia Mercedesa Citan.
Wszyscy uczestnicy ROADshow zgodnie 
stwierdzili, że wspaniale spędzili czas w to-
warzystwie kolegów z branży oraz partnerów 
ROADshow firm: Afriso, Vogel&Noot, Merce-
des Benz, Grundfos, Rehau, Brötje Heizung, 

Bims Plus oraz Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.
Relacja filmowa z ROADshow oraz więcej in-
formacji na www.instalacje.mtp.pl

Podsumowanie eliminacji ROADshow
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sacyjnych doskonale nadają się systemy ko-
minowe ze stali szlachetnych. Istnieje ich kilka 
odmian i można z nich zbudować praktycz-
nie każdą instalację kominową. Nowoczesne 
kotły kondensacyjne mają zamkniętą komo-
rę spalania, co wymusza odpowiednie do-
pasowanie komina. 

Systemy kominowe stalowe  
w budownictwie wielorodzinnym

Zastosowanie kominów metalowych nie 
ogranicza się tylko do konstruowania odpro-
wadzenia spalin dla pojedynczych domów 
jednorodzinnych czy mieszkań. Bez proble-
mu można skonstruować instalację komino-
wą dla budynku wielorodzinnego. Rozwiąza-
nie takie obrazuje rys. 1 . W tym przypadku 
komin odprowadzający spaliny wykonany 
jest jako jednościenny, a przyłącza do indy-
widualnych kotłów są układem koncentrycz-
nym. Powietrze do spalania dostarczane jest 
z kanału kominowego. Oczywiście tak samo 
działającą instalację można zbudować, sto-
sując jako część pionową elementy po-
wietrzno-spalinowe. 

Materiały na kominy…

…stalowe
Z racji warunków pracy systemy kominowe 
odprowadzające spaliny kotów kondensa-
cyjnych muszą być wykonane z odpowied-
nich materiałów. Nie ma tutaj pełnej dowol-
ności. Normy, które są podstawą certyfikacji 
systemów kominowych np. PN-EN 1856-1 czy 
PN-EN 1856-2 zawierają ich wykaz. Doskona-

Systemy kominowe 
do kotłów kondensacyjnych

  Przemysław Dobosz

  W ostatnich latach, w technice grzew-
czej, daje się zauważyć coraz powszech-
niejsze stosowanie kotłów kondensacyjnych. 
Systematyczny wzrost cen paliw oraz upo-
wszechnienie budownictwa energooszczęd-
nego ostatnio częściej skłania inwestorów 

do takiego rozwiązania. Sprzyja temu tak-
że to, że współczesne kotły kondensacyjne 
są znacznie lepiej dopasowane do potrzeb i 
oczekiwań użytkowników niż było to jeszcze 
kilka lat temu.
Do odprowadzenia spalin z kotłów konden-

Zainstalowany kocioł 
kondensacyjny 
wymaga oczywiście 
odpowiedniego 
komina. Z racji 
charakteru pracy 
kotła odprowadzane 
spaliny są mokre, 
i wprowadzane 
do komina pod 
pewnym ciśnieniem. 
Tym samym układ 
odprowadzenia 
spalin musi być 
odpowiednio szczelny 
oraz przystosowany 
do pracy na mokro.

Najczęściej do kotła podłączamy 
współosiowy przewód powietrzno-
-spalinowy. Takie rozwiązanie za-
pewnia bezpieczeństwo i upraszcza 
instalację kominową. Połącze-
nie następuje za pomocą adapte-
ra montowanego na kotle. Często 
są to fabryczne adaptery, ale też 
producenci systemów kominowych 
zwykle dysponują odpowiednim 
adapterem łączącym kocioł z sys-
temem kominowym.
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Kilka najpopularniejszych rozwiązań układów odprowadzenia spalin w budownictwie jednorodzinnym

• Pionowy komin (rys. 2 ) zbudowany  
w całości z elementów systemu powietrz-
no-spalinowego. Takie rozwiązanie stosu-
jemy zazwyczaj, przy niewielkiej odległo-
ści od dachu.
• Bardzo często stosowana jest instalacja 
jak na rys. 3 . Jest to kombinacja dwóch 
systemów kominowych: jednościennego 
i pow.-spal. Część pionowa komina mon-
towana jest w szachcie i wspiera się na 
kolanie podpartym. Natomiast połącze-
nie kotła kondensacyjnego z kominem re-
alizowana jest poprzez elementy systemu 
powietrzno-spalinowego. Powietrze do 
spalania zasysane jest z zewnątrz poprzez 
kanał kominowy.
• Czasami nie ma innej możliwości i musi-
my poprowadzić komin na zewnątrz bu-
dynku. Wówczas zastosowanie znajduje 

dwuścienny izolowany system na ze-
wnątrz i czopuch zbudowany w systemie 
powietrzno-spalinowym (rys. 4 ). W tym 
wypadku pobór powietrza odbywa się tuż 
za ścianą, poprzez odpowiedniej konstruk-
cji kolano przejściowe.
• Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest 
tzw. wyrzut boczny, czyli poprowadzenie 
instalacji bezpośrednio przez ścianę, jak 
na rys. 5 .
Rozwiązanie to jest najprostszym sposo-
bem odprowadzenia spalin, ale dość re-
strykcyjnie obwarowanym w polskich 
przepisach budowlanych. Z racji tego, że 
przepisy te są często ignorowane, przy-
toczmy je.  
Rozporządzenie ministra infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie stanowi:
„§175. 1. Indywidualne koncentryczne 
przewody powietrzno-spalinowe lub od-
dzielne przewody powietrzne i spalinowe 
od urządzeń gazowych z zamkniętą ko-
morą spalania mogą być wyprowadzone 
przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli 
urządzenia te mają nominalną moc ciepl-
ną nie większą niż:
1) 21 kW – w wolno stojących budynkach 
jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji 
indywidualnej,
2) 5 kW – w pozostałych budynkach miesz-
kalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa  
w ust. 1 pkt. 2, powinny znajdować się wy-
żej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewo-
dów, o których mowa w ust. 1, powinna 

być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych 
wylotów od najbliższej krawędzi okien i ry-
zalitów przesłaniających nie mniejsza niż 
0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i maga-
zynowych oraz halach sportowych i wido-
wiskowych nie ogranicza się nominalnej 
mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą ko-
morą spalania, od których indywidualne 
koncentryczne przewody powietrzno-spa-
linowe lub oddzielne przewody powietrz-
ne i spalinowe są wyprowadzone przez ze-
wnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość 
tej ściany od granicy działki budowlanej 
wynosi co najmniej 8 m, a od ściany inne-
go budynku z oknami nie mniej niż 12 m,  
a także jeżeli wyloty przewodów znaj-
dują się wyżej niż 3 m ponad poziomem 
terenu”.

2  ?? 3  ?? 4  ?? 5  ??
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Powietrze  
do spalania

Parasol
Kołnierz przeciwdeszczowy

Płyta dachowa

Kolano podparte

Rura prosta

Adapter 
pionowy

Rozeta ścienna

Rura prosta

Trójnik rewizyjny

Spaliny

Powietrze  
do spalania

Przepust dachowy

Rura prosta
Rura prosta

Adapter 
pionowy

Trójnik rewizyjny

Rozeta ścienna

Rozeta ścienna

Kolano przejściowe

  Płyta kotwowa przelotowa
  Wspornik ścienny

Zakończenie ustnikowe

Obejma montażowa

Rozeta ścienna

Rozeta ścienna

Rura prosta

Trójnik rewizyjny
Adapter pionowy

Czerpnia 
pozioma

Spaliny

Powietrze  
do spalania

http://www.instalreporter.pl


34l i s t o p a d  2 0 1 3  ( 1 1 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y D O  s p I s U  T R E Ś C I

Oczywiście nie mogą to być dowolne 
uszczelki. Muszą one odpowiadać wymaga-
niom zawartym w normie PN-EN 14241-1. Nor-
ma ta określa wymogi materiałowe i metody 
badań uszczelek stosowanych w kominach. 
Przy wyborze konkretnego systemu komino-
wego warto na to zwrócić uwagę. Uszczel-
nienia niskiej jakości skutkują wyciekami kon-
densatu już po krótkim czasie użytkowania 
komina. 

Certyfikacja i wymagania  
dla kominów

Bardzo istotną sprawą jest certyfikacja sys-
temów kominowych. Proces ten jest dość 
skomplikowany, a wymogi stawiane komi-
nom stalowym zawierają wspomniane już 
normy PN-EN 1856-1 i 2. Standardowo produ-

cenci certyfikują swe wyroby w oparciu  
o ww. normy. Kominy stosowane do urządzeń 
grzewczych z zamkniętą komorą spalania,  
a takiej konstrukcji są właśnie kotły konden-
sacyjne, wymagają nieco innego podejścia. 
Certyfikacja powinna odbywać się zgod- 
nie z wymaganiami normy PN-EN 14989-2,  
w której ustalono wymogi i metody badań 
metalowych kanałów spalin, jak i kanałów 
doprowadzających powietrze do urządzeń 
z zamkniętą komora spalania. Właśnie za-
chowanie odpowiedniej szczelności kanału 
powietrznego jest bardzo ważne, mając na 
uwadze zwłaszcza bezpieczeństwo użytko-
wania instalacji kominowej. 
W systemach koncentrycznych producenci 
często wykonują płaszcz zewnętrzny ze stali 
ocynkowanej. Norma PN-EN 14989-2 dopusz-
cza takie rozwiązanie, ale pod warunkiem 

le sprawdzają się stale szlachetne austeni-
tyczne, jak 1.4301 (symbol L20 w normie), czy 
1.4404 (L50). Coraz częściej z powodzeniem 
używa się także stali ferrytycznej 1.4521. Stal 
ta nie została umieszczona w wykazie zawar-
tym w normach, więc stosujący ją producent 
musi przeprowadzić dodatkowy test potwier-
dzający jej odporność na korozję. 
Tak też jest w przypadku firmy MK, której ko-
min wykonany ze stali 1.4521 o grubości ma-
teriału 0,4 z powodzeniem zaliczył test od-

porności na korozję V2, przeprowadzony 
przez laboratorium TUV w Monachium. Tym 
samym potwierdza się, że stal 1.4521 jest rów-
noprawnym odpowiednikiem stali 1.4404 do 
budowy systemów kominowych. Jak zatem 
widać, nie należy obawiać się stali ferrytycz-
nej, tylko dlatego, że w przeciwieństwie do 
stali austenitycznych przyciągana jest przez 
magnes.

…tworzywowe
Pora w tym miejscu wspomnieć o kominach  
z tworzywa sztucznego – polipropylenu (PP). 
W wielu krajach Europy PP jest stosowany 
jako materiał na wkłady kominowe, czy rury 
spalinowe układów koncentrycznych. Tego 
typu rozwiązanie jest w Polsce zabronione. 
Już raz tutaj wymieniane rozporządzenie mi-
nistra infrastruktury w § 266.1. stanowi „Prze-
wody spalinowe i dymowe powinny być wy-
konane z materiałów niepalnych”. Różni 
producenci, szczególnie firmy kotlarskie, sta-
rają się obejść ten przepis i certyfikują system 
kominowy razem z kotłem, ale pomimo po-
siadania znaku CE nie spełniają wymagań 
dla materiałów konstrukcyjnych w świetle 
obowiązujących przepisów prawa budowla-
nego na terenie naszego kraju.

Komin musi być szczelny!

Innym ważnym zagadnieniem jest zachowa-
nie odpowiedniej szczelności przewodu spa-
linowego. Komin taki musi spełniać wymogi 
klasy ciśnieniowej P1 – próba szczelności dla 
nadciśnienia 200 Pa. Poszczególne elemen-
ty zdecydowanej większości stalowych syste-
mów kominowych łączone są kielichowo,  
a wymaganą szczelność zapewnia uszczelka 
osadzona na odpowiednio wyprofilowanym 
gnieździe np. jak na rys. 6 .
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do kotłów kondensacyjnych. Taką instalację 
przedstawia rys. 7 .

Co zrobić z kondensatem?

Cechą charakterystyczną grzewczej insta-
lacji kondensacyjnej jest powstawanie dużej 
ilości kwaśnego kondensatu (pH 3,5). Ile jego 
powstanie zależy od mocy i warunków pra- 
cy kotła. Przykładowo dla kotła o mocy  
21 kW może to być nawet ponad 20 l na 
dobę. Oczywiście kondensat ten musi być 
gdzieś odprowadzony. Zazwyczaj odpływ 
kondensatu podłącza się bezpośrednio do 
kanalizacji. W trosce o ochronę środowiska 
wskazana jest jego neutralizacja do warto-
ści minimum pH 6,5. Do tego celu stosuje-
my odpowiedni neutralizator podłączony do 
odprowadzenia skroplin. Oczywiście neutra-
lizator musi mieć właściwą przepustowość. 
Nowoczesne konstrukcje nie są kłopotliwe 
w obsłudze i łatwe w montażu. Znakomicie 
sprawdzają się w tej roli neutralizatory serii 
Neutrakon firmy Mommertz (rys. 9 )
Bieżąca obsługa neutralizatora ogranicza się 
do kontroli odczynu kondensatu po neutra-
lizacji. Gdy zaczyna on być niższy od pH 6,5 
granulat należy wymienić. W praktyce ma  
to miejsce raz do roku.  

Niewiele osób zwraca uwagę na zakończe-
nia kominów powietrzno-spalinowych.  
W normie PN-EN 14989-1 ustalono wymaga-
nia i metody badań dla pionowych nadci-
śnieniowych nasad powietrzno-spalinowych 
z metalowymi kanałami spalin przeznaczo-
nych do urządzeń gazowych typu C6, któ- 
re doprowadzają powietrze do spalania  
i odprowadzają spaliny z urządzenia do at-
mosfery. W normie tej określono szereg wy-
mogów, które winny być spełnione, m.in. 
wytrzymałość na napór wiatru, szczelność 
kanału spalin oraz kanału powietrza, od- 
porność na cykliczne zmiany temperatury, 
czy odporność na wnikanie deszczu. Bada- 
ne są także właściwości aerodynamiczne,  
w tym wpływ wiatru na nasadę oraz recyrku-
lacja spalin, a także odporność na oblodze-
nie oraz odporność na przedostawanie się 
ciał obcych. Są to bardzo istotne parametry, 
gdyż prawidłowo zaprojektowana nasada, 
czyli spełniająca zawarte w normie wymogi 
zapewni bezproblemową i bezpieczną pra-
cę kotła, niezależnie od warunków atmosfe-
rycznych.

Kominy z rur… elastycznych?

Warto jeszcze wspomnieć o możliwości wy-
korzystania rur elastycznych do budowy sys-
temu kominowego. Budowa takiego komina 
jest bardzo zbliżona do wersji z rys. 3 . W miej-
sce rur sztywnych stosujemy odpowiedniej 
długości odcinek rury giętkiej, wykonanej ze 
stali szlachetnej. 
Niektórzy producenci mają w swojej ofercie 
certyfikowane systemy kominowe z rur gięt-
kich jednowarstwowych i dwuwarstwowych. 
Wersja o podwójnej ściance, z racji swej bu-
dowy jest wewnątrz gładka, a więc szczegól-
nie polecana do kominów dedykowanych 

Rurę flex musimy właściwie połączyć 
z innymi elementami komina za po-
mocą przeznaczonych do tego celu 
złączek. Z racji konieczności wyma-
ganej szczelności oraz dopuszczal-
nej temperatury pracy systemu, która 
wynosi 200ºC do uszczelnienia rury 
w złączce używa się odpowiednie-
go silikonu. Jest to silikon o wysokiej 
odporności chemicznej, temperatu-
rze pracy w zakresie -40ºC do 300ºC, 
trwale elastyczny, przeznaczony do 
stosowania min. w technice grzew-
czej (kotły, podgrzewacze, piece, 
przewody spalinowe).
Niektórzy producenci rekomendu-
ją produkty Tytan oraz Den Braven. 
Silikon wprowadza się po kolei do 
każdego otworu złączki, aż do cał-
kowitego jej uszczelnienia. Proces 
ten widzimy na rys. 8 .7  ??
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Rura prosta

Rura flex

Adapter 
pionowy

Trójnik rewizyjny

Rozeta ścienna

Kolano podparte

  Płyta dachowa

zastosowania warstwy cynku nie mniej  
niż 275 g/m3. Niestety nie wszyscy wiedzą  
o takim wymogu. Inne dopuszczone mate-
riały na kanały powietrzne to m.in. stal nie-
rdzewna i aluminium.

Złączka rura-flex

Kołnierz przeciwdeszczowy

Złączka rura-flex
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Jedno- i dwuścienne, pod- i nadciśnieniowe

Stalowe systemy 
od Komin-Flex

  Warunki nowoczesnego komina najlepiej 
spełniają podciśnieniowe wkłady komino-
we produkcji KOMIN-FLEX wykonane ze sta-
li kwasoodpornych. Wkłady te wprowadzane 
do tradycyjnych kominów ceramicznych jako 
wkładka ochronna przejmują funkcję kla-
sycznego komina.
Wysoka przewodność cieplna, odporność 
na działanie spalin specjalnych stali kwaso-
odpornych sprawiają, że przy szerokim zakre-

sie wymiarowym średnic i różnorodności ty-
powych elementów – wkłady kominowe są 
najlepszym i najwygodniejszym systemem za-
bezpieczenia kominów ceramicznych słu-
żących do odprowadzani spalin z urządzeń 
grzewczych w tym kotłów na paliwa stałe, 
gazowe lub olejowe.   

Oferowany przez KOMIN-FLEX system wkła-
dów kominowych podciśnieniowych (KF) 

Współczesna technika grzewcza stawia wszystkim towarzyszącym  
i współpracującym instalacjom coraz wyższe wymagania. Dążenie do 
uzyskiwania możliwie największych sprawności urządzeń grzewczych, 
unowocześnienie konstrukcji kotłów, spowodowały zmianę parametrów 
i składu produktów spalania. Z punku widzenia warunków pracy 
komina, wzrost sprawności urządzeń grzewczych skutkuje przede 
wszystkim obniżeniem temperatury spalin, a co za tym idzie zmianami 
charakterystyki pracy komina oraz nasilenia się zjawiska kondensacji 
pary wodnej zawartej w spalinach. Tak jak urządzanie grzewcze również 
i komin musi dostosowywać się do zmiennych warunków pracy, tworząc 
jeden ściśle powiązany zespół energetyczny. 
Jednym z ważniejszych parametrów, jakim cechować powinien się 
nowoczesny komin, jest niska bezwładność cieplna, skutkująca 
możliwością szybkiego nagrzania komina przy cyklicznych włączeniach 
kotła, powodująca wzrost wytwarzanego ciągu kominowego. 

Nazwa systemu wkłady kominowe typu KF SPS WSPS

Zastosowanie

Do odprowadzania 
spalin z kotłów 

opalanych gazem, 
olejem lub paliwem 

stałym

Do odprowadzania 
spalin z kotłów  

z zamkniętą komorą 
spalania, w tym 

kondensacyjnych 

Do odprowadzania 
spalin z kotłów  

z zamkniętą komorą 
spalania, w tym 

kondensacyjnych
Rodzaj jednościenny jednościenny dwuścienny
Materiał rury 
wewnętrznej

stal kwasoodporna gat. 
1.4301, 1.4404

stal kwasoodporna gat. 
1.4301

stal kwasoodporna gat. 
1.4301

Grubość 
materiału  0,5-0,8 mm 0,5 mm 0,5 mm

Średnica 100-500 mm 60-300 mm 60/100; 80/125;  
100/150 mm

Materiał rury 
zewnętrznej - - stal kwasoodporna gat. 

1.4301 
Rodzaj połączeń połączenia kielichowe połączenia kielichowe z uszczelnieniem
Maks. temp. 
pracy 450oC 200oC 200oC

Sposób pracy podciśnieniowy nadciśnieniowy nadciśnieniowy
Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat
Cena producenta 
1 m.b. rury DN 80 70,28 zł netto 88,09 zł netto 197,56 zł netto

System WSPS System SPS
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składa się z elementów rurowych, podłącze-
niowych, wyczystkowych, mocujących, ko-
lan oraz zakończeń kominowych. Precyzyjnie 
wykonane elementy oraz szczelne połącze-
nia (rury spawane techniką plazmową) sta-
nowią gwarancję bezpieczeństwa. Specjal-
na technika połączeń – kielich długości  
100 mm gwarantuje prostotę montażu i dużą 
sztywność konstrukcji.

Najdynamiczniej rozwijającą się grupą ga-
zowych urządzeń grzewczych na polskim 
rynku są kotły z zamkniętą komorą spala-
nia. Sprowadzenie kotłowni do zamkniętej 
przestrzeni, zabudowanej we wnętrzu ko-

tła znakomicie uprościło projektowanie i in-
stalację układów grzewczych w budyn-
kach mieszkalnych. KOMIN-FLEX od kilku lat 
zajmuje się tematyką odprowadzania spa-
lin z kotłów z zamkniętą komorą spalania, 
produkując układy spalinowe (SPS) i po-
wietrzno-spalinowe (WSPS). System WSPS 
tworzą współosiowe układy powietrzno-spa-
linowe (rura w rurze), z kolei SPS to rozdzielo-
ny system powierzno-spalinowy, oddzielnie 
prowadzony dla powietrza i oddzielnie dla 
spalin. O wyborze systemu decydują m.in. 
warunki lokalne i możliwości techniczne 
obiektu oraz zdolność instalacji do dostar-
czenia niezbędnej ilości powietrza spalania 

Komin-Flex sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 1
tel. 32 210 11 44
faks 32 210 40 10
komin@kominflex.com.pl
www.kominflex.com.pl

R
EK

LA
M

A

a także skuteczność odprowadzenia spalin.
Wkłady kominowe składają się z elemen-
tów wykonanych z atestowanych stali kwa-
soodpornych. Wszystkie elementy wkładu 
kominowego wykonane są techniką spawa-
nia plazmowego (własnym materiałem) lub 
zgrzewane liniowo, a miejsca najbardziej na-
rażone na działanie skroplin dodatkowo za-
bezpieczane środkami ceramicznymi. Pre-
cyzyjnie wykonane połączenie kielichowe 
elementów uzyskiwane jest dzięki uszczelce 
wargowej wykonanej ze specjalnych elasto-
merów silikonowych. Uzyskiwane w ten spo-
sób złącze jest szczelne (zgodnie z wymaga-
niami) przy nadciśnieniu do 250 Pa.

Produkty KOMIN-FLEX spełniają wszelkie wy-
magane przepisami warunki dopuszczające 
do stosowania wyroby kominowe oraz ele-
menty instalacji spalinowych. Na wyrobach 
KOMIN-FLEX znajduje się oznakowanie umoż-
liwiające identyfikację poszczególnych ele-
mentów, określające przeznaczenie i para-
metry możliwego zastosowania oraz znak CE 
dopuszczający wyroby do stosowania w bu-
downictwie na podstawie wydanych Dekla-
racji Właściwości Użytkowych.  

System WSPS System SPS

Firma W4E zaprasza na szkolenie pod patro-
natem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Fotowoltaicznej. W programie m.in: nowości 
prawne, przyłączenie do sieci, aspekty tech-
niczne, finansowanie. Najbliższe szkolenia: 
19.11 Poznań, 21.11 Katowice, 
Więcej 

Szkolenie  
„Inwestycja w OZE  
w systemie aukcyjnym”

24 października opublikowano obwieszczenie mi-
nistra środowiska z dnia 8 października 2013 r. 
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub 
do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu, na rok 2014 (M. P. poz. 821). 
Stawki opłat podlegają corocznie podwyższeniu 
w stopniu odpowiadającym średniorocznemu 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyj-
nych ogółem ogłaszanemu przez prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego, w formie komunika-
tu. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 
2011 r. wyniósł 103,7 (wzrost cen o 3,7%) i o tyle 
wzrosną w najbliższym roku stawki kar w stosunku 
do stawek obowiązujących obecnie. 
Więcej

Wyższe kary  
za przekroczenie warunków  
wprowadzania ścieków  
oraz dopuszczalnego 
poziomu hałasu

http://www.instalreporter.pl
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ry zewnętrznej bezpośrednio do płytki elek-
tronicznej w kotle, w której jest zapisany od-
powiedni program krzywych grzewczych. 
Opcjonalnym rozwiązaniem jest zastoso-

wanie centralki zdalnego sterowania, którą 
można umieścić w innym pomieszczeniu niż 
kocioł i zmieniać ustawienia różnych para-
metrów oraz śledzić stan urządzenia w danej 

Dotykowy panel sterowania

Kotły wyróżnia dotykowy panel stero-
wania. Konstrukcja panelu jest prosta  
w obsłudze oraz intuicyjna, co ma duże 
znaczenie dla użytkownika. 
W danym momencie na panelu wy-
świetlają się niezbędne przyciski do 
użycia tak, aby użytkownik czy serwi-
sant nie musieli się zastanawiać, któ-

ry przycisk nacisnąć. Dla przykładu – 
jeśli kocioł jest w stanie blokady, to do 
użycia w tym czasie wyświetla się tylko 
przycisk „reset”. 
Dodatkowo panel sterowania ma  
wbudowany elektroniczny programa-
tor tygodniowy, który wyposażony jest 
w elektroniczny zegar. 

Nowe kotły wiszące 

Itaca i Formentera 
– kondensacyjne  
propozycje Fondital

  Jerzy Luc

  Itaca i Formentera 

Obie linie nowych kotłów kondensacyjnych 
firmy Fondital są oferowane w wersji dwu-
funkcyjnej (KC), jednofunkcyjnej (KR) i jedno-
funkcyjnej z wbudowanym zaworem trójdro-
gowym (KRB) – fabrycznie przygotowane do 
współpracy z zasobnikami ciepłej wody użyt-
kowej. Modele Itaca są produkowane w mo-
cach nominalnych 24, 28 i 32 kW, natomiast 
kotły Formentera – 12, 24, 28, 32 kW.

Elektronika kotłów – różne warianty 
podłączeń

Elektronika kotłów daje możliwość sterowa-
nia dodatkowymi strefami grzewczymi. Czasy 
pracy dwóch stref grzewczych można zapro-

gramować bezpośrednio na panelu stero-
wania bez stosowania dodatkowych sterow-
ników pokojowych. Wystarczy podłączyć 
bezpośrednio do kotła same czujniki tempe-
ratury pomieszczenia typu NTC, natomiast 
temperaturę ustawia się na programato-
rze na dotykowym panelu sterowania. W ten 
sposób można zaprogramować dwa obiegi 
grzewcze dla poszczególnych dni tygodnia. 
W kotłach jednofunkcyjnych (KR) i jednofunk-
cyjnych z wbudowanym zaworem trójdro-
gowym (KRB), podłączonych do zasobników 
ciepłej wody użytkowej możemy zaprogra-
mować okresy ładowania zasobników.
Pomyślano również o zwiększeniu oszczędno-
ści energii poprzez możliwość zastosowania 
regulacji w funkcji temperatury zewnętrznej. 
Wystarczy podłączyć czujnik temperatu-

Wiszące kotły kondensacyjne firmy Fondital charakteryzują się tym, że 
są łatwe w instalacji, użytkowaniu i konserwacji, przez co mają bardzo 
dobrą opinię wśród instalatorów, serwisantów oraz użytkowników. 
Najnowsza propozycja firmy to dwie linie urządzeń: Itaca i Formentera.

Kocioł jednofunkcyjny Itaca 
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przekłada się na minimalną moc kotła  
2,7 kW dla kotła 24 kW i 1,8 kW dla wersji 12 kW. 
Wymiennik jest zintegrowany z palnikiem ze 
stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym 
mieszaniem. Komfort ciepłej wody użytko-
wej zapewnia w kotłach dwufunkcyjnych wy-
miennik płytowy składający się z 26 płyt ze 
stali nierdzewnej, który jest dodatkowo izo-
lowany w celu zwiększenia wydajności. Do-
datkowa funkcja na panelu sterowania 
– przycisk „Comfort” zwiększa komfort cie-
płej wody użytkowej. Po naciśnięciu przyci-
sku cały czas w wymienniku płytowym bę-
dzie produkowana ciepła woda o zadanej 
przez użytkownika temperaturze. Dzięki temu 
zmniejsza się czas oczekiwania na nią. 
Zastosowana w kotłach w obiegu ogrzewa-
nia pompa modulacyjna z wbudowanym 
odpowietrznikiem poprawia efektywność 
urządzenia, dzięki czemu urządzenie zużywa 
mniej paliwa. Zabezpieczenie po stronie cen-
tralnego ogrzewania jest realizowane za po-
mocą naczynia wzbiorczego przeponowego 
o pojemności 10 litrów. Kotły Itaca i Formen-
tera mają podwójny system uzupełniania 
wody w układzie ogrzewania – automatycz-
ny i manualny.

Pozostałe funkcje 

Oprócz sterowników oferowanych przez  
producenta można podłączyć do elektro-
niki kotłów każdy sterownik zewnętrzny dwu-
stanowy w postaci prostego termostatu po-
kojowego lub też bardziej zawansowanego 
regulatora tygodniowego z wieloma prog- 
ramami. 
Inne ważne cechy, które charakteryzują kotły 
Itaca i Formentera:
- modulacja elektroniczna płomienia w peł-
nym zakresie mocy,

- funkcja zapobiegająca zamarzaniu w try-
bie ogrzewania i produkcji c.w.u.,
- funkcja antylegionella w kotłach jednofunk-
cyjnych z zasobnikiem zewnętrznym c.w.u.
- funkcja wybiegu wentylatora oraz pompy  
i przeciwdziałająca blokadzie pompy,
- system rozprowadzenia płomienia na palni-
ku podczas zapłonu (mający na celu cichy  
i płynny zapłon),
- regulacja czasowa osiągania maksymalnej 
mocy w trybie centralnego ogrzewania, któ-
ra ma na celu zapobieganie odkładaniu się 
kamienia w wymienniku pierwotnym.

Akcesoria

W ofercie Fondital znajduje się szeroki asor-
tyment kształtek i przewodów dostarcza-
jących powietrze do spalania oraz od-
prowadzania spalin. System przewodów 
koncentrycznych występuje o średnicach 
100/60 mm i 125/80 mm. W systemie rozdziel-
nym są przewody i kształtki o średnicy  
80 i 60 mm. Dla kotłów dwufunkcyjnych  
oferowany jest zestaw do podłączenia in-
stalacji solarnej z zaworem termostatycz-
nym. Dla ułatwienia zamiany starszych 
kotłów na nowe proponujemy zestawy hy-
drauliczne z zaworami.  

chwili. Zdalne sterowanie przejmuje para- 
metry pracy zapisane w elektronice kotła  
i w nim bezpośrednio można dokonywać 
zmian dotyczących pracy urządzenia. Moż-
na między innymi zaprogramować cza-
sy grzania c.o. i ładowania zasobnika c.w.u. 
Dodatkowa funkcja centralki to wybranie 
opcji, aby czujniki temperatury pomieszcze-
nia i temperatury zewnętrznej wpływały na 
modulację palnika w kotle. 
Elektronika kotła Itaca i Formentera jest rów-
nież przystosowana do podłączenia elemen-
tów systemu solarnego, takich jak pompa, 
czujniki temperatury oraz ewentualnie zawo-
ry trójdrogowe. Panel sterowania jest wypo-
sażony w przekaźnik wielofunkcyjny do pod-
łączenia instalacji z zaworami strefowymi, 
dodatkowej pompy lub zdalnego sygnalizo-

wania alarmu. Panel sterowania obu mode-
li jest przystosowany do podłączenia dodat-
kowych płyt strefowych z niską temperaturą. 
Do płyty strefowej można podłączyć pom-
pę obiegową, zawór mieszający, termostat 
pokojowy, termostat bezpieczeństwa oraz 
przylgowy czujnik temperatury. Kotły mogą 
obsłużyć cztery takie dodatkowe płyty stre-
fowe, gdzie trzy są przeznaczone do stref 
ogrzewania i jedna do systemu solarnego.

„Anatomia” kotłów

Głównym elementem kotłów jest kondensa-
cyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej  
i termopolimerów o wysokiej wydajności 
osiągającej 109% sprawności. Współczynnik 
modulacji mocy wynosi 1:9, co w praktyce 

Kocioł dwufunkcyjny Formentera

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a
32-050 Skawina 
tel. 12 256 27 60
www.fondital.it/pl
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Montaż AquaClean Sela…

Polacy coraz większą wagę przykładają do kwe-
stii higieny intymnej. Potwierdzają to badania 
przeprowadzone przez GFK na zlecenie Geberit. 
Nasuwa się wiec pytanie: w jaki sposób można 
zamontować Geberit AquaClean Sela w budyn-
ku remontowanym, a jak w zupełnie nowym?

…na stelażu Geberit Duofix
Oczywiście najłatwiej zamontować toale-
tę myjącą w nowo budowanym obiekcie. 
Można ją zainstalować zarówno na stela-
żach Geberit, jak i innych, konkurencyjnych. 
Zamontowanie na stelażu Geberit Duofix 
jest oczywiście metodą najprostszą. Od po-
nad 2 lat są wyposażane w specjalny prze-
wód, dzięki któremu nawet po położeniu gla-
zury można doprowadzić instalację wodną 
i zamontować AquaClean Sela. Wystarczy 
doprowadzić instalację elektryczną w prze-
strzeń ścianki instalacyjnej za stelażem oraz 
wyprowadzić przewód w dokładnie wskaza-
nym przez producenta miejscu (fot. 1 ). Kolej-
nym etapem jest przygotowanie do montażu 
specjalnej wtyczki elektrycznej oraz na ko-
niec podłączenie urządzenia.

Nowa jakość na polskim rynku 

Geberit AquaClean Sela 
– toaleta myjąca

  Anna Dąbrowska-Makara

  Budowa a właściwości użytkowe

Geberit AquaClean Sela wyróżnia się wyjątko-
wą pięciootworową dyszą z dostosowaną do 
niej wydajnością (0,9-1,5 l/s). Jej dodatkowe za-
lety to także kompaktowe wymiary: szerokość 
to 38 cm, głębokość 57,9 cm. Wszelkie nieele-

ganckie przewody i instalacje można ukryć w 
czasie montażu za miską tak, aby łazienka wy-
glądała pięknie. Projektant Matteo Thun za-
dbał również o kwestie higieny. Właściciel toa-
lety myjącej AquaClean Sela może z łatwością 
utrzymać toaletę w czystości. Pokrywa zbiorni-
ka i części elektronicznej ma tylko jedną linię sty-

ku z ceramiką, która jest łatwo dostępna i prosta 
w utrzymaniu czystości. Dyszę można w prosty 
sposób wyjąć i wyczyścić, podobnie jak deskę i 
klapę urządzenia. Specjalne zawiasy pozwalają 
na podniesienie klapy i deski w dowolnym mo-
mencie bez jakiegokolwiek odkręcania, usuwa-
nia blokad czy skomplikowanego demontażu.

Geberit Sela, wprowadzona  
w 2013 roku do oferty Geberit, 
zaprojektowana została  
z myślą o rynku europejskim,  
na specjalne na życzenie 
architektów i projektantów wnętrz. 
Firma Geberit już od ponad 35 lat 
oferuje toalety myjące. W Polsce 
są one dostępne od 18 lat, czyli  
od samego początku istnienia 
firmy na rynku. 35 lat 
doświadczenia w projektowaniu, 
wytwarzaniu i obsłudze toalet 
myjących daje klientowi pewność, 
że funkcja mycia ma najlepszą 
możliwą jakość.

1
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W komplecie wraz z AquaClean Sela znaj-
duje się zestaw adaptacyjny, który pozwala 
na podłączenie za pomocą trójnika wężyka 
podłączeniowego do zaworu zamykającego 
spłuczki (fot. 2 ) i wyprowadzenie go w od-
powiednim czasie podczas instalacji (fot. 3 ).
Toaleta myjąca Geberit AquaClean Sela jest 
wyposażona w specjalną wtyczkę elektryczną, 
którą elektryk lub instalator montuje podczas 
instalacji. Jej niewielkie wymiary i specjalna bu-
dowa pozwalają na ukrycie jej na dopasowa-
nej do tego celu półce wewnątrz ceramiki. 
Dzięki temu żadne podłączenia nie są widocz-
ne, a jednocześnie dostęp do nich jest bardzo 
prosty w dowolnym momencie życia produktu.

…na innych stelażach podtynkowych
W przypadku innych systemów podtynko-
wych należy wcześniej przewidzieć doprowa-
dzenie instalacji wodociągowej i elektrycznej 
w miejsca wskazane przez producenta toalet 
myjących. Wykonanie instalacji elektrycznej 
na etapie budowy łazienki nie powinno sta-
nowić najmniejszego problemu.

…na starszych stelażach Geberit
Inaczej wygląda sytuacja w obiektach re-
montowanych lub toaletach działających. 
Zabudowany stelaż bez wbudowanych prze-
wodów ułatwiających podłączenie instalacji 
wodociągowej można zaadoptować na wie-

le sposobów. Toaleta myjąca Sela ma możli-
wość ukrycia wszystkich przewodów instala-
cyjnych w okolicy szpilek mocujących.  
W związku z tym doprowadzenie przewodów 
w te właśnie miejsca byłoby najlepszym wyj-
ściem. Niestety stare modele stelaży na wy-
sokości podłączenia wodociągowego Seli 
mają trawers wzmacniający, przez co unie-
możliwiają doprowadzenie wody. Firma Ge-
berit wprowadziła więc do swojego asorty-
mentu specjalne płyty ozdobne wykonane 
z odlewu wykończonego tworzywem sztucz-
nym lub szkłem (białym lub czarnym). Płyta 
ta o grubości 1,2 cm umożliwia rozprowadze-
nie wszelkich instalacji bez zbędnego kucia, 
a jednocześnie maskuje wszelkie instalacje. 
Innym rozwiązaniem jest zamontowanie natyn-
kowego odpowiednika stelaża Duofix – modu-
łu Monolith. Monolith to poniekąd spłuczka na-
tynkowa, toteż montaż Geberit AquaClean Sela 
jest niebywale prosty i możliwy do wykonania 
za pomocą części dostępnych w komplecie. 
Moduł Monolith do WC podwieszanego jest do-
stępny w dwóch wysokościach: 101 cm i 114 cm 
oraz 4 kolorach: białym, czarnym, umbra i mint. 
Fot. Geberit  

Zobacz wszystkie modele 
AquaClean Sela

2 3

Rickenbacher 
Ultrax HPW  
– pompa ciepła do c.w.u.

  Piotr Kuczko

Powietrzna pompa ciepła 
do podgrzewania wody 
użytkowej Rickenbacher 
Ultrax HPW została 
wprowadzona do oferty 
firmy Wolf w grudniu 
2011 roku. Od tego czasu 
cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem 
zarówno wśród 
instalatorów, jak  
i klientów końcowych. 
Sukces ten zawdzięcza 
szeregowi innowacyjnych 
rozwiązań technicznych, 
które powodują, że koszt 
ogrzania wody użytkowej 
jest niższy, a obsługa 
jeszcze bardziej intuicyjna 
niż w wydawałoby się 
podobnych, urządzeniach 
tego typu obecnych na 
naszym rynku.
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  Pompa ciepła Rickenbacher Ultrax HPW 
wyposażona jest w unikalny układ wężow-
nic: skraplacza oraz dodatkowej wężownicy 
do podłączenia alternatywnego urządze-
nia grzewczego (kotła gazowego, olejowe-
go, na paliwo stałe, kominka z płaszczem 
wodnym itp.). Osiowy, jednopłaszczyznowy 
układ wężownic gwarantuje rzeczywiste wy-
korzystanie całej pojemności zbiornika. Po-
maga to także skutecznie chronić wodę 
przed bakterią Legionelli, ograniczając tym 
samym konieczność wykorzystywania do 
tego celu grzałki elektrycznej. Wszystkie ele-
menty mające kontakt z wodą użytkową,  
w tym obydwie wężownice, wykonane są ze 
stali nierdzewnej. Takie rozwiązanie umożli-
wiło przyznanie pompie Rickenbacher ate-
stu higienicznego PZH, jako pierwszemu 
urządzeniu tego typu na rynku. Ponadto  
w celu podniesienia estetyki i trwałości urzą-
dzenia, także obudowa zewnętrzna wy-
konana jest ze szlifowanej stali nierdzew-
nej, pod którą ukryto solidną termoizolacją 
zbiornika z pianki poliuretanowej zapewnia-

jącą niezwykle niską stratę własną zbiornika 
(do ok. 2% na dobę). 
Wyposażenie pompy ciepła w spężarkę typu 
SCROLL o mocy elektrycznej 880 W pozwa-
la urządzeniu na uzyskiwanie współczynnika 
COP dochodzącego do 5,0. Oznacza to, że 
aż 80% energii pochodzi z powietrza i o tyle 
samo można obniżyć koszty przygotowa-
nia c.w.u. Jednocześnie maksymalna tem-
peratura podgrzewanej wody może osią-
gać 70°C, co powoduje, że Rickenbacher 
HPW może być jedynym i głównym źródłem 
c.w.u. w budynku.
Urządzenie jest idealną alternatywą dla ko-
lektorów słonecznych. W przeciwieństwie do 
nich pracuje niezależnie od warunków at-
mosferycznych panujących na zewnątrz, jak: 
dzień, noc, mgła, deszcz, pochmurne niebo, 
itp. Unikamy także problemów związanych 
z uszczelnieniem dachu, zaciekami, położe-
niem względem słońca, kątem nachylenia ko-
lektora itp. Praca pompy ciepła odbywa się 
w sposób automatyczny i zależna jest tylko od 
temperatury zadanej w zbiorniku oraz tempe-
ratury otoczenia – wyeliminowany został pro-
blem nadwyżki energii przy braku rozbioru 
wody oraz problem braku energii (nasłonecz-
nienia) przy wzmożonym rozbiorze wody ze 
zbiornika. Zakres temperatury pracy urządze-
nia -7÷43°C, sprawia, że może być użytkowa-
na od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Układ powietrzny

Rickenbacher Ultrax HPW to także wyjątkowy 
układ powietrzny oparty o cichobieżny wen-
tylator  o wydajności 500 m3/h z kierownicą 
powietrza. Wentylator po stronie ssania prze-
tłacza powietrze przez parownik (pozostałe 
elementy układu chłodniczego są zaizolowa-
ne termicznie, aby nie wychładzały powie-

trza zasysanego) natomiast po stronie tłocz-
nej wyposażony jest w kierownicę powietrza 
tak, aby nie zostało ono wprowadzone z po-
wrotem do układu chłodniczego. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu wyeliminowano mieszanie 
się powietrza wewnątrz urządzenia, co jest 
częstą przyczyną niskich sprawności innych 
systemów. Gwarantuje to również bardzo ci-
chą pracę urządzenia – brak zawirowań 
powietrza. W urządzeniu wyeliminowano 
konieczność cyklicznego czyszczenia parow-
nika, dzięki zabezpieczeniu go filtrem siatko-
wym przed zasysaniem zabrudzonego po-
wietrza. Dzięki temu prace konserwacyjne 
sprowadzono wyłącznie do czyszczenia filtra.  
Jest to rozwiązanie prostsze, wydłuża żywot-
ność układu i podnosi COP w czasie wielolet-
niej eksploatacji.
Rozprowadzając kanały powietrza, warto roz-
ważyć wykorzystanie ciepła odpadowego 
(wentylacyjnego) z budynku, podnosząc tym 
samym sprawność urządzenia. Ponadto moż-
na również schłodzić, osuszyć lub wykonać 
wentylację mechaniczną pomieszczenia. Wy-
korzystując ciepło odpadowe budynku, nie 
tylko podnosimy i stabilizujemy sprawność 
urządzenia w ciągu roku, ale jednocześnie 
realizujemy wentylację mechaniczną – nie-

zmiernie ważną dla komfortowego przebywa-
nia ludzi w pomieszczeniach zamkniętych.

Automatyka

Automatyka pompy ciepła, wyposażona  
w duży kolorowy wyświetlacz, jest wyjątkowo 
przyjazna użytkownikowi. Ma szereg zaawan-
sowanych funkcji pozwalających zoptyma-
lizować ustawienia parametrów urządzenia 
na etapie jego uruchomienia. Dostęp do pa-
rametrów serwisowych chroniony jest hasłem 
przed niepożądaną ingerencją z zewnątrz. 
Wbudowany programator pozwala na pracę 
pompy aż w 3 przedziałach czasowych.
Jedną z nowości wprowadzonych do pom-
py ciepła Rickenbacher Ultax HPW jesienią 
tego roku jest funkcja sterowania zewnętrz-
nym obwodem grzewczym. Zapewnia to 
jeszcze lepszą optymalizację pracy układu 
biwalentnego, tzn. współpracy pompy cie-
pła i kotła (kominka). Funkcja ta pozwala 
na sterowanie zewnętrznym źródłem ciepła 
według ściśle zaprogramowanych w pom-
pie ciepła nastaw.
Wyłącznym dystrybutorem pomp Rickenbacher 
na terenie Polski jest Wolf Technika Grzewcza 
sp. z o.o.  

Dane techniczne Rickenbacher Ultrax HPW

Pojemność zbiornika  260 l
Średnia moc cieplna 3,6 kW
Pobór mocy elektrycznej 880 W
Współczynnik COP (nominalny) ~ 3,5
Zakres temperatury zewnętrznej  
od -7 do 43°C
Max. temperatura wody użytkowej 70°C

Przepływ powietrza przez pompę 
ciepła 500 m3/h
Natężenie dźwięku 46 dB(A)
Moc grzałki elektrycznej 2 kW
Powierzchnia dodatkowa wężownicy 
1,5 m2

Wymiary: wys./śr. 1760/650 mm
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Viega w Pałacu na Wyspie 

System Sanpress  
w Łazienkach Królewskich  
w Warszawie

  Tegoroczne prace remontowe w Pała-
cu na Wyspie objęły również instalację wody 
zimnej. Piony i poziomy zostały wykonane   
w systemie Sanpress firmy Viega, składają-
cym się z rur ze stali odpornej na korozję i za-
prasowywanych złączek z brązu o średni-
cach od 22 do 54 mm. O wyborze takiego 
rozwiązania zadecydowały niezawodność, 
trwałość i zapewnienie wysokich parame-
trów higieny wody pitnej. 
– Stal odporna na korozję i połączenia z brą-
zu to optymalne rozwiązanie w przypadku 
agresywnej korozyjnie warszawskiej wody  
z Wodociągu Centralnego – mówi Paweł Bory-
chowski z firmy Viega. – Technika zaprasowy-
wania pozwoliła jednocześnie znacznie skró-
cić czas montażu instalacji, gwarantując przy 

tym maksymalny poziom bezpieczeństwa. 
Zastosowanie systemu zaprasowywanego 
zamiast spawania stali odpornej na korozję 
zdecydowanie ogranicza możliwość popeł-
nienia błędu przez instalatora, gwarantując 
trwale szczelne połączenia. Profil SC-Con-
tur, w który wyposażone są wszystkie kształt-
ki Viega pozwala natychmiast wykryć pomi-
nięte w czasie montażu połączenia podczas 
próby szczelności. Zaprasowanie przed i za 
uszczelką zapewnia maksymalną wytrzyma-
łość mechaniczną połączenia. 
Złączki z brązu są najbezpieczniejszym rozwią-
zaniem, gdy mamy do czynienia z agresyw-
ną korozyjnie wodą. W instalacji wody użytko-
wej w Pałacu na Wyspie zastosowano rury ze  
stali nierdzewnej o numerze 1.4521 Połączenie 

tych dwóch różnych materiałów - kształtek  
z brązu i  rur ze stali nierdzewnej, sprzyja wy-
tworzeniu ochronnej warstwy katodowej na 
wewnętrznej powierzchni przewodów. Zwięk-
sza to odporność na chlorki, których zawar-
tość w Wodociągu Centralnym jest bardzo 
wysoka. Dodatkową zaletą materiału, z któ-
rego wyprodukowano rury Viega jest niski 
współczynnik rozszerzalności cieplnej, wyno-
szący 0,0108 mm/mK. Szew na rurach wyko-
nano za pomocą spawania laserowego bez 
dodatków stopowych. W technologii tej po-
wstaje bardzo wąskie połączenie spawane. 
Rura uzyskuje także korzystne właściwości  
z uwagi na stabilizację tytanem i niobem, co 
dodatkowo podwyższa odporność na korozję.
Fot. Viega  

W obiektach zabytkowych kwestia wysokiej jakości instalacji nabiera 
szczególnego znaczenia, każda awaria grozi bowiem powstaniem trudnych 
do oszacowania szkód. System Sanpress składa się z rur ze stali nierdzewnej 
i złączek z brązu z niezawodnym profilem SC-Contur, gwarantującym 
maksymalne bezpieczeństwo. Rozwiązanie to zostało zastosowane  
w instalacjach wody użytkowej w takich obiektach, jak: Zamek Królewski  
w Warszawie, Muzeum Fryderyka Chopina w Pałacu Ostrogskich  
w Warszawie, czy ostatnio Pałac na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie. 

Pałac na Wyspie to letnia rezydencja ostatniego króla 
Polski Stanisława Augusta Podłączenie do zestawu hydroforowego

Fragment instalacji zimnej wody użytkowej  
oraz instalacji hydrantowej wykonanej  
w systemie Sanpress
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  Problem właściwego wypełnienia otwo-
ru z sondami pionowymi w układach pra-
cujących z gruntowymi pompami ciepła to 
priorytetowy temat, w praktyce bowiem to 
właśnie wypełnienie obok samej sondy de-
cyduje o efektywnej i bezobsługowej pracy 
dolnego źródła ciepła. 
Jeśli wypełnienia nie będzie, zastosowany zo-
stanie słaby materiał lub niewystarczająca 
ilość materiału wypełniającego mogą poja-
wić się  przestrzenie powietrzne, nastąpi brak 

połączenia z gruntem, czy pojawią się rysy  
i pęknięcia na skutek kurczenia się materiału 
wypełniającego. Inne skutki to wypłukiwanie 
materiału wypełniającego do warstw wodo-
nośnych, osiadanie materiału wypełniające-
go poniżej górnej rzędnej terenu, mieszanie 
się wód gruntowych z różnych warstw wodo-
nośnych, przedostawanie się zanieczyszczeń 
powierzchniowych do warstw wodonośnych. 
Obecnie pompy ciepła pracują nie tylko na 
cele grzewcze, ale coraz częściej w nowych 

obiektach stosuje się też chłodzenie geoter-
malne (free cooling) oraz połączenie „ogrze-
wania i chłodzenia geotermalnego”. Nowo-
czesne systemy muszą być przygotowane 
również na szybką regenerację dolnego źró-
dła ciepła, czyli gruntu np. poprzez wykorzy-
stanie nadwyżki ciepła pochodzącego z ko-
lektorów słonecznych. W powyższym aspekcie 
wypełnienie sond pionowych nabiera jeszcze 
większego znaczenia dla niezawodności funk-
cjonowania instalacji przez kilkadziesiąt lat. 

Jak profesjonalnie wypełnić  
odwiert?

Otwór wiertniczy należy wypełnić zgodnie  
z VDI 4640 cz. 2 tak, aby zapewnić trwałe, 
stabilne fizycznie i chemicznie połączenie 
sondy z otoczeniem skalnym. Fachowcy  
z branży pomp ciepła powołują się w tym za-
kresie najczęściej na wytyczne niemieckie-
go stowarzyszenia inżynierów VDI, ponieważ 
w polskich regulacjach budowlanych nieste-
ty brakuje podobnych zapisów. Dopiero od 
niedawna funkcjonuje na polskim rynku nowa 
pozycja literaturowa w tej materii. Są to „Wy-
tyczne projektowania, wykonania i odbioru 
instalacji z pompami ciepła” cz.1 Dolne źró-
dła do pomp ciepła, wydane przez Polską Or-
ganizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(PORT PC) w październiku 2013 r. Zapisy w tych 
wytycznych bazują w dużej mierze na ww. 
wytycznych VDI i stanowią niewątpliwie „ka-
mień milowy” dla polskiego rynku pomp cie-
pła. Dlatego w umowie inwestora z firmą wy-
konawczą warto powołać się na zapisy tych 
wytycznych, żeby zagwarantować sobie od-
powiednie wykonanie dolnego źródła cie-
pła oraz uniknąć w przyszłości ewentualnych 
problemów z ich eksploatacją.

Wypełnienie 
odwiertów sond 
pionowych  
– jak i czym?

  Jakub Koczorowski

Dobrze wykonane wypełnienie to takie połączenie 
sondy z gruntem, które zapewnia trwałe połączenie 
z sondą geotermalną i gwarantuje tym samym 
optymalne przewodnictwo ciepła między sondą 
a górotworem. Umożliwia również prawidłowe 
ułożenie sondy w otworze wiertniczym i chroni ją 
przed punktowym obciążeniem. Prowadzi to do 
znacznego wzrostu wydajności sond geotermalnych.

 
 

1  Obciążnik zamontowany na podwójnej 
sondzie PE
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Parametry dobrego materiału  
wypełniającego

Najlepiej stosować materiały wypełniające 
przeznaczone do tego celu, spełniające po-
niższe parametry. 
Uwaga! Przygotowywanie tzw. mieszanek na 
budowie jest obciążone możliwym błędem 
przy doborze i utrzymaniu odpowiednich 
proporcji poszczególnych składników. Po-
nadto tego typu mieszanka nie będzie zwe-
ryfikowana laboratoryjnie pod kątem opty-
malnego, z góry założonego, współczynnika 
przewodzenia ciepła. 

Właściwości materiału wypełniającego:
1. przewodność cieplna – współczynnik λ 
min. 1 W/mK, a najlepiej ok. 2 W/mK – spraw-
dzony w warunkach laboratoryjnych,
2. brak kurczenia się w czasie poprzez od-
dawanie wody – najlepiej znikoma zawar-
tość lub całkowity brak bentonitu. Bentonit  
w przypadku zbytniego wysuszenia ma wła-
ściwość kurczenia się i oddawania wody, co 
powoduje powstawanie pustych przestrzeni.
3. niski współczynnik przepuszczalności 

Wypełnienie w praktyce, czyli …jesteśmy na placu budowy

Wypełnienie otworu wiertniczego nale-
ży wykonać od głowicy sondy w górę 
otworu z wykorzystaniem rury wypełnia-
jącej. W literaturze branżowej opisuje się 
tę procedurę jako metoda kontraktor. 
Dodatkowo zapuszczana rura montowa-
na na głowicy sondy lub rura iniekcyjna 
opuszczana na dno otworu wiertniczego, 
powinna być użyta jako punkt wyjścia do 
wypełnienia otworu zaczynem.
Operacja wypełnienia otworu zaczy-
nem powinna być tak przeprowadzona, 
by spełnione zostały następujące warun-
ki: proces wypierania płuczki wiertniczej 
przebiegał w sposób kontrolowany, unie-
możliwić segregację zaczynu, szczelnie 
wypełnić przestrzeń otworu.
Proces wypełniania odwiertu „od dołu” 

gwarantuje całkowite usunięcie płucz-
ki (powstałej podczas wiercenia otworu) 
i musi trwać do momentu, gdy gęstość 
aplikowanego materiału wypełniające-
go oraz tego, który wypływa na górze 
otworu, będzie jednakowa. Rurę wypeł-
niającą można wyciągać z otworu suk-
cesywnie w trakcie wypełniania lub po-
zostawić wypełnioną na stałe w otworze. 
W przypadku suchych otworów wiertni-
czych należy wypełnić sondę wodą naj-
później przed wypełnieniem otworu.  
Aby nie przekroczyć dopuszczalnego ci-
śnienia zaleca się, szczególnie dla sond  
o długości powyżej 150 m, całkowite od-
powietrzenie sond przed wypełnieniem 
otworu, dokładne uszczelnienie i użycie 
ciśnieniomierza do kontroli ciśnienia we-

wnętrznego. Podczas wypełniania otwo-
ru nie może ono przekroczyć 21 bar.
Podczas wypełnienia otworu sondy nale-
ży nie dopuścić, aby w wypełnieniu zna-
lazły się pęcherzyki powietrzne ani puste 
przestrzenie. Będę one bowiem pod-
czas eksploatacji dolnego źródła  izolo-
wać przewód sondy pionowej, ograni-
czając w znaczący sposób efektywność 
wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem 
roboczym (np. glikolem) a gruntem. 
Współczynnik przewodzenia ciepła dla 
powietrza (λ = 0,02 W/mK) jest kilkudziesię-
ciokrotnie niższy niż dla dedykowanego 
materiału wypełniającego. Z tego wzglę-
du należy dołożyć wszelkich starań, żeby 
uniknąć pustych przestrzeni w odwier-
cie z sondą. Wyłącznie należycie przepro-
wadzona aplikacja sondy i wypełnienie 
otworu zgodnie z wytycznymi PORT PC lub 
VDI 4640 zapewnia odpowiednie funkcjo-
nowanie szczególnie głębszych sond.

3  Proces wypełniania odwiertu musi trwać do momentu, gdy gęstość aplikowanego materiału 
wypełniającego oraz tego, który wypływa na górze otworu, będzie jednakowa2  Otwór wiertniczy przed wypełnieniem (po lewej) oraz podczas wypełnienia (po prawej)
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wody kf < 1x10-9 m/s – co zapewnia dobry 
efekt uszczelnienia i szybkie twardnienie, rów-
nież pomiędzy poszczególnymi warstwami 
wodonośnymi, 
4. właściwość tiksotropowa, która gwaran-
tuje szybkie krzepnięcie po iniekcji w otworze 
wiertniczym oraz brak roznoszenia materiału 
wypełniającego do wód gruntowych, 
5. mrozoodporność przy 10 cyklach za-
mrażania i odmrażania dla -15oC – zapew-
nia długotrwałe i całkowite związanie sondy 
z górotworem,
6. brak szkodliwego wpływu na środowisko 
– przystosowanie do nieograniczonego stoso-
wania w wodzie gruntowej oraz znikoma zawar-
tość chromu zg. z Dyrektywą UE 2003/53/WE.
Ważnym aspektem wykonawczym jest po-
nadto stosowanie dystansowników monto- 
wanych na przewodach sondy pionowej  
w odległościach min. co 2 m. Zadaniem dystan-
sowników jest utrzymanie stałej odległości po-
między przewodami zasilania i powrotu sondy 
pionowej, tak żeby ustrzec instalację przed tzw. 

zwarciami termicznymi, czyli negatywnym prze-
kazywaniem ciepła z przewodu zasilania pom-
py ciepła do przewodu powrotu. Spełniają one 
również rolę ułatwiającą wprowadzenie dodat-
kowej rury do iniekcji materiału wypełniającego.
Warto stosować kompletne systemy sonda – 
materiał wypełniający – górotwór, mają one 
bowiem odpowiednio wysoki współczynnik 
przewodzenia ciepła dzięki trwałemu i całkowi-
temu związaniu sondy z górotworem, czego po-
twierdzeniem jest zmierzony na drodze testów 
parametr – opór termiczny otworu wiertniczego 
< 0,09 mK/W. Dodatkowo przed odbiorem całej 
instalacji i jej uruchomieniem należy przeprowa-
dzić próbę szczelności, np. zgodnie z PN-EN 805. 
Należy również sprawdzić, czy we wszystkich 
sondach odbywa się równomierny przepływ  
i sporządzić protokół z próby szczelności.  

4  Na wylocie wierconego otworu należy 
zwrócić uwagę na to, aby zawiesina 
posiadała wymaganą gęstość

5  Wypełniony odwiert z sondą pionową

6  Dystansownik
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Przykładowa oferta z rynku  

Materiały  
na wypełnienia  
odwiertów pionowych

  oferta zebrana przez redakcję

  RAUGEO therm (firma REHAU)
Po umieszczeniu sondy w odwiercie piono-
wym lub promienistym otwór wiertniczy na-
leży całkowicie wypełnić. W tym celu firma 
REHAU oferuje specjalnie stworzony dla sond 
geotermalnych mrozoodporny materiał wy-
pełniający w różnych wariantach:
RAUGEO therm 2.0 – termicznie ulepszony 
materiał wypełniający o przewodności ciepl-
nej ok. 2,0 W/mK i wydajności ok. 1,0 t/m³
RAUGEO therm 1.2 – materiał wypełniający 
o przewodności cieplnej 1,2 W/mK i wysokiej 
wydajności ok. 0,7 t/m³

STÜWATHERM (firma HYDROGLOBAL)
Materiał ten to specjalna mieszanka bento-
nitowo-cementowa z dodatkami składników 
podnoszących przewodność cieplną masy 
wypełniającej.
Sposób użycia: Stüwatherm mieszamy  
z wodą i zatłaczamy w postaci masy błot- 
nej do otworu z zainstalowaną sondą (son- 
da powinna być umieszczona centralnie  
w otworze). Pozostawiamy otwór na 24 h do 
czasu zacementowania (zastygnięcia masy). 
Sprawdzonym sposobem zatłaczania jest tło-

czenie poprzez rurkę injekcyjną zainstalowa-
ną wraz z sondą.
Charakterystyka produktu:
• bardzo wysoka przewodność cieplna  
(2,0 W/mK) dzięki małemu rozmiarowi granu-
lek i naturalnych dodatków;
• rozmiar ziarna ok. 0,8 mm (dopuszczalne 
maks. 1,0 mm), przesiane ziarna kwarcu i po-
nownie wymieszane, dodano specjalną mie-
szankę cementową – ulepszoną charaktery-
stykę tixotrofenu;
• Stüwatherm jest substancją chemicznie 
obojętną dla środowiska naturalnego;
• kolor: brązowo-biały, beżowy;
• zawartość gliny: 25-30%. Glina dodawana 
jest dla polepszenia właściwości chłonnych 
dla wody.
1 m3 mieszanki gotowej do wypełniania 
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otworu uzyskuje się według następującej 
receptury: na 1 tonę Stüwatherm dodaje-
my 150 kg cementu i 650 l wody. Przy użyciu 
Stüwatherm-Z nie jest konieczne dodawanie 
cementu ze względu na fabrycznie przygoto-
waną i zoptymalizowaną mieszankę.
Zalety:
• używanie Stüwatherm w budowie otwo-
rów geotermalnych prowadzi do korzystnej 
redukcji zużycia energii elektrycznej przez 
pompę ciepła (dotychczasowe doświad-
czenia wykazały spadek zużycia energii  
o 10-15%),
• zauważono też znacznie mniejszą różnicę 
spadku temperatury dolnego źródła w sto-
sunku do konwencjonalnego wypełnienia 
otworów geotermalnych.
Preparat przeznaczony jest do otworów,  
w którym medium krążące (najczęściej  
roztwór wodny glikolu monoetylenowego) 
pracuje w temperaturze powyżej punktu 
zamarzania.

ThermoCem PLUS (GRUPA GÓRAŻDŻE)
ThermoCem PLUS jest to spoiwo hydraulicznie 
wiążące, o podwyższonym przewodnictwie 
cieplnym. W porównaniu z tradycyjnymi ma-
teriałami stosowanymi do wypełnień, Thermo-
Cem PLUS osiąga dwa razy większe wskaźniki 
przewodnictwa ciepła (λ = 2,0 W/mK). 
Zastosowanie w składzie ThermoCem PLUS 
wybranych składników ilastych ma pozytyw-
ny wpływ na szczelność i plastyczność otwo-
ru z sondą. Pozwala również na izolację hory-
zontów wodnych przewierconych w trakcie 
wykonywania otworu wiertniczego. Wybór 
specjalnych środków wiążących gwarantuje 
odporność na wszelkiego rodzaju wodę za-
wierającą siarczany. Ten ekologiczny produkt 
może być również stosowany w bezpośred-
niej i pośredniej strefie ochrony ujęcia wody pit-

nej. ThermoCem PLUS odpowiada wymogom 
uszczelnień punktów pomiaru jakości wody 
gruntowej zgodnie z DVGW instrukcja W 121.
ThermoCem PLUS jest gotową, suchą mie-
szanką, która wymaga jedynie dodania 
wody na placu budowy. Odpowiednie pa-
rametry techniczne ThermoCem PLUS może 
osiągnąć tylko wtedy, gdy jest wymieszany  
z wodą w określonych proporcjach. Czy-
li najważniejszym czynnikiem podczas przy-
gotowywania zaczynu jest to, czy znany jest 
wskaźnik woda/spoiwo (W/S) – parametr 
określający ilość wody w stosunku do masy 
suchego spoiwa. Parametr W/S jest podany 
w „Instrukcji technicznej” dla produktu.
Jeśli ThermoCem jest mieszany przy użyciu mie-
szarki o działaniu periodycznym, należy pamię-
tać o określonej ilości poszczególnych skład-
ników na pojedynczy zarób. Objętość zarobu 
powinna byś tak dobrana, by stanowić około 
85% pojemności mieszarki. W ten sposób moż-
na uniknąć „przelania się” zarobu z mieszarki.
Przykładowo, aby wypełnić pustkę o objęto-

ści 1000 litrów potrzebne jest:
810 kg ThermoCem + 650 litrów wody = gę-
stość zawiesiny około 1460 kg/m3

Korzystając ze wskaźnika W/S (woda/spoiwo), 
można obliczyć wymaganą ilość wody na  
25 kg worek.
25 kg ThermoCem x 0,8 = 20 litrów wody
W ten sposób, zarób uzyskany z 25 kg worka Ther-
moCem będzie miał objętość około 31 litrów.
Zalety:
• wysokie przewodnictwo ciepła (λ ≥ 2,0 W/mK), 
• łatwe przygotowanie, 
• prosta aplikacja, 
• dobra wydajność (810 kg/m³), 
• stabilność parametrów przygotowanej za-
wiesiny, 
• optymalne połączenie rur sondy z otacza-
jącym górotworem, 
• wysoka odporność na cykliczne zamraża-
nie i odmrażanie, 
• izolacja horyzontów wodnych, 
• stała objętość w procesie twardnienia, 
• odporność na agresywne środowisko.  
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W listopadzie Iglotech został general-
nym dystrybutorem automatyki GMC 
w Polsce. Dzięki temu asortyment firmy 
znacznie się powiększył, zapewniając 
tym samym szybszą i kompleksową 
realizację zamówień. Długoletnia 
współpraca firmy z GMC, doskonałe 
wyniki sprzedażowe oraz potencjał 
firmy Iglotech zaowocowały podpisa-
niem umowy o współpracę w zakre-
sie wyłącznej dystrybucji produktów. 
Od tego momentu pełen asortyment 
dostępny będzie jedynie w firmie 
Iglotech. Firma GMC została założo-
na w 2002 roku z misją kompleksowej 
dostawy komponentów do układów 
klimatyzacyjnych oraz chłodniczych 
najwyższej jakości. Wszystkie produkty 
przechodzą szereg testów w dziale 
kontroli jakości. W ofercie firmy GMC 
znajdują się: zawory kulowe, filtry 
odwadniacze, filtry mechaniczne, 
obudowy filtrów odwadniaczy i me-
chanicznych z wymiennymi wkładami 
typu CSR i MFC, wzierniki cieczy z in-
dykatorem wilgotności GMC, zawory 
elektromagnetyczne, zawory bezpie-
czeństwa, zawory zwrotne, kapilary  
z nakrętkami.

Iglotech  
– generalnym 
dystrybutorem GMC
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ce dyskomfort akustyczny, zastosować moż-
na specjalne rury niskoszumowe, które są 
nawet cichsze niż np. rury żeliwne. Jednak 
to nowoczesne rozwiązanie jest kosztow-
ne i może znacznie zwiększyć budżet budo-
wy czy remontu. Warto więc zwrócić uwagę 
na izolacje polietylenowe o specjalnej budo-
wie gwarantującej podwyższone parametry 
dźwiękoizolacyjne.

Właściwości Tubolit AR Fonowave

Wybierając odpowiedni rodzaj izolacji należy pamiętać, 
że nie każda otulina polietylenowa wyciszy rury we wła-
ściwy sposób. Klasyczny materiał izolacyjny przylega bo-
wiem do całej powierzchni rury, co powoduje przeniesie-
nie drgań i ma bardzo ograniczony wpływ na poprawę 
komfortu akustycznego. Rozwiązaniem tego problemu 
jest zastosowanie wyrobu o konstrukcji maksymalnie wyci-
szającej rury, takiego jak Tubolit AR Fonowave. 
Charakterystyczna, pofalowana powierzchnia blokuje 
fale dźwiękowe i powoduje, że nawet tańsze rury prze-
stają wydawać nieprzyjemne dźwięki. Tubolit AR Fono-
wave charakteryzuje gwarantowanym współczynnikiem 
tłumienia dźwięków na poziomie 11 dB(A), a parametr 
ten został potwierdzony badaniami w renomowanym In-
stytucie Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie zgodnie z normą 
zgodnie EN 14366.

Tubolit AR Fonowave  
– sposób na wyciszenie rur kanalizacyjnych 

  Według najnowszych badań prawie jed-
na trzecia z nas żyje w tzw. strefie hała-
su, czyli przestrzeni, gdzie poziom natężenia 
dźwięku przekracza 70 dB. Tak głośne oto-
czenie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 
naszego słuchu, jednak nawet mniej inten-
sywne dźwięki mogą powodować liczne 
schorzenia cywilizacyjne, takie jak zaburze-
nia snu, nerwica, nadpobudliwość, co  
w konsekwencji doprowadzić może do  

chorób krążenia, otyłości i depresji. Co istot-
ne, nawet z pozoru niegroźne dźwięki, jak 
np. powtarzający się odgłos spuszczanej 
wody czy deszczówki odprowadzanej do 
ścieków, może na dłuższą metę mieć skut-
ki zdrowotne. Jak zatem zabezpieczyć się 
przed uciążliwym bulgotaniem w rurach? 

Kanalizacja jak dzwony rurowe
Rury kanalizacyjne i deszczowe wytwarza-
ne są obecnie z polichlorku winylu, polipro-
pylenu lub żywicy poliestrowej wzmocnionej 
włóknem szklanym. Są one popularne głów-
nie ze względu na swoją cenę, odporność na 
korozję oraz łatwość instalacji. Ich wadą w 
stosunku do tradycyjnych rozwiązań kamion-
kowych, betonowych czy żeliwnych, są jed-
nak właściwości akustyczne, powodujące, 
że płynąca przez nie woda hałasuje, powo-
dując tym samym dyskomfort i skrępowanie 
domowników. Wpływ na to negatywne zja-
wisko mają również materiały budowlane wy-
korzystane do budowy ścian i stropów, któ-
re wpadać mogą  w rezonans, dodatkowo 
wzmacniając niepożądane dźwięki, a nawet 
przenosząc je do odległych pomieszczeń. 
Aby zredukować drgania rur powodują-

Tubolit AR Fonowave z oferty Armacell to otulina polietylenowa o charakterystycznej, pofalowanej powierzchni. 
Otulina ta blokuje fale dźwiękowe i powoduje, że nawet tańsze rury przestają wydawać nieprzyjemne dźwięki. 
Tubolit AR Fonowave charakteryzuje gwarantowanym współczynnikiem tłumienia dźwięków na poziomie 11 dB(A).

Specjalna budowa izolacji  
Tubolit AR Fonowave

Ciecze przepływające  w rurach 
kanalizacyjnych to źródło  
nieprzyjemnych hałasów

Walory użytkowe otuliny
Wysokiej klasy izolacja rur odpływowych to 
jednak nie tylko cisza, ale również inne cechy 
użytkowe. 
Jedną z podstawowych zalet izolacji wyko-
nanej z polietylenu jest zapobieganie skra-
planiu się pary wodnej, dzięki czemu na jej 
powierzchni nie tworzą się niebezpieczne dla 
zdrowia pleśnie i grzyby. Co więcej, zewnętrz-
na powierzchnia izolacji Tubolit AR Fonowave 
pokryta jest wytrzymałą folią ochronną, któ-
ra zapobiega uszkodzeniom mechanicznym. 
Inne materiały izolacyjne, jak np. wełna mi-
neralna, nie mogą poszczycić się takimi wła-
ściwościami. 
Izolacje dźwiękoizolacyjne do rur odpływo-
wych, takie jak Tubolit AR Fonowave, ce-
chują się wszechstronnością i mogą być 
stosowane zarówno w budownictwie miesz-
kaniowym, jak i w hotelach, szpitalach, biu-
rowcach, szkołach i innych obiektach uży-
teczności publicznej. 
Fot. Armacell  
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Podsumowanie październikowych  
targów RENEXPO Poland  

RENEXPO –  
innowacje branży OZE  
pod jednym dachem

  Temat finansowania instalacji do produk-
cji energii ze źródeł odnawialnych był wielo-
krotnie poruszany podczas wszystkich wyda-
rzeń towarzyszących RENEXPO® Poland.  
O możliwościach uzyskania dotacji, pożyczek 
i kredytów mogli dowiedzieć się uczestnicy 
Trzeciej Konferencji Fotowoltaika w Polsce,  
a także osoby obecne na Trzeciej Konferencji 
Energii Wodnej w Polsce, Drugim Forum Bio-
gazu, Forum Biomasy ,Forum Pomp Ciepła, 
na konferencji na temat praktycznych aspek-
tów inwestycji w zieloną energię oraz na kon-
ferencji na temat inteligentnej energetyki.

Przemówieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, 
rozpoczęły się 16.10.2013 Trzecie Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej 
i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland w Warszawskim Centrum 
EXPO XXI. W tym roku swoje produkty i usługi prezentowało około 
135 wystawców, w tym 40% z zagranicy, a odbywające się równolegle 
konferencje i fora branżowe zgromadziły publiczność wypełniającą sale po 
brzegi. Zwieńczeniem pierwszego dnia targów było wręczenie „Pucharów 
RENERGY AWARD”. Tegoroczni laureaci nagród to Paweł Lachman, prezes 
PORT PC oraz firmy: SMA Central & Eastern Europe i Glen Dimplex Sp. z o. o.

Puchary RENERGY AWARD przyznane

Podczas kolacji, po raz drugi w historii RENE-
XPO® Poland przyznano „Puchary RENERGY 
AWARD” dla wybitnej osobowości branży 
oraz innowacyjnej technologii na targach. 

Zdobywcą nagrody w pierwszej kategorii 
został Paweł Lachman, od 2011 r. prezes 
Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła, jeden z najlepszych specja-
listów branży grzewczej, o rzetelnej wie-
dzy teoretycznej i praktycznej. Przez lata 
pasjonat nowych technologii i propaga-
tor techniki kondensacyjnej jako optymal-
nego rozwiązania ogrzewania gazowego. 
Człowiek o szerokim spojrzeniu na małą 
energetykę i aspekty ekologiczne. Autor  
i współautor wielu nowych inicjatyw podej-
mowanych i wdrażanych przez PORT PC.

Puchar RENEXPO® Poland w kategorii no-
watorskiego produktu zdobyły zaś rów-
nolegle dwie firmy. Jury doceniło falow-

nik fotowoltaiczny Sunny Boy Smart 
Energy produkowany przez SMA Cen-
tral & Eastern Europe oraz wysokowydaj-
ne pompy ciepła typu solanka-woda 
spółki Glen Dimplex. 
Założona w 1973 roku Grupa Glen Dim-
plex jest największym na świecie produ-
centem elektrycznych urządzeń grzew-
czych i jednym z czołowych specjalistów 
w dziedzinie pomp ciepła. Marka Dim-
plex ma ponad 30-letnie doświadczenie 
w rozwoju innowacyjnych i przyjaznych 
dla środowiska systemów pomp ciepła 
wykorzystujących wodę gruntową, glebę 
i powietrze zewnętrzne jako źródło energii 
cieplnej. Międzynarodowy certyfikat jako-
ści dla pomp ciepła DACH/EHPS to gwa-
rancja najwyższej jakości i niezawodności 
we wszystkich obszarach stosowania. Sys-
tem zarządzania jakością wg normy DIN 
EN ISO 9001 zapewnia ponadto niezmien-
nie wysoką jakość produktów Dimplex.
SMA jako lider rynku globalnego opraco-
wuje, produkuje i sprzedaje przetworni-
ce słoneczne oraz systemy monitorowania 
do systemów fotowoltaicznych. Jako naj-
ważniejszy element technologiczny i serce 
każdej elektrowni słonecznej przetwornice 
słoneczne SMA solar przekształcają prąd 
stały generowany przez moduły fotowol-
taiczne na prąd zmienny zgodny z sie-
cią przesyłową. Ponadto jako inteligentne 
układy zarządzające systemami odpowia-
dają również za monitorowanie wydajno-
ści i zarządzanie siecią. Oprócz wysokiej 
wydajności falowniki SMA charakteryzują 
się długą żywotnością i atrakcyjną ceną 
szczegółową.
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Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszyła się 
trzecia edycja Dnia Samorządowca w ramach 
RENEXPO® Poland, podczas tego wydarzenia 
samorządowcy z wielu zakątków Polski mogli za-
czerpnąć najnowszych informacji z branży OZE. 
Bardzo ważnym wydarzeniem w ramach tar-
gów był także II Kongres Polskiej Organizacji 
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. W imprezie 
wzięło udział ponad 350 osób z całej Polski. 
Dużą popularnością cieszyła się także druga 
konferencja na temat biopaliw w ramach RE-
NEXPO® Poland. Krajowej Izbie Biopaliw przy 
współpracy z organizatorem targów udało 
się zgromadzić najważniejsze osoby z branży 
biopaliwowej w Polsce.
Łącznie w wydarzeniach branżowych towa-
rzyszach targom wzięło udział ponad 1000 
przedstawicieli poszczególnych sektorów OZE, 
inwestorów, dziennikarzy, ekspertów i pracow-
ników administracji. Podczas tegorocznej edy-
cji targów odnotowano rekordowe uczestnic-
two firm w giełdzie kooperacyjnej RENEXPO® 
Poland. W sumie odbyło się około 100 spotkań.  
To ponad dwa razy więcej niż w zeszłym roku.
Zawieraniu kontaktów biznesowych sprzyjało 
także spotkanie pod nazwą Kolacja Profesjo-
nalistów OZE, które w uroczysty sposób pod-
sumowało pierwszy dzień targów. 
Kolejne RENEXPO® Poland 2014 odbędzie się 
w dniach 23-25 września w Warszawie. Na-
stępne targi firmy REECO w Polsce odbędą 
się we Wrocławiu, będzie to pierwsza edycja 
Międzynarodowych Targów Innowacji Ener-
getycznych InEnerg (4-6.03.2013).
Więcej informacji na: http://www.renexpo-
-warsaw.com lub http://www.inenerg.com  

Pobierz relację  
z II Kongresu PORT PC

Portal wnp.pl opublikował rozmowę ze Stanisła-
wem Tokarskim, prezesem Tauron Wytwarzanie. 
– Planowane postawienia mocy wytwórczych 
do roku 2020 to ok. 4,9 tys. MW, obecnie reali-
zowane projekty, będące na różnym etapie, 
to ok. 2,8 tys. MW. Oznacza to, że może poja-
wić się niedobór mocy o wielkości ok. 2,1 tys. 
MW – mówi Stanisław Tokarski.
Już od 2014 r. w Polsce mają zostać wprowa-
dzone elementy rynku mocy. Czy on jest  
w Polsce potrzebny?
– W Polsce rośnie moc źródeł wiatrowych. 
Musimy pamiętać, że wtedy kiedy tej energii 
nie ma, ponieważ nie wieje wiatr, to musi być 
moc rezerwująca system elektroenergetycz-
ny. Do tego dochodzi konieczność wyłącze-
nia starych jednostek. Planowane ostawienia 
mocy wytwórczych do roku 2020 to ok. 4,9 tys. 
MW, obecnie realizowane projekty, będące 
na różnym etapie, to ok. 2,8 tys. MW. Oznacza 
to, że może pojawić się niedobór mocy o wiel-
kości ok. 2,1 tys. MW. 

Dlatego dziś trwa dyskusja na temat tzw. ryn-
ków mocy i postuluje się, żeby na rynku ener-
gii elektrycznej pojawiła się część za energię 
elektryczną i część za moc. Prace nad takim 
mechanizmem są prowadzone wspólnie przez 
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, 
Ministerstwo Gospodarki i prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki. Zakładamy, że na okres przej-
ściowy między latami 2014-2019, kiedy powstaną 
nowe bloki, w tym duże bloki węglowe, zostaną 
wprowadzone rozwiązania zapewniające do-
stępność mocy w systemie energetycznym. 
Zapewne nie dojdziemy do momentu, kiedy 
w Polsce nastąpi blackout i nie będzie energii. 
Musimy się jednak liczyć z tym, że na skutek 
turbulencji związanych z budową nowych 
źródeł, trzeba będzie bardzo umiejętnie zarzą-
dzać popytem na energię elektryczną. To nie 
jest tylko polska specyfika. W wielu krajach UE 
rynek mocy już obowiązuje lub trwa dyskusja 
nad jego wprowadzeniem. 
Całość artykułu na wnp.pl (kliknij)

Czy Polsce grozi blackout i brak energii?

XII edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Pro-
blemy jakości  powietrza wewnętrznego  
w Polsce” odbędzie się 21 i 22 listopada  
2013 r. w budynku FOCUS w Warszawie.
Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres 
zagadnień związanych z jakością środowiska 
wewnętrznego, a w szczególności jakości 

powietrza w pomieszczeniach. W tym roku 
organizatorzy szczególną uwagę uczestni-
ków konferencji chcieliby zwrócić na sesję 
poświęconą projektowi MaTriD. Tradycyjnie 
udział w konferencji jest bezpłatny, lecz nale-
ży potwierdzić uczestnictwo. 
Więcej

Konferencja „Problemy jakości 
powietrza wewnętrznego  
w Polsce”

http://www.instalreporter.pl
http://www.renexpo-warsaw.com/
http://www.renexpo-warsaw.com/
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/10/IR_2013_10_Duzy_sukces_II_Kongresu_PORT_PC.pdf
http://energetyka.wnp.pl/polsce-zabraknie-2-1-tys-mw-mocy,210355_1_0_0.html
http://instalreporter.pl/aktualnosci/konferencja-problemy-jakosci-powietrza-wewnetrznego-w-polsce-2/
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Firma Geberit właśnie zakończyła tegorocz- 
ną edycję akcji skierowanej do instalatorów  
w całej Polsce pod nazwą Geberit On Tour. 
Od wiosny do jesieni Geberit On Tour odwie-
dził 20 miast, przejeżdżając niemal 10 000 km 
po polskich drogach. On Tour ruszył podczas 
Targów SBS w Strykowie 24-25 kwietnia, zaś 
ostatnim gospodarzem tegorocznej edycji był 
BIMs Plus, który gościł instalatorów w białostoc-
kim oddziale firmy w dniach 23-25 września. 
Tegoroczni gospodarze imprez to hurtownie 
instalacyjne, posiadające magazyny produk-
tów rurowych Geberit Mapress i/lub Geberit 
Mepla. W czasie trwania akcji przeszkolono 
ponad 600 instalatorów.
W czasie spotkań były prezentowane nie tylko 
dobrze znane systemy instalacyjne i rurowe, 
ale także nowości z roku 2012 i 2013. Dzięki 
temu instalatorzy mogli uaktualnić swoją wie-
dzę i przeszkolić się ze sposobu montażu i za-
stosowań nowych produktów.
Aby przekonać instalatorów do swoich rozwią-

zań Geberit przygotował specjalne prezenta-
cje, które pokazały, że: ciśnienie 100 atmosfer 
nie jest w stanie uszkodzić połączeń wykona-
nych w systemie wielowarstwowym Geberit 
Mepla oraz że wytrzymają one holowanie 2-to-

nowego samochodu. Okazało się także, że  
w ciągu 5 minut, można złożyć ściankę instala-
cyjną, która wytrzyma obciążenie 400 kg. 
Chętni mogli zaprezentować swoje umiejętności 
podczas: wykonywania poprawnego połączenia 

zaciskowego Geberit Mepla/Geberit Mapress; 
budowania dowolnego kształtu z rur kanalizacyj-
nych Silent-PP; budowania ścianki instalacyjnej  
z systemu Geberit GIS; montażu i demontażu za-
worów w spłuczkach podtynkowych Geberit. 
40 instalatorów, którzy byli najaktywniejsi pod-
czas trwania akcji On Tour w swojej lokalizacji 
zostało zaproszonych na spotkania finałowe, 
które znacznie podniosły poziom adrenaliny 
we krwi. Nic tak nie ekscytuje prawdziwego 
faceta jak prędkość i możliwość sprawdzenia 
własnych umiejętności. Jeśli jeszcze podniesie-
my temperaturę smakiem rywalizacji, to powo-
dzenie imprezy jest murowane. Finałowe im-
prezy Geberit on Tour organizowane wspólnie 
z głównym partnerem – Platinum Subaru Rally 
Team – to szkolenia pt.: „Doskonalenie techniki 
jazdy”, które odbyły w październiku na torach 
wyścigowych w Kielcach i Poznaniu. Impreza 
została przygotowana przez profesjonalistów – 
firmę SJS specjalizującą się w realizacji imprez 

GEBERIT ON TOUR – podsumowanie edycji 2013
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motoryzacyjnych. Najpierw instalatorzy 
przeszli podstawowe szkolenie z techniki 
jazdy samochodem, który jest przecież ich 
codziennym narzędziem w pracy i popra-
wa umiejętności, może w przyszłości wpły-
nąć na ich bezpieczeństwo. W drugiej czę-
ści dnia można było empirycznie sprawdzić 
całą świeżo nabytą wiedzę. Wszystkie pró-
by były oceniane, a na koniec instruktorzy 
u ogłosili zwycięzców, którym wręczono 
pamiątkowe puchary. Każdy z uczestników 
miał również okazję poprowadzić w rajdo-
wym tempie samochody Subaru i Porsche  
z silnikami o mocy ponad 300 KM.
Jednak największą atrakcją okazał się prze-
jazd codrive z kierowcą rajdowym Wojtkiem 
Chuchałą, II wicemistrzem RSMP 2013. Jego 
rajdowe Subaru Impreza STI kilkadziesiąt razy 
przejechało tor wyścigowy z instalatorami 
na pokładzie.
Już wiemy, że firma Geberit planuje kon- 
tynuację akcji ON TOUR w 2014 roku  
i zapewne przygotuje nie mniej ciekawe 
prezentacje, szkolenia i atrakcje dla współ-
pracujących z firmą instalatorów.

Już 50 lat minęło odkąd w małej miejsco-
wość Lenting w Bawarii Bernhard Kessel 
powołał do życia kilkuosobową firmę pro-
dukującą narzędzia, a następnie elementy 
instalacyjne z tworzywa sztucznego. Przełom 
nastąpił w roku 1971, w którym to na bazie 
czyszczaka stworzona została zasuwa burzo-
wa Staufix w wielu wariantach. W podobny 
sposób, w ciągu 50 lat istnienia, powstała 
szeroka gama produktów nie tylko praktycz-
nych i funkcjonalnych, ale przede wszystkim 
innowacyjnych pod względem techniki i po-
mysłowości wykonania. 
Obecnie firma zatrudnia ok. 450 pracow-
ników i jest jednym z wiodących na rynku 
producentów urządzeń służących do od-
prowadzania ścieków: zaworów zwrotnych, 
wpustów, odwodnień liniowych, separato-
rów, przepompowni oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. KESSEL działa między-
narodowo, ma filie i partnerów w wielu kra-
jach Europy i świata. Na rynku polskim istnieje 
od 2004 r. 
W dniach 17-18.10 br. odbyły się uroczyste 
obchody 50-lecia firmy Kessel AG w Lenting. 
Z tej okazji zaproszono do siedziby 
firmy pracowników, klientów oraz 
kluczowych partnerów biznesowych 
i wspólnie świętowano ten wyjątko-
wy jubileusz. Kluczowym momentem 
było wręczenie założycielowi firmy  
– Bernhardowi Kessel – szyldu  
z ulicą nazwaną jego imieniem, któ-
ra prowadzić będzie do fabryki KES-
SEL. Podczas uroczystej gali (17.10) 
wręczano nagrody, wygłaszano 
przemowy i podkreślano znaczenie 

firmy dla regionu. Duże podziękowania pa-
dły pod adresem pracowników firmy. Licznie 
zgromadzonym gościom czas umilały wystę-
py muzyczne, akrobatyczne i kabaretowe. 
Następnego dnia odbył się festyn, na którym 
zjawili się nie tylko pracownicy, ale także ich 
rodziny. W tym szczególnym dniu siedziba 
KESSEL przemieniła się w centrum zabaw  
i biesiady. Przejażdżka samochodem wyści-
gowym pod okiem mistrza kierownicy Mi-
chaela Bartelsa, nauka jazdy na monocyklu, 
jazda na byku to tylko część atrakcji, które 
czekały na uczestników. Oprócz tego umoż-
liwiono zwiedzanie hal produkcyjnych, dzięki 
czemu można było zobaczyć na żywo jak po-
wstają  produkty KESSEL, począwszy od ma-
łych wpustów aż po duże zbiorniki np. oczysz-
czalni ścieków. Największą atrakcją wieczoru 
był koncert zespołu Spider Murphy Gang, któ-
ry sądząc po reakcjach niemieckich kolegów, 
jest popularnym rockowym bandem po za-
chodniej stronie Odry. Kilkugodzinną imprezę 
zwieńczył przepiękny, zsynchronizowany  
z muzyką pokaz sztucznych ogni. W obcho-
dach wzięło udział około 1400 osób. 

50 urodziny firmy KESSEL  
– 50 lat pomysłów i doświadczeń

http://www.instalreporter.pl
http://www.geberit.pl/ontour/
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roku wprowadziliśmy na polski rynek markę 
własną – HAVACO – pod którą będą dystrybu-
owane produkty o zaawansowanych parame-
trach technicznych, ale konkurencyjnej cenie.  
W tej chwili są to kurtyny powietrzne Sirion.

Wiele marek w ofercie oznacza wiele 
urządzeń, a więc i …konieczność konku-
rowania z innymi podobnymi firmami na 
rynku. Jaką tutaj można podać recep-
tę na tak szybki rozwój, a więc rozumiem, 
że i dużą sprzedaż?
Rozwiązanie jest zawsze jedno: oferować 
produkty, które są dobre jakościowo, ale też 
mają konkurencyjną cenę, promować mar-
ki własne (w naszym przypadku Komfovent, 
Stavoklima oraz Havaco) oraz współpraco-
wać ściśle z projektantami. Ten ostatni aspekt 
jest kluczowy dla nowych produktów, po-
nieważ zapewnia większą rozpoznawalność 
marki na rynku, co w konsekwencji prze-
kłada się w późniejszym etapie na większą 
sprzedaż. W listopadzie 2013 roku wprowa-
dziliśmy do naszej oferty własny produkt pod 
nową marką Havaco, która w przyszłości roz-
szerzy się o kolejne materiały i urządzenia  
z branży HVACR.

Które z marek generują najwyższą sprzedaż?
Podstawowymi produktami dla spółki są 
urządzenia Komfovent (centrale wentylacyj-
ne) oraz Stavoklima (kurtyny powietrzne, pro-
dukty akustyczne), które w sumie stanowią 
około 60% obrotu. Jednak z uwagi na ciągłą 
rozwój asortymentu, nowe produkty coraz 
bardziej zaznaczają swoją pozycję w przy-
chodzie firmy.

Ventia działa na terenie całej Polski, ale 
punkt sprzedaży ma jeden? Jak rozwią-
zana jest więc Państwa sprzedaż: realiza-

cja zamówień, logistyka, serwis…?
Obecnie główna siedziba Ventii znajdu-
je się w Warszawie. Bezpośrednim kontak-
tem z klientami zajmują się kierownicy regio-
nów odpowiedzialni za wyznaczone obszary 
w Polsce, a realizacją zamówień pracowni-
cy działu handlowego. Dostawy do klientów 
realizowane są z magazynu centralnego do 
każdego miejsca w Polsce, głównie przez fir-
my spedycyjne. Z uwagi na rosnącą liczbę 
wysyłek coraz częściej zastanawiamy się nad 
stworzeniem własnego transportu.
Odnośnie serwisu to świadczony jest on przez 
zewnętrzną firmę z kilkunastoletnim doświad-
czeniem, która realizuje dla nas zarówno zle-
cenia napraw gwarancyjnych, jak i pogwa-
rancyjnych. Cały proces przebiega bardzo 
sprawnie: klient przesyła do nas zgłoszenie 
gwarancyjne, na przykład poprzez formu-
larz on-line, a nasz dział serwisu ustala obja-
wy i przyczyny usterki. W większości przypad-
ków naprawy są dokonywane na obiektach 
klientów w całej Polsce.
Urządzenia, które sprzedajemy przechodzą 
w fabryce  szereg kontroli jakości i testów. Po-
nadto wyposażone są w zintegrowaną au-
tomatykę, więc wszelkie nieprawidłowości 

VENTIA – szybki 
sukces w wentylacji 

  wywiad przeprowadziła Małgorzata Tomasik

Zacznijmy może od przedstawienia firmy, 
a więc krótka historia w …skrócie. 
Ventia Sp. z o.o. została utworzona pod ko-
niec 2009 roku, jednak działalność handlową 
rozpoczęła od stycznia 2010. Firma powsta-
ła w odpowiedzi na potrzeby rynku – począt-
kowo założeniem było stworzenie hurtowni 
wentylacyjnej zlokalizowanej blisko centrum 
Warszawy, która miała obsługiwać małe  
i średnie firmy. Jednak historia szybko poto-
czyła się w innym kierunku i Ventia stała się 
firmą techniczną, skupiającą się w dużej mie-
rze na dystrybucji marek własnych, jak Kom-
fovent, czy Stavoklima.

Who is who, czyli jak wygląda obecna 
struktura własnościowa firmy? 
Właścicielami spółki Ventia są Bogdan Matu-
siak i Piotr Wiśniewski w udziałach po 50%, te 
same osoby zasiadają również w zarządzie spół-
ki. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie w bran-
ży wentylacyjno-klimatyzacyjnej postanowiliśmy 
wykorzystać do stworzenia własnej firmy.

Firma Ventia oferuje szerokie spektrum 
elementów do systemów wentylacji i kli-
matyzacji. Produkty których firm macie 
Państwo na wyłączność?  
Początkowo sprzedawaliśmy każdy produkt, 

który był w specyfika-
cji otrzymywanej od 
firm instalacyjnych. 
Jednak, gdy staliśmy 
się wyłącznym dys-
trybutorem marek 
Komfovent oraz Sta-
voklima, staramy się 
współpracować z wy-
selekcjonowaną gru-
pą dostawców i ofer-
tować głównie te 
produkty, na któ-
re mamy podpisane 
umowy dystrybucyjne. 
Dodatkowo od tego 

VENTIA – liczby  
i …liczby
Liczba pracowników: 21 
Liczba produktów w ofercie:  
około 40 producentów,  
6-7 tys. produktów
Obroty wygenerowane w:
2011 r.: 11,9 mln zł
2012 r.: 14,5 mln zł
Plany na 2013 r.: 18 mln zł

http://www.instalreporter.pl
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ujawniane są już na etapie produkcji, dzięki 
czemu odsetek  zgłoszeń gwarancyjnych jest 
niewielki i klienci mogą się cieszyć z nieza-
wodności urządzeń.

Każdy projekt systemu wentylacyjnego 
czy klimatyzacyjnego wiąże się też z ko-
niecznością właściwego doboru urzą-
dzeń. Kto w firmie jest odpowiedzialny za 
to pole działalności?
Ventia w Polsce postrzegana jest jako fir- 
ma techniczna, odpowiedzialna za dobór  
i wsparcie projektantów, jak i wykonawców 
w zakresie dystrybuowanych przez nas urzą-
dzeń HVAC. W swoim zespole mamy 6 kie-
rowników regionalnych – osoby z kilkuletnim 
doświadczeniem w branży, ulokowanych  
w głównych miastach Polski. Dzięki temu 
docieramy bezpośrednio w krótkim czasie 
do każdej osoby, która potrzebuje naszego 
wsparcia. Poza tym na miejscu w Warszawie 
są kierownicy produktów odpowiedzialni za 
poszczególne grupy produktowe, jak Komfo-
vent, Stavoklima, czy Havaco. Osoby te pro-

wadzą większe szko-
lenia oraz na bieżąco 
są w kontakcie z fa-
brykami zarówno  
w zakresie zagadnień 
technicznych, jak  
i serwisowych. Mamy 
także osobę specjal-
nie dedykowaną do 
wykonywania dobo-
ru urządzeń na niety-
powe zapytania, któ-
rych zdarza się coraz 
więcej.

Zmiana siedziby 
wiąże się ze zwięk-

szeniem potencjału magazynowego… 
Po trzech latach obecności na terenie Cen-
trum Budownictwa Budexpo zdecydowali-
śmy się zmienić lokalizację siedziby firmy na 
obiekt o nowoczesnej infrastrukturze oraz 
o dużo większej powierzchni zarówno pod 
kątem biura, jak i magazynu. Nowa loka-
lizacja przy ul. Działkowej to prawie 3 razy 
większa powierzchnia biurowa oraz 5-krot-
nie większa kubatura magazynu. Ilości te nie-
wątpliwie pozwalają nam śmielej spojrzeć 
w przyszłość  i pomyśleć o nowych możliwo-
ściach wykorzystania potencjału firmy. W naj-
bliższym miesiącach będziemy wprowadzać 
nowe produkty, częściowo pod wspomnia-
ną nową własną marką Havaco, która ma 
reprezentować dobre parametry technicz-
ne, nowoczesny design oraz dobrą jakość za 
rozsądną cenę. Z każdym kwartałem zwięk-
szamy wartość magazynu oraz powiększa-
my grono klientów oraz nowych dostawców. 
W tej chwili około 80% sprzedawanych przez 
Ventia produktów pochodzi z importu, bez-
pośrednio od producentów zagranicznych. 

Kto szefuje w Ventii?

Bogdan Matusiak,  
prezes zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział 
Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej oraz po-
dyplomowych MBA w WSPiZ L. Koźmiń-
skiego. W roku 1997 rozpoczął pracę  
w firmie PMP Technika Klimatyzacyjna 
Sp. z o.o. na stanowisku doradcy tech-
nicznego, a w późniejszym okresie sze-
fa regionu centralno-wschodniego. W la-
tach 2002-2009 pracował w firmie VTS 
Clima początkowo na stanowisku dorad-
cy techniczno-handlowego, a następnie 
jako Area Sales Manager odpowiedzial-
ny za centralną i wschodnią Polskę.
Żonaty, dwoje dzieci.
Zainteresowania: nowoczesne instala-
cje odzyskujące energię, motoryzacja, 
rynki finansowe. 

Piotr Wiśniewski,  
wiceprezes zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej 
Wydziału Inżynierii Produkcji. Od sa-
mego początku swojej pracy zawodo-
wej związany z branżą wentylacji i kli-
matyzacji. 
W roku 2000 rozpoczął pracę w firmie 
Venture Industries Sp. z o.o. na stano-
wisku doradcy technicznego. Następ-
nie przez blisko dwa lata pełnił funk-
cję specjalisty techniczno-handlowego 
w firmie VTS Clima Sp. z o.o. W latach 
2004-2009 pracował w firmie Centrum 
Klima S.A. na stanowisku dyrektora ds. 
marketingu.
Żonaty, dwoje dzieci.
Zainteresowania: marketing, rynki B2B, 
aktywny sport oraz podróże.

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:

1) np. VIDO w ofercie PURMO. 8) ... elektrostatyczne podczas produkcji grzejników. 10) frakcja partyjna. 11) staropolski

ubiór męski. 12) inaczej 1 obieg w ogrzewaniu podłogowym. 13) Christie, autorka kryminałów. 15) spokrewniona z

brzozą. 19) tabela stawek. 20) przyświeca działaczowi. 22) gramocząsteczka. 23) np. producenta, kiedyś „...zgodności”,

dziś „...wartości użytkowych.” 26) promieniotwórczy pierwiastek. 28) gromada zwierząt. 29) między biodrem a

kolanem. 30) bariera w rurach zapobiegająca przenikaniu tlenu do medium. 31) ... izolacja systemu PURMO. 32) twardy

w desce.

PIONOWO:

1) rodzaj grzejników lub ... leczenie zęba. 2) bodziec, podnieta. 3) wierzchnia szata liturgiczna. 4) Babel w Biblii. 5) w

uchu kobiety lub do zamocowania rury w podłogówce. 6) łysieje na drodze. 7) dodawany m.in. do betonu w systemach

ogrzewania podłogowego. 9) szkło powiększające. 14) małe naczynie do picia. 16) prosty stołek. 17) z niej grzejniki

płytowe, łazienkowe, dekoracyjne. 18) klatka na taśmie filmowej. 21) typoszereg grzejników kolumnowych Purmo lub

ujście rzeki. 22) przodek słonia. 24) rzymski bóg miłości. 25) pierwsza ofiara bratobójstwa. 27) dodatek do potraw.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:   
1) np. VIDO w ofercie PURMO.  8) ... elektrostatyczne podczas produkcji grzejników.  10) frakcja partyjna.   
11) staropolski ubiór męski.  12) inaczej 1 obieg w ogrzewaniu podłogowym.  13) Christie, autorka kryminałów. 
15) spokrewniona z brzozą.  19) tabela stawek.  20) przyświeca działaczowi.  22) gramocząsteczka.   
23) np. producenta, kiedyś „...zgodności”, dziś „...wartości użytkowych.”  26) promieniotwórczy pierwiastek.   
28) gromada zwierząt.  29) między biodrem a kolanem.  30) bariera w rurach zapobiegająca przenikaniu tlenu 
do medium.  31) ... izolacja systemu PURMO.  32) twardy w desce.  
PIONOWO:  
1) rodzaj grzejników lub ... leczenie zęba.  2) bodziec, podnieta.  3) wierzchnia szata liturgiczna.  4) Babel  
w Biblii.  5) w uchu kobiety lub do zamocowania rury w podłogówce.  6) łysieje na drodze.  7) dodawany  
m.in. do betonu w systemach ogrzewania podłogowego.  9) szkło powiększające.  14) małe naczynie do picia.  
16) prosty stołek.  17) z niej grzejniki płytowe, łazienkowe, dekoracyjne.  18) klatka na taśmie filmowej.   
21) typoszereg grzejników kolumnowych Purmo lub ujście rzeki.  22) przodek słonia.  24) rzymski bóg miłości.  
25) pierwsza ofiara bratobójstwa.  27) dodatek do potraw.

Krzyżówka z firmą PURMO 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy zestaw kalendarzy, plecak  
i kubek termiczny.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie  
od bieżącego wydania).

Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 11 grudnia 2013 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2013 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie PURMO za  
ufundowanie nagród.

ROZWIąZANIE POPRZEDNIEJ KRZYŻÓWKI
z numeru 10/2013 InstalReportera,  
KRZYŻÓWKA Z FIRMą AFRISO, hasło:  
AFRISO NAJLEPSZY SERWIS ANALIZATORÓW

Nagrody otrzymują: 
Marek Choreń – torbę narzędziową 
Jan Synoradzki – torbę narzędziową mniejszą 
Jacek Sierakowski – torbę na laptopa

zestaw 
kalendarzy

kubek 
termiczny plecak

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.pl/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
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ELEKTRYCZNY GRZEJNIK ALCOVE
Grzejnik Alcove, który w tym roku został wprowadzony do sprzedaży  
w Polsce, jest jednym spośród kilku radiacyjnych wyprodukowanych do 
tej pory przez Atlantic. Grzejniki radiacyjne są droższe niż konwekcyjne 
czy promieniujące, ale za to komfort cieplny, który zapewniają, jest po-
równywany do tego, jaki dają standardowe grzejniki wodnego systemu 
c.o. Element grzewczy Alcove wykonany został z żeliwa, w trzech wer-
sjach wg. mocy tj. 1000 W (1722 zł), 1500 W (2091 zł) i 2000 W (2337 zł). Wy-
sokość i głębokość każdej z tych trzech wersji wynosi odpowiednio 615 
mm i 138 mm, natomiast szerokość od 517 do 1183 mm. 
Jeśli chodzi o nowinki technologiczne tego modelu grzejnika należy wy-
mienić funkcję „wietrzenie” umożliwiającą czasowe obniżenie tempera-
tury w danym pomieszczeniu oraz system ASP, dzięki któremu w ogrze-
wanym pomieszczeniu nie zachodzi cyrkulacja kurzu. Poprzez cyfrowy 
termostat temperatury z wyświetlaczem LCD programujemy trzy zakresy 
pracy temperatury tj. komfort (10-28oC), antyzamarzanie (7oC) i eko (natychmiastowy spadek temperatury komfort o 1-4oC). 
Grzejniki z modelu Alcove są kompatybilne z systemem sterowania Pass Program, czyli można podłączyć je do istniejącej już 
sieci sterowania lub użyć programatora Chronopass, by sterować nim w sposób indywidualny. Chronopass pozwala na pro-
gramowanie tygodniowe, dzień po dniu, godzina po godzinie. Obudowę grzejnika tworzy stal wysokogatunkowa (DC 04 + ZE 
25/25), pomalowana białym lakierem typu epoxy-polyester, na stelażu naściennym ze stali galwanizowanej.

 ATLANTIC

ELEKTRONICZNA SPłUCZKA 
SCHELLTRONIC
Spłuczka SCHELLTRONIC w klasie A Well Public pozwala jed-
nocześnie zapewnić wzorową higienę i efektywnie ogra-
niczyć zużycie wody, a przy tym stanowi ultranowoczesną 
ozdobę wnętrza.
SCHELLTRONIC została zaprogramowana w sposób umożli-
wiający wysokie oszczędności wody, dzięki automatyczne-
mu sterowaniu czasem i natężeniem wypływu. Przepływ zo-
stał ustawiony na poziomie 0,3 l/s. Mechanizm uruchamia się 
na podczerwień, w momencie odejścia użytkownika z zasię-
gu fotokomórki. Czas spłukiwania może być ustawiany w za-
kresie od 2 do 15 s. Inteligentne rozwiązanie pozwala ponad-
to na utrzymanie odpływu ceramiki sanitarnej w czystości. 
Umożliwia to funkcja płukania antystagnacyjnego, urucha-
miana po 24 h od ostatniego użycia.
Spłuczka jest zasilana baterią alkaliczną 9 V, dlatego jej insta-
lacja nie wymaga pro-
wadzenia dodatkowych 
kabli. 
W korpusie umieszczono 
wkładowy zawór elek-
tromagnetyczny ze zin-
tegrowanym filtrem 
wstępnym, gwarantu-
jącym długowieczność 
mechanizmu. Obudo-
wa wykonana w całości 
z mosiądzu jest odpor-
na na wszelkie uszko-
dzenia mechaniczne  
i zarysowanie, a gład-
ka powierzchnia ułatwia 
czyszczenie.
Cena katalogowa net-
to: 1116,70 zł.

 SCHELL

BELKA KASETONOWA LYRA 
Fläkt Woods wprowadził do rodziny belek VAV nową 
belkę kasetonową IQCB. Jak poprzedniczka też ma 
dwie wielkości: 600x600 i 600x1200 mm. Dostępna 
do sprzedaży od zaraz, docelowo ma zastąpić mo-
del IQCA.

 FLäKT WOODS
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DETEKTORY GAZU GSP
Detektory GSP firmy AFRISO są dedykowane dla 
branży grzewczej i gazowniczej. Umożliwiają wy-
krywanie nieszczelności oraz wycieków gazów 
wybuchowych w rurociągach, instalacjach ga-
zowych, gazomierzach, palnikach gazowych, 
zbiornikach z gazem. Kontrolują także szczelności 
połączeń gwintowanych rur gazowych. Reagu-
ją przy tym na większość gazów wybuchowych 
(metan, propan, butan).
W detekcji trudno dostępnych rur pomaga dłu-
ga i elastyczna sonda pomiarowa (dostępna też 
stała krótka). Kompaktowa konstrukcja urządze-
nia umożliwia dobry „uchwyt” i usprawnia pracę  
w miejscach nieporęcznych dla instalatora. Czy-
telny wyświetlacz z diodami LED, ułatwia odczyt 
w słabo doświetlonych pomieszczeniach. Do-
datkowo o wykryciu nawet niewielkich wycie-
ków informują sygnały dźwiękowe. Urządzenie 
wyposażono w odporną na zabrudzenia i pyle-
nie klawiaturę. Solidna obudowa eliminuje ryzy-
ko uszkodzenia, a wydajny akumulator pozwala 
na wielogodzinne użytkowanie. 
Detektory gazu AFRISO są dostępne w trzech mo-
delach: GSP1, GSP3 i GSP3 Flex. Wszystkie mode-
le mają certyfikaty zgodne z dyrektywami eu-
ropejskimi 
i 36-mie-
sięczną
gwaran -
cję produ-
centa. 

 AFRISO

DEVIregTM TOUCH – TERMOSTAT DO 
OGRZEWANIA PODłOGOWEGO
DEVIregTM Touch to nowoczesny, programowalny, termostat 
czasowy opracowany i sprzedawany przez firmę DEVI. Ma 
2-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym i prostym w obsłu-
dze menu nawigacji, dostępnym w 26 wersjach językowych. 
Oprócz aktualnego koloru – „Czysta biel” - od tej jesieni urzą-
dzenie również dostępne w nowych wersjach kolorystycznych 
„Czysta czerń” i „Biel polarna”. 
Zalety:
- udokumentowane oszczędności energii nawet do 20%, 
- w pełni elastyczny program regulacji czasu z dokładnością 
ustawienia czasu do 15 minut,
- bezproblemowa instalacja i montaż z niemal każdym do-
stępnym systemem ramek,
- system kodowania na potrzeby zdalnego rozwiązywania 
problemów,
- dostęp do wirtualnej 
wersji urządzenia DE-
VIregTM Touch, które 
jest odwzorowaniem 
1:1 prawdziwego ter-
mostatu,
- możliwość zainstalo-
wania aplikacji DEVI 
zawierającej niezbęd-
ne instrukcje i opis ge-
nerowania kodów na 
potrzeby rozwiązywa-
nia problemów,
Urządzenie ma 5-let-
nią gwarancję.

 DANFOSS

POMPY CIEPłA ECOg HIGH POWER
Panasonic wprowa-
dził linię nowych dwu-
rurowych pomp cie-
pła ECOg High Power  
w technologii VRF. 
Charakteryzują się ni-
skim zużyciem energii 
elektrycznej wynoszą-
cym zaledwie 100 W, 
a także możliwością 
jednoczesnej produk-
cji chłodnego i ciepłe-
go powietrza oraz cie-
płej wody użytkowej. 
Rozwiązanie zosta-
ło stworzone z myślą  
o dużych komplek-
sach budynków, wieżowcach i hotelach.
W ramach linii dostępne są agregaty o mocy nominalnej od 16 
do 25 KM. Zapewniają one tzw. produkcję energii skojarzonej, czyli 
jednoczesne wytwarzanie ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej 
na potrzeby działania samego urządzenia. Do jej produkcji wyko-
rzystują bezłożyskowy generator o mocy 2 kW, wyposażony w sta-
ły magnes. Działa on ze sprawnością ponad 40%, co sprawia, że 
pompa ECOg High Power zużywa zaledwie 1% energii elektrycz-
nej, która jest niezbędna do zasilania typowych systemów VRF. 
Urządzenia zostały wyposażone w system odzysku ciepła pocho-
dzącego z wody chłodzącej silnik. Dzięki ciepłu odpadowemu 
pompy nie wymagają uruchomienia cyklu rozmrażania i gwaran-
tują nieprzerwane funkcjonowanie nawet w bardzo niskiej tempe-
raturze zewnętrznej poniżej -20oC. W trybie chłodzenia i grzania 
nadwyżka ciepła z silnika może również zostać wykorzystana do 
produkcji c.w.u. o temperaturze 75oC. 
Modele z linii ECOg High Power mogą zostać opcjonalnie rozsze-
rzone o wytwornicę wody lodowej. 

 PANASONIC
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GRZEJNIKI DRABINKOWE ENIX
Idealne zwłaszcza do niewielkich łazienek, zachwycają funkcjonalnością i lekką, estetycz-
ną formą. Łazienkowe grzejniki drabinkowe są również bardzo trwałe, a dzięki technologii 
malowania proszkowego odporne na działanie wilgoci. Ich funkcjonalność można doce-
nić także latem – wystarczy zamontować odpowiednio dobrane grzałki. Grzejniki są mon-
towane z zaworami termostatycznymi, które utrzymują stałą temperaturę w pomieszczeniu. 
Urządzenia dostępne są z kompletem uchwytów montażowych.
Grzejniki drabinkowe takie, jak: Dalis, Pini, Aster czy Irys należące do kolekcji Enix to świetna 
propozycja dla wszystkich zainteresowanych wymianą bądź zakupem nowych grzejników 
do łazienki. Ich moc grzewcza obejmuje zakres od 270 do ponad 1200 W (przy 75/65/20°C). 
Lekka konstrukcja grzejnika Dalis podkreślona jest delikatnie wygiętymi rurkami. Pini to nowo-
czesny grzejnik drabinkowy o budowie przejrzystej, zaznaczonej prostymi, poziomymi rurka-
mi. W wersji bocznej może pełnić rolę niewielkiej, oryginalnej ścianki, dzielącej pomieszcze-
nie na dwie części. W ofercie znalazł się również grzejnik Irys, charakteryzujący się wysoką 
mocą grzewczą w stosunku do swojej wielkości. 
Grzejniki drabinkowe Enix w procesie produkcji są śrutowane, fosforanowane, a następnie 
malowane. Na koniec sprawdzana jest również geometria każdego wyrobu. Grzejniki do-
stępne są standardowo w kolorze białym, jednak klient może zamówić dowolny, wybrany 
kolor z palety producenta.

 ENIX
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