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Innowacja + Jakość

Armatura Premium + Systemy

Oventrop?
Oszczędność energii i nowoczesne wzornictwo!

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

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

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

Danfoss)
Zalety: • łączenie bez adaptera • czujnik cieczowy • trendowe wzornictwo • wysoka jakość 
regulacji • konserwacja nie jest wymagana • krótkie wymiary zewnętrzne • łatwy montaż
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Zapraszamy na instalacje 2014! Pawilon 5, stoisko 64.

JunkersHome, pierwsza na polskim rynku aplikacja na urządzenia mobilne do zdalnego zarządzania domowym systemem 
grzewczym, współpracuje z systemem operacyjnym Android. Aplikacja JunkersHome pozwala zdalnie kontrolować, regulo-
wać i programować pracę systemu grzewczego. Dzięki dotykowemu ekranowi i intuicyjnej nawigacji oraz komunikacji w ję-
zyku polskim jest bardzo prosta w obsłudze. JunkersHome umożliwia zarządzanie wszystkimi zamontowanymi w budynku obie-
gami grzewczymi. Dostęp do aplikacji chroniony jest hasłem, więc tylko znające je osoby mogą zmieniać ustawienia systemu 
grzewczego. Oprogramowanie współpracuje z kotłami marki Junkers wyposażonymi w automatykę Bosch Heatronic® 3 lub 
4, regulatory pokojowe FR120 lub pogodowe serii FW oraz moduł MB100-LAN, który pozwala na przetwarzanie i przekazywa-
nie danych między systemem grzewczym a urządzeniem mobilnym.
Aplikację JunkersHome można pobrać za pośrednictwem strony www.junkers.pl lub z AppStore i GooglePlay.

Junkers rozszerza zdalne  
zarządzanie systemem grzewczym

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej przyjęła warunki programu PROSUMENT, któ-
ry będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji 
produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źró-
deł. Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł 
energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznacze-
niem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł ener-
gii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw 
prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekolo-
gicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów 
oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. 
Więcej

Do 1 marca każdy właściciel domu lub mieszkania powinien do-
stać z urzędu miasta lub gminy informację o wysokości podatku 
od nieruchomości, a do 15 marca – zapłacić pierwszą jego ratę. 
W tym roku niska inflacja spowodowała, że stawki wzrosły mini-
malnie. Konstrukcja podatku zakłada dwustopniowe obliczanie 
stawek. 
Zgodnie z ustawą pojawiają się stawki maksymalne, natomiast 
na terenie każdej gminy obowiązują stawki, które przyjmuje dana 
gmina. Stawki rosną systematycznie w zależności od poziomu in-
flacji. Za 1 m2 mieszkania w 2014 roku maksymalna stawka to 0,74 
zł. Natomiast rozliczenia stawek zależą od statusu podatkowego, 
czyli od tego, kto jest jakim podatnikiem. 
Więcej

Wyższy podatek  
od nieruchomości 

Rada Nadzorcza NFOŚIGW  
przyjęła warunki programu 
PROSUMENT

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/warunki-programu-prosument/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/wyzszy-podatek-od-nieruchomosci/
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Zapraszamy do odwiedzenia mobilnej wystawy 
KEUCO Badboutique w Polsce. Firma pokaże 
nowości, ciekawe produkty oraz atrakcyjne 
aranżacje łazienkowe.
Terminy wystaw: 
25.03 (wtorek) – Kraków  
ul. Zakopiańska 56, godz. 10.00-15.00 
26.03 (środa) – Katowice  
Al. Wal. Roździeńskiego 191-201, godz. 10.00-15.00 
27.03 (czwartek) – Wrocław,  
ul. Mińska 60A, godz. 10.00-15.00 
28.03 (piątek) – Poznań,  

ul. Wichrowa 28, godz. 10.00-15.00 
29.03 (sobota) – Warszawa 
Al. Jerozolimskie 185 (TTW Home), godz. 10.00-17.30 
01.04 (wtorek) – Gdańsk  
ul. Przywidzka 7/9, godz. 10.00-20.00 
02.04 (środa) – Gdańsk,  
ul. Przywidzka 4, godz. 10.00-17.00 
03.04 (czwartek) – Gdańsk  
ul. Przywidzka 4, godz. 10.00-14.00 
Opiekunem wystawy jest Krystyna Radgowska, 
tel. 694188258. 
www.facebook.com/erkoncept.keuco?fref=ts

Mobilna wystawa KEUCO

Rusza czwarta edycja programu stypen-
dialnego Akademia Danfoss. Integralnym 
elementem działalności firmy jest wspieranie 
lokalnych społeczności, dlatego Danfoss 
szczególnie popularyzuje studentów z woje-
wództw, na terenie których ma swoje zakła-
dy. Z roku na rok udoskonala Akademię Dan-
foss, po to by dać jak największe możliwości 
rozwoju jej uczestnikom. 
W tegorocznej edycji laureaci poza stypen-
dium w wysokości 5000 zł, otrzymają także 
okazję odbycia płatnych praktyk w jednej 
z dwóch lokalizacji Danfoss Poland w Gro-
dzisku Mazowieckim lub w Tuchomiu. Poza 
tym półfinaliści, którzy nie otrzymają nagro-
dy głównej, zostaną zaproszeni do II etapu 
rekrutacji do Programu Praktyk Letnich  
w Danfoss.

– Akademia Danfoss to szansa dla studen-
tów, którzy już teraz myślą o swojej karierze 
zawodowej. Laureaci programu będą mogli 
zdobyć doświadczenie w międzynarodowej 
firmie, biorąc udział w bieżących projek-
tach oraz wspomagając różnorodne proce-
sy organizacyjne, zgodne z ich profilem wy-
kształcenia lub zainteresowaniami. Mamy 
12-letnie doświadczenie we współpracy ze 
studentami. Danfoss od wielu lat prowadzi 
Program Praktyk Letnich z bardzo zadowa-
lającymi rezultatami. Każdego roku przyjmu-
jemy na praktyki średnio 25 studentów,  
z czego znaczna część współpracuje z nami 
w dłuższej perspektywie. Mamy wiele przykła-
dów wewnątrz organizacji, gdy student roz-
począł współpracę od programu praktyk,  
a po latach jest cenionym specjalistą Dan-

foss, czy kieruje własnym zespołem – powie-
działa Marta Kropidłowska, koordynator ds. 
zapewniania zasobów ludzkich oraz współor-
ganizator programu Akademia Danfoss.

Dodatkowo Akademia Danfoss oferuje 
laureatom możliwość otrzymania rocznej 
opieki mentorskiej, w ramach której będą 
mogli zaprojektować program według 
własnych potrzeb oraz rozwijać się w kie-
runku swoich zainteresowań pod okiem 
ekspertów Danfoss.
Laureaci oraz półfinaliści poprzednich edycji 
wykorzystując możliwości, jakie dała im Aka-
demia Danfoss poznali procesy zachodzące 
w międzynarodowej organizacji, rozwinęli 
swoje umiejętności, a także sprecyzowa-
li cele zawodowe. Kilkoro z nich zdobywa 
pierwsze doświadczenie wewnątrz organiza-
cji Danfoss.
Szczegóły dotyczące Akademii można  
znaleźć na oficjalnej stronie programu  
www.danfoss.pl/akademia oraz na  
facebook.com/DanfossAkademia

Akademia Danfoss  
– rozpocznij swoją karierę!

Bank Ochrony Środowiska przygotował nowy 
produkt dla osób posiadających dom lub go 
budujących – BOŚ EKOsystem. To kredyt, w 
ramach którego instalowany jest hybrydowy 
system grzewczy, który składa się z czterech 
modułów: kotłowni (wymiar niewielkiej szafy), 
paneli słonecznych i fotowoltaicznych oraz 
pompy ciepła. Współpraca tych wszystkich 
urządzeń ma przynieść oszczędności pozwa-
lające na zwiększenie zdolności kredytowej, 
bo koszty ponoszone przez mieszkającą w 

średniej wielkości domu czteroosobową ro-
dzinę mogą spaść do nawet 0 zł miesięcz-
nie. Rozwój rynku niewielkich odnawialnych 
źródeł energii w ciągu kolejnych kilku mógł-
by dać impuls do wzrostu gospodarczego 
nawet o 0,4 pkt proc. PKB rocznie. Oznacza 
to również realne oszczędności – sięgające 
nawet 2 mld zł rocznie w perspektywie 2020 
roku – w kosztach krajowego systemu wspar-
cia produkcji energii z OZE. 
Więcej

EKOsystem – nowy produkt  
BOŚ Banku wspierający OZE 

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/ekosystem-nowy-produkt-bos-banku-wspierajacy-oze/
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where comfort begins

Regulacja hydrauliczna | Technika rozdzielania | Technika systemowa | Armatura tacanova.com

AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZANIE GRZEJNIKÓW

Sprawdzony zawór odpowietrzający TACOVENT VENT, już od 50 lat,  
automatycznie i ciągle odpowietrza grzejniki, wymienniki rurowe,  
jak i rozdzielacze ogrzewania podłogowego.

 Niezawodność i długa żywotność

 Unikalna, opatentowana konstrukcja

 Wszechstronność zastosowań w instalacjach wodnych

 Dodatkowe szybkie odpowietrzanie ręczne

 Mała i zwarta budowa

Zapraszamy do odwiedzenia nas  
w trakcie targów INSTALACJE 2014!

Poznań, hala 5, stoisko 109. 

Informacje o tym i innych, wysokiej jakości produktach  
znajdą Państwo na stronie www.taconova.com
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TACOVENT VENT

r
ek

la
m

a

Ponad 340 mln zł, w formie dotacji i pożyczek, przeznaczy NFOŚiGW na 
projekty poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach 
energochłonnych. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  pro-
gramu „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobo-
oszczędnej gospodarki” ruszył 10 marca br. Jego celem jest zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Wspierane 
będą działania polegające m.in. na: zmniejszeniu zużycia surowców pier-
wotnych, zwiększeniu efektywności energetycznej, ograniczaniu szkodli-
wych emisji do atmosfery, energetycznym wykorzystaniu przemysłowych 
odpadów (w tym osadów ściekowych) oraz wykonaniu audytu energe-
tycznego/elektroenergetycznego w przedsiębiorstwach. Budżet w ra-
mach konkursu oszacowano na poziomie ponad 340 mln zł dla nowych 
inwestycji oraz 5 mln zł na wykonanie audytów energetycznych. 
Więcej 

Miliony na poprawę  
efektywności energetycznej 

Co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o od-
nawialnych źródłach energii? Czy biogazownie są w sta-
nie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody? 
Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź podczas 
VIII edycji Konferencji „BIOGAZ - praktyczne aspekty inwe-
stycji w zieloną energię”, która od lat jest platformą wy-
miany doświadczeń i wiedzy skupiającą cały sektor bioga-

zowy. Termin szkolenia: 27 marca 2014 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębac-
ka 4, Warszawa. Wykładowcy-praktycy przybliżą zaintere-
sowanym także tematy prawne, zagadnienia dotyczące 
finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji 
w biogazownie.
Więcej 

WOLF-MAJSTER to program lojalnościowy stworzony specjalnie 
z myślą o dystrybutorach i instalatorach produktów firmy Wolf 
Technika Grzewcza sp. z o.o. 
Na poczet programu stworzono specjalną stronę internetową 
www.wolf-majster.pl. Jest to platforma umożliwiająca rejestra-
cję i logowanie się użytkowników programu, zarządzanie swoim 
kontem, monitorowanie swojego stan punktów, a także zama-
wianie nagród. 
Dołączenie do programu gwarantuje dostęp do wyjątkowych 
promocji skierowanych wyłącznie do zarejestrowanych uczest-
ników, możliwość zbierania punktów za zakupy określonych  
produktów marki WOLF, wymienianie ich na gwarantowane na-
grody, uczestnictwo w ciekawych spotkaniach branżowych  
i w konkursach.
Zaloguj się i sprawdź, jakie nagrody czekają na Ciebie. Rejestru-
jąc się na stronie Programu lojalnościowego firmy WOLF otrzy-
muje się 50 punktów promocyjnych w prezencie.

Program lojalnościowy  
WOLF-MAJSTER

Konferencja BIOGAZ 

http://www.instalreporter.pl
http://www.taconova.com
http://instalreporter.pl/aktualnosci/miliony-na-poprawe-efektywnosci-energetycznej/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/viii-edycja-konferencja-biogaz-praktyczne-aspekty-inwestycji-w-zielona-energie/
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Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie i 
Komfort International zapraszają na najwięk-
sze w Niemczech Międzynarodowe Forum 
Partnerskie dla firm z branży energii i techno-
logii ochrony środowiska Green Ventures 
2014 odbędzie się w Poczdamie w dniach 
18-20.06. 2014 r. już po raz 17 w swojej hi-
storii. W poprzednich latach w wydarzeniu 
odbywającym się w Brandenburgii, wzięło w 
nim udział łącznie 4300  międzynarodowych 
firm pochodzących ze 115 krajów.
Forum partnerskie odnosiło sukcesy zarówno 
w Poczdamie, jak i kilkakrotnie w przeszłości, 
Green Ventures odbywało się: w Chinach, 

we Włoszech oraz w Brazylii podczas najwięk-
szych targów ochrony środowiska FIMAI oraz 
ostatnio w Krajach Zatoki Perskiej. 
W tym roku, forum partnerskie skoncentrowa-
ne na ochronie i rekultywacji gleby, wody, 
budownictwie ekologicznym, recyklingu  
i materiałach odnawialnych, będzie realizo-
wane poprzez bezpośrednie rozmowy bizne-
sowe, prezentacje i fakultatywną wycieczkę, 
jak też imprezę Venture Capital. 
Zaproszenie do udziału
Program
Formularz zgłoszeniowy
www.green-ventures.com

Green Ventures 2014

Białostocka spółka KAN znalazła się w gronie 
najbardziej dynamicznych firm w rankingu Pulsu 
Biznesu – Gazele Biznesu 2013.
Firma wyróżniona Gazelą, dzięki dynamiczne-
mu rozwojowi daje sobie radę nawet wśród 
większych konkurentów. Ranking Pulsu Biznesu 
przygotowywany jest w oparciu o informacje 
wywiadowni gospodarczej Coface Poland, któ-
ra jest odpowiedzialna za weryfikację danych 
finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. 
– Fakt, że znaleźliśmy się w rankingu to nie tylko 
powód do dumy, ale również wymierne korzyści. 

Z jednej strony pokazuje, że nasze przedsiębior-
stwo jest w dobrej kondycji, z drugiej, że cieszy 
się większym zaufaniem kontrahentów, klientów 
i instytucji finansowych – mówi dyrektor marke-
tingu KAN, Małgorzata Słomińska-Wicher, która 
odebrała statuetkę podczas podlaskiej gali  
Gazeli Biznesu. 
Najwyższe miejsca w tegorocznej edycji zajmują 
przedsiębiorstwa, które w roku 2012 wykazały 
największy wzrost obrotów w stosunku do roku 
2010. Ta dynamika obrotów w przypadku KAN 
wyniosła ponad 39%. 

KAN Gazelą Biznesu 2013 

Ruszyła nowa strona CEN

Firma Kospel jako pierwsza w Polsce zastosowała w pełni 
zautomatyzowaną technologię emaliowania proszkowe-
go zbiorników. Uzyskana dzięki temu jakość ochrony an-
tykorozyjnej oraz wdrożony wieloetapowy system kontroli 
jakości pozwoliły na udzielenie najdłuższej na rynku gwa-
rancji. Wymienniki Termo-Hit z 6-letnią gwarancją dostępne 
są od 31.12.2013 r. Wymienniki mają Certyfikat Jakości  
z kartą gwarancyjną załączoną do opakowania.

6 lat gwarancji  
na wymienniki  
Kospel Termo-Hit

W Katowickim Parku Naukowo-Technologicz-
nym Euro-Centrum można korzystać z pierw-
szego w Polsce energooszczędnego biurowca. 
Inwestycja jest częścią projektu współfinanso-
wanego z Programu Innowacyjna Gospodar-
ka, polegającego na stworzeniu infrastruktury, 
która pozwoli prowadzić firmom i naukowcom 
działalność badawczo-rozwojową, ukierunko-

waną na rozwój nowoczesnych technolo- 
gii energooszczędnych w budownictwie.  
Biurowiec otrzymał nagrodę Green Building 
2013, przyznawaną przez Komisję Europejską 
dla najbardziej ekologicznych budynków  
w Europie. Zaoszczędza 2/3 standardowo  
używanej energii. 
Więcej 

Pierwszy w Polsce energooszczędny biurowiec

26 lutego 2014 r. Europejski Komitet Normaliza-
cyjny (CEN) uruchomił nową wersję swojej strony 
internetowej.  Udoskonalona witryna WWW jest 
bardziej nowoczesna i znacznie przyjaźniejsza 
dla użytkownika. Podstawowe zmiany dotyczą 
uproszczenia komunikacji przy jednoczesnym wy-

korzystaniu najnowszych technologii – strona jest 
obecnie dostępna także na tabletach i smart-
fonach. Bardziej widoczny stał się także aspekt 
społecznościowy – lepszą interaktywność zapew-
nia integracja z Facebookiem i Twitterem.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/03/ZAPROSZENIE-DO-UDZIA%C5%81U-W-SPOTKANIACH-PRZEDSI%C4%98BIORC%C3%93W-Green-Ventures-2014-v-20.02.2014.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/03/PROGRAM-IMPREZY-2014.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/03/formularz-zg%C5%82oszeniowy-2014PL.pdf
http://instalreporter.pl/aktualnosci/pierwszy-w-polsce-energooszczedny-biurowiec/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/ruszyla-nowa-strona-cen/
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Promocja na pompy ciepła  
marki Alpha-InnoTec

Fabryka w Zielonej Górze jest jednym z głów-
nych europejskich producentów pellet. Przy 
budowie zakładu produkcyjnego, którego 
koszt wynosił około 50 mln złotych korzystano 
z wzorców ekologicznych fabryk działających 
w Europie Zachodniej. Zastosowano w nim roz-
wiązania, które automatyzują pracę i pozwala-
ją na zarządzanie całym cyklem produkcyjnym 
przez kilku wykwalifikowanych pracowników  
z poziomu centralnej konsoli. Dzięki temu rocz-
na produkcja pelletu wynosi blisko 144 tys. ton, 
ponadto Stelmet od roku 2008 do chwili obec-
nej odnotował blisko 60% wzrost produkcji. 
Cały proces wytwarzania pelletu dzieli się na 
3 etapy: rozdrabnianie, suszenie i granulo-
wanie. Poprzedza go moment dostarczenia 
surowca do fabryki: produkty uboczne (wióry 
i trociny) powstające przy produkcji drewnia-
nej architektury ogrodowej są dostarczane 
do fabryki za pomocą specjalnej taśmy. 
Zastosowanie w procesie produkcji układu 
kondensacyjnego przyczynia się do ochrony 
środowiska naturalnego i poprawy wydaj-

ności produkcyjnej. Dzięki zastosowaniu in-
nowacyjnego rozwiązania do atmosfery jest 
emitowana praktycznie sama para wodna 
– 1,15 mg/m³ przy normach 400 mg/m³ do 
2015 roku i 100 mg/m³ od roku 2016.  Dodat-
kowo spaliny, które w tradycyjnych fabry-
kach oddawane są do atmosfery poprzez 
system kominowy zwiększają efektywność 
energetyczną fabryki. Wdrożenie w fabryce 
Stelmet układu kondensacji spalin pozwoliło 
na 29% zwiększenie produkcji poprzez efek-
tywne spalanie biomasy, a także uzyskanie 
od 25 do 60% więcej ciepła. 
Ponadto firma część ciepła powstającego 
na potrzeby produkcji pellet wykorzystuje do 
wytwarzania ,,zielonej energii elektrycznej”, 
która z kolei może być wykorzystywana 
w procesie suszenia. Dzięki temu firma uzysku-
je niezależność energetyczną i może sprze-
dawać nadwyżki w postaci zielonych certy-
fikatów. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu 
specjalnej turbiny pracującej w kogeneracji  
z produkcją ciepła z biomasy. 

Zielona fabryka Stelmet 

Purmo zaprasza instalatorów do udziału w no-
wym konkursie, którego przedmiotem są grzej-
niki łazienkowe. Celem konkursu jest wyłonienie 
instalatora, który w okresie od 1 marca do 30 
czerwca  2014 r. zakupi i zamontuje grzejniki ła-
zienkowe Purmo o największej wartości punkto-
wej i udokumentuje ten fakt fakturami zakupu u 
autoryzowanego dystrybutora Purmo. Nagrodą 
główną dla zwycięzcy jest karta paliwowa Orlen 
o wartości 2000 zł. 
Każdy uczestnik, za każde 6 zdobytych punktów 
otrzymuje również możliwość zakupu grzejnika 
Santorini 0705 w cenie 10 zł netto.
Dodatkowo przyznawane będą nagrody dla 
trzech najlepszych instalatorów w każdym miesią-
cu trwania konkursu: I miejsce – kombinezon ro-
boczy i kamizelka ocieplana, II miejsce – kombi-
nezon roboczy, III miejsce – kamizelka ocieplana.
Więcej na stronie www.purmo.pl

„SZTUKA OGRZEWANIA”  
– nowy konkurs dla instalatorów

W związku z 20-leciem działalności Przedsię-
biorstwa „Hydro-Tech” Konin na polskim ryn-
ku, wraz z producentem pomp ciepła Alpha-
-InnoTec, przygotowano specjalną ofertę 
promocyjną.

Co zrobić żeby otrzymać 2000 zł  
rabatu na pompę ciepła?

• W sekcji urządzenia promocyjne, sprawdź 

czy pompa ciepła, której szukasz jest objęta 
rabatem.
• Wypełnij formularz, a my skontaktujemy Cię 
z instalatorem z Twojej okolicy.
• Dokonaj zakupu pompy ciepła i zgarnij 
2000 zł netto rabatu!

Produkty promocyjne dostępne z rabatem 
2000 zł netto. Od 3.03.2014 do 31.05.2014.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.hydro-tech.pl/zgarnij-swoj-kawalek-tortu-promocja-na-pompy-ciepla-marki-alpha-innotec/
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Panasonic ogłosił rozpoczęcie pierwszej edycji 
konkursu PRO Awards, skierowanego do archi-
tektów, konsultantów, dystrybutorów, inżynie-
rów i instalatorów systemów klimatyzacyjnych. 
Mogą oni zgłaszać projekty układów opierają-
cych się na rozwiązaniach firmy Panasonic He-
ating&Cooling, zainstalowanych w obiektach 
mieszkaniowych, publicznych lub komercyj-
nych. Twórcy najlepszych projektów zostaną 
zaproszeni na tygodniowy wyjazd do Japonii.
Do konkursu można nadsyłać zgłoszenia 
przedstawiające zastosowanie urządzeń kli-
matyzacyjnych firmy Panasonic w siedmiu ka-
tegoriach: projekty mieszkaniowe, oddzielnie 
dla obiektów indywidualnych, wielomieszka-
niowych oraz socjalnych, projekty hotelowe, 

restauracyjne, handlowe oraz komercyjne. Po-
winny być one zrealizowane na obszarze Euro-
py, a termin ich ukończenia wypadać między 
1 stycznia 2012 a 31 lipca 2014 r.
Zgłoszenia będą oceniane przez jury, w któ-
rym zasiadają czołowi przedstawiciele branży 
architektonicznej, usług budowlanych oraz 
inwestorów. Znajdują się wśród nich: Laurent 
Abadie, szef Panasonic Europe, Enrique Vila-
mitjana i Jose Manuel Alves z Panasonic Home 
Appliances Air Conditioning Europe, Christian 
Pessey, autor książek na temat domów i maj-
sterkowania, Norbert Otten z firmy Drees & 
Sommer zajmującej się budownictwem i pro-
jektami nieruchomości oraz inni. Wyłaniając 
zwycięzców jury weźmie pod uwagę wydaj-

ność stworzonych instalacji, jakość wykonania, 
innowacyjność techniczną oraz spełnienie wy-
tycznych inwestora.
Projekty będą oceniane w sierpniu i wrześniu 
2014 r., a wyniki zostaną ogłoszone na zorga-
nizowanej wkrótce potem ceremonii. Zwycięz-
ca każdej kategorii konkursu Panasonic PRO 
Awards zostanie nagrodzony wyjazdem do 
Japonii, podczas którego odwiedzi główną 
siedzibę Panasonic oraz inteligentne miasto Fu-
jisawa. Z kolei ci uczestnicy, których zgłoszenia 
przejdą proces kwalifikacji, otrzymają aparaty 
Panasonic Lumix.
Więcej informacji, regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy można znaleźć na stronie konkur-
su pod adresem: kliknij tutaj

Na początku 2014 firma Jaga Polska podpisała ze Sto-
warzyszeniem Architektów Polskich umowę partnerską. 
O zawarciu umowy partnerskiej zadecydowały zbliżone 
cele obu podmiotów. W swojej ponad pięćdziesięcio-
letniej działalności produkcyjnej firma Jaga od począt-
ku kieruje się ochroną środowiska i odpowiedzialnością 
społeczną wpisując się w założenia idei zrównoważo-
nego rozwoju. Poszanowanie środowiska naturalnego 
najlepiej oddaje życiowa dewiza właściciela Jagi, Jana 
Krielelsa, aktywnego ekologa i filozofa, która mówi, że 
„My tylko pożyczamy świat od naszych dzieci”. Jaga 
stara się oddać go w stanie nie gorszym od tego, któ-
ry zastała, a może nawet w lepszym? Firma dokłada 
wszelkich starań, by tworzyć rozwiązania grzewcze, któ-
re cechuje maksymalna energooszczędność, wysoka 
jakość, możliwość recyklingu oraz unikatowa stylistyka. 
Według firmy Jaga pierwiastek artystyczny jest jednym z 

elementów przedłużających życie grzejników.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich 
jest kolejnym krokiem firmy Jaga Polska w kierunku edu-
kacji i promocji rozwiązań Jaga dedykowanych dla 
zrównoważonej architektury. Nadrzędnymi celami SARP 
jest dbałość o jakość architektury i środowiska. SARP 
jest stowarzyszeniem twórczym, otwartym dla wszystkich 
architektów, co jest dużą wartością dla firmy Jaga. 
Kluczowym aspektem działalności belgijskiego pro-
ducenta na polskim rynku jest edukacja w zakresie 
nowoczesnych rozwiązań i technologii grzewczych. 
Jednym z elementów tej strategii w Polsce jest współ-
praca z SARP, gdzie Jaga deklaruje aktywny udział  
w spotkaniach, szkoleniach, konkursach i innych ini-
cjatywach, których celem jest rzetelna informacja na 
temat nowoczesnych technologii grzewczych skiero-
wana do architektów. 

Jaga wspiera polską architekturę 

Od 3.02.2014 trwa nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych 
źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących  
i sprzedających ciepło. Nabór wniosków potrwa do 07.04.2014 r. Finansowane będą 
inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także mo-
dernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odna-
wialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. 
Więcej 

Nowy konkurs dla przedsiębiorców  
– modernizacja/wymiana źródeł ciepła

Rusza pierwsza edycja konkursu Panasonic PRO Awards

ROzWiązanie POPRzeDniej KRzyżóWKi z numeru 02/2014 instalReportera,  
KRzyżóWKa z FiRMą RettiG HeatinG, hasło: PuRMO sztuKa OGRzeWania
Nagrody otrzymują: koszulkę – Tomasz Ziomek, kamizelkę – Karol Szcześniak, 
torbę turystyczną – Monika Koprianiuk

http://www.instalreporter.pl
http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/pro-awards/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nowy-konkurs-dla-przedsiebiorcow-modernizacjawymiana-zrodel-ciepla/
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Dodatek „Teczka Administratora  
– Wentylacja w budynkach 
wielolokatorowych”

Kocioł olejowy marki Buderus dostarcza cie-
płą wodę i ogrzewa antarktyczną stację ba-
dawczą. Pomaga w ten sposób w realizacji 
europejskiego projektu rekonstrukcji klimatu 
Antarktydy. 14 400 kilometrów, w tym ponad 
760 saniami w pięćdziesięciostopniowym 
mrozie, pokonał olejowy kocioł Logano G125 
marki Buderus. Podróż rozpoczął w Bremer-
haven i przez Kapsztad dotarł na Antarktydę, 
a dokładnie na Ziemię Królowej Maud, gdzie 
mieści się niemiecka stacja badawcza Koh-
nen. Stacja pełni funkcję bazy logistycznej 
niezbędnej do prowadzenia na Ziemi Królo-
wej Maud, w ramach europejskiego projektu 
rekonstrukcji klimatu Antarktydy, głębokich 
odwiertów lodu.
Z oczywistych względów montaż kotła nie 
mógł być przeprowadzony przez autoryzo-

wanych instalatorów marki Buderus. Tech-
nicy ze stacji badawczej Kohnen musieli 
zmierzyć się z tym zadaniem sami. Instalacja 
przebiegła bez problemów, ponieważ wcze-
śniej regionalny ośrodek szkoleniowy marki 
Buderus przeprowadził dla nich komplekso-
we przygotowanie techniczne.
Zainstalowany w stacji Kohnen żeliwny kocioł 
Logano G125 marki Buderus zapewni w niej 
komfort cieplny na wiele lat. Urządzenie spa-
la olej praktycznie bez sadzy i pracuje bar-
dzo oszczędnie i cicho.

System grzewczy w stacji Kohnen dostarcza 
nie tylko ciepło, ale także wodę pitną.  
Do zbiornika ładowany jest szuflami śnieg, 
który rozpuszcza się pod wpływem ciepła  
z kotła. Uzyskana w ten sposób woda ogrze-

wa się w zasobniku.
Kotły konwencjonalne  
Logano G125 oferowane 
są również na rynku pol-
skim. Zapewniają pełen 
komfort i bezpieczną 
eksploatację, dzięki opty-
malnemu dopasowaniu 
kotła, palnika i systemu re-
gulacji. Charakteryzują się 
sprawnością sięgającą 
96%, członową budową 
z wysokiej jakości żeliwa 
oraz specjalną konstruk-
cją palnika z technologią 
hybrydowego nadmuchu 
i specjalnym tłumieniem 
szumów pracy poprzez 
dodatkową izolację. 

Buderus dostarcza  
kotły grzewcze na Antarktydę

W tym roku 
marka Vaillant

obchodzi rocznicę 
140 lat istnienia. 

140 lat obecności na rynku grzewczym  
i wentylacyjnym to powód do dumy i rado-
ści. W tym czasie firma zbudowała silną, sta-
bilną markę, uznaną i cenioną w oczach 
klientów, partnerów, sympatyków. Dała się 
poznać jako lider innowacyjności oraz zaufa-
ny i odpowiedzialny partner. 
– Od momentu założenia firmy w 1874 roku, 
Vaillant czuł się odpowiedzialny wobec swoich 
klientów, pracowników i społeczeństwa –  mówi 
dr Carsten Voigtländer, CEO Grupy Vaillant – 
Uczestniczymy w rozwiązywaniu globalnych 
problemów związanych z ochroną klimatu, 

efektywnym wykorzystaniem energii i zmniej-
szeniem emisji dwutlenku węgla. Dzięki naszej 
technologii, w znaczący sposób przyczyniamy 
się do ochrony zasobów naturalnych.
Dzisiaj, umiejętne wykorzystywanie energii 
odnawialnej jest bardzo ważnym tematem 
na świecie i jest także powodem, dla które-
go Vaillant produkuje w Niemczech pompy 
ciepła i kolektory słoneczne, czyli urządzenia 
efektywnie wykorzystujące energię z natury.
Do dnia dzisiejszego miejsce, w którym firma 
rozpoczęła działalność, czyli miasto Rem-
scheid w Niemczech, pozostaje siedzibą gru-
py Vaillant, która obecnie obejmuje Vail-
lant oraz siedem innych marek technologii 
grzewczej. Również do dziś firma jest własno-
ścią rodziny Vaillant.

Marka Vaillant  
obchodzi 140 lat

Grupa Medium jako wydawca miesięcznika „Administrator” wraz z 
zespołem redakcyjnym wydał dodatek z cyklu „Teczka Administra-
tora - Wentylacja w budynkach wielolokatorowych”. Jest to pozycja 
poświęcona całościowej, kompleksowej wentylacji w budynkach wie-
lolokatorowych. Opisane są tam takie zagadnienia, jak:
- szczelność budynku a straty ciepła,
- czysta i sprawna klimatyzacja i wentylacja to gwarancja bezpieczeństwa,
- wszystkie i szczegółowe zagadnienia odnośnie wywietrzników, na-
wiewników oraz o wentylacji higrosterowanej.
Opracowanie można nabyć na www.ksiegarniatechniczna.pl

http://www.instalreporter.pl
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Szczelne budynki: 
niekontrolowana i kontrolowana  
wentylacja (cz. 2)

  Paweł lachman

  Jak wiadomo główne cele wentylacji w bu-
dynku to dostarczenie tlenu niezbędnego do 
oddychania ludzi, obniżenie zawartości wilgo-
ci w powietrzu, obniżenie innych stężeń zanie-
czyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych 
przez człowieka do akceptowalnych poziomów, 
a w niektórych przypadkach dostarczenie tlenu 
do zapewnienia prawidłowego przebiegu spa-
lania do kotłów z otwartą komorą spalania.

zastosowanie wentylacji naturalnej  
(grawitacyjnej) w nowych budynkach  
w praktyce nie pozwala na pełne zreali-
zowanie założonych celów. Od wielu lat 
widoczna jest (już nieodwracalna) tendencja 
budowania coraz bardziej szczelnych budyn-
ków. Aby zminimalizować straty ciepła, stosu-
je się obecnie coraz bardziej szczelne okna, 
drzwi. Odbywa się kosztem realnego spadku 

Pory roku a minimalne krotności wymian powietrza

W okresach przejściowych (wiosna, je-
sień) ze względu na duża wilgotność 
powietrza istnieje potrzeba zwieksze-
nia krotności wymiany powietrza. Je-
żeli w okresie zimowym dla obłoże-
nia osobowego budynku na poziomie 
50 m2 powierzchni ogrzewanej na oso-
bę minimalna krotność wymiany wyno-
si 0,2 h-1, to w okresie np. kwietnia po-
winna ona wzrosnąć dwukrotnie (ok. 
0,4 h-1). W przypadku wentylacji grawi-
tacyjnej oznacza to, że przy stosunko-
wo wysokiej temperaturze zewnętrznej 
(słaby efekt grawitacyjny) okna czę-
sto są stale uchylone, co z kolei ozna-
cza nadmierne zwiększenie strat cie-
pła wentylacji. Aby zapewnić wymianę 
powietrza w danym pomieszczeniu na 
poziomie 0,5 h-1 należałoby w odstępie 

dwóch godzin otwierać okno na oścież 
na okres 5 minut. Przy stale uchylonym 
oknie realna krotność wymiany powie-
trza pomieszczeń może przekroczyć 
wartość 2,0 h-1, a przy mocniejszym 
wietrze osiągnąć nawet wartość 10,0 
h-1. Wentylacja grawitacyjna nie jest 
wentylacją w pełni regulowaną. Nowo-
czesne rozwiązania wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła opierają się  
o płynne regulowanie wydajnością 
wentylacji w oparciu o pomiary wilgot-
ności lub CO2 w powietrzu pobieranym  
z pomieszczeń. Takie rozwiązania po-
zwala na znaczne oszczędności ciepła  
i energii elektrycznej, gdyż wymiana po-
wietrza przy niższej temperaturze może 
być wyraźnie zmniejszona do wymaga-
nego minimum higienicznego (rys. 2 ). 

 
Rys. 1 Wymogi minimalnej krotności wymiany powietrza w bilansie rocznym budynku 

uwzględniające emisję CO2 i wilgoci 
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1  Wymogi minimalnej krotności wymiany powietrza w bilansie rocznym budynku 
uwzględniające emisję co2 i wilgoci

 

 

Rys. 2 Wymogi min. krotności wymiany powietrza w poszczególnych miesiącach roku 
związane z usuwaniem wilgoci i CO2 z pomieszczeń (źródło: literatura 1 i 2) 
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2  Wymogi min. krotności wymiany powietrza w poszczególnych miesiącach roku 
związane z usuwaniem wilgoci i co2 z pomieszczeń (źródło: literatura 1 i 2)

*

* przyjmuje się, że w budynkach pasywnych temperatura graniczna grzania wynosi ok. 10oC, a w budynkach energooszczędnych 12-14oC

http://www.instalreporter.pl


efektywności działania grawitacyjnego sys-
temu wentylacyjnego i braku odpowiedniej 
wymiany powietrza, która jest niezbędna dla 
zdrowia i bezpieczeństwa. Nawet prawidło-
wo zaprojektowana wentylacja grawitacyjna 
nie działa prawidłowo przez znaczną część 
roku. Realna intensywność działania wentyla-
cji grawitacyjnej zależy przede wszystkim od 
warunków pogodowych. W przypadku wen-
tylacji grawitacyjnej realna krotność wymia-
ny powietrza w budynku zależy od wpływów 
zewnętrznych czynników atmosferycznych, 
takich jak: temperatura powietrza otaczają-
cego oraz prędkość wiatru. Gdy tempera-
tura na zewnątrz maleje względem tempe-
ratury w budynku, w sposób liniowy rośnie 
intensywność wentylacji (tzn. trzykrotny wzrost 
różnicy pomiędzy temperaturą wewnętrz-
ną i zewnętrzną budynku powoduje trzykrot-
ny wzrost krotności wymiany powietrza). Gdy 
na zewnątrz wieje silny wiatr to intensywność 

wymiany powietrza rośnie w kwadracie zmia-
ny prędkości wiatru, tzn. trzykrotny wzrost 
prędkości wiatru powoduje dziewięciokrotny 
wzrost krotności wymiany powietrza w budyn-
ku. Oznacza to, że przez długie okresy (w za-
sadzie większość roku) nie występuje wystar-
czająca wentylacja. Osoby przebywające  
w niedostatecznie wentylowanych pomiesz-
czeniach mogą odczuwać bóle głowy, sen-
ność i często mają problemy z koncentracją. 
Zwykle jest to efekt zbyt dużej zawartości CO2 
w powietrzu. Drugim bardzo istotnym zagad-
nieniem jest konieczność odprowadzenia wil-
goci i ryzyko powstania szkodliwej pleśni.

Rzeczywiste zachowanie  
użytkowników budynków

Istotnym zagadnieniem jest rzeczywiste za-
chowanie użytkowników budynków w zakre-
sie używania wentylacji. Warty podkreślenia 
jest fakt niewielkiego poziomu wiedzy użyt-
kowników budynków na temat nadmierne-
go zużycia ciepła spowodowanego dzia-
łaniem wentylacji grawitacyjnej. Za słaba 
wentylacja w pomieszczeniu – za mała wy-
miana powietrza przy cały czas zamkniętych 
oknach – może prowadzić do kosztownych 
szkód spowodowanych zbyt dużą wilgotno-
ścią np. wykwity grzyba pleśni na zimnych 
i wilgotnych powierzchniach ścian. Z kolei 
część mieszkańców w sezonie grzewczym 
ma uchylone na stałe okna. Takie zachowa-
nie się mieszkańców, związane zapewne  
z dążeniem do zapewnienia prawidłowej 
wentylacji prowadzi do znacznego wzrostu 
zużycia ciepła. Niestety często zdarza się też 
mieszkańcom „regulowanie” temperatury 
pomieszczeń (gdy jest za wysoka temperatu-
ra pomieszczenia) poprzez otwieranie okien, 
a nie poprzez ustawienie prawidłowej tem-

 
Rys. 3 Stale otwarte (uchylone) okna w pomieszczeniach mogą powodować przyrost 

kosztów ogrzewania nawet o ponad 100% 
 

3  Stale otwarte (uchylone) okna w pomieszczeniach 
mogą powodować przyrost kosztów ogrzewania 
nawet o ponad 100%
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peratury na termostacie grzejnikowym. Wzrost 
temperatury w pomieszczeniu o 2 K np. z 20oC 
do 22oC) powoduje przyrost kosztów ogrze-
wania o około 12%. W przypadku „regulo-
wania” temperatury za pomocą stale uchy-
lonego o okna, może powodować to wzrost 
kosztów ogrzewania nawet o ponad 100%.

zbyt duże stężenia CO2 w powietrzu 
w budynkach

Wiele badań naukowych wskazuje, że nad ra-
nem w sypialni z zamkniętymi drzwiami i okna-
mi, stężenie CO2 w powietrzu gwałtownie 
przyrasta. (rys. 4 ). Stężenie CO2 bywa nawet 
6-8-krotnie większe w stosunku do średniej za-
wartości w powietrzu atmosferycznym (ok.  
400 ppm CO2). Szczególnie w dużych skupi-
skach ludzi następuje szybki przyrost stężenia 
CO2. W klasach szkolnych z typową wentyla-
cją grawitacyjną, po 30 minutach lekcji zawar-
tość CO2 wzrasta nawet 10-krotnie, przekracza-
jąc wartość 4000 ppm. Już wzrost zawartości 
CO2 powyżej 1500 ppm powoduje szybki spa-
dek koncentracji czy odczucie senności osób. 
Aby móc efektywnie prowadzić zajęcia lekcyj-
ne, powinno się po każdej lekcji szeroko otwo-
rzyć okna, przynajmniej na parę minut. 
Stężenie objętościowe CO2 równe 600 ppm 
jest przeciętną granicą odczucia świeżego 
powietrza poza budynkiem. W przypadku sal 
pooperacyjnych wytyczne VDI zalecają nie-
przekraczanie wartości 1000 ppm. 
W czasie snu, gdy stężenia CO2 w powietrzu sy-
pialni nad ranem przekracza wartość 3000 ppm 
CO2 (rys. 4 ) powoduje w konsekwencji odczu-
cie braku wypoczynku i złe samopoczucie na-
stępnego dnia. Wg niektórych prac medycz-
nych może się to również wiązać ze zjawiskiem 
bezdechu, bólami głowy oraz innymi poważny-
mi konsekwencjami medycznymi.

jakie są wymagane strumienie po-
wietrza, aby utrzymać stężenie CO2 
na poziomie 1000 ppm?

Wymagane strumienie powietrza wentyla-
cyjnego dla osób w budynku zależą przede 
wszystkim od ilości wydychanego dwutlen-
ku węgla (aktywności człowieka), ale także 
od zawartości CO2 w powietrzu atmosferycz-
nym i dopuszczalnego maksymalnego stęże-
nia CO2 w powietrzu. 
Dobrym przykładem wpływu opisanych 
czynników są poniższe obliczenia. 
Założono, że dopuszczalne stężenie CO2 
w powietrzu w pomieszczeniu wynosi 1000 
ppm. Ilość wydychanego CO2 w zależności 
od czynności osób podano w tabeli 2 .
Jeżeli przyjmiemy, że powietrze atmosferycz-

Rysunek 4  Przykład 
wzrostu CO2 w konkretnym 
pomieszczeniu mieszkalnym  
(pomiary własne autora)

Pobierz

Tabela 1  Stężenie CO2  
a skutki oddziaływania  
na organizm ludzki

Pobierz

Rodzaj czynności ilość wydychanego CO2

Odpoczynek  
w pozycji leżącej 10-12 l/h

Pozycja siedząca 12-15 l/h
Lekka praca  
biurowa 19-24 l/h

Praca 
średniociężka, 
gimnastyka

33-43 l/h

tabela 2  ilość wydychanego co2  
w zależności od rodzaju czynności 
człowieka
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Przykładowe (proponowane pierwotnie  
i ostatecznie niewprowadzone!) klasy ener-
getyczne dla budynku jednorodzinnego, wy-
posażonego w system grzewczy, wentylacyj-
ny i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
podane są w tabeli 3 .
Niestety w najnowszym projekcie rozporzą-
dzenia ze stycznia 2014 r. Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju wycofało się (na razie)  
z pomysłu wprowadzenia klas energetycz-
nych budynków. Można by sądzić, że wpro-
wadzenie klas energetycznych spowodowa-
łoby to, że klienci zainteresowani budową 
nowych obiektów jeszcze mocniej zwracaliby 
uwagę na energooszczędne budownictwo. 

Wymogi eP w 2014, 2017 i 2021 r.  
dla nowych budynków w Polsce

Nowe warunki techniczne budynków, które 
weszły w życie 1 stycznia 2014 roku, przewi- 

dują dalsze zmniejszanie zapotrzebowa- 
nia nowych domów na energię pierwotną 
(EP – energia pozyskiwana bezpośrednio  
z zasobów nieodnawialnych, potrzebna do 
ogrzania obiektu i do przygotowania ciepłej 
wody). Od 2014 roku zapotrzebowanie na EP 
w nowych budynkach jednorodzinnych nie 
może być większe niż 120 kWh/(m2rok). Na rok 

ne zawiera stężenie objętościowe CO2 na 
poziomie ok. 400 ppm (obszar poza dużymi 
miastami), to dla ilości wydychanego CO2  
12 l/h dla okresu snu, obliczenia zapotrzebowa-
nia strumienia powietrza wygląda następująco : 
0,012 [m3/h na osobę]/(0,001-0,0004  
[m3/m3]) = 20 m3/h na osobę. 
W przypadku lekkiej pracy biurowej (24 l  
CO2 na godzinę) wynosi ono:
0,024 [m3/h na osobę]/(0,001-0,0004  
[m3/m3]) = 40 m3/h na osobę. 
W dużych miastach np. Warszawie czy Krako-
wie odnotowuje się wzrost stężenia dwutlen-
ku węgla w świeżym powietrzu na poziomie 
450-600 ppm. Przyjmując wartość stężenia 
CO2 równą 600 ppm i po ponownym wyko-
naniu obliczenia przy niezmienionych założe-
niach, otrzymujemy: 
0,012 [m3/h na osobę]/(0,001-0,0006  
[m3/m3]) = 30 m3/h na osobę oraz
0,024 [m3/h na osobę]/(0,001-0,0006  
[m3/m3]) = 60 m3/h na osobę.
Zapewnienie tak znacznych strumieni powie-
trza wentylacyjnego w budynkach z wenty-
lacją grawitacyjną w sposób ciągły i w pełni 
kontrolowany jest zdaniem autora w prakty-
ce nie do osiągnięcia. 
Gdy realny strumień powietrza wentylacyj-
nego w pomieszczeniu wynosi np. 10 m3/h, 
to w przypadku osoby śpiącej stężenie obję-
tościowe CO2 w pomieszczeniu wzrośnie do 
1900 ppm (zakładając, że w powietrzu at-
mosferycznym wynosi ona 400 ppm – poza 
miastami) i do 2100 ppm (analogicznie  
600 ppm – duże miasto).

Już w XIX wieku szwedzki profesor higieny 
 Elias Heyman (1829-1889) z Instytutu Karo- 
linska ze Sztokholmu, po przeprowadzeniu 
badań nad realnym działaniem wenty- 
lacji w domach i szkołach twierdził, że  
wentylacja grawitacyjna nie jest w stanie 
zapewnić odpowiedniej jakości powie-
trza wewnątrz budynków. 
Trzeba przyznać, że w przypadku nowych bu-
dynków z instalacjami grawitacyjnymi istnieją 
już efektywniejsze rozwiązania. Powietrze wen-
tylacyjne w nowych budynkach ze szczelnymi 
oknami doprowadzane jest przez nawiewni-
ki powietrza z funkcją automatycznej regula-
cji nawiewu, np. nawiewniki higrosterowalne. 
Również kratki wywiewne mogą wyposażo-
ne być w takie układy regulacji, dzięki czemu 
efektywność wentylacji wzrasta, a zapotrze-
bowanie na energię wyraźnie maleje.
To rozwiązanie nie zapewnia jednak w spo-
sób ciągły stałej wymaganej jakości powie-
trza (np. poziomu stężenia CO2 w pomiesz-
czeniach).

Ciągle brak klas energetycznych  
budynków…

W projekcie rozporządzenia z 25.09.2013  
w sprawie metodologii obliczania charakte-
rystyki energetycznej budynków... zapowie-
dziano wprowadzenie klas energetycznych 
budynków. Miały one zależeć od warto-
ści wskaźnika rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną EP 
dla c.o. i c.w.u. [kWh/(m2rok)]. Aby dom jed-
norodzinny mógł uzyskać klasę energetycz-
ną A miał zużywać mniej niż 60 kWh/(m2rok) 
energii pierwotnej na jednostkę powierzch-
ni ogrzewanej rocznie. W przypadku obiektu 
z instalacją chłodzenia zużycie to miało być 
mniejsze od 70 kWh/(m2rok). 

Planowana klasa 
energetyczna 
budynku 
jednorodzinnego 

Wartości wskaźnika 
rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię 
pierwotną eP c.o. i c.w.u. 
[kWh/(m2rok)]

A EP<60
B 60≤EP<120

tabela 3  Zapowiedziane w pierwszym 
projekcie rozporządzenia  i ostateczne 
niewprowadzone polskie klasy 
energetyczne budynków jednorodzinnych 
(bez chłodzenia) w oparciu o zużytą 
energię pierwotną

 

 
Rys. 5. Porównanie maksymalnych wskaźników EP (c.o+c.w.u) dla różnych technologii 

grzewczych i rodzajów wentylacji w referencyjnym budynku  
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i powszechnie stosowanym w Niemczech na-
rzędziem, używanym do analizy ekonomicz-
nej całkowitych równoważnych kosztów rocz-
nych dla porównania różnych technologii 
grzewczych są wytyczne Związku Inżynie-
rów Niemieckich VDI 2067. Na całkowite kosz-
ty roczne składają się koszty zużycia energii, 
koszty kapitałowe (zakłada się wzięcie stan-
dardowo oprocentowanego kredytu) oraz 
koszty konserwacji (napraw, części zamien-
nych i przeglądów). 
W kosztach kapitałowych ujęte są różne 
okresy użytkowania poszczególnych elemen-
tów instalacji np. pompa ciepła 20 lat, dol- 
ne źródło 50 lat, pomieszczenie kotłowni  
40 lat itd. W tym celu nakłady inwestycyj-
ne są przedstawiane w postaci stałych, 
rocznych kosztów kapitałowych. Koszty in-
westycyjne mnoży się przez współczynnik 
równoważnych kosztów rocznych lub współ-

czynnik opłaty rocznej, którego wartość za-
leży od okresu użytkowania określonego ele-
mentu inwestycji oraz od stopy procentowej  
i okresu kredytu.
W opisywanym przykładzie koszt roczny 
pomp ciepła typu solanka/woda wraz  
z wentylacją mechaniczną z odzyskiem cie-
pła jest porównywalny z rocznym kosztem ko-
tła gazowego kondensacyjnego w budyn-
ku z wentylacją naturalną (rys. 6 ). Przy czym 
koszty inwestycyjne pompy ciepła (na po-
czątku inwestycji) są znacząco wyższe, kosz- 
ty eksploatacji wyraźnie niższe (nawet o 45-
50%). W inwestycji w gazowy kocioł konden-
sacyjny z instalacją z kolektorami słonecz-
nymi do c.w.u. i rekuperacją roczne koszty 
znacznie przewyższają koszty roczne pomp 
ciepła z rekuperacją.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest 
zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda 

2017 przewiduje się obniżenie maksymalne-
go wskaźnika EP do wartości 95 kWh/(m2rok). 
W roku 2021 wartość EP będzie wynosić mak-
symalnie 70 kWh/m2rok.
Europejska Dyrektywa EPBD narzuca od 2021 r. 
konieczność budowy budynków (w tym do-
mów jednorodzinnych) o tzw. o niemal ze-
rowym zużyciu energii. Bardzo interesujące 
jest to, że polska definicja takich budynków 
jest związana z EP o wartości nie ok. 0 kWh/
(m2rok), a aż 70 kWh/(m2rok) w 2021 roku.
Znaczenie rozwiązania wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła widać również 
przy porównaniu zużycia energii pierwotnej 
w budynku jednorodzinnym dla technolo-
gii grzewczych w przykładowym budynku re-
ferencyjnym (obliczenia wstępne bez 100% 
gwarancji poprawności).
Na rys. 5  pokazano porównanie wskaźni-
ków EP (c.o. + c.w.u.) dla różnych technolo-
gii grzewczych przy niezmienionych założe-
niach
• Budynek dwukondygnacyjny 10x12 m, 
dach dwuspadowy A/V = 0,67 
• Lokalizacja Warszawa (temperatura projek-
towa zewnętrzna -20oC)
• Roczne zapotrzebowanie ciepła użytko-
wego dla c.o. [39 kWh/m2 rok] (w przypadku 
wentylacji grawitacyjnej wartość ta wynosi  
74 [kWh/m2])]
• Współczynnik przenikania ciepła okien  
U = 0,9 [W/(m2K)]
• Współczynnik przenikania ciepła ścian ze-
wnętrznych 0,2 [W/(m2K)]
• Współczynnik przenikania ciepła poddasza  
0,15 [W/(m2K)]
• W przypadku zastosowania wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła założono, że 
infiltracja powietrza dla budynku wynosi  
0,05 h-1 (założono, że wartość infiltracji wyno-
si 0,7 h-1 dla n50 w teście 50 Pa) oraz spraw-

ność odzysku ciepła 80% (dla wentylacji me-
chanicznej)
• Roczny współczynnik wymiany powietrza 
0,5 h-1 w przypadku zastosowania w budynku 
wentylacji grawitacyjnej.
• Współczynnik przenikania ciepła podłogi 
na gruncie 0,3 [W/(m2K)]
• Zapotrzebowanie c.w.u. ok. 4000 kWh/rok
W perspektywie kolejnych 5-7 lat należy spo-
dziewać znacznego spadku współczynnika 
nakładu energii pierwotnej wi dla energii elek-
trycznej. Tak się stało np. w Niemczech, gdzie 
wartość wi w ciągu 10 lat obniży się z 3,0 do 
1,8 (w 2016 roku). Autor jest przekonany że do 
roku 2020 w Polsce wartość wi dla energii elek-
trycznej spadnie z 3,0 do ok. 2,4. Jest to związa-
ne z przewidywanym „zazielenieniem” się pro-
dukcji energii elektrycznej w Polsce. Obecnie, 
aby uzyskać 1 kWh energii elektrycznej należy 
zużyć 3 kWh energii pierwotnej. W przyszłości 
wartość ta spadnie do 2,4. 
Oznaczałoby to, że pozycja sprężarkowych 
elektrycznych pomp ciepła pokazana na 
rys. 5  uległaby dalszemu polepszeniu się  
o 20%. W pokazanym przykładzie zarówno 
zastosowanie pompy ciepła typu solanka/
woda (gruntowa), jak i typu powietrze/woda 
pozwoliłyby osiągnąć klasę energetyczną 
A budynku. Wg aktualnych analiz w ciągu 
najbliższych kliku lat nastąpi też zwiększenie 
efektywności pomp ciepła (COP, a w konse-
kwencji SCOP) o kolejne 10-15%.

Porównanie kosztów rocznych  
opisanych rozwiązań

Aby móc poprawnie policzyć koszty finanso-
wania i porównać alternatywne rozwiązania 
o różnych okresach użytkowania elementów 
instalacji, można użyć metody całkowitych 
równoważnych kosztów rocznych. Uznanym  
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ku, takie jak A czy B. Należy mieć nadzieję, 
że również w Polsce wprowadzone zostaną 
klasy energetyczne budynków w oparciu  
o zużytą energię końcową. Również prowa-
dzona dyskusja branżowa wskazuje, że to roz-
wiązanie jest też najbardziej prawdopodob-
ne i optymalne do zastosowania w Polsce.  

z systemem wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła (rekuperacją).
Udział kosztów serwisu (napraw i części za-
miennych i przeglądów) pomp ciepła poka-
zany na wykresie, bierze się z przyjętej meto-
dologii wytycznych VDI 2067, która zakłada, 
że roczne koszty napraw (konserwacji) są na 
poziomie ok. 1-2% kosztów inwestycyjnych. 
Szwajcarskie badania pomp ciepła FAWA 
pokazują, że koszty roczne napraw i przeglą-
dów dla pomp ciepła są wyraźnie niższe i nie 
przekraczają wartości 1% rocznie. 

Klasy energetyczne budynku  
(energia pierwotna eP, czy użytkowa 
eu, a może energia końcowa eK?)

W projekcie rozporządzenia o certyfika-
cji energetycznej budynków z połowy 2013 
roku zakładano, że klasy energetyczne będą 
opierać się o zużytą energię pierwotną na 
cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 
Po wielu głosach krytyki ostatecznie MIR wy-
cofało się z takiego pomysłu. Takie kryterium 
dla systemu etykiet energetycznych budyn-
ków byłoby kompletnie niezrozumiałe dla 
właścicieli budynków. Zdaniem autora je-
dynym w pełni zrozumiałym kryterium może 
być uzależnienie klas energetycznych budyn-
ków od zużytej energii końcowej EK. Przykład 
takiego rozwiązania wdrożonego na rynku 
niemieckim pokazany jest na rys. 7  wraz  
z odpowiednim zastosowaniem różnych tech-
nologii grzewczych. Charakterystyki energe-
tyczne budynków i klasy energetyczne bu-
dynków w Niemczech od 2016 roku, będą 
opierać o zużytą energię końcową. Nowe 
świadectwa charakterystyki energetycz-
nej budynków będą też zawierać klasy ener-
getyczne budynków, podobnie jak sprzęt 
AGD czy inne urządzenia zużywające ener-

gię. Klasy energetyczne zaczynają się od kla-
sy A+, a kończą na klasie H. Najwyższe klasy 
energetyczne A+ pozwoli osiągnąć zastoso-
wanie sprężarkowych zasilanych elektrycznie 
pomp ciepła, w tym również sprężarkowych 
pomp ciepła typu powietrze/woda. Stosun-
kowo wysokie klasy energetyczne A pozwoli 
osiągnąć zastosowanie gazowych pomp cie-
pła i układów hybrydowych np. kocioł gazo-
wy z pompą ciepła typu powietrze/woda.  
W przypadku pozostałych technologii, bez 
zastosowania wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła w budynku trudno będzie 
uzyskać wysokie klasy energetyczne budyn-
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21 lutego 2014 r. wmurowano kamień 
węgielny pod budowę innowacyjnego 
centrum dydaktyczno-badawczego 
alternatywnych źródeł energii, budow-
nictwa energooszczędnego i ochrony 
środowiska Politechniki Białostockiej. 
Całkowity koszt inwestycji to ponad  
88 mln zł, z czego ok. 74,5 mln zł stano-
wią fundusze Programu Infrastruktura  
i Środowisko.
Centrum INNO-EKO-TECH, choć po-
wstaje przy Wydziale Budownictwa  
i Inżynierii Środowiska, umożliwi dzia-
łalność dydaktyczną oraz prowadze-
nie badań naukowych także innym 
wydziałom uczelni, z zakresu rozwią-
zań i technologii innowacyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem mini-
malizacji kosztów technologii wytwa-
rzania energii. W wyniku realizacji 
przedsięwzięcia powstanie nowocze-
śnie wyposażony obiekt z 36 labo-
ratoriami oraz pracowniami dydak-
tycznymi, a także z 673 stanowiskami 
badawczymi. Zakończenie realizacji 
inwestycji planowane jest na koniec  
I kwartału 2015 r.
Więcej 
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Autorzy odpowiedzi

Wyższa szkoła  
pomp ciepła P/W  
do instalacji c.o.

Pompy ciepła powietrze/woda to wciąż gorący temat zarówno, że względu na ich dużą 
dynamikę wzrostu sprzedaży na polskim rynku, jak też ze względu na postęp technologiczny. 
Pompy ciepła P/W to także trudny temat pod względem aspektów eksploatacyjnych i pracy 
tych urządzeń na potrzeby centralnego ogrzewania w okresie zimowym. 
o wyjaśnienie niektórych zagadnień poprosiliśmy producentów pomp ciepła P/W.  
Zadaliśmy 19 pytań, każdy z przedstawicieli producentów odpowiadał, na ile mógł, 
najczęściej było to 5 pytań. tym samym powstał rodzaj ciekawego poradnika: praktyczny, 
techniczny, czasami trochę intrygujący…

ATLANTIC 
Jakub Kapuśniak
Product Manager

BUDERUS 
Grzegorz Łukasik

Product Manager Bosch 
Termotechnika

DAIKIN
Erwin Szczurek 
Dział Heating

HEWALEX 
Szymon Piwowarczyk

dział techniczny  
– pompy ciepła

GALMET
Andrzej Oczoś

dyrektor handlowy

GLEN DIMPLEX 
Adam Koniszewski  

Key Account Manager

NIBE BIAWAR 
Małgorzata Smuczyńska

kierownik działu 
odnawialnych źródeł energii

PANASONIC 
Tomasz Lenarczyk 

Sales Manager
Heating & Cooling Systems

ROTEX
Jerzy Grabek 

konsultant ds. techniczno-
handlowych

ULRICH
Tomasz Kołodziejczyk 

kierownik serwisu

VAILLANT
Stefan Żuchowski 

dział techniczny, doradca 
techniczny 

VIESSMANN 
Krzysztof Gnyra  

konsultant Viessmann
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miennika pośredniego, a przez to znaczy 
spadek kosztów eksploatacji). Nie bez zna-
czenia jest łączenie dwóch funkcji przez 
jedno urządzenie – pompa ciepła oprócz 
ogrzewania może również chłodzić. Dla 
osób poszukujących komfortu takie rozwią-
zanie staje się bardzo atrakcyjne zarówno 
pod względem inwestycyjnym, jak i eksplo-
atacyjnym.
Prognozując nadal stabilny wzrost w sprze-
daży powietrznych pomp ciepła do ogrze-
wania budynków, w ciągu najbliższych 5-7 
lat powinny wyprzedzić w liczbie sprzeda-
wanych jednostek gruntowe pompy ciepła. 
Czas ten może być zdecydowanie krótszy, je-
śli pojawią się dotacje do zakupu tych urzą-
dzeń, specjalne taryfy energetyczne ob-
niżające koszty eksploatacji lub sytuacja 
polityczna wpłynie na wzrost cen gazu zim-
nego, który jest głównym konkurentem dla 
pomp ciepła na rynku grzewczym. 

Galmet: Pompy ciepła powietrze/woda pod 
względem technologicznym rozwijają się 
znacznie szybciej niż pompy solanka/woda. 
Sprzedaż tych pomp w Polsce rośnie zdecy-
dowanie szybciej niż pomp gruntowych. Ab-
solutnym hitem rynkowym o zdecydowanie 
największym współczynniku wzrostu, są pom-
py typu powietrze/woda do celów podgrza-
nia ciepłej wody. Są one alternatywą dla 
powszechnie stosowanych u nas zestawów 
solarnych. W takim zastosowaniu mogą być 
zdecydowanym liderem na rynku. Czy będą 
również liderem w zastosowaniach do ogrze-
wania i chłodzenia budynków? Obecnie 
trudno jednoznacznie na to pytanie odpo-
wiedzieć. Pompy te mają swoich zwolenni-
ków, ale mają również wiele niedoskonałości 
w technologii i stwarzają wiele problemów 
instalacyjno-eksploatacyjnych.

Panasonic: Pompy ciepła powietrze-woda 
są bardzo perspektywiczną kategorią pro-
duktową. Już teraz stanowią najszybciej roz-
wijającą się grupę spośród wszystkich rodza-
jów pomp ciepła dostępnych na polskim 
rynku. Obecnie ich sprzedaż wzrasta o oko-
ło 30% rocznie. Moim zdaniem ta dynamika 
się utrzyma i pompy ciepła powietrze-woda 
będą dalej zdobywać popularność. Progno-
zuję, że w perspektywie 2-4 lat będą one 
stanowiły wiodący produkt na rynku pomp 
ciepła.

Glen Dimplex: Dolnym źródłem powietrz-
nych pomp ciepła jest powietrze atmosfe-
ryczne, które nie ma stabilnej temperatury  
w czasie doby jak i sezonu grzewczego.  
A przez to jej parametry techniczne jak COP 
oraz moc grzewcza są zmienne. 

ulrich: Pompy gruntowe ze względu na kosz-
ty, ilość niezbędnego miejsca i rodzaj pod-
łoża nie wszędzie są możliwe do zainstalo-
wania. Pompy ciepła typu powietrze/woda 
muszą mieć zapewnione odpowiednie za-
silanie elektryczne. Wskazane jest, aby za-
silanie elektryczne dla pompy zostało wy-
kone oddzielne i zabezpieczone własnym 
bezpiecznikiem. Obciążenie podczas pra-
cy pompy może przekraczać nawet 3-4 kW 
chwilowego poboru mocy, a co za tym idzie, 
nie każda standardowa instalacja 230 V po-
zwala na nieprzerwaną pracę takiego urzą-
dzenia. Instalacje dla pomp zasilanych na-
pięciem trójfazowym, dużo lepiej znoszą 

Viessmann: Pompy powietrzne są jednym  
z możliwych sposobów na ogrzewanie domu 
– dla jednych będzie to dobre rozwiązanie, 
dla innych niekoniecznie. 
Żeby stały się liderem, potrzebne jest upo-
wszechnienie się technologii budownictwa 
energooszczędnego. Będą cieszyły się tym 
większym zainteresowaniem, im wyższe będą 
ceny tradycyjnych paliw. Z pewnością, do 
wzrostu zainteresowania pompami powietrz-
nymi przyczyniłyby się korzystne ceny prą-
du dla ekologicznego ogrzewania, jakimi są 
pompy ciepła. 

ulrich: Pompy ciepła powietrze-woda z po-
wodu niewielkich nakładów finansowych, 
prostej instalacji i większej efektywności cie-
szą się coraz większą popularnością. Prze-
widuje się, że już za kilka lat w 50% nowo 
powstających gospodarstwach domo-
wych alternatywnym źródłem pozyskiwa-
nia energii będą pompy ciepła. Kompak-
towe rozmiary tych urządzeń, zwiększająca 
się sprawność, coraz niższe koszty instala-
cji i zużycia energii w porównaniu z trady-
cyjnymi podgrzewaczami przyczynią się do 
wzrostu ich popularności. Pompy ciepła po-
wietrze-woda są przystosowane do monta-
żu na zewnętrz budynku. Zaletą pompy cie-
pła jest prostota montażu i bezproblemowa 
eksploatacja. Nie ma potrzeby wykonywa-
nia rozległych otworów nawiewnych w ścia-
nach budynku jak w przypadku wewnętrz-
nych pomp monoblokowych. W przypadku 

pompy ciepła P/W instalator musi wykonać 
tylko jedno, stosunkowo niewielkich rozmia-
rów przejście przez ścianę budynku, którym 
zostaną przepuszczone przewody wod-
ne i elektryczne. Jednostka główna pompy 
może być zainstalowana w dowolnym miej-
scu, może być postawiona bezpośrednio 
na gruncie, dodatkowym stelażu lub zawie-
szona na ścianie. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu odgłosy jej pracy, maksimum ~50 dB, nie 
docierają do pomieszczeń wewnątrz budyn-
ku. Dodatkowe wygłuszenia, kształt łopat, 
modulowana praca wentylatora i inne no-
winki techniczne zwiększają komfort użytko-
wania pompy ciepła.

Glen Dimplex: W Polsce dominują gruntowe 
pompy ciepła, natomiast powietrzne pompy 
ciepła z roku na rok zwiększają swój udział. 
Nowe konstrukcje powietrznych pomp ciepła 
osiągają już współczynniki COP = 4 przy  
A2/W35 wg PN EN 14511, dzięki czemu sta-
ją się konkurencyjne do tradycyjnych pomp 
gruntowych i coraz częściej są wybierane 
przez Inwestorów.

Hewalex: Rynek pomp ciepła w Polsce jest 
w fazie stabilnego wzrostu – w szczególno-
ści dotyczy to powietrznych pomp ciepła do 
ogrzewania budynków. W ostatnich latach 
można zaobserwować przyrosty sprzedaży 
tego typu urządzeń o 20-30% w porównaniu 
do roku poprzedniego. 
Atrakcyjność zdecydowanie wzrosła, gdy co-
raz bardziej dostępne cenowo stały się urzą-
dzenia pracujące z modulowaną mocą 
grzewczą (zdecydowanie niższe koszty eks-
ploatacji, możliwość pominięcia dużego bu-
fora, dłuższa żywotność, lepsze współczynni-
ki efektywności) oraz jednostkom rozdzielnym 
typu split (brak konieczności stosowania wy-

1. Czy i w jakim czasie  
pompy ciepła powietrza mają 
szansę być leaderem w rynku 
pomp ciepła w Polsce?

2. Co jest największym  
problemem w eksploatacji  
p.c. P/W?
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takie przeciążenia. Zaniki zasilania, te nieza-
mierzone i występujące bardzo rzadko, są 
częstą przyczyną zamarzania elementów 
pomp w jednostkach zewnętrznych w okre-
sie zimowym. W takich przypadkach nale-
ży zapewnić możliwość opróżnienia instalacji 
wodnej z jednostki zewnętrznej.

Hewalex: Powietrzne pompy ciepła mimo 
wielu zalet mają niestety też pewne wady, 
lub inaczej – ograniczenia. 
Jednym z nich jest uznanie powietrznych 
pomp ciepła jako źródeł, które nie mogą być 
samodzielnym źródłem grzewczym w budynku 
dla naszego klimatu. Najlepsze pompy ciepła 
mogą pracować do temperatury ok. -25oC, 
ale ze znacznie wówczas obniżoną mocą 
grzewczą. Ze względu na spadek mocy w ni-
skiej temperaturze zaleca się wprowadzanie 
od wyliczonej wartości temperatury otoczenia 
wspomagania ogrzewania innym urządzeniem 
grzewczym, np. grzałką elektryczną. 
Z punktu widzenia użytkownika powietrznej 
pompy ciepła minusem jest czyszczenie pa-
rowacza co najmniej dwa razy rocznie lub 
częściej, jeśli istnieje taka potrzeba. Ze wzglę-
du na wykraplanie się kondensatu na pa-
rowaczu, często jest on zanieczyszczany ku-
rzem lub innymi nieczystościami (np. liśćmi). 
W tym momencie efektywność urządzenia 
drastycznie spada.
Oczywiście dużym minusem jest powstawa-
nie lodu na parowaczu, gdy pompa ciepła 
pracuje na powietrzu wilgotnym, a jednocze-
śnie o dość niskiej temperaturze. Rozmraża-
nie parowacza jest stratą energii, jednak jest 
to konieczny proces do prawidłowej pracy 
urządzenia.

Panasonic: Jeśli instalacja z pompą ciepła 
sprawdzonego producenta jest poprawnie 

zaprojektowana i wykonana, to nie powin-
na sprawiać żadnych problemów eksplo-
atacyjnych. Warunkiem jest prowadzenie 
regularnych przeglądów i prac konserwacyj-
nych. Szczególną uwagę należy poświęcić 
czyszczeniu filtrów po stronie instalacji wod-
nej, zapewnieniu jakości wody w zakresach 
wskazanych przez danego producenta oraz 
czyszczeniu wymiennika agregatu pompy 
ciepła, jeśli jest on narażony na zabrudzenia. 

Galmet: Jednym z poważnych problemów 
eksploatacyjnych pomp ciepła typu powie-
trze/woda jest skuteczny i niezawodny spo-
sób odszraniania elementów zewnętrznych 
pompy oraz malejąca moc grzewcza pom-
py, uzależniona od temperatury powietrza 
zewnętrznego.

Vaillant: Poziom emitowanego hałasu nie 
powinien przekraczać 45 dB(A) w ciągu dnia  
i 40 dB(A) nocą. Jednak dla dobrych relacji  
z sąsiadami należy zadbać, by poziom hała-
su był jak najniższy. Należy przy tym pamię-
tać, że ustawienie pompy ciepła w pobliżu 
twardej powierzchni, np. beton, asfalt, kostka 
brukowa może powodować wskutek odbicia 
wzrost poziomu hałasu. Podobnie ustawienie 
pompy ciepła w pobliżu ściany, a w szcze-
gólności w wewnętrznym narożniku ścian po-
woduje wzrost poziomu hałasu. 
Na obniżenie hałasu ma wpływ roślinność 
znajdująca się w pobliżu i oczywiście odle-
głość. W przypadku niektórych pomp ciepła 

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

r
ek

la
m

a

OSZCZĘDZAJ Z NIBE

CIEPŁO Z GRUNTU TAŃSZE O 3000 zł – gruntowe pompy ciepła 
NIBE F1126/F1226 w niewiarygodnie niskich cenach!
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Kup pompę ciepła w promocji i zachowaj resztę
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NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, Infolinia: 0801 003 066, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl
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3. jakie są wymogi głośności 
w Polsce – jak podejść 
praktycznie do tej sprawy  
przy pompach ciepła P/W?

http://www.biawar.com.pl
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Galmet: Problem odszraniania elementów 
zewnętrznych pompy ciepła tego typu (pa-
rowników) jest jednym z poważniejszych,  
który może decydować o jej poprawnym  
i efektywnym energetycznie zastosowaniu. 
Stosowane dotychczas metody polegają-
ce m.in. na zastosowaniu dodatkowej grzał-
ki, obiegu odwróconego pompy ciepła lub 
innego, dodatkowego źródła ciepła powo-
dują zdecydowany spadek współczynnika 
SCOP, mówiącego o efektywności energe-
tycznej pompy.

Vaillant: Największe tempo zmian konstruk-
cji pomp ciepła widać właśnie na przy-
kładzie jednostek typu powietrze/woda. 
Pojawiające się zmiany mają na celu zwięk-
szenie efektywności systemu, wydłużenie 
czasu pracy bez wspomagania grzałki, ob-
niżenie poziomu hałasu i ułatwienie monta-
żu systemu. Przykładowe zmiany to wprowa-
dzenie elektronicznie sterowanych zaworów 
rozprężnych czy układów wtrysku pary 
czynnika. Dzięki temu udało się uzyskać wy-
soką efektywność, pracę pompy ciepła na-
wet do -20oC, czy możliwość uzyskania wy-
sokiej temperatury wody w instalacji nawet 
przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Praw-
dopodobnie w najbliższej przyszłości poja-
wią się modele pomp ciepła, które będą 
mogły dostarczać wodę o jeszcze wyższej 
temperaturze niż dzisiejsze 55-62oC. Pozwoli 
to w przyszłości z łatwością stosować pom-
pę ciepła typu powietrze/woda do moder-
nizacji starej instalacji, np. z kotłem olejo-

wym czy zasilanym gazem płynnym.
Inne zmiany, jakie pojawiły się w ostatnich la-
tach to zastosowanie energooszczędnych 
pomp obiegowych, a także zastosowanie 
wentylatorów o kształcie i konstrukcji reduku-
jących znacznie poziom hałasu. Ważną kwe-
stią są też sterowniki pomp ciepła powietrze/
woda, które pozwalają na automatyczne za-
rządzanie kilkoma źródłami ciepła i załącza-
nie ich w zależności od tego, które urządze-
nie w danej chwili będzie w stanie najtaniej 
dostarczyć energię. W tym celu sterownik 
analizuje koszt jednostki energii na podsta-
wie ceny nośnika energii, ale i szacowanej 
efektywności przy aktualnych parametrach 
instalacji.

Panasonic: Rozwój pomp ciepła powie-
trze/woda odbywa się w dwóch kierunkach. 
Pierwszym z nich jest doskonalenie parame-
trów technicznych urządzeń, drugim możli-
wość współpracy z innymi systemami.
Projektanci nowych pomp ciepła P/W wpro-
wadzają usprawnienia przede wszystkim  
z myślą o zwiększaniu współczynników efek-
tywności, zwłaszcza podczas ich pracy w ni-
skiej temperaturze. Celem jest „spłaszczanie” 
charakterystyk wydajności grzewczej, czy-
li ograniczenie spadku wydajności wraz ze 
spadkiem temperatury zewnętrznej. Bardzo 
ważną kwestią jest również zmniejszanie ha-
łasu emitowanego przez jednostki, tak aby 
ich praca nie była uciążliwa dla osób korzy-
stających z danego obiektu. Rozwój pomp 
ciepła powietrze/woda zwiększa także moż-
liwości sterowania, umożliwiając kontrolowa-
nie wielu różnorakich obiegów grzewczych. 
Prace projektantów związane z rozszerza-
niem zdolności współpracy z innymi systema-
mi dotyczą m.in. tworzenia układów z tzw. 
inteligentnymi sieciami energetycznymi. Po-

umieszczenie jednostki zewnętrznej nawet je-
dynie o 5 m od granicy działki może sprawić, 
że poziom hałasu spada z 45 do 30 dB(A). 
Bardzo ważnym jest, więc zachowanie odpo-
wiedniej odległości podczas wyboru miejsca 
zainstalowania jednostki zewnętrznej. 
Jeśli chodzi o same pompy ciepła, to wie-
le modeli jest wyposażonych w specjalne 
funkcje obniżające poziom hałasu. Jest to 
realizowane na przykład poprzez redukcję 
prędkości wentylatora wraz ze wzrostem tem-
peratury zewnętrznej. Dzięki temu hałas jest 
najwyższy tylko zimą, gdy z reguły mamy za-
mknięte okna. Latem zaś prędkość wentyla-
tora jest dużo niższa i nawet przy otwartym 
oknie czy przebywając w ogrodzie, czę-
sto wręcz nie słyszymy hałasu emitowane-
go przez jednostkę. Szczególnie dotyczy to 
pomp ciepła typu split z układem glikolo-
wym, gdzie w jednostce zewnętrznej jedy-
nym elementem ruchomym jest wentylator.

Glen Dimplex: W pompach powietrznych 
pozyskiwanie ciepła z powietrza atmosfe-
rycznego odbywa się w sposób wymuszony 
za pomocą wentylatora (ów). Ruch powie-
trza powoduje hałas. Dlatego dziś konstruk-
cje łopatek oraz powierzchnie chłodnic 
lamelowych są tak konstruowane, aby wy-
eliminować skutki uciążliwego hałasu. W no-
wych konstrukcjach pomp ciepła poziom 
mocy akustycznej urządzenia np. LA 6TU 
marki Dimplex wynosi 52 dB(A), natomiast 
poziom ciśnienia akustycznego w odległości 
10 m wynosi 24 dB(A).

atlantic: W przypadku pomp ciepła marki 
Atlantic nie ma problemów z odmrażaniem 
parowników. Proces odbywa się automatycz-
nie (o rozpoczęciu i zakończeniu cyklu od-
mrażania decyduje kilkanaście różnych czyn-
ników). Następuje chwilowe „odwrócenie” 
obiegu termodynamicznego i wykorzystanie 
ciepła zgromadzonego w buforze znajdu-
jącego się w jednostce wewnętrznej. Dzięki 
temu do procesu odmrażania pompa ciepła 
nie potrzebuje dodatkowych grzałek elek-
trycznych. Ważne jest, aby podczas monta-
żu jednostki zewnętrznej stosować się do wy-
tycznych producenta.

Rotex: Rozmrażanie parownika odbywa się 
w większości za pomocą gorącego gazu. Je-
śli na parowniku powstanie oblodzenie, za-
wór 4-drogowy w module chłodniczym kie-
ruje gorący gaz bezpośrednio ze sprężarki 
do parownika. Proces rozmrażania przebie-
ga bardzo szybko i jest energooszczędny. 
Odmrażanie parownika realizowane jest po-
przez odwrócenie obiegu termodynamicz-
nego. Jeżeli urządzenie jest zamontowane 
zgodnie z wytycznymi producenta – z odmra-
żaniem nie powinno być żadnych proble-
mów nawet w naszych warunkach klimatycz-
nych. Jeżeli moduł zewnętrzy np. zostanie 
zamontowany tak, że nie będzie swobodne-
go odpływu wody z parownika po pewnym 
czasie może nastąpić zablokowanie wentyla-
tora przez warstwę lodu. 

Glen Dimplex: W powietrznych pompach 
ciepła odszranianie najczęściej odbywa się 
poprzez odwrócenie obiegu chłodniczego. 
Proces ten następuje w zależności od tempe-
ratur i wilgotności powietrza atmosferyczne-
go. Ta technologia nie sprawia żadnych pro-
blemów. 

4. Czy występują problemy 
z odmrażaniem parowników 
pomp ciepła?

5. jakie widać zmiany  
w budowie pomp ciepła  
P/W?

http://www.instalreporter.pl
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Galmet: Stosowane obecnie konstrukcje 
oraz czynniki chłodnicze zapewniają skutecz-
ną pracę pomp ciepła typu P/W do tempe-
ratury zewnętrznej ok. -20oC. Być może już 
niedługo rozwój technologiczny tych urzą-
dzeń pozwoli na rozszerzenie tego zakresu 
temperatury.  

nibe Biawar: Tak, mamy w ofercie pompy 
ciepła na powietrze zewnętrzne do ustawie-
nia na zewnątrz budynku, które zostały zapro-
jektowane specjalnie do klimatu Skandynawii 
i mają możliwość pracy do temperatury ze-
wnętrznej -25°C. Są to modele F2030 (7kW,  
9kW) oraz F2300 (14kW, 20kW). W połączeniu  
z centralą wewnętrzną VVM 310/320/500  
(w zależności od mocy pompy ciepła) pom-
py te tworzą kompletny system grzewczy za-
pewniający komfort cieplny i ciepłą wodę 
użytkową w domach jednorodzinnych. 

łączenie pompy ciepła, ogniw fotowoltaicz-
nych oraz inteligentnych liczników zużycia 
prądu pozwala nie tylko na zmniejszenie kon-
sumpcji energii i związanych z tym kosztów, 
ale także na pobór jej z sieci w momentach 
mniejszego obciążenia. W celu ograniczenia 
kosztów ogrzewania rozszerza się też kompa-
tybilność pomp ciepła powietrze-woda z in-
nymi źródłami ciepła: kolektorami słoneczny-
mi, kominkami, piecami, etc. 
Nie można także zapominać o trendzie zwią-
zanym ze sterowaniem układami z użyciem 
pompy ciepła, czyli rozwijanej możliwości 
kontrolowania ich za pomocą aplikacji mo-
bilnych – praktycznie z dowolnego miejsca 
na świecie, gdzie dostępne jest podłączenie 
do internetu. 

Glen Dimplex: W powietrznych pompach 
ciepła widać optymalizację kształtu wenty-
latora i chłodnicy lamelowej w celu redukcji 
hałasu oraz ulepszenie układu chłodnicze-
go pompy ciepła w celu zwiększenia współ-
czynnika wydajności COP.

Buderus: Konstruktorzy pomp ciepła dążą 
do tego, aby sprawność działania pomp cie-
pła P/W dorównywała pompom ciepła czer-
piącym ciepło z gruntu, dlatego stosowane 
są różne zabiegi konstrukcyjne pozwalają-
ce na poprawę efektywności działania urzą-
dzeń. Jednym z nich jest zastosowanie elektro-
nicznych zaworów rozprężnych, dzięki którym 
wzrasta wykorzystanie parownika pompy cie-
pła, co pozwala na uzyskanie większej ilo-
ści energii z powietrza w jednym cyklu pra-
cy. Kolejnym zabiegiem jest coraz częstsze 
stosowanie sprężarek inwerterowych (zmien-
na prędkość obrotowa), co pozwala na zmia-
nę wydajności cieplnej pompy ciepła i do-
stosowywanie się zapotrzebowania na ciepło 

budynku. Oprócz uzyskiwania wysokiej efek-
tywności coraz częściej poszukiwaną funk-
cją wśród pomp ciepła P/W jest chłodzenie, 
dlatego konstruuje się urządzenia rewersyjne. 
Pompy ciepła P/W mogą również służyć do 
ogrzewania budynków modernizowanych. W 
tym wypadku często potrzebna jest pompa 
ciepła o wyższej temperaturze zasilania, co 
wymaga specjalnej konstrukcji sprężarki. 

Viessmann: Technologia powietrznych 
pomp ciepła jest stale rozwijana. Efektem 
tego jest skutecz-
ne wykorzysta-
nie niskiej tempe-
ratury powietrza 
do oszczędne-
go ogrzewania, 
np. przy tempe-
raturze powietrza 
-20oC, pompy cie-
pła Vitocal pracu-
ją z efektywnością 
ponad 2 (COP>2), 
przy stosunkowo 
niewielkim spad-
ku mocy grzew-
czej. Przykładowo, 
pompa typu Split 
Vitocal 200-S, 222-
S, 242-S, o nominal-
nej mocy grzew-
czej 7,57 kW, COP 
3,79 (dla A2/W35, 
wg PN-EN 14511); 
moc grzewcza 
przy temperaturze 
powietrza -20oC: 
7,04 kW, COP 2,28 
(A-20/W35, wg PN-
-EN 14511).
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Sprawdź szczegóły na www.PromocjePompy.pl

6. Czy pompy ciepła P/W mogą 
pracować do -25 (-30)oC?
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atlantic: Nie ma problemów z eksploata-
cją pomp ciepła w warunkach o szczególnie 
chłodnym klimacie. W takich przypadkach 
stosujemy urządzenia do tego dostosowa-
ne czyli np. pompy ciepła Alfea Excelia. Jak 
zawsze szczególną uwagę należy zwrócić 
na odpowiedni dobór pompy, biorąc pod 
uwagę niskie temperatury zewnętrzne zimą. 
Oczywiście na etapie oferty dla inwestora 
musimy sprawdzić, czy obiekt nadaje się do 
współpracy z pompą ciepła. W takich wa-
runkach nieuniknione jest też wsparcie pom-
py grzałką elektryczną lub innym źródłem 
ciepła, które w skrajnie niskich tempera-
turach zapewni odpowiedni zapas mocy 
grzewczej. Oczywiście należy się liczyć z fak-
tem, że koszty ogrzewania będą wyższe niż 
np. w Polsce Centralnej, jednak zastosowanie 
pompy ciepła nadal pozostaje opłacalne. 

Buderus: Na początku należy zawsze spraw-
dzić czy podane współczynniki COP dla 
pomp ciepła są mierzone wg tej samej nor-
my. Jest to szczególnie istotne, ponieważ spo-
sób pomiaru efektywności działania pomp 
ciepła może wpływać na wynik tego po-
miaru. Aktualnie obowiązująca norma dot. 
pomp ciepła to EN 14511. Drugą istotną kwe-

stią jest sprawdzenie, jakie warunki były  
w czasie pomiaru COP. Jest to zakodowane 
w oznaczeniu A2W35 lub A7W35. A2 ozna-
cza, że powietrze w czasie pomiaru mia-
ło temperaturę 2oC, w przypadku A7 wiemy, 
że temperatura powietrza wynosiła 7oC. Dru-
ga część oznaczenia W35 wskazuje na to, że 
temperatura zasilania (wody wypływającej 
z pompy ciepła) wynosi 35oC. Efektywność 
działania pompy ciepła rośnie wraz ze wzro-
stem temperatury powietrza, a zatem ich 
porównywanie przy różnych parametrach 
temperaturowych 2oC i 7oC jest błędne, po-
nieważ COP dla temperatury powietrza 7oC 
jest wyższe.

Viessmann: Porównanie parametrów pom- 
py ciepła, przy temperaturze powietrza 2oC  
i 7oC, będzie mało obiektywne i nie powie 
zbyt wiele o efektywności urządzenia. Tylko 
porównanie pomp ciepła dla takich samych 
warunków pracy będzie właściwe i rzetelne. 
COP i moc grzewcza pompy ciepła, mogą 
zmieniać się w szerokim zakresie wraz z  ob-
niżaniem temperatury powietrza, jak i przy 
podnoszeniu temperatury wody grzewczej. 
Warto więc sprawdzić, jaka jest efektywność 
pompy dla różnych warunków pracy, np. przy 
temperaturze powietrza 2oC, -5oC, -10oC,  
a nawet -15 czy -20oC, jeśli urządzenie ma pra-
cować przy tak niskiej temperaturze. 

nibe Biawar: Nie, takie porównanie jest 
błędem. COP w dużej mierze zależy od tem-
peratury zewnętrznej. Przy tej samej tem-
peraturze czynnika w instalacji grzewczej 
(35°C) wartość  współczynnika COP będzie 
wzrastać wraz ze wzrostem temperatury dol-
nego źródła, jakim jest powietrze zewnętrz-
ne. COP przy A7W35 będzie więc wyższe niż 
przy A2W35.

Viessmann: Z pewnością, skoro niektó-
re firmy oferują takie urządzenia. Warto tyl-
ko sprawdzić, czy przy temperaturze: -25oC, 
praca pompy ciepła będzie jeszcze opła-
calna – czy nie będzie zużywać więcej prą-
du od zwykłej grzałki elektrycznej. 

Daikin: Na dzień dzisiejszy w urządzeniach 
dobrej klasy dostosowanych do zimowego 
klimatu zakres pracy do -25oC jest gwaranto-
wany przez producenta. Poniżej tej tempera-
tury praca też ma miejsce choć w wypadku 
zaistnienia warunków mogących spowodo-
wać uszkodzenie sprężarki, praca ta może 
być chwilowo zatrzymana. Zatem odpo-
wiedź jest jak najbardziej pozytywna.

Vaillant: Wiele osób uważa, że pompa cie-
pła P/W pracuje samodzielnie jedynie do 5oC, 
a potem następuje automatyczne załączenie 
grzałki czy kotła. W praktyce dziś w wielu przy-
padkach grzałka dołącza się dopiero przy -10 
czy -12oC. Tegoroczna zima była bardzo ła-
skawa. Skrajnie niskie temperatury występo-
wały tylko przez kilka dni. W wielu instalacjach 
właśnie tylko w ciągu tych kilku dni, a właści-
wie nocy, gdy temperatura na zewnątrz spa-
dała do -15oC, czy -18oC załączała się grzał-
ka. W pozostałej części sezonu grzewczego 
pracowała wyłącznie sprężarka. Wszystko za-
leży oczywiście z jednej strony od charaktery-
styki pracy pompy ciepła, zależności jej mocy 
od temperatury zewnętrznej i z drugiej stro-
ny od strat ciepła budynku. Im mniejszy jest 

spadek mocy pompy ciepła wraz ze spad-
kiem temperatury zewnętrznej, tym dłużej 
może ona samodzielnie zasilać budynek bez 
współpracy z grzałką czy kotłem. Patrząc od 
strony potrzeb energetycznych budynku, im 
niższe są straty ciepła, tym dłużej udaje się 
pokrywać je jedynie pracą pompy ciepła. 
Z tego powodu w budynkach energoosz-
czędnych coraz łatwiej jest zapewnić samo-
dzielną pracę pompy ciepła przez cały rok, 
ewentualnie z wyłączeniem kilku najzimniej-
szych nocy.  Dodatkowo wiele osób decy-
dujących się na zastosowanie pompy ciepła 
powietrze/woda korzysta również z kominka  
z płaszczem wodnym. W takim przypadku 
podczas największych mrozów kominek uzu-
pełnia efekty pracy pompy ciepła, wyklucza-
jąc potrzebę uruchamiania grzałki. 

Galmet: Grzałka jest standardowym wypo-
sażeniem większości pomp ciepła typu po-
wietrze/woda. Stanowi ona źródło ciepła 
zapasowego oraz jest niezbędna w proce-
sie przegrzewania zasobników ciepłej wody 
przeciwko bakterii Legionella. W wielu przy-
padkach jest również elementem umożliwia-
jącym odszronienie parownika pompy. 
Jej zastosowanie i praca jest rzeczą natural-
ną w tego typu pompach. 

ulrich: NIE, należy pamiętać, że pompa cie-
pła nie jest samowystarczalna.
W okresie zimowym, przy długotrwałych 
okresach ujemnej temperatury poniżej -10°C, 
zaleca się współpracę z innym źródłem cie-
pła, kotłem gazowym, olejowym czy grzał-
ką elektryczną, aby zapewnić oczekiwaną 
temperaturę wody. Dodatkowe źródła grza-
nia pozwalają pompie przetrwać najbardziej 
mroźne dni, statystycznie w Polsce to ~10 dni 
w roku z temperaturą poniżej -10°C.

8. jakie są doświadczenia  
z pracą urządzeń w chłodnych 
warunkach np. zakopane, 
suwałki?

9. Czy można porównywać 
COP p.c. powietrze/woda dla 
parametrów a2W35 i a7W35?

7. Czy pompa ciepła może 
pracować efektywnie 
w polskich warunkach 
klimatycznych bez grzałki?

http://www.instalreporter.pl


Vaillant: Oczywiście zdarzają się takie sytu-
acje, gdzie w sąsiednich budynkach o po-
dobnej konstrukcji i podobnym standardzie 
izolacji pracuje pompa ciepła typu solan-
ka/woda, a w drugim typu powietrze/woda 
i ta ostatnia ma niekiedy wyższą efektyw-
ność. Jest to najczęściej spowodowane kon-
figuracją instalacji i parametrami dolnego  
i górnego źródła ciepła. Taka sytuacja może 
mieć miejsce na przykład, gdy pompa cie-
pła typu solanka/woda będzie współpraco-
wała z grzejnikami, a pompa ciepła powie-
trze/woda z instalacją podłogową. Zdarza 
się również, że zastosowano pompę ciepła 
solanka/woda o mocy znacznie niższej od 
zapotrzebowania budynku. Dodatkowo nie 
dostosowano do tego przypadku wielko-
ści dolnego źródła. W takiej sytuacji docho-
dzi do znacznego obciążania dolnego źró-
dła i spadku jego temperatury, co powoduje 
spadek efektywności instalacji i dalszy spa-
dek mocy. W konsekwencji czas pracy grzał-
ki elektrycznej czy innego, dodatkowego źró-
dła ciepła wydłuża się, a koszty ogrzewania 
budynku rosną. Takie sytuacje najczęściej są 
konsekwencją poszukiwania redukcji kosz-
tów instalacji poprzez zastosowanie mniejszej 
mocy pompy ciepła i redukcji wielkości insta-
lacji dolnego źródła. 

nibe Biawar: Tak, takie sytuacje mogą mieć 
miejsce. W przypadku gdy pompa ciepła 

powietrze/woda zasilana jest ciepłym po-
wietrzem pochodzącymi np. z pracujących 
maszyn (np. 25°C) możemy otrzymać wyższy 
współczynnik COP dla pomp powietrznych 
niż dla pomp gruntowych. Taka sytuacja 
może mieć również miejsce w budynkach 
wykorzystywanych sezonowo w okresie let-
nim/przejściowym. 
Koszty ogrzewania dla poszczególnych roz-
wiązań ciężko jest oszacować bez konkret-
nych danych, założeń bądź koncepcji roz-
wiązania instalacji. 

Glen Dimplex: Tak, występują takie sytuacje 
kiedy temperatura powietrza jest powyżej 
5oC. Jeżeli chodzi o roczne koszty eksploata-
cyjne, to są one około 30% wyższe w porów-
naniu do pomp gruntowych.

ulrich: Pompy ciepła typu powietrze-woda 
to źródła niskotemperaturowe. Ich praca jest 
najbardziej efektywna z niskotemperaturo-
wymi instalacjami grzewczymi, np. ogrzewa-
niem podłogowym. Pompy ciepła podgrze-
wają wodę do temperatury około 55°C.  
Do ogrzewania grzejnikowego taka tempe-
ratura może być niewystarczająca. Spraw- 
dzi się i zapewni jednak właściwy komfort  
w ogrzewaniu podłogowym.

Panasonic: Efektywność takich układów za-
leży od rodzaju grzejników, do których pod-
łączone są pompy ciepła powietrze-woda. 
Jeśli standardowa jednostka ma dobrane 
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11. Czy pompy ciepła P/W 
pracują efektywnie  
w instalacjach grzewczych  
z grzejnikami?

10. Czy występujące sytuacje,  
że pompa ciepła P/W jest 
bardziej efektywna niż pompa 
ciepła typu solanka/woda? jakie 
są różnice w kosztach ogrzewania 
pomp ciepła P/W i s/W?

http://www.ulrich.com.pl
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Glen Dimplex: Dla pomp ciepła „typu split 
glikolowe” używa się nazwy powietrzna pom-
pa ciepła typu monoblok. 
W konstrukcji takiej pompy występuje kom-
pletny układ chłodniczy (parownik oraz skra-
placz w jednej obudowie). 
W pompach ciepła typu split układ chłodni-
czy jest podzielony. Na zewnątrz występuje 
parownik natomiast wewnątrz budynku skra-
placz połączony ze sobą czynnikiem chłod-
niczym.

Hewalex: Sprężarki modulowane, inaczej in-
werterowe były rewolucją w pompach cie-
pła do ogrzewania budynków, a zwłaszcza 
w przypadku urządzeń wykorzystujących po-
wietrze jako źródło ciepła. 
Dzięki zastosowaniu tej technologii:
- można zrezygnować z dużego bufora, który 
miał utrzymywać minimalny czas pracy sprę-
żarki w trakcie jednego cyklu, w sytuacji niż-
szego zapotrzebowania ciepła.
- podczas pracy sprężarki z mniejszą niż pro-
jektowa mocą, pompa ciepła osiąga wyższy 
współczynnik efektywności (parowacz i skra-
placz są przewymiarowane w porównaniu 
do mocy urządzenia, przez co przemiany są 
pełniej wykorzystane),
- urządzenie ma dłuższą żywotność – pompa 
ciepła ma możliwość regulacji mocy, np. do 
10% projektowej mocy. Zamiast się wyłączać 
i po jakimś czasie ponownie uruchamiać, au-
tomatyka dopasowuje moc grzewczą pom-
py ciepła do zapotrzebowania cieplnego 
budynku. Taki model pracy ogranicza nam 

częste włączenia/wyłączenia sprężarki, a 
więc najważniejsze czynniki zmniejszające 
żywotność,
- cichsza praca zwłaszcza w momencie star-
tu i zakończenia cyklu grzewczego,
- mniejszy prąd rozruchowy ze względu na 
stopniowe rozpędzanie się sprężarki do mocy 
projektowej.

nibe Biawar: Pompa ciepła wyposażona  
w modulowaną sprężarkę dopasowuje się 
automatycznie do zmiennego zapotrzebo-
wania na ciepło w ciągu roku, bez skoków 
poboru energii, co powoduje jeszcze niższe 
rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę, za-
pewniając optymalną produkcję czynnika 
grzewczego w ciągu całego roku.
Pompa F2040 (8 kW, 12 kW, 16 kW) dzięki mo-
dulowanej sprężarce ma funkcję rewersyjną  
z możliwością chłodzenia.

Glen Dimplex: W układzie chłodniczym naj-
ważniejszym elementem jest sprężarka. Wy-
stępują w niej elementy trące. Ze względu na 
to są one smarowane poprzez tworzenie tzw. 
filmu olejowego. Zmiana prędkości obrotowej 
sprężarki może doprowadzić do jego prze-
rwania, a co za tym idzie przytarć elemen-
tów trących sprężarki. 
Odnosząc się teraz do pytania modulowa-
na sprężarka daje dostosowanie się mocy 
grzewczej do aktualnego zapotrzebowania 
na nią przez budynek. 

grzejniki wysokotemperaturowe, trudno bę-
dzie o uzyskanie wysokiej efektywności.  
Z tego powodu coraz więcej producentów 
tworzy specjalne serie urządzeń dostosowa-
nych do poszczególnych rodzajów grzejni-
ków. W rezultacie pojawiają się pompy cie-
pła powietrze/woda produkujące wodę  
o temperaturze 65°C dedykowane tradycyj-
nym grzejnikom żeliwnym, jak i modele o niż-
szej wydajności grzewczej, stworzone z myślą 
o pracy z instalacjami niskotemperaturowymi.

Vaillant: W przypadku klasycznej pompy 
ciepła typu split pomiędzy jednostkami prze-
pływa czynnik ziębniczy, np. R410a, który  
w jednostce zewnętrznej odebrał ciepło od 
powietrza i po sprężeniu osiągnął wysoką 
temperaturę i płynie do jednostki wewnętrz-
nej gdzie oddaje ciepło do instalacji grzew-
czej. Wymaga to wykonania instalacji chłod-
niczej łączącej obie jednostki, opróżnienia jej  
z powietrza i napełnienia czynnikiem. Bardzo 
ważna jest przy tym dokładność, unikanie 
wycieków, jak i odpowiednie zaizolowanie 
rur, ponieważ płynie nimi czynnik o wysokim 
ciśnieniu i temperaturze. 
Innym rozwiązaniem jest pompa ciepła typu 
split z dodatkowym obiegiem wodnego roz-
tworu glikolu. W tym przypadku pomiędzy 
jednostkami krąży tylko płyn niezamarza-
jący, a nie czynnik ziębniczy. Jednostka ze-
wnętrzna jest tylko wymiennikiem ciepła,  
w którym płyn ogrzewa się od powie-
trza. Następnie płynie on do jednostki we-
wnętrznej typu solanka-woda, gdzie obieg 

ziębniczy przekazuje ciepło do instala-
cji grzewczej. To rozwiązanie jest łatwiejsze 
do wykonania. Obie jednostki łączy się ty-
powymi rurami polietylenowymi i napełnia 
płynem. Po wykonaniu tych czynności sys-
tem jest już gotowy do pracy. Nie wymaga 
opróżniania, napełniania czynnikiem zięb-
niczym czy jakiejkolwiek ingerencji w obieg 
ziębniczy. Niższe jest ryzyko popełnienia błę-
du. Dodatkowo instalacja pomiędzy jed-
nostkami wręcz nie wymaga izolacji ter-
micznej, ponieważ płyn osiąga w jednostce 
zewnętrznej temperaturę zbliżoną do tem-
peratury otoczenia. Płynąc dalej rurami uło-
żonymi w ziemi, glikol może się zimą wręcz 
ogrzać, a nie schłodzić. 

Buderus: Pompa ciepła typu split glikolowa 
to konstrukcja, w której cała pompa ciepła 
(układ chłodniczy, który jest sercem pom-
py ciepła) znajduje się wewnątrz budynku, 
natomiast na zewnątrz budynku umieszczo-
ny jest wymiennik ciepła z wentylatorem, po-
dobny do chłodnicy samochodowej. Oba 
elementy połączone są ze sobą rurociągiem. 
Glikol przepływając przez wymiennik ciepła, 
jest podgrzewany przez powietrze zewnętrz-
ne, a następnie trafia ponownie do parowni-
ka pompy ciepła. 
Pompy ciepła typy split na czynniku chłod-
niczym to urządzenia, w których jedna część 
pompy ciepła znajduje się na zewnątrz bu-
dynku, natomiast druga część umieszczona 
jest wewnątrz. Obie części są również połą-
czone rurociągiem. Podobnie jak w przy-
padku pomp z glikolem, czynnik chłodni-
czy podgrzewa się na zewnątrz budynku od 
powietrza. W przypadku tych pomp ciepła 
trzeba zwrócić szczególną uwagę na jakość 
wykonanego rurociągu, ponieważ niedo-
puszczalne są jakiekolwiek nieszczelności. 

13. Co daje wprowadzenie 
sprężarek modulowanych  
w pompach ciepła P/W?

14. jak jest realna różnica 
kosztów ogrzewania w nowych 
energooszczędnym budynków 
(dla pomp ciepła P/W i solanka/
woda)?

12. Czym się różnią pompy 
ciepła typu split glikolowe od 
split na czynniku roboczym?
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Hewalex: Przyjmując do porównania budynek 
150 m2 o zapotrzebowaniu na ciepło 6,5 kW 
przy -20oC oraz ogrzewaniu niskotemperatu-
rowym podłogowym, można przyjąć, że bę-
dzie on potrzebował ok. 7700 kWh dostarcza-
nego ciepła do ogrzewania w ciągu sezonu 
grzewczego.
Jeśli bardzo dobre powietrzne pompy cie-
pła, odliczając straty związane na rozmra-
żanie parowacza, uzyskują SCOP (sezonowy 
współczynnik efektywności) w granicach 
3,5 oraz zakładając konieczny udział wspo-
magania przez inne źródło (np. grzałkę)  
w niskich temp. na poziomie 10% wydatków 
energetycznych, to koszt ogrzewania budyn-
ku (bez wody użytkowej), przy założeniu ceny 
60 gr za kWh wyniesie 1644 zł/rok. 
Dla porównania pompa ciepła gruntowa 
cechuje się wartością SCOP na poziomie 3,8-
5,0 (w zależności czy zasilana jest wodą grun-
tową, glikolem z wymiennika poziomego lub 
pionowego). Przyjmując wartość SCOP 4,3 
i  jednocześnie założenie, że urządzenie to 
może pracować całorocznie bez dodatko-
wego źródła grzewczego, koszty ogrzewania 
dla tego budynku wyniosą 1074 zł/rok.
Różnica  kosztów eksploatacji widoczna jest 
również przy chłodzeniu. Założony budynek 
ma zapotrzebowanie na chłód 4650 kWh. 
Pompa ciepła gruntowa zasilana z wymien-
nika gruntowego pionowego szacunkowo 
przez 80% czasu może chłodzić pasywnie, 
wyłącznie za pomocą pompy obiegowej 
dolnego źródła. EER (współczynnik efektyw-
ności chłodniczej) w tej sytuacji wynosi na-
wet do 20. Jeśli temperatura otoczenia wzro-
śnie ponad 30°C, chłodzenie pasywne może 
przestać wystarczać. Szacuje się, że przez 
20% czasu pompa, żeby zachować pełen 
komfort będzie potrzebowała włączyć chło-
dzenie aktywne (tj. odwrócony obieg sprę-

żarki – założenie, EER = 4). Całościowe koszty 
chłodzenia wyniosą ok. 250 zł/rok. 
Powietrzna pompa może chłodzić wyłącznie 
w sposób aktywny. 
W przypadku powietrznej pompy ciepła war-
tość EER dla warunków A35/W7 wynosi 2,0-
2,2. Przyjmując jako średnio-sezonowe EER 
na poziomie 2,5 koszty chłodzenia dla pom-
py powietrznej to 1110 zł/rok.
Tak więc, całkowite koszty dla chłodzenia 
i grzania dla tej symulacji wyniosą w przy-
padku pompy powietrznej  2750 zł/rok, a dla 
pompy gruntowej 1324 zł/rok. 
W obliczeniach oparto się na wartościach 
średnich dostępnych na rynku oraz szacun-
kach, które mogą zmieniać się od wielu 
czynników związanych np. z poczuciem kom-
fortu użytkownika.

Panasonic: Współczynnik SCOP jest przy-
datny, ponieważ stanowi wspólny mianow-
nik dla porównania urządzeń różnych pro-
ducentów. Co ważne, bierze pod uwagę 
cały sezon, a nie wyabstrahowany moment 
pracy układu grzewczego badany w wa-
runkach laboratoryjnych. W efekcie stanowi 
dość dobre źródło wiedzy o możliwościach 
danego modelu.
Mimo że prawne wymogi podawania SCOP 
dla pomp ciepła powietrze/woda wejdą  
w życie dopiero na początku 2015 r., wie-
lu producentów już umożliwia skalkulowanie 
tego współczynnika. Udostępniają oni pro-
gramy doborowe do symulacji kosztów  

15. jak obliczyć sCOP dla 
pompy ciepła powietrze/ 
woda i do czego przyda się  
ta informacja?
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Glen Dimplex: Żywotność sprężarek uzależ-
niona jest czasu ich pracy oraz ilości startów. 
Ich średni czas wynosi około 60 000 godzin, 
natomiast  średni czas pracy pompy ciepła 
dla obiektu wynosi około 2500 godzin. Na-
leży pamiętać, że im więcej startów sprężar-
ki, tym czas ich żywotności się skraca. Liczba 
startów uzależniona jest od zaprojektowane-
go układu hydraulicznego.

Rotex: Same pompy, a szczególnie ich 
sprężarki, psują się niezwykle rzadko, pracu-
jąc nawet przez kilkanaście lat. Żywotność 
dobrej klasy sprężarki może sięgać ponad  
100 000 godzin pracy. Jednak przyczyną 
ok. 90% kłopotów w instalacjach z pom-
pą ciepła jest wadliwe wykonanie instalacji 
grzewczej lub niewłaściwy montaż elemen-
tów zewnętrznych pomp ciepła (niewła-
ściwe miejsce montażu, brak możliwości 
swobodnego odpływu kondensatu, brak 
tłumików drgań…). Oczywiście każde urzą-
dzenie może się zepsuć, a instalacja z pom-
pą ciepła to nie tylko sama sprężarka, ale 
także pompy obiegowe, zawory, czujni-
ki oraz zaawansowana elektroniki. Wszyst-
kie te elementy podlegają normalnemu, 
eksploatacyjnemu zużyciu i konieczne są 
kontrole serwisowe, a niekiedy wymiana. 
Dlatego przed wyborem konkretnej pom-
py ciepła należy sprawdzić, czy w okoli-
cy można liczyć na jej szybki i fachowy ser-
wis. Niewłaściwy dobór pompy ciepła ma 
ogromny wpływ na żywotność sprężarki. 
Częste załączenia i krótkie cykle pracy,  
a także praca w wysokiej temperaturze za-
silania przyczyniają się do skrócenia jej ży-
wotności, obniżenia wydajności i koniecz-
ności wymiany. Jeżeli mamy do czynienia 
z pompami ciepła typu split, gdzie między 
modułem zewnętrznym a wewnętrznym 

niezbędne jest wykonanie instalacji chłod-
niczej – konieczne jest odpowiednie na- 
pełnienie obiegu chłodniczego oraz wyko-
nanie szczelnej instalacji chłodniczej  
z odpowiednią ilością czynnika chłodnicze-
go. Jeżeli instalator zastosuje się do zaleceń 
producenta i wykona instalację zgodnie 
z wiedzą fachową, z urządzeniem nie ma 
prawa nic się dziać.

Buderus: Najczęściej nie jest możliwa pra- 
ca pompy ciepła, jeżeli jednostka zewnętrz-
na miałaby pobierać i usuwać powietrze  
z pomieszczenia, w którym jest postawiona 
np. garażu lub pomieszczenia technicznego. 
Kubatura takich pomieszczeń jest na tyle nie-
wielka, że energia cieplna zakumulowana  
w powietrzu jest zbyt mała. Oznacza to, że 
pomieszczenie w którym znajduje się urzą-
dzenie zostałoby bardzo szybko wychłodzo-
ne. Przykładowo pompa ciepła o mocy ok.  
6 kW potrzebuje około 2000 m3/h powietrza, 
natomiast kubatura garażu na dwa samo-
chody może wynosić około 120 m3. Oczywi-
ście pobór powietrza przez pompę ciepła 
wzrasta wraz z mocą pompy ciepła. Rozwią-
zaniem takiej sytuacji może być zastosowa-
nie pompy ciepła, którą możemy postawić 
wewnątrz pomieszczenia, natomiast po-
bór i wyrzut powietrza odbywa się spoza bu-
dynku za pomocą specjalnych kanałów po-
wietrznych.

i SCOP w danym okresie i dla danych warun-
ków klimatycznych. Można również skorzy-
stać z zewnętrznych kalkulatorów, np. takich 
jak ten przygotowany przez Polską Organiza-
cję Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Rotex: Współczynnik SCOP jest to parametr, 
który umożliwia użytkownikowi porównywa-
nie sprawności energetycznej różnych pomp 
ciepła (PC), różnych producentów, a do tego 
oszacowanie kosztów zużycia energii niezbęd-
nej dla ogrzewania własnego domu w ciągu 
całego roku. W przypadku pomp ciepła: 
- COP (chwilowa sprawność) określa stosu-
nek uzyskanej ilość energii cieplnej, do wło-
żonej energii elektrycznej w jednym konkret-
nym punkcie pracy układu grzewczego, np. 
A2W35 – oznacza moment gdy powietrze ze-
wnętrzne (A) osiąga 20oC, a temperatura 
wody grzewczej w instalacji (W) osiąga 35oC. 
- SCOP (sezonowa sprawność) natomiast, jest 
to stosunek energii cieplnej, zużytej do ogrzania 
budynku w całym sezonie grzewczym, do ener-
gii elektrycznej pobranej  w tym samym okresie.
Energię potrzebną w sezonie grzewczym jest 
dość łatwo określić, bo wynika ona z pa-
rametrów domu, ale zużytą przez PC ener-
gię elektryczną do jej wyprodukowania – już 
dużo trudniej. Te wspólne warunki określa 
norma EN 14825.
Startujący w tym program dotacji Prosu-
ment, będzie wymagał osiągnięcia chociaż 
minimalnej wartości SCOP (http://www.nfo-
sigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfo-
opisy/1025/2/11/pp_prosument_28.02.14.pdf). 
Współczynnik SCOP podawany w symulato-
rach kosztów ogrzewania PC. W zależności 
od doboru, ta sama PC, będzie miała różny 
SCOP w różnych warunkach pracy. W nie-
długim czasie, pojawią się symulatory SCOP 
(niezależne od producenta…), gdzie przyszły 

użytkownik będzie mógł wprowadzić zapo-
trzebowanie na moc grzewczą oraz parame-
try instalacji grzewczej dla swojego budynku, 
a następnie wybrać z listy producenta i mo-
del konkretnego urządzenia, by zorientować 
się jakie będą szacunkowe koszty eksploata-
cji w jego konkretnym przypadku…

Glen Dimplex: Na podstawie zapotrzebo-
wania na ciepło analizowanego obiektu wg 
stacji meteorologicznej i średniorocznego 
współczynnika SPF.

Daikin: Jedynym narzędziem umożliwiają-
cym takie kalkulacje są programy doboro-
wo-symulacyjne producentów. Natomiast 
warto pamiętać, że z rachunków dla jedne-
go miesiąca zimowego trudno prawidłowo 
wnioskować na temat sezonowych kosztów 
ogrzewania. Ale mając symulację, takie peł-
ne wartości otrzymujemy. Mając zapotrzebo-
wanie cieplne budynku w kWh, np. z audytu 
energetycznego, możemy, znając sezonowe 
wartości współczynnika COP dla danej pom-
py ciepła i lokalizacji, bardzo łatwo określić 
zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie 
sezonowe koszty ogrzewania.

16. jak rzetelnie można ocenić 
koszt ogrzewania domu pompą 
ciepła P/W? 

17. Czy prawdą jest opinia, że 
najszybciej psują się sprężarki 
pomp ciepła? jak długo 
obecnie mogą one pracować 
i od czego zależy ich żywotność?

18. Czy jednostka zewnętrza 
może i kiedy może być 
usytuowana np. w garażu, 
pomieszczeniu technicznym? 
ile wynosi natężenie przepływu 
powietrza dla tej jednostki?

http://www.instalreporter.pl


Daikin: Teoretycznie jest to możliwe aczkol-
wiek niezalecane. Do prawidłowej pracy wy-
magane są duże ilości powietrza zewnętrz-
nego liczone w zależności od mocy urządzeń 
od kilku do kilkunastu tysięcy m3/h. Zapew-
nienie takiego przepływu generuje kosz-
ty urządzeń, które to umożliwią, których uni-
kamy montując agregat na zewnątrz. Ale 
są przypadki, gdzie jest to uzasadnione, np. 
parkingi dużych centrów handlowych, gdyż 
jest tam wyższa niż zewnętrzna temperatura. 
Zatem lepsze warunki pracy, a ilości takiego 
powietrza niemożliwe do wychłodzenia przez 
niewielkie jednostki. 

atlantic: Należy unikać takiego umiejsca-
wiania jednostek zewnętrznych, zwłaszcza 
w przypadkach, gdy pompa ciepła ma być 
wykorzystywana przez cały rok. W zależno-
ści od mocy grzewczej pompy ciepła, wen-
tylator jednostki zew. może przedmuchiwać 
od 3200 do nawet 6500 m3/h. W wyniku od-
bierania ciepła od tak dużych ilości powie-
trza, przy usytuowaniu jednostki zewnętrznej 
w zamkniętym pomieszczeniu, nawet bardzo 
dobrze wentylowanym, nastąpi szybkie wy-
chłodzenie tego pomieszczenia i tempera-
tura w nim panująca będzie znacznie niższa 
niż temperatura na zewnątrz. Inaczej spra-
wa wygląda, gdy pompa ma pracować tyl-
ko okresowo np. w miesiącach letnich.  Nale-
ży wtedy dokonać odpowiednich obliczeń w 
celu ustalenia minimalnej kubatury pomiesz-
czenia, w którym miałaby znajdować się jed-
nostka zewnętrzna.

Glen Dimplex: Natężenie przepływu pom-
py ciepła o mocy 6 kW wynosi 2400 m3/h. Są 
to bardzo duże przepływy i ze względu na to 
nie montuje się ich w zamkniętych pomiesz-
czeniach. Zbyt szybko je wychłodzą.  

nibe Biawar: Firma NIBE-BIAWAR wyzna- 
czając kanony na rynku pomp ciepła, posia-
da w ofercie model umożliwiający chłodze-
nie budynku bez potrzeby inwestowania  
w oddzielny układ klimatyzacji. Funkcja ta 
jest standardowym wyposażeniem pompy 
ciepła powietrze/woda F2040.

Hewalex: Zależy, o ile jest to droższy układ  
i jak są zbudowane instalacje w budynku,  
a także czy chcemy utrzymywać w kom-
forcie cały budynek czy tylko wybrane po-
mieszczenia.
W idealnym przypadku jeśli inwestor zde-
cyduje się na pompę ciepła i zainstalowa-
ną ma już wentylację mechaniczną koszty 
rozbudowy instalacji w przypadku najnow-
szych pomp ciepła HEWALEX będą opierały 
się wyłącznie na zakupie chłodnicy wodnej 
(w zależności od mocy to orientacyjny koszt 
3-7 tys. zł), która zostanie włączona w obieg 
wentylacji oraz prostego zaworu trójdrogo-
wego (np. CKF 3325 cena 230 zł kat. netto). 
Całe sterowanie chłodzeniem jest dostarcza-
ne z automatyką powietrznej pompy ciepła 
PCCO i nie ma konieczności dokupywania 
dodatkowych modułów sterowania. Takie 
chłodzenie łączy w sobie odczucie komfor-
tu chłodzenia całego budynku z niskimi kosz-
tami inwestycyjnymi i jest zdecydowanie naj-
lepszym rozwiązaniem. W tym przypadku 
ciężko jest znaleźć centralę wentylacyjną po-

19. Pompa ciepła P/W w opcji  
z chłodzeniem – czy opłaca się 
więcej zainwestować w droższą 
pompę i ile to jest drożej, czy 
lepiej zamontować oddzielny 
prosty układ klimatyzacji?

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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trafiącą obsłużyć cały budynek za równo-
ważną cenę.
Jeśli budynek nie jest wyposażony w insta-
lację wentylacji mechanicznej, można zbu-
dować instalację chłodniczą z klimakon-
wektorami (układ sprawdzi się, jeśli chcemy 
chłodzić pojedyncze pomieszczenia, orienta-
cyjny koszt jednego klimakonwektora stoso-
wanego w budynkach mieszkalnych w zależ-
ności od mocy to 2-4 tys. zł). 
Oczywiście najtańszym sposobem jest zasila-
nie instalacji podłogowej czynnikiem o niskiej 
temperaturze. W tym przypadku wymagany 
będzie wyłącznie zawór trójdrogowy i czujnik 
temperatury punktu rosy, jednak taki układ  
z punktu widzenia komfortu jest zdecydowanie 
najmniej korzystny (chłodne powietrze utrzy-
muje się przy podłodze oraz istnieje ryzyko wy-
kraplania się pary wodnej na podłodze). 

Glen Dimplex: Dziś dla zapewnienia kom-
fortu cieplnego montuje się osobno systemy 
grzewcze i systemy chłodzące. Są to układy 
drogie w inwestycji. 
Już dziś można ten komfort cieplny zapew-
nić jednym urządzeniem, a chłodząc wyko-
rzystać ciepło odpadowe na cele użyteczne 
(np. na c.w.u. czy basen). A tym samym obni-
żyć koszty inwestycyjne.

atlantic: Pompy ciepła powietrze/woda to 
opłacalne urządzenia wykorzystywane do 
chłodzenia obiektów. W przypadku pomp 

marki Atlantic odpowiedni moduł chłodze-
nia kosztuje 300 zł netto. W czasie pracy na 
potrzeby chłodzenia pompa ciepła „od-
wraca” obieg termodynamiczny i jest w sta-
nie wytworzyć „wodę lodową” o tempera-
turze 7oC na wyjściu z jednostki wewnętrznej. 
Wodę o takiej temperaturze najlepiej wyko-
rzystać poprzez zastosowanie klimakonwek-
torów, czyli odbiorników chłodu/ciepła, któ-
re są wyposażone w wentylator oraz układ 
odprowadzenia skroplin. Należy pamiętać 
o odpowiedniej izolacji przewodów z wodą. 
Zimą klimakonwektory mogą służyć jako 
górne źródło pompy ciepła czyli alternaty-
wę lub uzupełnienie dla ogrzewania pod-
łogowego bądź grzejników. Jeśli jako górne 
źródło chłodu chcemy wykorzystać jedy-
nie ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe, 
wówczas należy stosować czujniki tempera-
tury punktu rosy, które odpowiednio ogra-
niczą temperaturę  „wody lodowej” w celu 
uniknięcia skroplenia się wilgoci na instalacji  
i uszkodzenia układu. 

Panasonic: Zdecydowanie lepszym roz-
wiązaniem jest inwestycja w pompę ciepła 
powietrze-woda z bardziej rozbudowany-
mi funkcjonalnościami. Dzięki odpowiedniej 
konfiguracji taki system będzie zapewniał 
chłodzenie i ogrzewanie, przez co unikniemy 
sytuacji, w której pompa ciepła grzeje, a do-
mowy klimatyzator chłodzi.
W przypadku czołowych producentów 

pomp ciepła wszystkie nowe 
modele będą już wyposażo-
ne w możliwość przygotowania 
zimnej wody na potrzeby chło-
dzenia, co obrazuje pewien 
trend widoczny na rynku. Z tego 
powodu różnice w kosztach nie 
powinny być drastyczne.

POMPy CiePła  
POWietRze/WODa airMax Gt 

Moc grzewcza  
(dla a7/W35°C) 5,8; 7,1; 9,8; 11,5 kW

Pobór mocy 
elektrycznej, 
ogrzewanie  
(dla a7/W35°C)

1,4; 1,7; 2,3; 2,5 kW

COP (dla a7/W35°C) 4,25; 4,29; 4,59; 4,55
Rodzaj sprężarki Copeland Scroll ZH
inwerter nie
temperatura czynnika 
grzewczego (min./
maks.) 

-/60°C

temperatura powietrza 
(min./maks.) -20/35°C

Moc elektrycznej 
grzałki 2x4 kW

Czynnik chłodniczy R407C

Podgrzewanie c.w.u. tak, zewnętrzny 
zbiornik

Waga (jed. zewn.) 110; 176; 178;  
180 kg

Wymiary (jed. zewn.) 1640/800/520 mm
Gwarancja 2 lata

Cena producenta 20 990-22 990 zł 
netto

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Pompy ciepła typu AirMax GT o bardzo wy-
sokim współczynniku COP to podstawa 
ekologicznego ogrzewania pomieszczeń 
oraz ciepłej wody użytkowej. Urządzenie 
wyposażone jest w kompaktowy sterownik  

Siemens RVS 41 i regulator pokojowy. Pompa 
ma najnowocześniejsze sprężarki Copeland 
ZH, które gwarantują wieloletni okres eks-
ploatowania. Przy ekstremalnie niskich war-
tościach temperatury pracę pompy wspo-
magają grzałki elektryczne. Urządzenie 
przeznaczone jest do montażu na zewnątrz 
budynku.
Wyższa sprawność osiągana jest dzięki elek-
tronicznie sterowanemu wtryskowi cieczy 
chłodniczej do parownika. Urządzenie cha-
rakteryzuje się cichą pracą, dzięki zastoso-
waniu najnowszej generacji wentylatorów. 
Urządzenie ma automatyczny system rozmra-
żania parownika.
Istnieje możliwość sterowania pracą pompy 
przez internet.

WYSTAWCA

INSTALACJE 2014

http://www.instalreporter.pl
http://katalog.instalreporter.pl/katalog/instalacje-grzewcze/kotly/galmet.html


27m a r z e c  2 0 1 4  ( 0 3 )  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

POMPy CiePła 
POWietRze/WODa

alfea  
extensa+ 8

alfea 
extensa+ 10

alfea  
excelia tri 11

alfea  
excelia  tri16

Moc grzewcza1 7,31 kW 9,87 kW 10,8 kW 14,32 kW
Moc grzewcza2 7,72 kW 10,56 kW 10,8 kW 15,17 kW
Pobór mocy  
elektrycznej, 
ogrzewanie1

2,36 kW 3,1 kW 4,0 kW 5,27 kW

Pobór mocy  
elektrycznej, 
ogrzewanie2

1,86 kW 2,71 kW 2,51 kW 3,7 kW

COP1 3,1 3,18 2,7 2,72
COP2 4,15 3,9 4,3 4,1
Moc chłodzenia3 5,41 kW 8,02 kW 8,5 kW 9,5 kW
Moc chłodzenia4 8,2 kW 12,17 kW 9,8 kW 13,5 kW
Pobór mocy 
elektrycznej,  
chłodzenie3

1,91 kW 3,63 kW 2,56 kW 2,83 kW

Pobór mocy 
elektrycznej,  
chłodzenie4

2,03 kW 3,84 kW 1,82 kW 2,96 kW

eeR3 2,83 2,21 3,32 3,36
eeR4 4,04 3,17 5,38 4,56
Poziom hałasu jedn. zew. 41dB(A) 41dB(A) 39 dB(A) 42 dB(A)
Rodzaj sprężarki scroll scroll twin rotary twin rotary
inwerter tak
Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar

temperatura czynnika 
grzewczego (min./
maks.) 

7/55oC 7/60oC

temperatura powietrza 
(min./maks.) -15/24°C -15/24°C -25/35°C -25/35°C

natężenie przepływu 
powietrza (min./maks.) - - 6200 m3/h 6200 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 2x3 kW 2x3 kW 3x3 kW 3x3 kW
Czynnik chłodniczy, ilość 2,1 kg 2,1 kg 2,5 kg 2,5 kg
Podgrzewanie c.w.u. poprzez zasobnik zewnętrzny
Waga (jed. wewn.) 42 kg 42 kg 42 kg 42 kg
Waga (jed. zewn.) 64 kg 64 kg 99 kg 99 kg
Wymiary (jed. wewn.) 800/450/480mm
Wymiary (jed. zewn.) 830/900/330mm 1290/900/400mm

Wyposażenie dodatkowe moduł chłodzenia, moduł ogrzewania basenu, moduł 2 obiegów 
grzewczych, moduł połączenia z kotłem

Gwarancja j.zew. 5 lat / j.wew. 2 lata
Cena producenta 19 950 zł netto 23 625 zł netto 27 00 zł netto 29 400 zł netto

1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,  
3 wg EN 14511 dla A27/W7°C, 4 wg EN 14511 dla A27/W18°C
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Atlantic Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa
tel. 22 487 50 76, faks 22 614 57 00
office@atlantic-polska.pl 
www.atlantic-polska.pl

Alfea-Extensa

Alfea Excellia

W swojej ofercie Atlantic Polska posiada dwa 
typoszeregi pomp ciepła typu splitowego do 
c.o. Urządzenia typu Alfea Extensa+ to zasi-
lane prądem jednofazowym pompy ciepła 
typu split o mocach grzewczych 5, 6, 8, 10, 
13, 16 kW dla parametrów P7/W35. Jednostki 
wyposażone są w wysokowydajne sprężarki 
typu scroll sterowane inwerterowo.  
Drugim typoszeregiem są urządzenia typu  
Alfea Excelia TRI zasilane trójfazowo.  
W zależności od modelu mamy tu nominalne 
moce grzewcze 11, 14, 16 kW dla parametrów 
P7/W35. W celu uzyskania wysokich współ-

czynników COP i zachowania odpowiedniej 
mocy grzewczej przy skrajnie niskich warto-
ściach  temperatury zewnętrznej zastosowa-
no tu sterowane inwerterowo sprężarki typu 
twin Rotary z technologią Liquid Injection, 
czyli wtryskiem mokrych par czynnika. Zarów-
no w przypadku pomp Extensa+, jak i Excelia 
Tri urządzenia wyposażone są w rozbudowa-
ny sterownik umożliwiający ustawienie pra-
widłowej pracy całego systemu grzewczego 
bez żadnych dodatkowych programatorów. 
Pompy ciepła Alfea możemy łączyć w kaska-
dy do 3 jednostek.

http://www.instalreporter.pl
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POMPy CiePła 
POWietRze/WODa

Logatherm  
WPL2 10

Logatherm  
WPL2 15

Logatherm  
WPL 25a

Logatherm  
WPL 31a

Moc grzewcza1 7,5 kW 12,5 kW 24,0 kW 31,0 kW
Moc grzewcza2 8,8 kW 14,4 kW 27,3 kW 35,0 kW
Pobór mocy 
elektrycznej, 
ogrzewanie1

2,3 kW 3,6 kW - -

Pobór mocy 
elektrycznej, 
ogrzewanie2

2,4 kW 3,7 kW 7,0 kW 8,75 kW

COP1 3,3 3,4 3,6 3,5
COP2 3,7 3,8 3,9 4,0
Poziom hałasu 
 jedn. zew. 49 dB(A) 57 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)

Rodzaj sprężarki spiralna
inwerter nie
Maks. ciśnienie 
robocze czynnika 
grzewczego 

3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

temperatura  
czynnika  
grzewczego  
(min./maks.) 

20/65°C 20/65°C 20/60°C 20/60°C

temperatura  
powietrza  
(min./maks.)

-20/35°C -20/35°C -20/35°C -20/35°C

natężenie  
przepływu  
powietrza  
(min./maks.) 

2200 m3/h 5500 m3/h 2500-6200 m3/h 4000-10 000 m3/h

Moc elektrycznej 
grzałki - - 9kW -

Czynnik chłodniczy, 
ilość R 407C, 2,95kg R407C, 3,5kg R 407C, 9,4kg R 404A, 13,0kg

Podgrzewanie c.w.u. tak
Waga (jed. zewn.) 152 kg 232 kg 524 kg 548 kg

Wymiary (jed. zewn.) 665/1223/1223 
mm

724/1629/1629 
mm

1258/1830/1803 
mm

1258/2140/1804 
mm

Wyposażenie 
dodatkowe

sterownik 
naścienny  
lub moduł 
grzewczy  

AWC2 160, 
grzałka 

elektryczna

sterownik 
naścienny, 

grzałka 
elektryczna

sterownik 
naścienny

sterownik 
naścienny, 

grzałka 
elektryczna

Gwarancja do 5 lat
Cena producenta 23 889 zł netto 32 099 zł netto 72 719 zł netto 74 799 zł netto

1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,  
3 wg EN 14511 dla A27/W7°C, 2 wg EN 14511 dla A27/W18°C
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

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

W przypadku pomp ciepła Logatherm 
WPL2 i WPL A, dolnym źródłem ciepła  
(a jednocześnie nośnikiem ciepła) jest po 
prostu powietrze. 
Wentylator przetłacza je przez parownik,  
w którym część energii cieplnej powietrza  
przejmowana jest i przekazywana do  
systemu grzewczego budynku i podgrze- 
wania ciepłej wody. Buderus oferuje sze- 
roki wybór mocy urządzeń od 5,6 kW do  
35 kW. 

Dodatkowo, do pomp ciepła Logatherm 
WPL2 6-10 istnieje możliwość łatwego zain-
stalowania modułu wewnętrznego AW C, 
który pozwala na stworzenie niemal całej in-

stalacji grzewczej (kotłowni) i instalacji przy-
gotowania c.w.u. w bardzo prosty sposób. 

Wykorzystując pompy ciepła WPL A, możemy 
budować kaskady o łącznej mocy nawet do 
124 kW. Możliwość rozbudowy pompy ciepła 
Logatherm WPL A o dodatkowe komponen-
ty i akcesoria, pozwala na tworzenie elastycz-
nych konfiguracji z innymi źródłami ciepła. 

System sterowany jest przez inteligentny re-
gulator HMC 20, którego celem jest zawsze 
maksymalizacja wydajności. Połączenie  
z innymi odnawialnymi źródłami energii (np. 
energią słoneczną), umożliwia zrównoważo-
ną eksploatację innych zasobów. 

Logatherm WPL 14A-31A Logatherm WPL2 12-15

http://www.instalreporter.pl
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POMPy CiePła 
POWietRze/WODa altherma Lt split altherma Ht split altherma Hybryda Rotex HPsu compact H/C / Rotex HPsu compact H/C biv

Moc grzewcza1 5,1-15,6 kW 11-16 kW (warunki 
2/65 i 2/80) 5,1/8,7 kW 5,5-11,4 kW

Moc grzewcza2 4,4-16 kW 11-16 kW (warunki 
7/65 i 7/80) 4,4/7,4 kW 7,5-16,1 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 1,37-4,68 kW 3,93-6,1 kW 

(warunki 7/65) 1,37/2,6 kW 1,6-4,0 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 0,87-3,81 kW 3,57-5,57 kW 

(warunki 7/65) 0,87/1,66 kW 1,8-3,7 kW

COP1 3,72-3,33 2,8-2,62 3,72/3,35 3,43-2,85
COP2 5,04-4,2 3,08-2,88 5,04/4,45 4,16-4,35
Moc chłodzenia3 4,17-13,12 kW - - /5,36 kW 5,87-16,76 kW
Moc chłodzenia4 5,0-16,7 kW - - /6,86 kW 4,53-13,12 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
chłodzenie3 1,8-5,7 kW -  - /2,3 kW 1,48-5,2 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
chłodzenie4 1,48-5,2 kW - - /2,0 kW 1,86-6,15 kW

eeR3 2,32-2,29 - - /2,3 4,21-2,72
eeR4 3,37-2,72 - - /3,4 2,85-2,29
Poziom hałasu jedn. zew. 48-52 dB(A) 52-55 dB(A) 48-49 dB(A) 48-52 dB(A)

Rodzaj sprężarki Daikin Swing/Daikin Scroll Daikin Scroll Daikin Swing Daikin Swing/
Daikin Scroll

inwerter tak tak tak tak
Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar

temperatura czynnika 
grzewczego (min./maks.) 25/60°C 25/80°C 15/80°C 25/60°C

temperatura powietrza 
(min./maks.) -25/35°C -25/35°C -25/25°C -25/43°C (c.w.u.), -25/35°C (c.o.)

natężenie przepływu 
powietrza (min./maks.) 300-2700 m3/h - 300-2700 m3/h 300-2700  m3/h

Moc elektrycznej grzałki 3-9 kW - - 3-9 kW

Czynnik chłodniczy, ilość R410A, 1,45-3,4 kg R410A/R134A, 
4,5 kg R410A, 1,45/1,6 kg R410A, 1,45-3,4 kg

Podgrzewanie c.w.u. tak, opcja tak (wbudowane w bufor energii)
Waga (jed. wewn.) 44-48 lub 115-129 kg 147 kg 66/67,2 kg 87-121 kg
Waga (jed. zewn.) 54/56/113 kg 120 kg 54/56 kg 54/56/114 kg

Wymiary (jed. wewn.) 890/480/344 lub 
1732/600/728 mm 705/600/695 mm 902/450/404 mm 1950/615/595 i 1950/790/790  mm

Wymiary (jed. zewn.) 735/832/307  
i 1345/900/320 mm 1345/900/320 mm 735/832/307 mm 735/832/307 i 1345/900/320  mm

Wyposażenie dodatkowe

wszystkie niezbędne 
elementy do prawidłowej 
pracy instalacji, 
opcjonalnie podłączenie 
paneli fotowoltaicznych  
i zewnętrzne sterowanie

wszystkie 
niezbędne 
elementy do 
prawidłowej 
pracy instalacji

wszystkie niezbędne 
elementy do 
prawidłowej pracy 
instalacji, dodatkowy 
gazowy kocioł 
kondensacyjny

wbudowane: bezciśnieniowy bufor energii dodatkowej i higieniczny 
podgrzewacz c.w.u., elektroniczny bypass, elektroniczny czujnik 
ciśnienia, wbudowany system wspomagania c.o. oraz c.w.u. 
dodatkowymi źródłami ciepła, sterowanie internetowe, podłączenie 
kolektorów słonecznych w systemie DRAIN BACK, w wersji BIV – 
dodatkowa wężownica, funkcja magazynowania energii cieplnej 

Gwarancja 3 lata

Cena producenta 17 450-42 860 zł netto 37 420-52 270 zł 
netto

dostępna od 
04.2014 21 949-43 160 zł netto

1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C, 3 wg EN 14511 dla A35/W7°C, 4 wg EN 14511 dla A35/W18°C

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00, faks 22 433 51 98
www.daikin.pl, www.rotex.com.pl
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Pompy ciepła powietrze/woda Li 9-12tu 
Wysoko wydajne i uniwersalne pompy cie-
pła powietrze/woda LI TU (9-12 kW) do insta-
lacji wewnętrznej charakteryzują się efek-
tywną pracą nawet w niskiej temperaturze 
zewnętrznej.
Pompy LI TU mają niewielkie wymiary, dla 
dodatkowej oszczędności miejsca instala-
cji pompy ciepła istnieje możliwość bezpo-
średniego montażu pod urządzeniem zbiorni-
ka buforowego PSP 120E o pojemności 120 l. 
Urządzenia pracują wydajnie, a za sprawą ci-
chobieżnego, wolnoobrotowego wentylatora 
promieniowego EC 3D również niezwykle ci-
cho. Integrowane prowadzenia powietrza ze 
zmianą kierunku przepływu o 90° umożliwia 

bezpośrednie ustawienie w rogu bez kanałów 
powietrznych lub ustawienie przy ścianie z ka-
nałami powietrznymi na stronie wydmuchu.

Pompy ciepła powietrze/woda La 6-60tu
Pompy ciepła powietrze/woda Dimplex serii 
LA TU cechuje wyjątkowa wydajność oraz
wszechstronność zastosowań i niewielki na-
kład montażowy. Szeroka oferta produktowa 
serii LA TU obejmuje urządzenia w zakresie 
mocy od 6 do 60 kW. 
Bionicznie uformowane łopatki wentylatora 
wzorowane na kształcie sowich skrzydeł, za-
pewniają niemal bezgłośną pracę. Dodatko-
we zmniejszenie prędkości powietrza uzyska-
no dzięki zastosowaniu parownika o wysokiej 
wydajności. Specjalna konstrukcja obudowy 
umożliwia montaż blisko ścian, co pozwala na 
oszczędność miejsca w ogrodzie, a zintegro-
wane odsprzężenie dźwięków materiałowych 

zapobiega przenoszeniu drgań na budynek.

Rewersyjne pompy ciepła powietrze/
woda La 35-60tuR+ 
Pompy LA 35-60TUR+ (35-60 kW) to wydaj-
ne i energooszczędne urządzenia grzewcze, 
które oprócz ogrzewania umożliwia również 
komfortowe chłodzenie. Obie funkcje moż-
liwe są dzięki innowacyjnemu wykorzysta-
niu powietrza atmosferycznego, które dostar-

cza większość energii do pracy. Dodatkowo, 
LA TUR+ wyposażone są w zintegrowane od-
sprzężenie dźwięków materiałowych zapo-
biegające przenoszeniu drgań na budynek, 
które umożliwia montaż blisko ściany. Urzą-
dzenia wyposażone są również w dodatkowy 
wymiennik ciepła, umożliwiający wykorzysta-
nie ciepła odpadowego w trybie chłodzenia 
do komfortowego podgrzewu ciepłej
wody użytkowej, a także wody w basenie. 

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05, faks 61 842 58 06
office@glendimplex.pl 
www.dimplex.pl 

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań,
www.glendimplex.pl, www.dimplex.pl

Największy wybór

pomp ciepła

w Polsce

solanka-woda woda-woda powietrze-woda
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POMPy CiePła  
POWietRze/WODa La 12tu Li 12tu La 35tuR+

Moc grzewcza1 9,4 kW  9,4 kW 13,6 kW
Moc grzewcza2 11,6 kW 11,5 kW 17,3 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 2,63 kW 2,4 kW 6,3 kW

COP1 3,7 4 4
COP2 4,3 4,8 4,8
Moc chłodzenia3 - - 28 kW (A27/W9)
Moc chłodzenia4 - - 32 kW (A27/W9)
eeR3 - - 4,2
eeR4 - - 4,9
Poziom hałasu jedn. zew. 32 dB(A) 44 dB(A) 43 dB(A)
Rodzaj sprężarki Copeland
inwerter nie
temperatura czynnika 
grzewczego (min./maks.) 18/58°C 18/60°C 18/60°C

temperatura powietrza  
(min./maks.) -25/35°C -20/35°C -25/40°C

natężenie przepływu 
powietrza (min./maks.) 4100 m3/h 4100 m3/h 5000 m3/h

Czynnik chłodniczy, ilość R404A, 4,2 kg R410A, 4,6 kg R417A, 22 kg
Podgrzewanie c.w.u. tak, w osobnym zbiorniku
Waga (jed. wewn.) - 270 kg -
Waga (jed. zewn.) 280 kg - 595 kg
Wymiary (jed. wewn.) - 960/1560/780 mm -
Wymiary (jed. zewn.) 1250/810/750 mm - 1735/2100/980 mm
Gwarancja 5 lat
Cena producenta 49 100 zł netto 51 187,5 zł netto 105 300 zł netto

1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,  
3 wg EN 14511 dla A27/W7°C, 2 wg EN 14511 dla A27/W18°C

LA 12TU LI 12TU LA 35TUR+
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HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl,  
www.hewalex.pl
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POMPy CiePła  
POWietRze/WODa

PCCO MOnO 
10kW

PCCO sPLit 
10kW

PCCO sPLit 
13kW

PCCO sPLit 
20kW

Moc grzewcza1 4,35-9,57 kW 4,35-9,57 kW 3,6-11,32  kW 8,7-19,14 kW
Moc grzewcza2 4,33-10,16 kW 4,33-10,16 kW 4,08-12,46 kW 8,66-20,32 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 0,93-2,46 kW 0,93-2,46 kW 0,77-2,81kW 1,86-4,92 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 0,93-2,41 kW 0,93-2,41 kW 0,80-2,91kW 1,86-4,82 kW

COP1 3,69-5,03 3,69-5,03 4,03-4,67 3,69-5,03
COP2 4,12-4,81 4,12-4,81 4,28-5,06 4,12-4,81
Moc chłodzenia3 2,34-5,24 kW 2,34-5,24 kW 7,78 kW 4,68-10,48 kW
Moc chłodzenia4 4,10-6,86 kW 4,10-6,86 kW 10,55 kW 8,20-13,72 kW
Pobór mocy 
elektrycznej, chłodzenie3 1,06-3,15 kW 1,06-3,15 kW 3,02 2,12-6,30 kW

Pobór mocy 
elektrycznej, chłodzenie4 1,19-3,23 kW 1,19-3,23 kW 3,16 2,38-6,46 kW

eeR3 1,60-2,48 1,60-2,48 2,57 1,6-2,48
eeR4 2,12-3,45 2,12-3,45 3,33 2,12-3,45
Poziom hałasu jedn. zew. 56 dB(A) 53 dB(A) 56 dB(A) 58 dB(A)
Rodzaj sprężarki Twin-rotary
inwerter tak
Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar

temperatura  
czynnika  
grzewczego  
(min./maks.) 

20/55°C 20/55°C 20/55 °C 20/55°C

temperatura powietrza 
(min./maks.) -25/45°C -25/45°C  -25/45 °C -25/45°C

natężenie  
przepływu powietrza 
(min./maks.) 

4200 m3/h 4400 m3/h  4100 m3/h 7500 m3/h

Moc elektrycznej grzałki - - - -
Czynnik chłodniczy, ilość R410a, 1,92 kg R410a, 1,63 kg R410a, 3,5 kg R410a, 1,92x2 kg
Podgrzewanie c.w.u. tak tak tak tak
Waga (jed. wewn.) - 26,5 kg 55 kg 65 kg
Waga (jed. zewn.) 75 kg 48 kg 113 kg 125 kg

Wymiary (jed. wewn.) - 500/500/220 
mm

765/280/509 
mm

903/600/337 
mm

Wymiary (jed. zewn.) 1050/940/550 
mm

893/695/380 
mm

1123/400/1195 
mm

1439/923/413 
mm

Wyposażenie dodatkowe moduł sterowania zdalnego; sterowanie obiegami grzewczymi, 
pogodowe, chłodzeniem w zestawie

Gwarancja opcja 2 lub 5 lat
Cena producenta dostępna w ofercie od 1.06.2014 r.

1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,  
3 wg EN 14511 dla A35/W7°C, 4 wg EN 14511 dla A35/W18°C

PCCO sPLit 13kW

PCCO MOnO 10kW
WYSTAWCA
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Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin
ul. Zakładowa 4D, 
62-510 Konin
tel. 63 245 34 79, 
faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl LW 310 A

LWD 50 A

LWD 70 A-90 A

POMPy CiePła POWietRze/WODa LW 310 a LWD 50 a LWD 70 a LWD 90 a
Moc grzewcza1 31 kW (16,8 kW)* 5,6 kW 7,7 kW 9 kW
Moc grzewcza2 35 kW(19,1 kW)* 7,1 kW 8,5 kW 10,1 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie2 16,8 kW (8,7)* 1,5 kW 2 kW 2,5 kW
COP1 3,5 (3,6)* 3,8 3,8 3,6
COP2 4,0(4,2)* 4,8 4,2 4,12
Poziom hałasu jedn. zew. 59 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A)
Rodzaj sprężarki spiralna
inwerter nie
temperatura powietrza (min./maks.) -20/35°C -20/35°C -20/35°C -20/35°C
Czynnik chłodniczy, ilość R404A, 13 kg R290, 0,95 kg R290, 1,1kg R290, 1,17 kg
Podgrzewanie c.w.u. tak, zbiornik zewnętrzny 
Waga (jed. zewn.) 573 kg 141 kg 149 kg 149 kg
Wymiary (jed. zewn.) 1779/1258/2127 mm 1320/505/930 mm 1320/505/930 mm 1320/505/930 mm 

Wyposażenie dodatkowe
regulator, przewody 

sterowania, zbiorniki c.o.  
i c.w.u.

moduł hydrauliczny z regulatorem niezbędny  
do prawidłowego funkcjonowania

Gwarancja 5 lat
Cena producenta 68 000 zł netto 22 000 zł netto 23 500 zł netto 24 500 zł netto

*praca na 1 sprężarce, 1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C

http://www.instalreporter.pl
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NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

POMPy CiePła 
POWietRze/WODa niBe F2030 7 niBe F2040 12 niBe F2300 20 niBe aP-aW30

Moc grzewcza1 5,88 kW 6,77 kW 15,46 kW 31,0 kW
Moc grzewcza2 6,35 kW 5,12 kW 17,7 kW 35,0 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 1,43 kW 1,74 kW 4,38 kW 8,75 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 1,32 kW 1,08 kW 4,37 kW 4,55

COP1 4,11 3,89 3,53 3,5
COP2 4,81 4,74 4,04 4,0
Moc chłodzenia3 - 9,87 kW - -
Moc chłodzenia4 - 11,7 kW - -
Pobór mocy 
elektrycznej,chłodzenie3 - 3,16 kW - -

Pobór mocy elektrycznej, 
chłodzenie4 - 3,32 kW - -

eeR3 - 3,13 - -
eeR4 - 3,52 - -
Poziom hałasu jedn. zew. (2 m) 37 dB(A) 43 dB(A) 42 dB(A) 59 dB(A)
Rodzaj sprężarki spiralna rotacyjna spiralna spiralna
inwerter [tak lub nie] nie tak nie nie
Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar 2,5 bar 3 bar bd.

temperatura czynnika 
grzewczego (min./maks.) 25/65°C 25/58°C 25/65°C 20/58°C

temperatura powietrza (min. 
/maks.) -25/40°C -20/43°C -25/40°C -20/35°C

natężenie przepływu powietrza 
(min./maks.) 2500/3000 m3/h maks. 4380 m3/h 1700/2000 m3/h maks. 7800 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 12 kW w jednostce 
wewn.

12 kW w jednostce 
wewn. 9 kW w jednostce wewn. -

Czynnik chłodniczy, ilość R407C, 1,8 kg R410A, 2,9 kg R407C, 2,8 kg R404A, 13 kg
Podgrzewanie c.w.u. w jednostce wewn. w jednostce wewn. w jednostce wewn. osobny zbiornik
Waga (jed. wewn.) 140 kg 140 kg 240 kg -
Waga (jed. zewn.) 160 kg 105 kg 230 kg 573 kg
Wymiary (jed. wewn.) 1800/600/615 mm 1800/600/615 mm 1040/600/375 mm -
Wymiary (jed. zewn.) 1260/570/1134 mm 1145/452/995 mm 1300/970/370 mm 2127/1779/1258 mm
Wyposażenie dodatkowe VVM 310, 320 lub 500 – centrala wewnętrzna; 

AXC 30 – karta rozszerzeń; VST 11 zawór 
trójdrogowy z siłownikiem do sterowania 

ogrzewaniem cwu, maks. moc ładowania  
17 kW; POOL 310 – grupa basenowa; EMK 300 

– zestaw do pomiaru energii; ACS 310  
– chłodzenie aktywne; stojak; wieszaki

VVM 500- centrala wewnętrzna; VST 
20 – zawór trójdrogowy z siłownikiem 
do sterowania ogrzewaniem c.w.u., 
maks. moc ładowania 40 kW; POOK 
500 – grupa basenowa; EMK 500 – 

zestaw do pomiaru energii; SCA 30 – 
ogrzewanie słoneczne

AP-CS 2.0 – regulator; 
STL 5, 10, 20, 30 – 

przewód sterowania  
i czujnika z wtyczkami 
systemowymi 5, 10, 
20, 30 m; IPA 6/4” – 
pakiet instalacyjny 
c.o.; Nibe-BAC – 

klucz sprzętowy USB  
z jedną licencją Nibe-

BAC/IP; USV 6/4” – 
zawór przełączny

SMO 05, 20, 40 – moduł sterowania, KVR 10-10, 10-30, 10-60 – wąż odprowadzenia 
skroplin 1, 3 lub 6 m, MODBUS 40 – moduł komunikacyjny; HR 10 – stycznik 

pomocniczy, ECS 40/ ECS 41 – zespół mieszania; ELK 213 – zewnętrzny podgrzewacz 
elektryczny, RTS – 40 czujnik pokojowy, ELK – zewnętrzny podgrzewacz elektryczny; 

SMS 40 – moduł komunikacyjny; RMU 40 – moduł pokojowy
Gwarancja do 5 lat
Cena producenta 28 000 zł netto 22 000 zł netto 40 000 zł netto 72 000 zł netto

1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C, 3 wg EN 14511 dla A27/W7°C, 4 wg EN 14511 dla A27/W18°C

NIBE AP-AW30
NIBE F2300

NIBE F2040 i jedn. 
wew. VVM320

NIBE F2030 i jedn. 
wew. VVM310

WYSTAWCA
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źródeł ciepła. Najmocniejsza, 16-kilowatowa 
jednostka z linii T-CAP może produkować wodę 
użytkową o temperaturze 55°C nawet wte-
dy, gdy na zewnątrz panuje temperatura rzę-
du -20°C. Wysoką efektywność urządzenia po-
twierdza współczynnik COP sięgający 4,84. 

Serie High Performance, T-CAP oraz High Tem-
perature mają również swoje odpowiedniki  
w wersji monoblok. Urządzenia te poza wy-
soką efektywnością (dla modelu 5 kW współ-
czynnik COP wynosi 5,08) dają klientom możli-
wość zaoszczędzenia cennego miejsca. 

POMPy CiePła 
POWietRze/WODa

Panasonic 
aquarea High 
Performance 

split

Panasonic 
aquarea  

t-CaP  
split

Panasonic 
aquarea High 
temperature 

split

Panasonic 
aquarea High 
Performance 

monoblok
Moc grzewcza1 3,2-16 kW 9-16 kW 9-12 kW 4,8-13 kW
Moc grzewcza2 3,2-16 kW 9-16 kW 9-12 kW 5-16 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 0,9-4,88 2,51-5,16 2,61-3,68 1,28-4

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 0,64-3,74 1,86-3,74 1,94-2,7 0,98-3,78

COP1 3,11-3,59 3,1-3,59 3,26-3,45 3,14-3,75
COP2 4,13-5,00 4,28-4,84 4,46-4,64 4,15-5,08
Moc chłodzenia3 3,2-12,20 kW 7-12,20 kW - 4,5-12,20 kW
Pobór mocy 
elektrycznej,chłodzenie3 1,04-4,76 2,21-4,7 - 1,35-4,8

eeR3 2,41-3,17 2,57-3,17 - 2,44-3,33
Poziom hałasu jedn. zew. 47-53 dB(A) 49-53 dB(A) 49-50 dB(A) 47-53 dB(A)
Rodzaj sprężarki rotacyjna (Inverter+)
inwerter tak
Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

temperatura czynnika 
grzewczego (min./maks.) 25/55°C 25/55°C 25/55°C 25/55°C

temperatura powietrza 
(min./maks.) -20/35°C -20/35°C -20/35°C -20/35°C

Moc elektrycznej grzałki 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW
Czynnik chłodniczy, ilość 1,2-2,55 kg 2,85-2,90 kg 2,90 kg -
Podgrzewanie c.w.u. Tak Tak Tak (do 65°C) Tak
Waga (jed. wewn.) 43-47 kg 44-52 kg 46-48 kg -
Waga (jed. zewn.) 39-101 kg 107-110 kg 104-110 kg 112-157 kg
Wymiary (jed. wewn.)  
(wys./szer./gł.) 892/502/353 mm 892/502/353 mm 892/502/353 mm -

Wymiary (jed. zewn.) 
(wys./szer./ gł.)

622-1340/824-
900/298-320 mm 1340/90/320 mm 1340/900/320 mm 865-1410/1283/ 

320 mm

Wyposażenie dodatkowe sterownik Aquarea Manager, ekran dotykowy, bezprzewodowy 
termostat pokojowy z programatorem

Gwarancja 3 lata (5 lat na sprężarkę)
1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C, 3 wg EN 14511 dla A35/W7°C
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Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
AirCon_Warsaw@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.pl

Firma Panasonic oferuje najszerszą na rynku 
gamę pomp ciepła powietrze/woda, o wy-
dajności od 3,2 do 16 kW. Systemy te, stwo-
rzone z myślą o budynkach nowych oraz 
zmodernizowanych, są ekonomiczne i przyja-
zne dla środowiska.
Podstawowa gama pomp ciepła Aquarea 
składa się z modeli: High Performance, High 
Temperature oraz T-CAP. Pierwszy z nich to 
bazowa jednostka, znajdująca zastosowa-
nie w domach z ogrzewaniem podłogowym 
i grzejnikami niskotemperaturowymi. Może 
działać jako samodzielne urządzenie lub  
w układzie z kotłem gazowym lub olejowym. 
Kolejny model, Aquarea High Temperature, 
stworzono z myślą o podłączeniu do tradycyj-

nych, żeliwnych grzejników wysokotemperatu-
rowych. Jest ona w stanie podgrzewać wodę 
do temperatury 65°C, gdy na zewnątrz jest 
-15°C i bez dodatkowego wspomagania dzia-
łać przy niskiej temperaturze zewnętrznej. COP 
pomp ciepła Aquarea HT wynosi 4,64 dla urzą-
dzenia o mocy 9 kW, co oznacza, że produkt 
firmy Panasonic może z powodzeniem zastąpić 
kotły olejowe, gazowe i grzejniki elektryczne. 
Ostatnią z podstawowych jednostek, pom- 
pę Aquarea T-CAP, cechuje zachowanie sta-
łej wydajności nawet przy niskiej temperatu-
rze zewnętrznej, sięgającej -15°C. Jest ona  
w stanie zapewnić ogrzewanie pomieszczeń 
ze stałą efektywnością w czasie dużych mro-
zów i nie wymaga zastosowania dodatkowych 

Aquarea High Performance monoblok  
(wersja dla domów energooszczędnych)

Jednostka wewnętrzna modeli Aquarea High 
Performance, T-CAP, High Temperature 

http://www.instalreporter.pl
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  ulrich®Polska promując w swojej ofercie 
hasło „PRzyszłOść teCHnOLOGii OGRze-
Wania” oferuje urządzenia będące źród- 
łem energii odnawialnej. Oprócz kotłów 
gazowych, olejowych, stałopalnych i ko-
minków wodnych proponuje zestawy solar-
ne i pompy ciepła typu powietrze-woda. 

Pompa ciepła split-HitPump HOuse
Składa się z dwóch jednostek, zewnętrznej i we-
wnętrznej z wbudowanym buforem na wodę 
c.o. Jest ona przeznaczona do wspomaga-
nia ogrzewania pomieszczeń i przepływowe-
go podgrzewania wody c.w.u. Pompa HITPump 
HOUSE została zaprojektowana do całorocznej 
pracy w polskich warunkach, a testy przepro-
wadzano w warunkach skandynawskich. Pom-
py ciepła typu powietrze-woda to źródła ni-
skotemperaturowe, ich praca jest najbardziej 
efektywna z niskotemperaturowymi instalacja-
mi grzewczymi, np. ogrzewaniem podłogo-
wym. Do zasilania pomp ciepła niezbędna jest 
energia elektryczna, która stanowi 25% całości 
energii w podgrzewaniu wody, a 75% to energia 
zgromadzona w powietrzu. Stąd współczynnik 
sprawności pomp ciepła, COP waha w okoli-
cy 4. Dla przykładu, w nowoczesnym, gazowym 
kotle kondensacyjnym sprawność wynosi 1,09, 
a w kotle gazowym z zamkniętą komorą spala-
nia COP wynosi około 0,94. Tradycyjny podgrze-
wacz elektryczny ma sprawność COP = 1.  
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Ulrich Polska Sp. z o.o. 
ul. Radomska 53C, 27-200 Starachowice
tel. 22 723 94 38, faks 22 349 24 91
biuro@ulrich.com.pl; www.ulrich.com.pl
adres korespondencyjny:  
ul. Sokołowska 49, Sokołów,  
05-806 Komorów

POMPy CiePła 
POWietRze/WODa HPH 150; 200; 250

Moc grzewcza1 7,3; 11,1; 14,6 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 1,8; 3; 3,8

COP1 4,07; 3,7; 3,88
Poziom hałasu jedn. zew. 47; 51; 51dB(A)
Rodzaj sprężarki Scroll
inwerter nie
Maks. ciśnienie  
robocze czynnika 
grzewczego 

3 bar

temperatura powietrza 
(min./maks.) -25/43°C

natężenie przepływu 
powietrza

2300; 4600; 4600 
m3/h

Moc elektrycznej grzałki 0/3/9; 0/4/12 kW
Czynnik chłodniczy, ilość 2,2; 3; 3,1 kg
Podgrzewanie c.w.u. tak
Waga (jed. wewn.) 135; 180; 185 kg
Waga (jed. zewn.) 50; 58; 65 kg

Wymiary (jed. wewn.) 
600/710/1100; 
600/710/1500; 

600/710/1500 mm

Wymiary (jed. zewn.) 
1070/430/700;
1070/430/1080;

1070/430/1080 mm
Gwarancja 2 lata

Cena producenta
27 650 zł netto
33 315 zł netto
35 200 zł netto

1wg EN 14511 dla A2/W35°C

POMPy CiePła POWietRze/WODa geotHeRM  
VWL 102/3s

geotHeRM  
VWL 101/3s

arotHeRM  
VWL 115/2 

Moc grzewcza1 9,6 kW 9,6 kW 5,5 kW
Moc grzewcza2 10,3 kW 10,3 kW 10,5 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie1 2,5 kW 2,5 kW 1,7 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie2 2,4 kW 2,4 kW 2,6 kW
COP1 3,9 3,9 3,4
COP2 4,3 4,3 4,2
Moc chłodzenia3 - - 7,55 kW
Moc chłodzenia4 - - 10,6 kW
Pobór mocy elektrycznej,chłodzenie3 - - 2,86 kW
Pobór mocy elektrycznej, chłodzenie4 - - 3,3 kW
eeR3 - - 2,7
eeR4 - - 3,3
Poziom hałasu jedn. zew. 53 dB(A) 53 dB(A) 65 dB(A)
Rodzaj sprężarki Scroll
inwerter nie nie tak
Maks. ciśnienie robocze czynnika grzewczego 3 bar
temperatura czynnika grzewczego (min./maks.) 25/62°C 25/65°C 20/63°C
temperatura powietrza (min./maks.) -20/35°C -20/35°C -20/46°C
natężenie przepływu powietrza (min./maks.) bd. bd. 3400 m3/h
Moc elektrycznej grzałki 6 kW 6 kW 6 kW
Czynnik chłodniczy, ilość 2,2 kg 2,2 kg 3,53 kg
Podgrzewanie c.w.u. tak, zasobnik 175 l nie nie
Waga (jed. wewn.) 214 kg 152 kg 10 kg
Waga (jed. zewn.) 95 kg 95 kg 124 kg
Wymiary (jed. wewn.) 1800/600/840 mm 720/440/350 mm
Wymiary (jed. zewn.) 1260/1200/785 mm 1103/975/463 mm

Wyposażenie dodatkowe comDIALOG comDIALOG, 
zasobnik c.w.u

comDIALOG, 
zasobnik c.w.u.

Gwarancja 24 m-ce

Cena producenta 52 040 zł netto 46 250 zł netto
33 005 zł netto 
dostępne od 

06.2014

 1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C, 3 wg EN 14511 dla A27/W7°C, 4 wg EN 14511 dla A27/W18°C
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Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
vaillant@vaillant.pl, www.vaillant.pl
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POMPy CiePła 
POWietRze/WODa

VitOCaL 200-s
typ  aWB-aC  

201.C10

VitOCaL 222-s
typ aWt-aC  

221.a07

VitOCaL 300-a
typ aWCi-aC 

301.a09

VitOCaL 350-a 
typ aWHi  
351.a10

Moc grzewcza1 7,57 kW (2,73-
10,92 kW)

5,6 kW (1,3-7,7 
kW) 9 kW (3-9 kW) 10,6 kW

Moc grzewcza2 10,16 kW 8,39 kW 11,3 kW 12,7 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 2 kW 1,73 kW 2,31 kW 2,9 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 2 kW 1,96 kW 2,4 kW 3,1 kW

COP1 3,79 3,24 3,9 3,6
COP2 5,08 4,28 4,4 4

Moc chłodzenia3 9,14 kW
(1,96-9,85 kW)

6,2 kW
(1,6-8,0 kW)

8,60 kW (dla A27/
W7) -

Moc chłodzenia4 8,83 kW 8,8 kW 9,40 kW -
Pobór mocy elektrycznej, 
chłodzenie3 3,37 kW 2,40 kW 2,76 -

Pobór mocy elektrycznej, 
chłodzenie4 1,98 kW 2,63 kW 3,43 -

eeR3 2,71 2,58 3,12 -
eeR4 4,46 3,35 2,74 -
Poziom hałasu jedn. zew. 61 dB(A) 62 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)

Rodzaj sprężarki podwójny tłok 
mimośrodowy

tłok 
mimośrodowy Digital Scroll Scroll

inwerter [tak lub nie] tak tak nie – modulująca 
praca sprężarki nie

Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

temperatura czynnika 
grzewczego (maks.) 55°C 55°C 60°C 65°C

temperatura powietrza 
(min./maks.) -20/35°C -15/35°C -20/35°C -20/35°C

natężenie przepływu 
powietrza 3456 m3/h 3600 m3/h 3300 m3/h 3500 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 8,8 kW 8,8 kW wyposażenie dodatkowe
Czynnik chłodniczy, ilość R410A, 2,95 kg R410A, 2,15 kg R407C, 5,1 kg R407C, 4 kg

Podgrzewanie c.w.u. w osobnym 
zbiorniku

w zabudowanym 
zasobniku 170 l w osobnym zbiorniku

Waga (jed. wewn.) 42 kg 194 kg 289 kg 287 kg
Waga (jed. zewn.) 113 kg 66 kg - -

Wymiary (jed. wewn.) 450/360/905 mm 680/600/1829 
mm

946/880/1870 
mm

946/880/1870 
mm

Wymiary (jed. zewn.) 975/340/1255 
mm

1040/340/865 
mm - -

Gwarancja 2 lata
Cena producenta 27 533 zł netto 23 458 zł netto 33 116 zł netto 36 660 zł netto

1wg EN 14511 dla A2/W35°C, 2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,  
3 wg EN 14511 dla A35/W7°C, 4 wg EN 14511 dla A35/W18°C
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24

VIToCAL 200-S

VIToCAL 300-A/350-A

VIToCAL 222-S

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl/
http://www.viessmann.pl/
http://www.viessmann.pl/
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należy pamiętać, aby zawór znajdujący się 
na górze był zakręcony. Natomiast  
w trakcie pracy instalacji, zawór powinien 
być odkręcony. 

zasada działania

Automatyczny odpowietrznik AFRISO wypo-
sażony jest w cylindryczny korpus, w którym 
znajduje się pływak, połączony z dźwignią. 
Gdy w instalacji pojawia się powietrze, nastę-
puje jego automatyczne uwolnienie i prze-
dostanie się do górnej części odpowietrznika, 
co z kolei powoduje obniżenie w nim pozio-

mu wody. W tym momencie pływak opada, 
pociągając za sobą dźwignię, dzięki której 
otwarciu ulega otwór wentylacyjny, umożli-
wiający uwolnienie powietrzna na zewnątrz. 
W efekcie następuje podniesienie poziomu 
medium, skutkujące przesunięciem pływaka 
z dźwignią do góry, a tym samym zamknię-
ciem otworu.
Odpowietrznik dostępny jest w wersji stan-
dardowej mosiężnej oraz niklowanej, która 
nadaje mu bardziej elegancki wygląd. Jest 
staranne wykończony i ma kompaktową bu-
dowę. Zapewnia sprawność instalacji grzew-
czych na wiele lat.  

Automatyczny odpowietrznik AFRISO
  błażej Wojciechowski

  Montażu odpowietrznika dokonuje się na 
szczytach pionów instalacyjnych, w grzejni-
kach ściennych, naczyniach wzbiorczych, 
kotłach grzewczych oraz w instalacjach z ko-
lektorem słonecznym (solarna wersja odpo-
wietrznika). To niewielkie, proste urządzenie 
zapewnia automatyczne odpowietrzanie in-
stalacji grzewczych, zwiększając ich spraw-
ność, trwałość i ekonomiczność. Sam odpo-
wietrznik cechuje się wieloletnią żywotnością 

oraz wysoką odpornością na zanieczyszcze-
nia. 
Przed rozpoczęciem pracy należy zadbać, 
aby instalacja grzewcza została dokładnie 
wyczyszczona, napełniona wodą i wstępnie 
odpowietrzona. Urządzenie należy zamonto-
wać pionowo, w najwyższym punkcie instala-
cji oraz w miejscach, gdzie występuje ryzyko 
zapowietrzenia. 
W trakcie montażu lub prac konserwatorskich 

odpowietrznik automatyczny 
pionowy, z zaworem stopowym 
½” GZ, przeznaczony jest do 
usuwania powietrza z instalacji 
grzewczych zamkniętych 
(zgodnie z normą en 12828). 
dzięki zastosowaniu zaworu 
stopowego możliwe staje się 
odłączenie odpowietrznika 
bez konieczności opróżnienia 
instalacji. Produkt można 
stosować w instalacjach  
z mieszaniną wody i glikolu, 
przy czym maksymalne  
stężenie glikolu nie może 
przekraczać 50%. 

Odpowietrznik  
w skrócie

Odpowietrznik automatyczny 
pionowy, z zaworem stopowym 
½” GZ
Producent: AFRISO
Materiał: mosiądz lub mosiądz 
niklowany 
Przyłącze 1/2” GZ
Maksymalna temperatura: 110°C
Maksymalne ciśnienie: 12 bar
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Orientacyjna cena: 33,65 zł netto

http://www.instalreporter.pl
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ruszającej się w rurociągu, której prędkość 
przepływu ulega nagłej zmianie. Gwałtow-
na zmiana prędkości i strumienia objętości 
przepływającej cieczy powoduje miejsco-
wą zmianę udziału energii kinetycznej i po-
tencjalnej w energii całkowitej przekroju, 
wyrażającej się wzrostem lub spadkiem ci-
śnienia w strumieniu. W warunkach bardzo 
szybkiego wyhamowania prędkości strumie-
nia następuje gwałtowny spadek energii ki-
netycznej, co powoduje wzrost energii po-
tencjalnej, który uzewnętrznia się dużym 
przyrostem ciśnienia. Na przebieg zjawiska 

uderzenia hydraulicznego znaczny wpływ 
wywiera podatność cieczy na ściśliwość oraz 
sprężystość ścianek rurociągu, czyli ich po-
datność na odkształcenia sprężyste wskutek 
zmiany ciśnienia hydrodynamicznego w ru-
rociągu. W skrajnych przypadkach ten gwał-
towny przyrost ciśnienia może wywołać prze-
kroczenie wartości krytycznych naprężeń 
rozciągających w ściankach rurociągu [4].
Uderzenie hydrauliczne związane ze wzro-
stem ciśnienia nazywamy dodatnim, a takie 
w którym nastąpi nagły spadek ciśnienia na-
zywamy ujemnym. 

Uderzenie 
hydrauliczne  
– dlaczego powstaje 
i jak można mu 
zapobiec?

  agnieszka malesińska*

  Współcześnie system wodociągowy to ze-
spół skoordynowanych i współpracujących 
inżynierskich obiektów i urządzeń, dostarcza-
jących odbiorcy wymaganą ilość wody,  
o odpowiedniej jakości, pod odpowiednim 
ciśnieniem, w sposób możliwie niezawodny  
i ekonomicznie uzasadniony [1]. Istniejące sie-
ci wodociągowe często podlegają moder-
nizacji oraz rozbudowie. Zmiany w układzie 
sieci wymuszają zmiany poszczególnych kom-
ponentów systemu, takich jak współczynni-
ki chropowatości, średnice, grubości ścianek, 
ale również pompy, zasuwy czy zawory. Każ-

da taka zmiana może sprzyjać powstawaniu 
zjawiska uderzenia hydraulicznego.

Podstawy teoretyczne zjawiska 

Uderzeniem hydraulicznym nazywane jest 
zjawisko silnych oscylacji ciśnienia w przewo-
dzie pracującym pod ciśnieniem, wywoła-
ne szybkimi, wymuszonymi w krótkim czasie, 
zmianami prędkości przepływu cieczy [3]. 
W aspekcie fizycznym przepływy występują-
ce w postaci uderzenia hydraulicznego wy-
wołane są bezwładnością masy cieczy po-

* dr inż. Agnieszka Malesińska, Politechnika Warszawska

dane literaturowe wskazują, że 80% awarii występujących 
na przewodach sieci wodociągowych niewyposażonych 
w urządzenia zabezpieczające powstało w następstwie 
występowania zjawiska uderzenia hydraulicznego, co skutkuje 
między innymi wzrostem kosztów eksploatacji nawet do 60%.

renowacja starej, skorodowanej magistrali wodociągowej w ul. koszykowej w centrum Warszawy. renowację 
wykonano metodą reliningu za pomocą rury WehoPipe z polietylenu Pe100 rc o podwyższonej odporności 
na: propagację pęknięć, naciski punktowe i skutki zarysowań
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Dla dodatniego i ujemnego uderzenia hy-
draulicznego przyrosty ciśnienia oblicza się 
ze wzoru Żukowskiego-Allieviego [5]:
∆p = ±ρa∆v
gdzie:
∆v – przyrost prędkości;
a – prędkość fali podwyższonego ciśnienia;
ρ – gęstość cieczy.
Zarówno przy dodatnim, jak i ujemnym ude-
rzeniu hydraulicznym możliwe są dwa przy-
padki:
jeżeli tZ < T, to w przewodzie będzie występo-
wało uderzenie proste,
 jeżeli tZ > T, to w przewodzie będzie występo-
wało uderzenie nieproste,
gdzie tZ – czas całkowitego otwierania zaworu, 
T – całkowity czas przebiegu fali od zaworu 
do wylotu i z powrotem.
W warunkach technicznych uderzenie hydrau-
liczne może wywołać znaczne zmiany ciśnie-
nia, które stają się przyczyną awarii, takich jak: 
zniszczenie rurociągu, uszkodzenie pompy, za-
worów zwrotnych, itp. [5]. Oprócz niebezpie-
czeństwa uszkodzenia przewodów rurowych 
przez mechaniczne działanie nadciśnienia, 
przy podciśnieniu istnieje niebezpieczeństwo 
przerwania strumienia płynącej wody.
Występowanie zjawiska da się sprowadzić do 
dwóch zasadniczych układów pacy: grawi-
tacyjnych oraz tłocznych [6].

Przyczyny powstawania zjawiska 
uderzenia hydraulicznego

Przepływy nieustalone, szybkozmienne w 
przewodach wodociągowych są wynikiem 
prawie każdej zmiany prędkości, czy natę-
żenia przepływu wody. To, czy ulegną one 
przekształceniu w zjawisko uderzenia hydrau-
licznego będzie zależało głównie od szybko-
ści tych zmian oraz charakterystyki systemu 

wodociągowego obejmującego ogół wypo-
sażenia i uzbrojenia [1]. Spośród przyczyn ini-
cjujących zjawisko uderzenia hydraulicznego 
wymienić należy [1]:
• zdarzenia przypadkowe – przerwa w do-
stawie energii elektrycznej do stacji pomp, 
zmiana warunków początkowych przepły-
wu, zmiana odpływów węzłowych, zmiana 
poziomu wody w zbiornikach sieciowych po-
czątkowych lub pośrednich, błędy w dobo-
rze poszczególnych elementów systemu;
• niewłaściwą eksploatację systemu – 
jednoczesne, nagłe wyłączenie wszystkich 
pomp zasilających ten sam rurociąg, niepra-
widłowe zamykanie lub otwieranie zasuw, 
zjawisko „odbicia” klapy zwrotnej, będące 
następstwem przepływu zwrotnego, niewła-
ściwe połączenie siłownika elektrycznego 
obsługującego proces zamykania lub otwie-
rania zasuwy, nieprawidłowo prowadzona 
konserwacja i remonty;
• awarie, zdarzenia losowe – pęknięcie prze-
wodu spowodowane mechanicznie lub jako 
skutek obsuwania się ziemi, nagła blokada 
pompy, ukręcenie trzpienia lub zerwanie gwin-
tu zasuwy, drgania elementów podlegających 
deformacji, takich jak na przykład zasuwy;
• zjawisko kawitacji – wywołane nadmier-
ną prędkością przepływu wody, dużą różni-
cą w wysokości ciśnienia do wartości ciśnie-
nia parowania cieczy w danej temperaturze 
w wyniku nagłego zatrzymania pracy pom-
py, zamknięcia zasuwy czy wysokiej lokaliza-
cji punktu sieci;
• wibracje – związane z cyklicznymi zjawi-
skami indywidualnymi przez przepływ w po-
szczególnych punktach systemu, na przykład 
związane z nierównomierną pracą pomp czy 
działaniem zaworów pływakowych [1].
Jako najbardziej charakterystyczne warun-
ki wywołujące uderzenie hydrauliczne przez 

Sposoby zapobiegania uderzeniom hydraulicznym

Aby możliwie najskuteczniej chronić system 
przed negatywnymi skutkami uderzenia hy-
draulicznego, należy w pierwszej kolejno-
ści dobrać prawidłowe przekroje, w których 
należy zlokalizować urządzenia zabezpie-
czające. Następnie na podstawie danych  
o systemie należy wybrać typ urządzenia za-
bezpieczającego. Urządzenie powinno być 
zlokalizowane jak najbliżej przekroju, w któ-
rym potencjalnie może dość do niepożąda-
nego przyrostu ciśnienia. I tak na przykład za-
mknięcie zasuwy powoduje przerost ciśnienia 
zarówno przed, jak i za zasuwą. W takim przy-
padku należałoby zlokalizować urządzenie 
zabezpieczające w obu tych przekrojach.
Główna zasada kontroli lub tłumienia prze-
pływów nieustalonych polega na ogranicze-
niu częstotliwości, z jaką pojawiają się zmia-
ny przepływu, gdyż wówczas czas, w którym 
odbita fala ciśnienia powraca do źródła ini-
cjacji będzie wykorzystany do kontroli lub re-
dukcji kolejnych zmian [1]. Strategię wykorzy-
stywaną do osiągnięcia tego celu można 
sklasyfikować w dwóch grupach:
1. działania pozastrukturalne – polegające 
na próbach odpowiedniego sterowania wa-
runkami hydraulicznymi systemów wodocią-
gowych przez zrównoważenie przepływów 

lub na prawidłowej eksploatacji i nadzo-
rze technicznym [1]. Działania te będą więc 
obejmowały między innymi dobór i eksplo-
atację zaworów i zasuw, zaworów zwrotnych 
oraz przeciwdziałaniu zjawisku rezonansu;
2. działania w systemie – jest to metoda, któ-
ra opiera się na próbach modyfikowania 
konfiguracji układu lub wprowadzenia do-
datkowych urządzeń zabezpieczających [1]. 
W metodzie tej można wyróżnić dwie zasady 
zabezpieczenia:
• próbę eliminacji zjawiska uderzenia hy-
draulicznego przez bezpośrednią zmianę 
konfiguracji systemu: trasy, długości przewo-
dów, średnic, materiału rurociągów, połą-
czeń, obejść itp.[1]
• przeciwdziałania zjawiskom zapoczątko-
wanym – jest to wciąż najpopularniejsza me-
toda polegająca na wprowadzeniu do sys-
temu różnych urządzeń i mechanizmów,  
w wyniku działania których ciecz jest zrzuca-
na z rurociągu lub przetrzymywana w pew-
nej przestrzeni poza systemem. Do tego celu 
można wykorzystać między innymi: zbiorni-
ki wodno-powietrzne, zbiorniki wodno-po-
wietrzne z kryzą różnicową zainstalowaną na 
odpływie, zawory napowietrzające, zawory 
bezpieczeństwa [1].

urządzenia wodociągowe można wskazać:
• uruchomienie pompy wirowej przy otwartej 
zasuwie na przewodzie tłocznym,
• zatrzymanie pompy bez zastosowania 
wstępnego wyhamowania strumienia zasu-
wą, przepustnicą lub innym zaworem.
Ponadto pewne prace renowacyjne mogą 
wzmacniać przebieg zjawiska uderzenia hy-
draulicznego, np. dość popularna metoda 
wprowadzania do wnętrzna starego prze-
wodu, przewodu nowego o mniejszej średni-

cy może prowadzić do zwiększenia prędko-
ści przepływającej cieczy. Na skalę zjawiska 
ma również wpływ geometria łączonych 
przewodów. Inaczej będzie przebiegał przy-
rost ciśnienia fali uderzenia hydraulicznego 
w ciągu przewodów o zmniejszających się 
średnicach, a inaczej w ciągu przewodów  
o zwiększających się średnicach [7].
Często więc istniejące sieci wodociągo-
we odbiegają dość znacznie od pierwotne-
go projektu, a niestety wprowadzane zmiany 
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rzadko analizowane są pod kątem możliwo-
ści powstania uderzenia hydraulicznego. Do-
datkowo należy pamiętać, że każdy system 
wodociągowy jest specyficzny i nie można 
stosować analogicznych rozwiązań przeciw-
działających zjawisku uderzenia hydraulicz-
nego, które sprawdziły się w innym istnieją-
cym systemie. Często bowiem urządzenie 
zabezpieczające dobrze działające w jed-
nym układzie, może nie tylko nie zabezpie-
czać w innym, ale wręcz sprzyjać zjawisku 
uderzenia hydraulicznego. Znając wachlarz 
możliwych działań chroniących system przed 
szkodliwymi skutkami uderzenia hydrauliczne-
go, szczegółowe rozwiązanie należy dobie-
rać dla analizowanego systemu. Nie istnieją 
bowiem systemy wodociągowe, których pa-
rametry byłyby identyczne, a nawet niewiel-
kie zmiany mogą prowadzić do różnych reak-
cji systemu na to samo zjawisko.

Podsumowanie

Każdy system wodociągowy jest niepowta-
rzalnym układem, w którym możliwość po-
wstania zjawiska uderzenia hydraulicznego 
związana będzie z indywidualnymi cechami, 
charakterystycznymi dla danego przypadku. 
Zawsze w układzie będzie dochodziło do nie-
ustalonych przepływów, jednak nie każdy nie-
ustalony przepływ będzie inicjował powstanie 
zjawiska uderzenia hydraulicznego. Projekto-
wane, rozbudowywane i modernizowane sys-
temy wodociągowe każdorazowo powinny 
być analizowane pod kątem powstania zjawi-
ska uderzenia hydraulicznego. Działania pro-
jektantów i eksploatatorów powinny minima-
lizować niebezpieczeństwo powstania fali 
uderzeniowej lub niwelować ewentualne ne-
gatywne skutki przejścia takiej fali.
W warunkach technicznych uderzenie hy-

drauliczne może wywołać znaczne zmia-
ny ciśnienia, które stają się przyczyną licz-
nych awarii, takich jak: zniszczenie rurociągu, 
uszkodzenie pompy, zaworów zwrotnych itp.
Za najbardziej charakterystyczne warunki sprzy-
jające wywołaniu uderzenia hydraulicznego  
w układach wodociągowych można uznać:
• raptowne otwarcie (zamknięcie) przepły-
wu za pomocą zaworu na przewodzie,
• nagłe wyłączenie dopływu prądu elek-
trycznego do silnika pompy,
• zatrzymanie pompy bez zastosowania 
wstępnego wyhamowania strumienia zasu-
wą, przepustnicą lub innym zaworem.
Mniejsze uderzania powstają również jako 
następstwo szybkich zamian przepływu, wy-
łączenia i załączenia czynnych rurociągów 
w przypadku nieprawidłowego czasu dzia-
łania urządzeń wyłączających, szybkiego 
napełniania nieodpowietrzonych należycie 
rurociągów, pulsującej pracy pomp przy nie-
należycie odpowietrzonych rurociągach lub 
uszkodzeniach rurociągów [6].
Na wielkość przyrostu ciśnienia ma wpływ 
zarówno konfiguracja geometryczna łączo-
nych przewodów, jak i rodzaj materiału z ja-
kiego wykonana jest instalacja. 
Przy projektowaniu instalacji należy więc doło-
żyć wszelkich starań, aby zminimalizować nie-
bezpieczeństwo powstania zjawiska uderze-
nie hydraulicznego. Z drugiej strony powinno 
się pamiętać, że przyczyną powstania zjawi-
ska może być po prostu przypadek, zdarzenie 
losowe lub błędna decyzja obsługi, a tego nie 
jesteśmy wstanie do końca przewidzieć.  

Literatura
Pobierz

Czy energetyka prosumencka rozwinie się 
w Polsce? Który sektor OZE będzie kon-
kurencyjny w następnych latach? Który 
wygra w konkurencji o wsparcie w progra-
mach wsparcia? Na jakie wsparcie może 
liczyć prosument do 2020 r.? Czy rynek 
kolektorów słonecznych będzie dalej tak 
prężnie rozwijał się? Czy nastąpi wzrost 
sprzedaży kotłów na biomasę do celów 
przydomowych? W jaki sposób prosument 
może podłączyć swoją instalację fotowol-
taiczną do sieci? Na te pytania organizato-
rzy i prelegenci postarają się odpowiedzieć 
podczas VII Forum Przemysłu Energetyki 
Słonecznej i Biomasy odbywającego się  
w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Racibo-
rzu. Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) 
we współpracy z Miastem Racibórz oraz 
Raciborską Izbą Gospodarczą (RIG) ser-
decznie zapraszają do udziału w Forum.

Bazując na doświadczeniu i sukcesach po-
przednich sześciu edycji Forum (odbywają-
cych się nieprzerwanie od 2007 roku), IEO 
dostrzegając wzrastający potencjał segmen-

tu kotłów na biomasę w Polsce zaprasza do 
udziału w kolejnym spotkaniu sektora prze-
mysłu zielonej energetyki, podczas którego 
zostaną przedstawione kwestie dotyczące 
mikroinstalacji i energetyki rozproszonej: ko-
lektorów słonecznych, systemów fotowolta-
icznych i kotłów na biomasę.
Forum jest największym spotkaniem bizneso-
wym w sektorze energetyki prosumenckiej 
w Polsce. Co roku uczestniczy w nim kilkaset 
osób z największych firm z branży mikroinsta-
lacji OZE, przede wszystkim prezesi oraz kadra 
zarządzająca firmami.

Vii Forum Przemysłu energetyki słonecz-
nej i Biomasy towarzyszyć będą Między-
narodowe targi energii Odnawialnej or-
ganizowane przez współpracujące miasta 
Racibórz i Opava. Targi adresowane są do 
inwestorów i mieszkańców Euroregionu Silesia 
i odbędą się w dniach 13-14 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje oraz program  
VII Forum znajdują się na oficjalnej stronie  
internetowej konferencji pod adresem:  
www.forum.ieo.pl
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Pokrycie absorbera z tradycjami  
i gwarancją bezterminowej trwałości 

Kolektory słoneczne 
z czarnym chromem

  ireneusz Jeleń

  W ostatnich latach zaczęto zwracać jesz-
cze większą uwagę na aspekt trwałości ab-
sorbera, tzn. na zachowanie parametrów w 
całym okresie jego eksploatacji. Badanie 
trwałości absorberów jest przedmiotem pro-

jektu trzeciej części normy EN 12975: prEN 
12975-3-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich 
elementy – Kolektory słoneczne – Część 3-1: 
Określanie trwałości powłoki absorbera sło-
necznego”.

Rodzaje pokryć 
absorberów 
Statystycznie na rynku europejskim prym 
wiodą pokrycia typu PVD popularnie 
nazywane „niebieskimi” (blue coating, 
blaue Beschichtung). Obecnie na ryn-
ku europejskim aż 73% kolektorów sło-
necznych ma absorber z pokryciem 
typu PVD (rys. 2 ). Nazywanie ich „nie-
bieskimi” może być niezgodne z wyglą-
dem zewnętrznym, ponieważ zaczęto już 
oferować pokrycia PVD w kolorze np. brą-
zowym lub grafitowym. Technologia PVD 
(Physical Vapour Deposition) polega na 
krystalizacji materiału z fazy gazowej na 
powierzchni w warunkach głębokiej próż-
ni. Są to pokrycia zbudowane z warstw 
ceramiki i metalu, nanoszone zarówno na 
blasze miedzianej, jak i aluminiowej, a ich 
produkcja ma charakter „wielkoskalowy”. 
Pokrycia lakierowane stosowane są 
cały czas w produkcji absorberów, ale 
niemal wyłącznie w kolektorach prze-
znaczonych do zastosowania w ciepłym 
klimacie. Znacznie podwyższona emisja 
ciepła (współczynnik ε nawet 60÷80%, 
rys. 3 ) z warstw tego typu obniża tem-
peraturę stagnacji zwykle do 120÷160oC. 
Stanowi to jeden z czynników ochrony 
kolektora przed skutkami wysokiego pro-
mieniowania słonecznego przy braku 

odbioru ciepła z absorbera.
Trzecim rodzajem pokryć są warstwy po-
wstające w wyniku procesów galwaniza-
cji – jak w szczególności czarny chrom. 
W rzeczywistości jest to pokrycie złożo-
ne z podłoża niklu i wierzchniej warstwy 
chromu. Kolektory słoneczne z absorbe-
rami pokrywanymi czarnym chromem 
stanowią obecnie niszę na rynku euro-
pejskim (ok. 10%, rys. 2 ), najczęściej bę-
dąc oferowanymi w wyższej cenie  
w porównaniu do „standardowych” ko-
lektorów z absorberami typu PVD. Co 
sprawia, że znajdują cały czas zastoso-
wanie i mają swoje grono odbiorców – 
szczególnie ze strony firm instalacyjnych?

absorber płaskiego kolektora słonecznego stanowi jego podstawowy 
element (rys. 1 ), także pod względem udziału w całkowitym koszcie 
wytworzenia kolektora (około 50%). W pierwszej kolejności sprawność 

kolektora zależy od właściwości 
pokrycia absorbera – wysokich 
zdolności pochłaniania 
promieniowania słonecznego 
(współczynnik α), przy jak najniższej 
emisji ciepła (ε). absorber jest 
narażony na trudne warunki pracy – 
przede wszystkim na szeroki zakres 
temperatury roboczej, a także  
w niektórych warunkach eksploatacji  
na zwiększone oddziaływanie 
środowiska zewnętrznego 
(zanieczyszczenie powietrza, 
podwyższona wilgotność, itp.). 

lakierowane 
16% 

PVD 
73% 

czarny chrom 
10% 

inne 
1% 

blacha miedziana 
  =  5% 
   =  4% 

czarny lakier 
  =  95% 
   =  60÷80% 

czarny chrom 
  = 96% 
  =  10% 

pokrycie PVD 
 =  95% 
  =  5% 

 

 

3  Porównanie orientacyjne wartości współczynnika absorpcji (α) i emisji (ε)

2  Statystyka rynkowa – rodzaje pokryć 
absorberów kolektorów słonecznych na 
rynku europejskim [2]

1  elementy składowe płaskiego kolektora 
słonecznego [1]
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piła swoistego rodzaju „rehabilitacja” czar-
nego chromu na rynku Europy Zachodniej  
i wzrost świadomości zarówno klientów indy-
widualnych, jak i fachowców co do korzy-
ści wynikających z zastosowania tego rodza-
ju kolektorów.

sprawność kolektora słonecznego  
z pokryciem PVD i czarnym  
chromem

Kolektor słoneczny z absorberem pokrywa-
nym czarnym chromem w porównaniu do 
identycznego, ale z absorberem o pokryciu 
typu PVD, wykazuje (rys. 5 , dane z certyfika-
tów Solar Keymark) nieco niższą sprawność  
w typowym przedziale pracy (do 60 K). Przy 
podwyższonej temperaturze pracy (> 60 K),

sprawność kolektora z absorberem PVD jest 
już wyraźnie wyższa (średnio +40%). 
Jeśli klientowi zależy na jak najwyższych pa-
rametrach sprawności kolektora słoneczne-
go lub też wymaga tego specyfika pracy in-
stalacji solarnej, to wybór powinien paść na 
kolektor z absorberem PVD. Są to jednak pa-
rametry charakterystyczne dla nowych ko-
lektorów, a w świetle dalszych informacji, nie 
można mieć pewności, że po dłuższym okre-
sie eksploatacji taka różnica na korzyść ab-
sorbera PVD będzie wciąż aktualna.

Kryteria trwałości absorbera

Problematyka trwałości pokryć absorberów 
jest istotna, co widać na przykład po wyni-
kach testów prowadzonych w latach 2007-

Doświadczenie w produkcji  
i zastosowaniu pokryć absorberów

Technologia czarnego chromu jest znana  
w produkcji kolektorów słonecznych od po-
łowy lat 70., a więc od 40 lat. Absorbery wy-
konywane z blachy miedzianej pokrywanej 
czarnym chromem zajmowały do 1998 roku 
szeroki segment rynku kolektorów słonecz-
nych [3]. Z końcem lat 80. opracowano na 
Uniwersytecie w Monachium (przy wsparciu 
Ministerstwa Gospodarki i Technologii Nie-
miec BMWi) założenia dla technologii wy-
twarzania pokryć absorberów typu PVD. 
Praktyczne wdrożenie produkcji absorberów 
typu PVD następowało w kolejnych latach, 
a zauważalną popularność zaczęły one zdo-
bywać z końcem lat 90. Pierwszym rynkowym 
produktem było dostępne od 1995 roku po-
krycie TiNOX, stąd obecnie często określa się 
potocznie tą nazwą, wszystkie pokrycia typu 
PVD. Jest to jednak tylko nazwa handlowa 
jednego z wielu dostępnych na rynku pro-
duktów.
Technologia PVD jest stosunkowo nowa i 
brak jest praktycznego doświadczenia na 

ile kolektory z absorberami tego typu są  
w stanie przepracować min. 20÷25 lat, zgod-
nie zresztą z procedurą badań wg normy  
EN 12975, na której opiera się certyfikacja 
Solar Keymark. 
Kolektory słoneczne z absorberami pokrywa-
nymi czarnym chromem znane co najmniej 
od lat 80., bardzo często są eksploatowa-
ne do dnia dzisiejszego. Ich stan techniczny 
nie budzi wątpliwości (rys. 4 ) i zdarza się, że 
użytkownik dokonuje ogólnej konserwacji ko-
lektora z wymianą „starej” szyby na „współ-
czesną” o zwiększonej przepuszczalności pro-
mieniowania słonecznego.
Podkreślane na przełomie XIX i XX wieku za-
lety nowych pokryć typu PVD, jak wysoka se-
lektywność (szczególnie niska emisja ciepła 
ε), a także niższa energochłonność i obciąże-
nie środowiska naturalnego podczas produk-
cji spowodowały, że zastosowanie czarnego 
chromu na największym w Europie „solar-
nym” rynku – w Niemczech, gwałtownie się 
obniżało. Wielu producentów absorberów  
z powłoką z czarnego chromu bądź zakoń-
czyło swoją działalność, bądź zmieniło profil 
produkcji. Dopiero w ostatnich latach, nastą-

1994                                       2014 
4  absorber z pokryciem z czarnego chromu – kolektor z 1994 roku (zdjęcie 2014) 
oraz współczesny 2014 [1]. Sprawność „starego” kolektora według danych z badań 
certyfikujących jest niższa o około 12% (w zakresie 0÷50 k) od współczesnego, przede 
wszystkim ze względu na właściwości szyby

Różnica temperatury (absorber – otoczenie) 
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+4% 

+40% 

5  różnica w sprawności pracy kolektorów słonecznych, różniących się jedynie pokryciem 
absorbera [1]
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wało 3 punkty: odporność na wysoką tem-
peraturę, na warunki kondensacji oraz na 
działanie korozyjne atmosfery zawierającej 
SO2. Z obszernego opracowania wyników 
badań warto przytoczyć wykres (rys. 6 ) po-
twierdzający potoczną opinię wielu klientów 
(głównie wykonawców) o trwałości pokryć 
czarnego chromu – niezmienności jego pa-
rametrów w całym okresie eksploatacji.  
W 600-godzinnej próbie, przy temperaturze 
absorbera 265oC, zmiana parametru PC trak-
towanego jako wskaźnik trwałości wyniosła 
dla warstw typu PVD od 0,068 do 0,230 (war-
to przypomnieć, że zakłada się maksymalną 
dopuszczalną wartość PC jako 0,050).
Jedynie pokrycie z czarnego chromu nie 
zmieniło swoich parametrów, a wręcz uległy 
one poprawie (PC600h = -0,008), czego po-
wodem jest odprowadzenie wilgoci pozosta-
łej po procesie produkcji i dodatkowo prze-
miany fizyczne struktury czarnego chromu.
Pokrycie z czarnego chromu przewyższało 

także w badaniu [6] wyniki uzyskane dla po-
zostałych próbek absorberów, pod wzglę-
dem odporności na korozję atmosferyczną 
oraz na warunki kondensacji. Zarówno pod-
łoże z niklu, jak i warstwa chromu wykazu-
ją znacznie większą elastyczność w porów-
naniu do twardych powłok typu PVD. Dzięki 
temu znacznie obniża się ryzyko uszkodzeń 
powłoki na płycie absorbera pod wpływem 
naprężeń i odkształceń. Grubość pokrycia  
z czarnego chromu jest około 70 razy większa 
w porównaniu do pokrycia PVD. Za ochronę 
przed korozją odpowiada „grubsze” podło- 
że z niklu stanowiące barierę antydyfuzyjną  
i ochronę powierzchni absorbera.
W początkowym okresie produkcji nowych 
powłok typu PVD, dochodziło do zgłoszeń re-
klamacyjnych w wyniku występowania ko-
rozji absorberów już po 2-3-letnim okresie 
eksploatacji [7]. Z czasem te problemy elimi-
nowano i wprowadzano pokrycia PVD przy-
stosowane według deklaracji producen-2011 przez Instytut SPF Rapperswil [4]. Testy 

oparte były o metodę IEA-SHP Task X, która 
zakłada odwzorowanie warunków 25-letniej 
eksploatacji. W ramach testów sprawdza się 
odporność absorbera na działanie wyso- 
kiej temperatury (220÷350oC) oraz środowi-
ska korozyjnego (korozja atmosferyczna  
i w warunkach kondensacji pary wodnej).  
W teście prowadzonym przez Instytut SPF 
poddano badaniu 18 absorberów (9 z bla-
chy Cu, 9 z blachy Al) od 6 producentów. 
Spośród nich aż 7 absorberów nie spełni-
ło wymagań testu (podkreślono brak odpo-
wiednich powłok antydyfuzyjnych).
Testy prowadzone przez Instytut ITW w Stutt- 
garcie także wykazały spadek sprawności 
kolektorów słonecznych w wyniku tzw. starze-
nia się absorbera. W 3-letnim teście ekspo-
zycji 15 kolektorów słonecznych z pokryciami 
typu PVD, średnie zmniejszenie sprawno-

ści optycznej wyniosło -2,6% (maksymalnie 
-4,5%) [5].
Trwałość pokrycia absorbera określa się pa-
rametrem PC (performance criterion), któ-
ry ujmuje w swojej wartości zarówno zmia-
nę współczynnik absorpcji (α), jak emisji (ε): 
PC = -ΔαS+0,5×Δε. Dopuszczalna wartość pa-
rametru PC dla okresu 25-letniej eksploatacji 
kolektora słonecznego wynosi 0,05, co ozna-
czać ma roczny spadek uzysku ciepła dla 
standardowej małej instalacji solarnej o 5%.

testy pokryć absorberów instytutu  
izt Berlin

Jednym z bardziej szczegółowych badań 
prowadzonych w zakresie określania trwało-
ści absorberów, było badanie prowadzone  
w Instytucie IZT w Berlinie [6]. Badanie jakie-
mu poddano 5 próbek absorberów, obejmo-

blacha Cu, czarny chrom 
blacha Cu, pokrycie PVD 
blacha Al, pokrycie PVD 
blacha Cu, pokrycie PVD 
blacha Cu, pokrycie PVD 

PC 18h        PC 36h      PC 75h       PC 150h      PC 300h      PC 600h 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0 

-0,05 

[PC] 

6  Zmiana współczynnika Pc (performance criterion) pokrycia absorbera podczas testu 
odporności na temperaturę (265oc). Pomiary wykonywane okresowo do 600 godzin [6]

7  Produkcja absorberów pokrywanych czarnym chromem [1]. W europie pozostali 
jedynie pojedynczy więksi producenci absorberów z czarnym chromem. W Polsce firma 
aparel zakończyła w ostatnich latach produkcję (w znacznej mierze przeznaczoną na 
eksport), a obecnie produkcja jest prowadzona nieprzerwanie w firmie Hewalex. inni znani 
producenci europejscy pochodzą np. z danii i Szwajcarii
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Dla czarnego chromu trwałość określono na 
bezterminową – minimum 43-letnią ze wzglę-
du na brak trendu zmiany współczynnika PC 
(rys. 6 ). Co istotne, walory pokrycia czarne-
go chromu zostały potwierdzone niezależnie 
od siebie przez wiele ośrodków badawczych, 
jak np. w porównawczym badaniu prowa-
dzonym równolegle przez instytuty: SPF Rap-
perswil (Szwajcaria), ISE Fraunhofer (Niemcy) 
oraz SP Institute (Szwecja) [8].
Kolektory oparte o czarny chrom zazwy-
czaj na rynku Europy Zachodniej cechują 
się 10÷20% wyższą ceną zakupu w porówna-
niu do analogicznych kolektorów z absorbe-
rem typu PVD, wobec czego wyboru takie-
go rozwiązania dokonuje świadomy efektu 
klient indywidualny, bądź też instalator, czy 
projektant. Nie należy się raczej spodziewać 
wzrostu popularności technologii czarnego 
chromu w kolejnych latach z racji wyższych 
cen zakupu i tym bardziej, że w zasadzie 
standardowo wymaga się przy nim stosowa-
nia blachy miedzianej absorbera (dla blachy 
aluminiowej wymagane dodatkowe zabez-
pieczenia antykorozyjne), gdzie obecnie ryn-
kowym standardem z racji niższych kosztów 
wytworzenia, są absorbery wykonywane  
z blachy aluminiowej (73% rynku wg [2]). 

Literatura

[1] materiały z archiwum Hewalex Sp. z o.o. 
Sp.k.
[2] „More automation more adhesives”, Sun 
& Wind Energy 7/2012
[3] „Solarabsorber und Absorberbeschichtun-
gen. Der Motor des Sonnenkollektors”, K-H.
Remmers, SBZ 19/2000
[4] „Bewertung von neuen selektiven Be-
schichtungen”, F.Reusch, SPF Rapperswil, 
03.2012

[5] „Abschlussbericht zum Vorhaben Quanti-
fizierung des Alterungsverhaltens solartermi-
scher Kollektoren.” ITW Stuttgart, 2007
[6] „Umweltstandards für thermische Solarkol-
lektoren unter besonderer Berücksichtigung 
der selektiven Beschichtung ihrer Absorbe-
roberflächen”, V.Handke, Ch.Kamburow, IZT 
Berlin 2009
[7] „Kolektory słoneczne, czyli dlaczego słoń-
ce lubi czarny chrom” J.Durys, Aparel, Maga-
zyn Instalatora 03.2003
[8] „Round robin on accelerated life testing 
of solar absorber surface durability.” S.Bru-
nold, U.Frei, B.Carlsson, K.MoKller, M.Kohl, So-
lar Energy Materials & Solar Cells 61 (2000) 
239-253  

tów do trudnych warunków pracy (np. strefa 
nadmorska). Niemniej jednak do dzisiaj część 
producentów/dostawców kolektorów sło-
necznych traktuje kolektory z czarnym chro-
mem jako „wersję specjalną” przeznaczoną 
do stosowania w trudnych warunkach pracy 
– w zanieczyszczonym lub słonym środowisku, 
czy też w zakładanych warunkach zwiększo-
nej kondensacji pary wodnej na powierzchni 
absorbera. 

technologie produkcji – 
energochłonność, wydajność…

Produkcja pokryć z czarnego chromu ma 
charakter „jednostkowy”, gdyż zazwyczaj 
wydajność linii technologicznej nie prze-
kracza kilkudziesięciu absorberów dziennie. 
Wydajność produkcji pokryć typu PVD jest 
nieporównywalnie wyższa i sięga w przelicze-
niu nawet 160 płyt absorbera na …minutę. 
Wprowadzenie technologii PVD do produkcji 
absorberów pozwoliło zwiększyć znacząco 
produkcję kolektorów słonecznych, szczegól-
nie w okresie ogromnego wzrostu popytu na 

rynku europejskim – od połowy lat 90. Jed-
nocześnie wielkoskalowy charakter produkcji 
warstw PVD przełożył się na obniżenie kosz-
tów wytworzenia kolektorów słonecznych  
i ich jeszcze szerszą popularyzację. Techno-
logia czarnego chromu dopiero w ostatnich 
latach zaczęła być postrzegana jako szcze-
gólnie wartościowa pod względem trwa-
łości potwierdzonej i w praktyce, i w ba-
daniach. Wcześniejsze dane wykazywały, 
że energia do produkcji czarnego chromu 
może być większa 3÷12 razy w porównaniu 
do warstw PVD (w przeliczeniu na 1 m2).  
W opracowaniu IZT Berlin [6] są to warto-
ści porównywalne, większe z kolei może być 
zużycie wody, a także emisje zanieczysz-
czeń. Te ostatnie jednak muszą być całkowi-
cie neutralizowane, a sam proces produkcji 
podlega nadzorowi ze strony lokalnych wy-
działów środowiskowych.
Jak się podkreśla, wyższa energochłonność 
produkcji czarnego chromu jest rekompen-
sowana jego walorami. W badaniu IZT Ber-
lin obliczano trwałość pokryć typu PVD w za-
leżności od wyników na okres od 15 do 43 lat. 

tabela Porównanie podstawowych cech charakterystycznych warstw galwanicznych 
(czarny chrom) i nie galwanicznych [6]

Przegląd korzyści 
pokrycia z czarnego 
chromu:

•  stabilność zachowania para-
metrów w trakcie eksploatacji ko-
lektora słonecznego
•  najwyższa odporność na ko-
rozję atmosferyczną i zwiększo-
ną wilgotność z warunkami kon-
densacji
•  jednolita głęboka czarna bar-
wa pokrycia
•  możliwość renowacji absorbe-
ra – ponownego naniesienia  
w razie uszkodzenia pokrycia
•  sprawdzona w 40-letniej prak-
tyce technologia
•  w połączeniu z blachą mie-
dzianą wysokowartościowe tra-
dycyjne rozwiązanie
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Jak szybko  
i bezbłędnie dobrać 
naczynie wzbiorcze?

  Grzegorz onyszczuk

  TA Hydronics prezentuje narzędzie w po-
staci arkusza doboru, za pomocą którego 
bez problemu można dobrać właściwą po-
jemność naczynia wzbiorczego dla różnych 
systemów. Arkusz umożliwia szybki dobór:
- naczynia wzbiorczego wg wymagań normy 
Pn-en 12828,
- naczynia wzbiorczego wg wymagań normy 
Pn-B 02414,
- układów automatycznego utrzymania ciś- 
nienia z kompresorami lub pompami,
- naczynia wzbiorczego do instalacji wody 
użytkowej,
- naczynia wzbiorczego do instalacji solarnej,
- układu odgazowania instalacji,
- naczynia pośredniego.

Wystarczy kliknąć w odpowiednie hiperłą-
cze, a arkusz poprowadzi użytkownika do 
właściwej zakładki z automatyczną procedu-
rą doboru (rys. 1 ).
Następnie po określeniu wszystkich wymaga-
nych parametrów doboru w niebieskim polu 
arkusza, program automatycznie wykona 
obliczenia wymaganej minimalnej pojemno-
ści naczynia wzbiorczego zgodnie z założe-
niami wybranej normy (rys. 2 ).
Istnieje możliwość wpisania bezpośrednio  
w komórce wartości liczbowej lub wykorzy-
stania w tym celu formantu w postaci strza-
łek lub listy rozwijalnej. W arkuszu wszystkie 
pola zostały zablokowane poza komórkami, 
w których określamy parametry do doboru.  

dobór naczynia wzbiorczego z uwagi na konieczność 
uwzględnienia sumarycznej pojemności instalacji zwykle 
realizowany jest pod presją czasu tuż przed wydrukiem projektu, 
dlatego wówczas bardzo łatwo o pomyłkę. dodatkową trudnością 
w doborze właściwej wielkości naczynia jest konieczność 
uwzględnienia wielu parametrów, a sama procedura obliczeniowa 
bazuje na uwikłanych formułach matematycznych. Jak więc 
poradzić sobie z tym zadaniem, tak aby dobór był poprawny i szybki?

1

2

3

Każda zmiana jakiegokolwiek parametru po-
woduje automatyczne przeliczenie i uzy-
skanie aktualnego wyniku końcowego. Na 
podstawie finalnego wyniku (wymaganej mi-
nimalnej pojemności naczynia wzbiorczego), 
użytkownik powinien samodzielnie określić 

jego typ, wielkość oraz liczbę. Automatycznie 
wyliczona wartość, na podstawie której wy-
bieramy z rozwijalnej listy właściwe naczynie 
wzbiorcze jest zawsze wyróżniona kolorem 
żółtym komórki (rys. 3 ).
Zaletą arkusza jest niewątpliwie samoczyn-

Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
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na kontrola nad dokonywanymi doborami  
i wyświetlanie komunikatu w przypadku wy-
boru naczynia niespełniającego wymagań 
normy np. klasa ciśnienia naczynia niższa niż 
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 
PN<PSV (rys. 4 ).
Arkusz w sposób automatyczny dokonuje ob-
liczeń sprawdzających oraz wyznacza do-
datkowo m.in.:
- wymaganą średnicę rury wzbiorczej,
- ciśnienie, do jakiego należy napełnić insta-
lację tak, aby zapewnić rezerwę w naczyniu,
- rezerwę objętości w dobranym naczyniu,
- nr artykułu dobranego elementu.
Użytkownik arkusza ma również możliwość 
pobrania pełnej karty katalogowej dobrane-
go elementu bezpośrednio z poziomu arku-
sza, a instalator może skorzystać z manome-
tru zakresu ciśnienia, w jakim powinna być 
eksploatowana instalacja (rys. 5  i 6 ).
Naciskając kombinację klawiszy „CTRL + P”, 
mamy możliwość wydruku pełnej procedu-
ry obliczeniowej wraz z parametrami wejścio-
wymi, nazwą inwestycji oraz określeniem oso-
by wykonującej dobór, co jest wymagane 
do odbioru urządzenia ciśnieniowego przez 
Urząd Dozoru Technicznego. Arkusz jest  
w pełni ustawiony i gotowy do wydruku lub 

zapisu w formacie PDF, co ułatwia jego dołą-
czenie w formie załącznika do projektu. 
Najważniejsze zalety arkusza to:
- prosty i szybki dobór układu utrzymania ciś- 

Nowy typoszereg naczyń wzbiorczych MN 

Firma TA Hydronics wprowadza na rynek 
nowy typoszereg naczyń wzbiorczych 
MN jako alternatywę dla Statico. Ich klu-
czową zaletą jest atrakcyjna cena przy 
zachowaniu bardzo dobrej jakości pro-
duktu. typoszereg naczyń Mn z serii 
produktów streamline idealnie wkom-
ponowuje się w potrzeby i realia dzi-
siejszego rynku naczyń ciśnieniowych, 
a unikalne cechy pozwalają zbudo-
wać zaufanie do nowego produktu.
Naczynia wzbiorcze typu MN występu-
ją w zakresie pojemności od 6 do 750 li-
trów. Zbiorniki ciśnieniowe są wykonane 
ze stali zgodnie z wymaganiami Dyrekty-
wy Europejskiej 97/23/EC, a membrana ze 
specjalnej gumy SBR, której współczynnik 
przepuszczalności powietrza jest znacznie 
korzystniejszy niż dla gumy EPDM – stoso-
wanej powszechnie na rynku (tabela 1 ).

Najlepsze właściwości wykazuje kauczuk 
butylowy – IIR (Isobuten-Isopren-Rubber), 
który jest wykorzystywany w technologii 
produkcji naczyń Statico, co m.in. umoż-
liwia udzielenie gwarancji na 5 lat. Inną 
bardzo ważną zaletą tych naczyń jest 
odporność gumy SBR na kontakt z czynni-
kiem o bardzo niskiej (-10˚C) i bardzo wy-
sokiej (100˚C) temperaturze. Tradycyjne 
naczynia z gumą EPDM przystosowane 
są do pracy z czynnikiem o temperaturze 
w zakresie (5-70˚C), co jest problematycz-
ne w przypadku instalacji np. freecoolin-
gu lub solarnych (tabela 2 ).
Naczynia o pojemności od 6 do 50 litrów 
mogą być montowane na ścianie (od 6 
do 24 litrów wymagają wspornika), pozo-
stałe przystosowane są do montażu wol-
no stojącego. Wszystkie naczynia MN 
występują tylko w kolorze białym.

naczynia Mn naczynia statiCO
do małych systemów grzewczych  
i chłodniczych 

do ogrzewania, chłodzenia, systemów solarnych o różnej 
wielkości 

sBR membrana worek z kauczuku butylowego o niskim współczynniku dyfuzji 
ograniczony zakres: 6-750 l pełny zakres: 8-5000 l 
standardowy kształt kształt dysku 8-80 l, ograniczenie miejsca nawet do 21% 
ciśnienie robocze: 6-24 l: 3,5 bar ;  
35-750 l: 6 bar ciśnienie robocze: 8-80 l: 3/10 bar; 140-800 l: 3/6/10 bar 

2 lata gwarancji 5 lat gwarancji 

tabela 2  Porównanie naczyń mn i Statico

tabela 1

4

Dobrane naczynia nie spełniają wymogów normy PN-EN-12828

Ciśnienie nominalne dla naczynia wzbiorczego jest mniejsze niż wybrane PSV 
Wybierz naczynie o wyższym ciśnieniu nominalnym!!!

http://www.instalreporter.pl


nienia w oparciu o właściwe normy,
- możliwość precyzyjnego doboru naczynia 
dla różnych wartości temperatury: począt-
kowej i końcowej czynnika (wody lub róż-
nych stężeń glikolu etylenowego i propyle-
nowego),
- automatyczna procedura określania mini-
malnej wymaganej pojemności naczynia,
- wyeliminowanie ewentualnych pomyłek  
w trakcie doboru „pod presją czasu”,
- uzyskanie wydruku pełnej procedury obli-
czeniowej zgodnie z właściwymi normami,
- bardzo prosta aktualizacja doboru poprzez 
zmianę parametru wejściowego,
- brak problemów z odbiorem urządzenia ciś- 
nieniowego przez UDT.

Do korzystania z arkusza wymagany jest 

8. Wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej:

Przyjąć wg poniżej tabeli:

9. Parametry techniczne dobranych naczyń wzbiorczych:

Dobrano:
Compresso CU 300.6   (podstawowe) 1 szt.
o pojemności nominalnej jednego naczynia: 300 litrów
o ciśnieniu nominalnym PN: 6 bar
o nr artykułu: 7121001

o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 345 kg
(naczynie w 100% pełne)

10. Parametry pracy urządzenia Compresso:

pa = 3,6 bar
pman = 3,7 bar

pe = 3,8 bar

11. Wytyczne do montażu naczynia oraz napełniania instalacji c.o.:

3,6 bar 3,8 bar

3,3 bar 6,0 bar

 Wydruk wygenerowany z arkusza doboru układów utrzymania ciśnienia firmy TA Hydronics.

2,02 bar

1,8 bar

5,5 bar

6,1 bar

5

6

dostęp do MS Office (Excel min. 2007).  
Wystarczy tylko kliknąć w link, aby pobrać 
arkusz doboru układów utrzymania ciśnie-
nia, dokonać rejestracji w celu uzyskania 
bezpłatnego kodu umożliwiającego uru-
chomienie programu. 
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości  
lub problemów z otwarciem pliku w niższych 
wersjach MS Office prosimy o kontakt:  
grzegorz.onyszczuk@tahydronics.com  

Program doboru 
naczyń wzbiorczych

Pobierz

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Automatic Flow           Control

zawór termostatyczny do grzejników
zasilanych z boku

A-exact: Multilux 4-A Dynacon: Multibox AFC:

Produkty wyposażone w unikalny ogranicznik przepływu w technologii AFC (Automatic Flow Control)

zestaw do grzejników dekoracyjnych, 
łazienkowych i dolnozasilanych

rozdzielacz do ogrzewania  
podłogowego

podtynkowy regulator ogrzewania 
podłogowego 

ENGINEERING ADVANTAGE Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie  Równoważenie i Regulacja  Termostatyka

zeskanuj kod i obejrzyj fi
lm

Dotknij technologii AFC,
która zmienia oblicze instalacji

http://www.tahydronics.com/pl/Wsparcie-techniczne/rejestracja-do-pobrania/?p=6056&v=
http://www.tahydronics.com/pl
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Zapisy w hurtowniach sbs już trwają!
www.grupa-sbs.pl

8-11 kwietnia 2014
Poznań

www.instalacje.mtp.pl

www.tcs.mtp.pl

Wejdź na  www.mtp24.pl  i kup bilet on-line!

Nie przegap:

Głosuj na najlepszy produkt
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1. ii Konferencja Rynku urządzeń 
Grzewczych 

Konferencja ta odbędzie się pierwsze-
go dnia targów instaLaCje 2014  
(8 kwietnia 2014 r.). Spotkanie ma na 
celu przekazanie  najnowszych informacji 
dotyczących otoczenia prawnego, syste-
mów wsparcia oraz najnowszych techno-
logii w branży urządzeń grzewczych.

Rozwój i wdrażanie technologii umożliwia-
jących wytwarzanie ciepła ze źródeł odna-
wialnych oraz rozwój tradycyjnych urządzeń 
grzewczych jest ważnym czynnikiem zapew-
niającym zaopatrzenie w ciepło i chłód  
w przyszłości. W tym celu podejmuje się róż-
ne inicjatywy i kieruje niebagatelne nakła- 
dy na rzecz badań naukowych i rozwoju  
w branży przemysłowej oraz w placówkach 
naukowo-badawczych. Dotyczy to tak-

że sfery regulacji prawnych i instrumentów 
wsparcia dla nowych technologii stosowa-
nych w technice grzewczej. Równocześnie, 
w ostatnim okresie widać coraz bardziej in-
tensywne działania skierowane przeciw-
ko dynamicznemu rozwojowi rozproszonych 
źródeł ciepła, zasilanych czystą energią, za-
równo odnawialną, jak i gazem ziemnym.
udział w Konferencji jest bezpłatny, 
konieczne jest jednak wcześniejsze 
zgłoszenie uczestnictwa z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc.

2. Konferencja PORt PC: Wiedza 
daje przewagę. Rewolucja w tech-
nice grzewczej w 2015 roku.  
Czy jesteś na nią przygotowany?

Konferencja odbędzie się w dniu  
9 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferen-
cyjnym, pawilon 15, sala 1G. 
Motto tego wydarzenia jest jak najbar-
dziej aktualne ze względu na wprowadza-
ne zmiany  w wymaganiach zawartych  
w przepisach polskich i europejskich. Re-
wolucja w technice grzewczej, której bę-
dzie dotyczył pierwszy wykład, jest nie-
unikniona. Jest ona jednocześnie dużą 
szansą dla instalatorów czy projektantów 
instalacji grzewczych. Szczegółowa wie-

INSTALACJE 2014 zapraszają
„Zainstaluj się w Poznaniu. Żyj, pracuj  
i działaj w bezpiecznym, inteligentnym  
i nowoczesnym otoczeniu”

II Konferencja Rynku 
Urządzeń Grzewczych

przejdź

Informacje o targach 
TCS

przejdź

Informacje o targach 
INSTALACJE

przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/konferencje/ii_konferencja_rynku_urzadzen_gerzewczych/
http://www.tcs.mtp.pl
http://www.instalacje.mtp.pl


50m a r z e c  2 0 1 4  ( 0 3 )  a k t u a l n o ś c i D O  s P I s U  T R E Ś C I

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

dza dotycząca tego, co nas czeka w nie-
dalekiej przyszłości, pozwoli im na naj- 
lepsze przygotowanie warsztatu pracy  
i  zapewni wykorzystanie nowych trendów.
Niemniej ważnym zagadnieniem jest za-
twierdzony przez NFOŚiGW program 
wsparcia małych instalacji wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii (OZE) 
„Prosument”. Stowarzyszenie PORT PC 

opracowało prak-
tyczne narzędzia dla 
instalatorów i projek-
tantów, które będą 
pomocne przy apli-
kacji do programu 
„Prosument”.
Koszt udziału  
w konferencji  
wynosi 100 zł. 
Cena obejmuje: 
udział w konferen-

cji, jeden egzemplarz publikacji PORT PC: 
„Wytyczne projektowania, wykonania i od-
bioru instalacji z pompami ciepła”, bilet 
wstępu na targi Instalacje 2014 na dzień  
09 kwietnia 2014 r., a także wjazd i parking 
na terenie targów.

3. zostań Mistrzem Polski!

Rozpoczęty w 2013 roku projekt Road-
Show, czyli poszukiwanie najlepszych in-
stalatorów w Polsce, zaowocował ogrom-
ną liczbą tych uzdolnionych fachowców, 
którzy w Poznaniu będą walczyć o mia-

no Mistrza Polski. Eliminacje wyłoniły bli-
sko 100 instalatorów, którzy zmierzą się nie 
tylko z czasem, ale również dokładnością 
montażu!
Do konkursu można jeszcze dołączyć. Na 
uczestników czekają jeszcze 32 miejsca 
pozwalające na walkę o najwyższy ty-
tuł i pobicie rekordowego czasu montażu 
– 1 minuta, 13 sekund i 60 setnych sekun-
dy – czy ktoś odważy się zdetronizować 
Waldemara Jackowskiego, obecnego re-

Konferencja PORT PC 
„Wiedza daje przewagę”

przejdź

Minister Gospodarki janusz Piechociński.

Do Poznania przyjedzie ponad 1000  
wystawców z 27 państw m.in. z Belgii,  
Chin, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii,  
Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, Korei Połu-
dniowej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Ser-
bii, Szwajcarii, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Włoch. 

Na tegoroczną ekspozycję, która wypełni 
niemal cały teren wystawienniczy, złożą się:  
• Międzynarodowe Targi Instalacyjne  
instaLaCje
• Targi Ciepła Systemowego tCs 
• Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń  
seCuReX
• Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,  
Pożarnictwa i Ratownictwa saWO 

  W dniach 8–11 kwietnia 2014 roku  
Międzynarodowe Targi Poznańskie zapra-
szają na największe w Europie Środkowo-

-Wschodniej spotkanie profesjonalistów 
branży instalacyjnej, ciepła systemowego, 
zabezpieczeń, ochrony pracy, pożarnictwa 
i ratownictwa oraz sektora mediów elektro-
nicznych, które będą niewątpliwie wielkim 
przeżyciem dla wyspecjalizowanych grup 
zawodowych związanych z poszczególnymi 
branżami.
Honorowy patronat nad targami objął 

RoadShow
przejdź

Bilet online
przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/konferencje/konferencja_port_pc/
http://instalacje.mtp.pl/pl/roadshow/podsumowanie_eliminacji_roadshow/
http://www.mtp24.pl
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kordzistę i Mistrza Polski? Dowiemy się już 
wkrótce, podczas targów INSTALACJE.
Warto tutaj nadmienić, że pula nagród 
konkursu wynosi aż 100 tysięcy złotych,  
a nowy Mistrz Polski wyjedzie z targów 
Mercedesem Citan!
aby dołączyć do grona walczących  
o miano mistrza instalatorów wystarczy 
przyjść do sektora 5G w pawilonie 5  
w dniach 8-9.04.2014 r. i zarejestrować się 
w recepcji mistrzostw. Dnia 8 i 9 kwiet-
nia 2014 odbędą się eliminacje do finału, 
który będzie miał miejsce 10.04.2014 r.

4. Klub instalatora sBs  
na instaLaCjaCH 2014

Klub instalatora to wspólne przedsię-
wzięcie Grupy sBs, jednej z najwięk-
szych w Polsce grup handlowych sku-
piających branżę sanitarną i MtP. 

Wydarzenie to będzie już po raz ko- 
lejny gościć na targach instalacje,  
o czym zadecydował sukces poprzed-
niej edycji.
Klub Instalatora w 2012 okazał się naj-
chętniej odwiedzanym miejscem przez 
gości targów. Ideą jego twórców była or-
ganizacja miejsca sprzyjającego bran-
żowym rozmowom, 
wymianie fachowej 
informacji, skupiają-
cego najlepszych do-
stawców w branży,  
a przede wszystkim in-
stalatorów.
W tym roku Klub In-
stalatora to także kil-
kudziesięciu wy-
stawców, a zarazem 
dostawców Gru-
py SBS, którzy będą 
mieć możliwość prze-
stawienia swojej ofer-
ty w hali nr 4. Dla od-
wiedzających Klub 
Instalatora organiza-

torzy przewidzieli liczne atrakcje – Klub 
Instalatora to także miejsce rozrywki i in-
tegracji środowiska. W roku bieżącym 
również podtrzymamy tradycję sporto-
wej rywalizacji. Gwarantujemy, że nie za-
braknie emocji!
W ramach „Akcji Autokarowej” hurtownie 
Grupy SBS przywiozą na targi ponad 3000 

instalatorów z całej Polski. Dla wszystkich 
przewidziany jest także posiłek i napój. 
Chętnych zapraszamy do kontaktu z hur-
towniami Grupy SBS (pełna lista hurtow-
ni na stronie www.grupa-sbs.pl w zakład-
ce Partnerzy).
Zachęcamy do odwiedzenia Klubu Insta-
latora podczas targów Instalacje 2014.

zowniczej oraz szeroki wybór armatury sanitarnej. 

Ciepło systemowe

W tym roku już po raz drugi do grona wyda-
rzeń dołączą również Targi Ciepła Systemo-
wego TCS skierowane do branży ciepłowni-
czej, które doskonale uzupełnią i rozszerzą 
ofertę rozwiązań systemowych z zakresu za-

rządzania energią cieplną w budynkach  
i elementów składowych takich, jak: kotły 
na paliwo stałe i gazowe, pompy ciepła, ko-
lektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaicz-
ne. Targom TCS towarzyszyć będzie dwudnio-
wa IX Konferencja Techniczna, organizowana 
przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Pol-
skie, która podejmie tematykę nowoczesnych, 
efektywnych i ekologicznych technologii  

• Forum Technologii Cyfrowych POznaŃ 
MeDia eXPO
Stworzą razem najbardziej kompleksową 
platformę biznesowo-marketingową dla 
wszystkich firm działających w branży a licz-
ne konferencje, wystawy, prezentacje, poka-
zy zbudują korzystny klimat do nawiązywania 
kontaktów handlowych w międzynarodo-
wym gronie.

instaLaCje – ekologicznie,  
energooszczędnie, efektywnie

Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE 
to jedyne w Polsce spotkanie, które tak komplek-
sowo prezentuje ofertę wiodących producen-
tów i dostawców urządzeń i technologii z zakresu 
techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyj-
nej, chłodniczej, a także techniki obiektowej i ga-

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014
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Klub Instalatora SBS
przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/roadshow/klub_instalatora_sbs/


5. Mistrzostwa Polski  
instalatorów – DLa szKół
Udział w MPI dla szkół możliwy jest po 
dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia 
– przesyłając formularz zgłoszeniowy 
(wydrukowany, poprawnie wypełnio-
ny, a następnie zeskanowany i przesła-
ny mailem) na adres: szkoly.instalacje@
mtp.pl najpóźniej do 31 marca 2014 
bądź do wyczerpania limitu miejsc.

zasady konkursu:
Konkurs przeprowadzony zostanie 
11.04.2014 r. Polega na tym, aby na 
modelu instalacji składającym się  

z grzejnika COSMO T6, zaworów na po-
wrocie i zasilaniu, manometru kontak-
towego AFRISO, odpowietrznika au-
tomatycznego AFRISO, siłownika ARM 
na trójdrogowym zaworze obrotowym 
ARV firmy AFRISO, kotła kondensacyj-
nego BROTJE, pompy Alpha2 i pom- 
py Comfort, przy użyciu udostępnio-
nych narzędzi, w najszybszym czasie  
i prawidłowo zmontować pełną in-
stalację (szczegółowy opis czynności 
wkrótce). Zadanie wykonywane jest na 
czas. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który 
w najkrótszym czasie wykona zadanie.

nagrody:
Uczestnik z najlepszym czasem wygrywa 
stojak konkursowy – model instalacji wraz  
z wszystkimi elementami składowymi. Po-
zostali uczestnicy dostaną nagrody do-

datkowe od partnerów. 
Ponadto każda zgłoszo-
na grupa przy wejściu na 
targi otrzyma pakiety po-
witalne od organizatora 
targów INSTALACJE 2014.

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

Mistrzostwa  
Polski Instalatorów  
– DLA SZKÓŁ

przejdź

w ciepłownictwie systemowym. Konferencja 
skierowana jest do przedstawicieli kadry tech-
nicznej i eksploatacyjnej przedsiębiorstw cie-

płowniczych, elektrociepłowni oraz ciepłowni. 

jestem inteligentny

Ciekawie zapowiada się projekt tworzony z od-
bywającymi się w tym samym czasie Między-
narodowymi Targami Zabezpieczeń SECUREX – 
Inteligentny Budynek. W dobie astronomicznie 
szybkiego rozwoju technologii, gdzie zarządza-

IX Konferencja  
Techniczna

przejdź

2014
Pawilon nr 5, sektor C

stoisko nr 63
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6. GLOB Pełen eneRGii  
– instaLaCe 

To 3 dni niekonwencjonalnych spotkań  
z odnawialnymi źródłami i poszanowa-
niem energii przygotowane przez re- 
dakcję GLOBEnergia we współpracy  
z targami INSTALACJE. W specjalnie 
wybudowanej czaszy eksperci przybli-
żą  zagadnienia związane z nowocze-
sną techniką grzewczą, fotowoltaiką, 
wentylacją oraz skojarzoną produkcją 
energii. Podczas spotkań nie zabrak-
nie odniesień do aspektów praktycz-
nych, omówienia typowych błędów 
instalacyjnych, pokazów sprzętu oraz 
omówienia technologii na konkretnych 
przykładach instalacyjnych. Całość 
uzupełniona będzie konkursami z na-
grodami.

7. złoto rozdane!  
Medale MtP

sąd Konkursowy 
uhonorował 16 
produktów zgło-
szonych do kon-
kursu o złoty Me-
dal na targach 
instaLaCje oraz tCs.złoty Medal MtP 
to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
nagród na polskim rynku, która jest przy-
znawana po wnikliwej ocenie eksper-
tów innowacyjnym produktom najwyż-
szej jakości, odpowiadającym szeregu 
kryterium, wytworzonym w oparciu o 
najwyższej klasy technologie. Spośród 
wielu nadesłanych zgłoszeń, Sąd Kon-
kursowy uhonorował 16 produktów zgło-
szonych do konkursu o Złoty Medal na 
targach INSTALACJE oraz TCS. Wszystkie 
przyznane Złote Medale MTP są nagro-
dami równoważnymi. Gratulujemy wy-
stawcom, których produkty zostały wy-
różnione tą prestiżową nagrodą.

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

nie całym domem, a nawet budynkiem, odby-
wa się za pomocą jednego, bezprzewodowe-
go urządzenia, przed instalatorami stawiane są 
nowe wyzwania. Odpowiednie przygotowanie 
instalacji i zastosowanie doskonale dobranych 
do konkretnego projektu urządzeń i elementów 
w znaczny sposób wpływa na maksymaliza-
cję funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, 
jednocześnie minimalizując koszty eksploatacji  

i modernizacji oraz emisji szkodliwych zanie-
czyszczeń. Wszystkie oferowane przez wystaw-
ców produkty, które znajdują zastosowanie  
w zintegrowanych systemach zarządzania zosta-
ną w specjalny sposób oznaczone hasłem je-
stem inteligentny – inteligentny Budynek, uła-
twiając zwiedzającym nie tylko znalezienie tych 
produktów, ale również zasięgnięcia szerszej infor-
macji na ich temat u wystawców targów.  

Złoto rozdane!  
Medale MTP

przejdź
GLOB PEŁEN ENERGII  
– INSTALACJE 

przejdź

HERZ  
w wersji DE LUXE 
i nie tylko…, 
czyli specjalne 
nowości targowe

  HeRz De LuXe – nowe produkty  
w ekskluzywnej serii

Firma HERZ wprowadziła na rynek kolejną 
generację termostatów i przyłączy grzejni-
kowych w wykonaniu De Luxe, aby spełnić 
oczekiwania najbardziej wymagających in-
westorów i umożliwić precyzyjne regulowa-

nie temperatury. W bieżącym roku seria De 
Luxe wzbogacona została o nowe pozycje  
i rozwiązania.
Zawory serii HERZ De Luxe umożliwiają este-
tyczne i wygodne przyłączanie większości 
dostępnych na rynku grzejników. Szczególnie 
efektownie zawory HERZ De Luxe prezentują 
się zainstalowane przy grzejnikach łazienko-

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska na targach instalacje 2014 
w Poznaniu, gdzie pokażemy m.in. nowe 
zawory serii HerZ de luxe oraz centralę 
grzewczą c.o. i c.w.u. W czasie targów nasi specjaliści 
będą również prezentować możliwości programów 

komputerowych HerZ co, HerZ 
oZc i HerZ San. mtP Poznań, 
ul. Głogowska 14; 8-11 kwietnia 
br., stoisko nr 62, pawilon 5c. 
Zapraszamy!
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i modułem świeżej wody, dzięki czemu za-
chowano optymalne zużycie energii. Atutem 
centrali jest również możliwość podłączenia  
i sterowania dodatkowym źródłem ciepła 
(np. w postaci systemu solarnego).

HeRz OzC, HeRz CO, HeRz san –  
profesjonalne programowanie do 
wspomagania projektowania instalacji

Oprócz produkcji wysokozaawansowanej 
technologicznie armatury, firma HERZ prowa-
dzi również intensywne działania marketingo-
we oraz informacyjne mające na celu wpar-
cie swoich najważniejszych odbiorców.  
W ramach tych działań przygotowane zosta-
ło specjalistyczne oprogramowanie kompu-
terowe HERZ OZC, HERZ CO oraz HERZ SAN, 
dedykowane dla projektantów instalacji 
grzewczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych. 
Firma HERZ, wspólnie z firmami Instalsoft i San-

kom przygotowała programy obliczeniowe 
służące do określania projektowego obcią-
żenia cieplnego pomieszczeń w budynku, jak 
również całego budynku (HERZ OZC), projek-
towania instalacji centralnego ogrzewania  
i klimatyzacji (HERZ OC), a także projektowa-
nia instalacji sanitarnych (HERZ SAN).  
Wykorzystanie środowiska Windows sprawia, 
że programy te są przyjazne i łatwe w obsłu-
dze, a standardowe dla tego systemu opera-
cyjnego zasady współpracy z innymi progra-
mami znacznie ułatwiają pracę.  

wych oraz grzejnikach dekoracyjnych o wy-
szukanym wzornictwie.
W ostatnim czasie seria HERZ De Luxe wzbo-
gacona została o nowe wykonania zaworów 
termostatycznych i powrotnych: figury trójo-
siowe oraz figury specjalne.
Dostępny jest również jest specjalny osprzęt 
w wykonaniu De Luxe – estetyczny montaż 
grzejników ułatwiają specjalne osłony do rur, 
trójniki, adaptery oraz zawory odcinające.

nowość w ofercie urządzeń Oze  
marki HeRz – centrala grzewcza

Centrala grzewcza marki HERZ służy do do-
starczania ciepła i ciepłej wody. Centra-
la grzewcza HERZ, to innowacyjny produkt 
zaprojektowany w taki sposób, aby połą-
czyć kompletną instalację grzewczą w jed-
nym urządzeniu. Dzięki wyjątkowej kombina-
cji pompy ciepła i dwustrefowego zbiornika 

buforowego powstało kompaktowe urządze-
nie, które pozwala uniknąć problemów zwią-
zanych z rozmieszczeniem poszczególnych 
elementów, czy też z wymiarami komponen-
tów. Wszystkie części składowe centrali zosta-
ły połączone w jednym urządzeniu razem  
z niezbędnymi przyłączami. Dzięki kompakto-
wym rozmiarom i wbudowanym niezbędnym 
przyłączom urządzenie może być szybko i ła-
two umieszczone w każdym niewielkim po-
mieszczeniu (0,7 m2). 
Centrala grzewcza HERZ wyposażona jest  
w sterownik T-Control standardowo umożli-
wiający graficzne prezentowanie amplitudy 
temperatur źródeł ciepła i ciepłej wody  
użytkowej oraz zasobnika podczas załadun- 
ku i rozładunku. Opcjonalnie możliwe jest 
również sterowanie systemem solarnym oraz 
pełna wizualizacja jego pracy.
Dwustrefowy zbiornik buforowy został przy-
stosowany do współpracy z pompą ciepła  

HERZ DE LUXE

• wyszukane wzornictwo
• najwyższa jakość wykonania
• zaawansowana technologia
• nieograniczone możliwości  
stosowania
• precyzyjna regulacja temperatury 
• ograniczenie zużycia energii
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HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, 
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, 
www.herz.com.pl

http://www.instalreporter.pl
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Grupa bWt to europejski lider technologii uzdatniania wody 
wyznaczający standardy w swojej dziedzinie. Proponowane 
rozwiązania bWt sprawdzają się zarówno podczas uzdatniania  
wody pitnej, użytkowej i kotłowej dla gospodarstw domowych jak  
i zakładów przemysłowych oraz dla basenów i fontann. Jedną  
z innowacji bWt jest dwubiegunowa technologia aQa total energy 
do ochrony przed osadami wapnia bez użycia chemikaliów. teraz 
urządzenia te dostępne są w korzystnych zestawach promocyjnych. 
Zapraszamy na instalacje 2014, pawilon 5, stoisko nr 174.

  BWt aQa nano i BWt aQa total 
energy 1500

• bezobsługowe urządzenia do ochrony insta-
lacji przed osadami wapiennymi stanowiące 
nowoczesną alternatywę dla zmiękczaczy

• innowacyjna technologia uzdatniania 
wody bez stosowania soli do procesów re-
generacji, bez konieczności odprowadzania 
popłuczyn i bez pozbawiania wody niezbęd-
nych dla zdrowia minerałów
• atest PZH

Woda jest podstawą naszego życia i zdrowia. 
Szczególnie ważne są zawarte w niej mikro-
elementy. Jednak zdrowe dla człowieka mi-
nerały są szkodliwe dla domowych instala-
cji wodnych i mogą powodować kosztowne 
konsekwencje np. w przypadku awarii i zala-
nia. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwa-
la korzystać z minerałów zawartych w wo-
dzie i chronić domową instalację oraz sprzęt. 
BWT AQA nano i BWT AQA total energy 1500 
to dwubiegunowa technologia nanokrysta-
lizacji, która tworzy nanokryształy stabilizują-
ce wapń rozpuszczony w wodzie. Dzięki temu 
nie odkłada się on w postaci osadów na po-
wierzchniach rur, w instalacjach, i w innych 
miejscach mających kontakt z wodą. Pozwala 
to nie tylko na ochronę przed osadami wap-

ruszyła wiosna – ruszyła promocja  

Nanokrystalizacja 
– sposób BWT  
na osady

  urszula borzęcka
Promocja w zestawie taniej

Przy zakupie BWT AQA nano innowacyjny – 
filtr BWT E1 HWS 1” za 20 euro netto
Przy zakupie BWT AQA total energy 1500 – 
filtr BWT E1 HWS 1” za 1 euro netto

Ceny promocyjne zestawów:
BWT AQA nano + filtr BWT E1 HWS = 805 euro 
netto (cena katalogowa: 1080 euro netto)
BWT AQA total energy 1500 + filtr BWT E1 HWS 
= 1996 euro netto (cena katalogowa: 2290 
euro netto)

Promocja trwa od 1 kwietnia do 30 maja 
2014 lub do wyczerpania zapasów.

PROMOCJA

PROMOCJA W ZESTAWIE TANIEJ

Parametry urządzeń aQa nano aQa total energy 1500
ciśnienie nominalne bar 16 bar 10 bar
max. twardość wody 20od 40od
max. wydajność wkładu 25 m3/h 25 m3/h
częstotliwość wymiany wkładu co 12 miesięcy* co 2-3 lata*
max. temperatura wody/otoczenia 30/40oC 30/40oC
max. temperatura wody w podgrzewaczu 80oC 80oC

 * w zależności od eksploatacji i jakości wody

WYSTAWCA
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gnię i zabezpieczenie. Z klosza z filtrem należy 
usunąć plombę i pokrywę oraz wsunąć go  
w prowadnicę. Istnieje możliwość wymiany 
tylko wkładu filtra.  

nia, ale także tworzy antykorozyjną warstwę 
ochronną instalacji z surowców metalowych. 
Zastosowana technologia pozwala także na 
zatrzymanie w wodzie ważnych dla zdrowia 
mikroelementów takich, jak np. magnez.
BWT AQA total energy został dodatkowo wy-
posażony w nowoczesny wyświetlacz uła-
twiający kontrolę parametrów i eksploatację.

zalety:
- ekonomiczna i bezobsługowa eksploatacja 
- bez konieczności dosypywania soli do rege-
neracji,
- prosta instalacja – bez generowania ścieków 
i konieczności odprowadzania popłuczyn,
- oszczędność miejsca – kompaktowe roz-
miary, montaż na ścianie,
- uzdatnianie wody bez pozbawiania jej mi-
nerałów ważnych dla zdrowia (m.in. magne-
zu i wapnia).

Filtr mechaniczny BWt e1 HWs 1″
Kompleksowe rozwiązanie filtrujące dla domo-

wej instalacji 5 w 1: 
• reduktor ciśnienia, 
• manometr, 
• zawór zwrotny, 
• zawór odcinający, 
• filtr mechaniczny. 
Ma atest PZH. Wymienny element filtracyjny 
produkowany zgodnie z HACCP to zwiększo-
na ochrona antybakteryjna.
Łatwa i wygodna wymiana wkładu filtracyjne-
go – jedna dźwignia odcina wodę i uwalnia 
klosz z elementem filtracyjnym. Elektroniczny 
wskaźnik przypomina o wymianie wkładu. 

Wymiana wkładu BWt e1 HWs  
w trzech krokach w 30 sekund:
1. Otwórz zabezpieczenie, które automatycz-
nie odcina wodę. Wystarczy przesunąć drą-
żek w dół i przepływ wody w obu kierunkach 
zostaje zamknięty.
2. Podnieś dźwignię. Automatycznie uwalnia-
ny jest klosz z filtrem. 
3. Włóż nowy element filtracyjny, zamknij dźwi- Filtr BWt e1 HWs 1″

nominalna średnica przyłącza DN 25
ciśnienie nominalne 16 bar
skuteczność filtracji 90-110 μm
wydajność przy Δp = 0,2 bar 3,6 m3/h
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BWT Polska Sp. z o.o.                   
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
tel. 22 533 57 00, faks 22 533 57 19
bwt@bwt.pl, www.bwt.pl

Wystarczy przesunąć drążek w dół i przepływ 
wody w obu kierunkach zostaje zamknięty

Innowacyjne rozwiązanie, dostosowane  
do potrzeb i oczekiwań naszych klientów 
związanych z  komfortem i bezpieczeństwem.

Wyjątkowo łatwa i szybka wymiana  
wkładu filtracyjnego

Bez mozolnego odkręcania zaworów 
odcinających, bez rozprysków wody,  
bez narzędzi, bez brudu.

To takie komfortowe – jak nigdy dotąd.

 

 

1 ODBLOKOWANIE  
  zabezpieczenia  

i odcięcie przepływu 
wody.

BWT E1 filtr z jednym uchwytem 

E1 filtr z jedną dźwignią 

2 PODNIEŚĆ  
  automatycznie uwalniany  

jest klosz z filtrem 

Sejf higieny to klosz z wkładem filtra. Wystarczy wyjąć 
klosz . To łatwe i absolutnie bezpieczne.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia 10-letnia  
gwarancja fabryczna, którą bezpłatnie zapewniacie  
sobie rejestrując produkt.

To takie bezpieczne – jak nigdy dotąd

Światowa nowość  
Obsługa jedną dźwignią

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, asy-
stentów projektantów, rzeczoznawców, pra-
cowników Wydziałów Kontrolno-Rozpoznaw-
czych PSP.
Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani 
z obecnie obowiązującymi uregulowaniami 
prawnymi w zakresie bezpieczeństwa poża-
rowego ze szczególnym uwzględnieniem sys-
temów wentylacji pożarowej. Program zajęć 
obejmuje szczegółowe omówienie zasad 
projektowania systemów wentylacji poża-
rowej w obiektach budowlanych w oparciu 
o obowiązujące dokumenty normatywne 
(CEN, NFPA, BS, DIN).
W ramach prowadzonych wykładów prze-
widziano obszerny blok obejmujący ćwicze-
nia projektowe. Dodatkowo w ramach kursu 
przedstawione zostaną praktyczne zastoso-
wania obliczeń numerycznych (CFD) wraz ze 
szczegółowym omówieniem analizy otrzy-
manych wyników oraz ich weryfikacji. Po-
nadto uczestnicy zostaną zapoznani z me-
todyką prowadzenia testów odbiorowych 
instalacji wentylacji pożarowej.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu z potwierdzeniem zdanego eg-
zaminu.

termin kursu: 7-9 kwietnia 2014 r. Koszt kur-
su, obejmujący materiały szkoleniowe, pro-
ces dydaktyczny, obiady, kawę, herbatę  
w czasie przerw, wynosi 1400 zł od osoby. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzi-
bie Instytutu w Warszawie przy ul. Filtrowej 
1. Rozpoczęcie o godz. 10.30. Zakończenie 
ok. godz. 16.30.
Więcej 

Kurs „Projektowanie 
systemów wentylacji 
pożarowej w obiektach 
budowlanych”

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/kurs-projektowanie-systemow-wentylacji-pozarowej-w-obiektach-budowlanych/
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świadczeniach, niezwykle cennych opiniach 
i obserwacji potrzeb odbiorców Programu,  
w tym roku firma wdrożyła długofalowy, in-
nowacyjny program promocyjny pod hasłem 
Caius Wspiera Profesjonalistów.  
Jego forma oraz zakres proponowanych ko-
rzyści wynikających ze współpracy z Immer-
gas sprawia, że jest to dziś niezwykle atrak-
cyjna oferta dla każdego instalatora. Z myślą  
o usprawnieniu komunikacji i ułatwieniu 
uczestnictwa w programie powstał serwis 
www.caius.pl, który pozwala na szybki do-
stęp do informacji i prostą rejestrację zgłoszeń 
oraz kontakt z osobami obsługującymi Pro-
gram. Dodatkowo instalatorzy mogą liczyć na 
wsparcie Autoryzowanych Partnerów Handlo-
wych Immergas, którzy pomagają w przystą-
pieniu do programu i rejestracji urządzeń.

Kotły w akcji… 
W promocji biorą udział najpopularniejsze 
kotły Immergas, odznaczające się szczegól-
nie wysoką jakością i trwałością. Wśród wy-
różnionych produktów znalazły się kotły kon-
densacyjne z serii Victrix, Hercules oraz Nike 
Star oraz Eolo Star. Konkretne modele można 
rozpoznać już podczas zakupu, dzięki naklej-
ce z kodem QR. Tak oznaczone kotły upraw-

niają wszystkich instalatorów prowadzących 
zarejestrowaną działalność gospodarczą do 
udziału w programie.

zapisy w Poznaniu…
Podczas targów Instalacje instalatorzy, któ-

Immergas  
z nowym Caiusem  
na Instalacjach

  Oferta Immergas to pełen asortyment 
wysokiej jakości kotłów kondensacyjnych, 
tradycyjnych, zasobników, pomp ciepła, sys-
temów solarnych, tworzących kompletny 
system grzewczy dostosowany do potrzeb 
najbardziej wymagających klientów. Wycho-
dząc naprzeciw światowym trendom w za-
kresie wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii, firma przykłada coraz większą wagę 
do aspektów środowiskowych, poszerzając 
swoją ofertę o zaawansowane technicznie 
systemy fotowoltaiczne.

Program dla instalatorów

Podczas targów będzie można również do-
wiedzieć się o korzyściach, jakie daje współ-

praca firm instalatorskich z Immergas.  
Od kliku lat szczególną uwagę zwraca się 
na wsparcie Instalatorów w codziennej dzia-
łalności. Bazując na dotychczasowych do-

Podczas tegorocznej edycji targów inStalacJe, które odbędą się 8-11 
kwietnia w Poznaniu, immergas zaprezentuje kilka nowości produktowych, 
wśród których znajdą się nowe modele grzejników, czy innowacyjny 

fotowoltaiczny panel hybrydowy, 
pozwalający na jednoczesną produkcję 
ciepłej wody użytkowej i prądu. 
Pawilon 4, stoisko 28.WYSTAWCA
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rzy odwiedzą stoisko Immergas, będą mie-
li możliwość uzyskać wszelkie niezbędne 
informacje o programie Caius wspie-
ra Profesjonalistów, jak również zarejestro-
wać się do Programu z pomocą personelu 
handlowego Immergas. W ramach dodat-
kowych atrakcji firma przygotowała konkurs  
w dość nietypowej, rozrywkowej formie. Każ-
dy z uczestników, który podejmie wyzwanie 
Caiusa, będzie mógł liczyć na nagrody.  
Zapraszamy do Poznania!  

50 lat minęło... – jubileusz założenia firmy Immergas

Rok 2014 to szczególny czas dla marki 
Immergas – w tym roku mija 50 lat  
od momentu powstania firmy. 
Od 1964 roku Immergas dostarcza na 
rynek produkty będąca połączeniem 
nowatorskich rozwiązań technicznych, 
niezawodności i wyjątkowego włoskie-
go designu. Tysiące pracowników, inży-
nierów i współpracowników firmy  

w ponad 40 krajach i 9 oddziałach 
na świecie firmy kontynuuje dziś mi-
sję jej założycieli. Inwestując w roz-
wój najnowocześniejszego zaplecza 
technologicznego, Immergas każde-
go roku wprowadza na rynek nowe 
modele urządzeń, niejednokrotnie 
wyznaczając nowe kierunki rozwoju 
branży. 

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, 
ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00
faks 42 649 36 01
www.immergas.com.pl
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Innowacje KAN  
na Instalacjach 2014. 
Rozstrzygnięcie  
konkursów!

  Podczas bloku targów INSTALACJE w jed-
nym miejscu i czasie będzie można zapoznać 
się z kompleksową ofertą, związaną z wyko-
nywaniem wszelkiego typu prac instalacyj-
nych bazujących na nowoczesnych techno-
logiach.
– Te targi to dla nas ważne wydarzenie i do-
skonała okazja do nawiązania bezpośred-
nich kontaktów z instalatorami i projektanta-
mi, a także poznania opinii na temat naszych 
systemów oraz firmy KAN wśród naszych 
klientów – mówi Małgorzata Słomińska- 
-Wicher, dyrektor ds. marketingu w KAN. 

nowości Kan prezentowane  
podczas targów 

automatyka Kan-therm sMaRt
KAN-therm SMART to bezprzewodowy, inteli-

gentny i energooszczędny system sterowania 
komfortem cieplnym w budynku. Podłączo- 
ny do Internetu umożliwia kontrolę i sterowa-
nie parametrami w każdym pomieszczeniu  
z dowolnego miejsca na świecie. Unikalna  
i inteligentna funkcja „SMART Start”, automa-
tycznej adaptacji systemu do specyfiki budyn-
ku, gwarantuje wysoką energooszczędność. 
Kompatybilność z dodatkowymi urządzeniami 
i systemami w budynku gwarantuje uzyskanie 
efektu prawdziwie inteligentnego domu.

całą gamę innowacyjnych produktów pokaże spółka kan na 
kwietniowych poznańskich targach instalacje 2014. tam też spółka 
ogłosi wyniki swojego konkursu promocyjnego i wręczy nagrody.
kan wystawi się na targach instalacje w pawilonie 4, stoisko 19.
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układ mieszający z zaworem trójdrogowym
Nowa grupa mieszająca z zaworem trójdro-
gowym, przeznaczona do stosowania z roz-
dzielaczami ogrzewania podłogowego. Dzięki 
zastosowaniu automatycznego zaworu ter-
mostatycznego, możliwa jest współpraca ze 
wszystkimi źródłami ciepła, zarówno nisko i wy-
sokoparametrowymi. Zastosowanie pompy 
elektronicznej gwarantuje wysoką energoosz-
czędność całego układu zasilania pętli grzew-
czych i spełnia wymagania ERP. Specjalna 
konstrukcja, jako jedyna na rynku instalacyj-
nym, gwarantuje najmniejszą głębokość za-
budowy układu oraz umożliwia montaż grupy 
mieszającej w jednej osi z rozdzielaczem.  

Gala konkursowa, nagrody i niespodzianki,  
czyli dlaczego warto zajrzeć na stoisko KAN
Podczas targów spółka zaprezentuje swój 
sztandarowy produkt – system KAN-therm 
wraz z cała grupą nowych produktów wdro-
żonych do oferty. 
Podczas uroczystej gali 10.04.14 o godz. 12.00  
spółka ogłosi również wyniki swojej akcji pro-
mocyjnej „Wygrywaj nagrody z KAN-therm”. 
To dwa konkursy, jeden skierowany do insta-
latorów, drugi do projektantów, w których 
nagrodą jest m.in. samochód Mercedes  
Citan i ploter HP Designjet T790 44-in ePrin-
ter. Suma nagród wynosi 170 tys. zł. By wziąć 
udział w konkursach, uczestnik musiał wy- 
konać instalację lub projekt instalacji  
w systemie KAN-therm, a następnie wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić od-

powiedzi na pytanie „Dlaczego zdecydowa-
łaś/eś się na zastosowanie?”. 
– Szczęśliwcy odbiorą nagrody podczas tar-
gów, więc warto sprawdzić, czy to przy-
padkiem nie nam przypadła wygrana, np. 
kluczyki do auta – mówi Małgorzata Słomiń-
ska-Wicher. – Dla wszystkich, który odwiedzą 
nasze stoisko przygotowaliśmy ciekawe atrak-
cje. Poza prezentacją nowości w ofercie Sys-
temu KAN-therm na stoisku będzie można 
również wykonać pewne „zadanie” i wygrać 
atrakcyjne prezenty. By nie popsuć niespo-
dzianki, nie będę zdradzać szczegółów. Jak 
wygrać prezenty, trzeba sprawdzić na stoisku. 
Zapraszamy również na pyszny tort, którym 
będziemy częstować na zakończenie gali.

nowe narzę-
dzia akumu-
latorowe  
novopress 
dla systemu 
Kan-therm  
Push/Push 
Platinum
Wykonana z 
gumy i two-
rzywa ergo-
nomiczna 
obudowa, po-
prawiająca 
bezpieczeń-
stwo i komfort 
pracy. Nowa 
generacja 
akumulatorów 
LI-Ion, dwu-
krotnie zwięk-

szająca czas pracy (ilość cykli) i jednocze-
śnie redukująca o połowę czas ładowania 
baterii. Funkcja sygnalizacji stanu naładowa-
nia akumulatorów poprzez diody LED umiesz-
czone w przycisku startowym. „Licznik cykli” 
przypominający o konieczności wykonania 
przeglądu okresowego urządzenia.  
To tylko niektóre z zalet nowych, akumulato-
rowych narzędzi marki Novopress, przezna-
czonych do montażu Systemu KAN-therm 
Push/Push Platinum.

Rury polipropylenowe Pn20 Glass 
Nowe rury polipropylenowe, stabilizowane 
włóknem szklanym tzw. rury PP Glass, o typo-
szeregu ciśnieniowym SDR6 (PN20), do sto-
sowania we wszelkiego rodzaju instalacjach 
ciepłej i zimnej wody użytkowej (Pmax=10 
bar; Tmax=80oC) oraz instalacjach central-
nego ogrzewania (Pmax=6 bar; Tmax=90oC). 

Zakres dostępnych średnic 20-110 mm. Umoż-
liwiają wygodny, szybki a przede wszystkim 
bezpieczny montaż dzięki wyeliminowaniu 
konieczności usuwania warstwy aluminium 
przed procesem zgrzewania. Rury PP Glass 
Systemu KAN-therm dzięki warstwie włók-
na szklanego mają znacznie zredukowany 
współczynnik wydłużalności termicznej przy 
zachowaniu wygody i komfortu montażu 
charakterystycznego dla jednorodnych rur 
polipropylenowych.   

uniwersalny rozwijak oraz nowy karton  
z otworem dla rur systemu Kan-therm 
Kompaktowa budowa, torba ułatwiająca 
transport, stabilna konstrukcja zwiększają- 
ca bezpieczeństwo użytkowania, zabezpie-
czenie przed nadmiernym rozwijaniem się rur 
ze zwoju oraz możliwość stosowania zwoi  
o długości do 600 m.b. to cechy nowego 
rozwijaka dostępnego w ofercie Systemu 
KAN-therm.
Nowy karton do transportu rur KAN-therm, 
wyposażony po obu stronach w otwór, daje 
możliwość rozwijania rur bez konieczno-
ści wyjmowania ich z opakowania. Ponad-
to umożliwia łatwy i wygodny transport rur 
na miejsce ich montażu, zabezpiecza przed 
zniszczeniem powłoki antydyfuzyjnej pod-
czas przeciągania rur po posadzce.
W połączeniu z nowym rozwijakiem stanowią 
nową jakość pracy podczas układania insta-
lacji ogrzewania płaszczyznowego.

Mrozoodporny zawór ogrodowy systemu 
Kan-therm 
Zawory ogrodowe Systemu KAN-therm, jako 
jedyne na rynku, wyposażone są w funkcję 
automatycznego opróżnienia instalacji i nie 
wymagają odłączania węży ogrodowych 
przed sezonem zimowym. 
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KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com  
www.kan-therm.com
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umożliwiające zminimalizowanie błędu po-
miarowego w badaniu wody w kierunku za-
nieczyszczenia bakteryjnego. 

Multiblock t-RtL 

Armatura do równoległego podłączenia 
grzejnika i pętli ogrzewania podłogowego  
o nazwie własnej Multiblock T‐RTL. Nowy pro-
dukt przeznaczony jest do stosowania w in-
stalacjach grzewczych 2-rurowych napełnio-
nych czynnikiem nieagresywnym (wodą lub 
mieszaniną wodno‐glikolową) i jest kombina-
cją trzech zaworów:

‐ zasilającego termostatycznego z nastawą 
wstępną,
‐ odcinającego powrotnego,
‐ ogranicznika temperatury powrotu RTL.
Zintegrowana nastawa wstępna umożliwia 
zdławienie natężenia przepływu przez grzej-
nik do wartości zaprojektowanej. Wyposa-
żenie armatury w termostat grzejnikowy po-

Flypass, Pinox, Regucor…  
i nie tylko, czyli odwiedzamy  
stoisko firmy Oventrop 

  W części oferty Oventrop obejmującej ar-
maturę regulacyjną pojawiły się nowe wy-
konania zaworów równoważąco-regulacyj-
nych. W celu sprawniejszego montażu  
i regulacji urządzeń typu fancoil, sufitów 
chłodzących i pełniących podobną rolę in-
nych elementów instalacji grzewczych  
i chłodniczych wprowadzono grupę produk-

tów pod nazwą Flypass. Armatura podłącze-
niowa Flypass 4tz umożliwia nie tylko zrówno-
ważenie i regulację chwilowej wydajności, ale 
również odcięcie, płukanie, odwodnianie czy  
sprawne odpowietrzanie włączonego za nią 
odbiornika. Oprócz odpowiednich zaworów 
równoważących armaturę Flypass 4TZ wypo-
sażono w filtr siatkowy.
Wśród nowości wyróżnia się termostat grzej-
nikowy pinox, zaprojektowany w duchu idei 
FORM FOLLOWS FUNCTION. Wzornictwo  ter-
mostatu – docenione przyznawaną przez ISH 
nagrodą Design Plus 2013 – charakteryzu-
je się dekoracyjną formą i poszerzoną, w sto-
sunku do klasycznych rozwiązań, funkcjonal-
nością.  
Asortyment armatury wodnej rozszerzony zo-
stał o dodatkowe średnice i wykonania ter-
mostatycznych mieszaczy c.w.u. Brawa Mix, 
pozwalających ustawić odpowiednią tem-
peraturę zmieszania (np. w celu ochronny 
przeciwpoparzeniowej w trakcie dezynfekcji 
termicznej) oraz zawory do poboru próbek, 

oventrop rozszerza program dostaw o interesujące nowe produkty oraz rozwiązania systemowe służące 
efektywnemu oszczędzaniu energii w instalacjach wewnętrznych. Zaprezentuje je m.in. na  swoim stoisku  
na inStalacJacH, Poznań, 08-11.04.2014. Pawilon 5, stoisko 64.

Artykuł o pinox
Pobierz

Artykuł o Multiblock 
T-RTL 

Pobierz
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• ErP-Ready (energy-related products) - urzą-
dzenie spełnia wymagania Dyrektywy ErP, 
która wejdzie w życie w roku 2015;
• wysoka sprawność energetyczna procesu 
ładowania i rozładowywania bufora;
• obniżenie czasu pracy i kosztów  związa-
nych z wykonaniem instalacji dzięki użyciu 
wstępnie zmontowanych grup pompowych, 
dyskretnemu orurowaniu i możliwości podłą-
czenia z instalacją na jednym poziomie; 
• zastosowanie w domach 1- lub 2-rodzin-
nych, nowobudowanych lub modernizowa-
nych;
• możliwość szybkiego podglądu temperatur 
w systemie;
• grupa pompowa i grupa solarna wyposa-
żone w pompy energooszczędne;
• optymalnie dobrane urządzenia do maga-
zynowania i rozbioru ciepła;
• możliwość zastosowania alternatywnych 
źródeł energii (energii słonecznej, paliw sta-
łych itd.);
• powroty obiegów grzewczych i modułu 
świeżej wody wprowadzone do odpowied-
nich warstw bufora zapewniają optymalny  
rozkład temperatur (ważne w instalacji z cyr-
kulacją ciepłej wody użytkowej);
• grupy armaturowe podłączone do różnych 
warstw podgrzewacza, minimalne straty cie-
pła (instalacja niskotemperaturowa).

Węzeł mieszkaniowy Regudis W

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W po-
średniczy w zaopatrywaniu pojedynczych 
mieszkań w ciepło oraz w ciepłą i zimną 
wodę użytkową i nie wymaga przy tym zasi-
lania elektrycznego. Można go włączyć do 
współpracy z układem solarnym, wychodząc 
naprzeciw wdrażanym coraz intensywniej re-
gulacjom prawnym mającym na celu zwięk-

szenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w jej całkowitym zużyciu.
Ciepło dostarczane jest do węzłów mieszka-
niowych ze zdalaczynnej  wzgl. lokalnej sie-
ci ciepłowniczej. W instalacji można również 
użyć bufora, ładowanego z kotła olejowego, 
gazowego lub stałopalnego. Przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej odbywa się w trybie 
przepływowym, z użyciem wymiennika zabu-
dowanego w węźle mieszkaniowym.
Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W może 
być zastosowany do ogrzewania mieszkań 
lub pomieszczeń usługowo-przemysłowych 
oraz do budynków o podwyższonych wyma-
ganiach dot. higieny  procesu przygotowa-
nia wody użytkowej.
Każdy węzeł cieplny Regudis W Oventrop jest 
w standardzie wyposażony w regulator różnicy 
ciśnienia, zapewniający stabilność temperatu-
ry wody podgrzanej i ochronę wrażliwych ele-
mentów obiegu grzewczego przed nadmier-
nym ciśnieniem dyspozycyjnym.  

zwola na sprawną regulację temperatury  
w pomieszczeniu (lub całkowite odcięcie 
grzejnika od instalacji). Zintegrowany ogra-
nicznik temperatury powrotu RTL utrzymuje 
odpowiednią temperaturę czynnika w pętli 

ogrzewania płaszczyznowego. Zakres regula-
cji temperatury powrotu z pętli wynosi od 10 
do 40°C i pozwala obsłużyć jedną pętlę ta-
kiego ogrzewania. Funkcje regulacji tempe-
ratury pomieszczenia na termostacie grzej-
nikowym oraz ograniczenia temperatury 
czynnika w pętli podłogowej są rozdzielone  
i ich działanie jest niezależne.
 
Regucor WHs

Nowoczesne instalacje grzewcze oparte  
o odnawialne źródła energii składają się  
z wielu  oddzielnie montowanych elemen-
tów, które muszą zostać odpowiednio połą-
czone i ustawione. Wymagania te spełnia 
centrala grzewcza Regucor WHS, której pod-
stawowymi elementami są bufor ciepła tech-
nologicznego i zintegrowany z nim zespół 
odpowiednio dopasowanej armatury. Zinte-
growany  sterownik umożliwia optymalne wy-
korzystanie wszystkich funkcji centrali,  
w tym obsługi podłączonych źródeł ciepła czy 
podgrzewu wody w trybie przepływowym.
Zastosowanie centrali Regucor WHS umoż-
liwia zminimalizowanie czasu montażu oraz 
przestrzeni zabudowy w kotłowni. Urządze-
nie może być wykorzystane do włączenia do 
systemu grzewczego większej liczby różnych 
źródeł ciepła.
W skład centrali grzewczej Regucor WHS 
wchodzą: grupa solarna; moduł świeżej 
wody; grzewcze grupy pompowe (w stan-
dardzie jedna grupa, możliwość rozbudowy 
o kolejną); przyłącza źródeł ciepła ( kotła, 
pompy ciepła); sterownik.
Dwa podstawowe wykonania różnią się po-
jemnością bufora (800 lub 1000 l).
Do głównych zalet centrali grzewczej należą:
• minimalizacja strat ciepła dzięki zastosowa-
niu płaszcza izolacyjnego o grubości 140 mm;

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

Pobierz

regudis

regucor
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nia na ciepło, ponieważ urządzenie ma 
przewidziany również statyczny tryb pracy.

Duże oszczędności. Za pomocą 
technologii grzejników COSMO 
E2 można użytkować całą 
instalację grzewczą bardziej 
wydajnie pod kątem energii.

najszybsze oddawanie 
ciepła oraz natychmiastowy 
czas reakcji. Dzięki dużemu 
udziałowi ciepła promieniowa-
nia oraz zorientowanej na zapo-

trzebowanie optymalizacji konwekcji poprzez 
wentylatory COSMO E2 może zagwaranto-
wać szybkie oddawanie ciepła oraz szybki 

czas reakcji. Zimą można bez problemu  
i bardzo szybko wyrównać fazy spadku 
temperatury w nocy lub utratę ciepła  
w pomieszczeniach spowodowaną wiet- 
rzeniem.

sprawdzona technologia 
podłączenia środkowego. 
We współczesnym nowym 
budownictwie nie można nie 
wziąć pod uwagę wcześniej-

szego położenia rur. Technologia podłą-
czenia środkowego może przyczynić się 
istotnie w kierunku łatwego montażu oraz 
zredukowanego ryzyka usterek i umożliwia 
maksymalną dowolność planowania oraz 
instalowania.

Grzejnik COSMO E2  
– unikalne rozwiązanie

  lidia bohdanowicz

  Piękno i ekonomiczność w jednym

Awangardowy projekt spełnia wszystkie wy-
magania nowoczesnego wnętrza i poprawia 
wygląd pomieszczeń pod kątem stylu. Nie-
znaczne dodatkowe inwestycje w przypad-
ku COSMO E2 amortyzują się bardzo szybko. 
Manualna regulacja temperatury w pomiesz-
czeniach zapewnia przytulną atmosferę.

Korzyści z niskotemperaturowego 
grzejnika COsMO e2

Kompatybilny z niskotempe-
raturowymi źródłami ciepła. 
Grzejnik niskotemperaturowy 
COSMO E2 można bez problemu 

stosować przy temperaturze na zasilaniu 
poniżej 40°C w połączeniu z nowoczesnymi, 
konwencjonalnymi źródłami energii (ogrzewa-
nie na olej lub gaz etc.), jak również w połącze-
niu ze wszystkimi odnawialnymi źródłami 
energii (pompy ciepła, instalacja solarna etc.).

inteligentna regulacja.  
Co wyróżnia grzejnik COSMO 
E2 to jego wyposażenie. 
Wentylatory wspomagają 
naturalną konwekcję w połą-

czeniu z regulacją, która włącza lub wyłą-
cza wentylatory w całkowicie automatyczny 
sposób zgodnie z warunkami trybu pracy lub 
życzeniami użytkownika. Wentylatory wyłą-
czane są w przypadku braku zapotrzebowa-

WYSTAWCA
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Grzejnik coSmo w technologii e2 to jedyny grzejnik umożliwiający 
wydajne, ekonomiczne oddawanie ciepła w niskiej temperaturze. 
charakteryzuje się dużym udziałem ciepła promieniowania i oferuje 
użytkownikowi dodatkowo przyjemne ciepło konwekcyjne, kiedy tylko jest 
potrzeba. inteligentne sterowanie pomiędzy statycznym a dynamicznym 
trybem pracy gwarantuje szybkie oddawanie ciepła, natychmiastowe 
czasy reakcji oraz maksymalny komfort ciepła przy temperaturze zasilania 
poniżej 40°c. pawilon 5G – Finał Mistrzostw instalatorów.
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Dla remontu, nowego budownictwa 
lub po prostu dla większego  
komfortu w mieszkaniu

Po remoncie termoizolacyjnym i montażu no-
woczesnego źródła ciepła pojawiają się ide-
alne warunki do pracy grzejników COSMO E2. 
Ogrzewanie jest możliwe za pomocą wszyst-
kich źródeł energii (ogrzewanie olejowe, ga-
zowe, na drewno, pelet, ogrzewanie zdala-
czynne lub pompa ciepła) do temperatury 
zasilania poniżej 40°C.

W nowym budownictwie ogrzewanie 
łączone

W nowym budownictwie występują dobre pa-
rametry izolacyjne, dlatego stosuje się nowo-
czesne, z obniżoną temperaturą (ogrzewanie 
olejowe lub gazowe) lub odnawialne źródła 
energii z niskimi temperaturami (ogrzewanie na 
drewno, pelet lub ogrzewanie centralne). COS- 
MO E2 jest kompatybilny z tymi źródłami ener-

gii do temperatury zasilania poniżej 40°C.
COSMO E2 może być eksploatowany w no-
wym budownictwie z pojedynczym źródłem 
ciepła (praca monowalentna). Szczególnie 
godny polecenia jest tryb pracy łączonej z in-
nymi niskotemperaturowymi systemami odda-
wania ciepła, jak: ogrzewanie podłogowe, 
kanałowe, ścienne itp. Tryb pracy łączonej za-
leca się do pomieszczeń, gdzie wymagane 
jest szybkie nagrzanie i szybkie czasy reakcji 
(sypialnia, fitness, pomieszczenie pracy itd.).
Dowiedz się więcej na: www.e2-technology.pl  

Wysoki udział ciepła  
promieniowania. W grzejni-
kach COSMO E2 jest duży 
udział ciepła promieniowania, 
ponieważ posiada zasilane 

wodą płyty grzewcze z przodu i z tyłu.

idealny dla remontu  
i nowego budownictwa.  
Po remoncie termoizolacyjnym  
i montażu nowoczesnego 
źródła ciepła pojawiają się 

idealne warunki do pracy COSMO E2. 
Podczas remontu zaleca się wyłącznie 
pracę z grzejnikiem niskotemperaturowym 
COSMO E2, jak również w nowym budow-
nictwie kombinację z innymi systemami 
oddawania ciepła.

elastyczne podłączenie 
elektryczne. Przy podłączeniu 
COSMO E2 do sieci prądu 
elektrycznego do wyboru 
mamy 2 rodzaje podłączeń: 

wtyczkę lub złącze bezpośrednie.

Prosta instalacja. COSMO E2 
dostarczany jest jako produkt 
do bezpośredniego podłącze-
nia i można go łatwo oraz 
ekonomicznie zamontować 

jako normalny grzejnik. Jest to ważne zwłasz-
cza w przypadku remontu.

Kompatybilność z systemem.  
W nowym budownictwie 
COSMO E2 z niskotemperatu- 
rowymi źródłami ciepła jest 
idealny w połączeniu na 

przykład z ogrzewaniem podłogowym, 
kanałowym, ogrzewaniem ściennym.

Całoroczny komfort  
użytkowania. Zimą COSMO E2 
dba o całkowity komfort 
grzewczy. Natomiast w upalne 
dni, poprzez delikatny ruch 

powietrza,  efekt letniej bryzy gwarantuje 
przyjmną i chłodną atmosferę w mieszkaniu. 
Dzięki adaptacjom w kotłowni możliwe jest 
suche chłodzenie.

serwis, podłączenie do prądu  
oraz montaż ścienny

Dostęp serwisowy bez narzędzi. Wyróż-
niającą cechą grzejnika COSMO E2 jest de-
montaż i montaż bez narzędzi. Wszystkie jed-
nostki oraz części elektroniczne są łatwo 
dostępne i można je montować w łatwy 
sposób za pomocą połączenia zaciskowe-
go. To oszczędza koszty i czas podczas kon-
serwacji oraz czyszczenia. COSMO E2 czyści 
się jak klasyczny grzejnik płaski. 
Wentylatory umieszczone są na głowicach 
ślizgowych i można je wygodnie wsuwać 
i wysuwać. Prowadnice gondoli wentyla-
torów są wykonane z giętkiego i odporne-
go plastiku oraz pozwalają na kąt ugięcia 
do 90°. To sprawdza się szczególnie w przy-
padku wnęk murarskich i przy małych od-
stępach od ściany.  
Podczas ewentualnej wymiany wentylato-
rów, prowadnice gondoli naciska się ręką  
w dół i wyjmuje z połączenia wtykowego/
zaciskowego.

elastyczne podłączenie elektryczne. Pod-
łączenie grzejnika COSMO E2 do prądu jest 
uniwersalne i może zostać dopasowane do 
wszystkich budowlanych i architektonicznych 
okoliczności. Maksymalny odstęp od źródła 
prądu to 1,20 m.

r
ek

la
m

a

DystRyButOR: www.bimsplus.com.pl
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nym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 
o pojemności od 162 do 175 litrów. Urządze-
nia świetnie nadają się do montażu w ma-
łych, ciasnych pomieszczeniach.  
Zajmują powierzchnię wewnątrz budynku, 
tylko 0,42 m2. Zastosowanie i optymalny do-
bór najlepszych materiałów/komponentów 
oraz najnowocześniejsza technologia pro-
dukcji pozwoliły na uzyskanie najwyższych 
współczynników efektywności energetycznej 
na rynku COP = 5,0! Pompa przystosowana 
jest do pracy w systemach ogrzewania pod-
łogowego, grzejnikowego oraz ciepłej wody 
użytkowej. Nowa konstrukcja pompy ciepła 
umożliwia oddzielenie układu chłodniczego 
(górna część) od układu zasobnika (dolna 
część), co pozwala na zoptymalizowanie  
i ułatwienie transportu pompy ciepła do 
miejsca docelowego montażu. Zasobnik 
grzany jest w układzie bezpośrednim po-
przez wbudowaną wewnątrz wężowni-
cę, co znacznie skraca czas grzania oraz 
zwiększa komfort użytkowania. Urządze-
nie wyposażone jest fabrycznie w elemen-
ty zabezpieczające oraz w ogranicznik prą-
du rozruchowego. W pompach ciepła serii 
WPC...Cool dodatkowo wbudowany jest 
wymiennik płytowy chłodzenia pasywne-
go oraz zawór 3-drogowy do przełączania 
między ogrzewaniem a chłodzeniem.

WPF 04-16 Cool to druga z serii wysokoefek-
tywych pomp ciepła do instalacji wewnątrz 
budynku, charakteryzująca się najwyższym 
współczynnikiem efektywności energetycz-
nej na rynku COP = 5,0! Jest potężnym do-
stawcą energii użytkowej potrzebnej do 
ogrzania budynku i wody użytkowej. Przysto-
sowana do pracy w systemach ogrzewania 
podłogowego, grzejnikowego oraz ciepłej 
wody użytkowej. Wyposażona fabrycznie  

w elementy zabezpieczające oraz ogranicznik 
prądu rozruchowego. W wyposażeniu standar-
dowym (zabudowane w urządzeniu) są rów-
nież: elektroniczna pompa obiegowa dolnego 
i górnego źródła, 3-drogowy zawór przełącza-
jący c.o./c.w.u., 2 naczynia wzbiorcze solan-
ki i systemu grzewczego o pojemności 24 litrów 
każde, kompletna grupa bezpieczeństwa, 
blok izolowanych przyłączy elastycznych. 

Wielkie wejście…  
3 nowych pomp ciepła  
w STIEBEL ELTRON

  Pompy ciepła powietrze-woda  
do c.w.u.

WWK 220/300 electronic to nowoczesne, 
kompaktowe pompy ciepła do ogrzewa-
nia wody użytkowej. Są 
dostępne w atrakcyjnej 
obudowie oraz w dwóch 
wielkościach zbiorników: 
220 i 300 litrów. Te wysoko-
wydajne urządzenia mają 
stalowy zbiornik ze spe-
cjalną emalią wewnątrz, 
dodatkowo zabezpieczo-
ny całkowicie bezobsługową, tytanową  
anodą ochronną. Nowa jednostka sterująca  
z wyświetlaczem LCD oferuje wysoki kom-
fort pracy. Informacje mogą być wywoływa-

ne bezpośrednio, np. ak-
tualnie dostępna ilość 
podmieszanej wody przy 
40°C. Maksymalna tem-
peratura ciepłej wody 
użytkowej w trybie pracy 
pompy ciepła wynosi aż 
65°C! Te niewielkie urzą-
dzenia przeznaczone 

są do zasilania kilku punktów poboru wody. 
Mają niezbędne zabezpieczenia oraz dodat-
kową grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kW do 
szybkiego/komfortowego lub awaryjnego 
dogrzewania wody. 
Pompy ciepła serii WWK 220/300 electronic 
są przystosowane do współpracy z instalacją 
fotowoltaiczną oraz umożliwiają podgrzewa-
nie wody użytkowej w tańszej taryfie energe-
tycznej. 

Pompy ciepła solanka-woda

WPC 04-13 Cool to seria nowoczesnych, 
kompaktowych pomp ciepła z wbudowa-

Więcej informacji oraz karty 
katalogowe urządzeń: 
www.stiebel-eltron.pl
Zapraszamy na targi 
inStalacJe do Poznania  
w dniach 8-11.04.2014,  
pawilon nr 4, stoisko 32.

Urządzenia zdobyły 
prestiżową nagrodę X 
Awards „Najlepszy produkt 
roku 2013” w kategorii 
„Ogrzewanie i klimatyzacja”

WYSTAWCA

INSTALACJE 2014
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Pompa ciepła fabrycznie na wyposażeniu ma 
wbudowane elektryczne ogrzewanie dodat-
kowe/awaryjne (DHC) 3-stopniową grzałkę 
elektryczną o mocy 2,9/5,8/8,8kW. 
Wersja WPF...Cool rozbudowana jest o dodat-
kowy wymiennik płytowy i zawór przełącza-
jący do automatycznego pasywnego chło-
dzenia.  
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29,
www.stiebel-eltron.pl

Pompy ciepła 
WPc i WPF

Jedna jednostka funkcyjna  
do wszystkich modeli 

Komplety 
odpływowo-
przelewowe 
do wanien Viega

  Nowa jednostka funkcyjna pozwala na 
stosowanie wszystkich zestawów wyposaże-
niowych z asortymentu Viega. Dzięki temu 
klient i instalator zyskują maksymalną ela-
styczność, ponieważ rozetę można wybrać 
nawet kiedy łazienka została już wykończo-
na. Kolejną zaletą nowego rozwiązania jest 
dalsza redukcja  głębokości zabudowy kor-
pusu przelewowego. 
Design zestawów wyposażeniowych z serii  
Visign od M1/MT1 do M5/MT5 do kompletów 
odpływowo-przelewowych Multiplex i Rota-
plex został uhonorowany między innymi na-
grodą Red Dot Design Award, nominacją do 
German Design Award i wyróżnieniem De-

sign Plus. Do tej pory utrzymana w minimali-
stycznym stylu wersja Visign M5/MT5 była do-
stępna tylko jako cały zestaw instalacyjny. 
Klient lub instalator musiał więc wybrać wzór 
rozety jeszcze przed ostatecznym montażem.
Nowe rozwiązanie pozwala na podjęcie tej 
decyzji dopiero w fazie wykończenia łazien-
ki, kiedy wiemy już, jak wygląda cała aran-
żacja. Instalator może wykonać wszystkie 
prace, wraz z przyłączami i montażem jed-
nostki funkcyjnej, a dopiero na samym koń-
cu klient dokona wyboru konkretnego ze-
stawu wykończeniowego, który na pewno 
będzie pasował do zamontowanych wcze-
śniej elementów.

Bezpieczny montaż

Przy optymalizacji jednostki funkcyjnej w wer-
sji Multiplex i Simplex, wprowadzono również 
pewne udoskonalenia techniczne, np. korpus 
odpływowy o głębokości zabudowy zaled-
wie 33 mm. Dzięki temu komplety odpływo-
wo-przelewowe Multiplex i Simplex, można 
stosować także w designerskich wannach  
o bardzo wąskim brzegu.
Kolejne udoskonalenia to elastyczna ru- 
ra przelewowa, która z łatwością dopa-
sowuje się do kształtu wanny oraz cięg- 
no Bowdena o większej wytrzymałości  
na zginanie.  

Szeroka oferta kompletów odpływowo-
przelewowych marki Viega została po raz kolejny 
udoskonalona. Zmiany objęły modele z serii 
multiplex, rotaplex i Simplex…

dzięki korpusowi 
odpływowemu o głębokości 
zabudowy 33 mm, 
zoptymalizowaną jednostkę 
funkcyjną do wszystkich 
kompletów z serii multiplex, 
Simplex i rotaplex można 
bez problemu montować 
również w wannach  
o bardzo wąskich brzegach

do wyboru, do koloru: 
inwestor może dobrać 
odpowiedni zestaw 
wyposażeniowy (np. 
Visign mt5 na zdjęciu) 
już na ostatnim etapie 
wykończenia łazienki

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl
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...w pawilonie 4:

- Klub instalatora SbS
- immergas, st. 28
- kan, st. 19
- nibe-biawar, st. 17
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- Vaillant, st. 18
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LuX eLeMents 
W OFeRCie KesseL 
Firma Lux Elements® posiada wieloletnie doświad-
czenie w zakresie produkcji gotowych elementów  
z polistyrenowej pianki sztywnej, m.in. płyt brodziko-
wych ze zintegrowanym i fabrycznie uszczelnionym 
odpływem punktowym lub liniowym oraz 4-stron-
nym spadkiem. Płyty te montowane są na poziomie 
posadzki i zastępują izolację akustyczną, uszczelnie-
nie alternatywne oraz jastrych. Dzięki temu montaż 
staje się łatwy, szybki i bezpieczny. 
Dostępne są następujące rodzaje płyt brodziko-
wych:
- Lux elements® tuB, płyty brodzikowe ze zinte-
growanym i uszczelnionym wpustem punktowym  
z 4-stronnym spadkiem dostępne w różnych wymia-
rach i kształtach (z możliwością przycięcia), z wpu-
stem umiejscowionym na środku lub w narożu płyty;
- Lux elements® tuB – Line, płyty brodzikowe ze zinte-
growanym i uszczel-
nionym  odpływem 
liniowym z 4-stron-
nym spadkiem do-
stępne w różnych 
wymiarach i kształ-
tach (z możliwością 
przycięcia).
Lux Elements® ma 
ponadto w swojej 
ofercie szeroki asor-
tyment produktów 
potrzebnych do 
wykonywania indy-
widualnej zabudo-
wy przestrzeni well- 
ness.

 KesseL

aRMa-CHeK siLVeR 
DO izOLaCji RuR
Prawidłowe zaizolowanie instalacji przemysłowych może cza-
sami stanowić bardzo poważne wyzwanie. Dlatego też, dość 
często stosowanym rozwiązaniem w takich przypadkach jest 
zabezpieczenie warstwy izolacyjnej metalową osłoną, mają-
cą chronić delikatny materiał otuliny przed tymi niebezpie-
czeństwami. Tego typu rozwiązanie znacznie podnosi koszt 
inwestycji oraz wymaga uciążliwego montażu. Dlatego też 
firma Armacell, opracowała Arma-Chek Silver, system ela-
stycznej i łatwej w instalacji izolacji, fabrycznie pokryty wy-
trzymałą warstwą ochronną. Arma-Chek Silver jest systemem 
pozwalającym w łatwy i kompleksowy sposób zabezpieczyć 
instalacje zarówno przed stratami energii, jak i przed różne-
go rodzaju uszkodzeniami. Podstawą tego rozwiązania jest 
warstwa izolacyjna wykonana z wysoce elastycznej pianki 
elastomerowej o zamkniętej strukturze komórkowej. Dzięki 
bardzo wysokiej tolerancji temperaturowej (-50 do 110oC), 
Arma-Chek Silver doskonale sprawdza się zarówno w przy-
padku instalacji chłodniczych, jak i grzewczych. Zewnętrz-
ną warstwę otuliny stanowi natomiast fabrycznie nałożona, 
podwójna warstwa laminatu aluminiowego wzmocnionego 
podkładem PCV. Tego rodzaju pokrycie zapewnia dosko-
nałą ochronę zarówno przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi, jak i wpływem substancji mogących naruszyć delikatną 
warstwę izolacyjną. Dodatkowo, warstwa zewnętrzna po-
kryta jest również specjalnym filtrem UV.
Instalacja osłon firmy Armacell przebiega jednoetapowo  
i nie wymaga specjalnych narzędzi. Arma-Chek Silver firmy 
Armacell, oprócz standardowych arkuszy oraz tub o różnej 

średnicy i grubości, wystę-
puje również w postaci ko-
lanek oraz trójników. Pozwa-
la to doskonale dopasować 
izolację nawet w najbardziej 
wymagającej instalacji. 

 aRMaCeLL

nOWy GazOWy 
KOCiOł CeRaPuR 
sOLaR COMFORt
Najbardziej oszczędna w eksploata-
cji seria gazowych kotłów konden-
sacyjnych marki Junkers powiększyła 
się o nowe urządzenie, Cerapur Solar 
Comfort z zasobnikiem warstwowym 
c.w.u. o pojemności 75 litrów oraz pły-
towym wymiennikiem ciepła wykona-
nym ze stali szlachetnej. Konstruktorzy 
nowego kotła kondensacyjnego stwo-
rzyli urządzenie proste w instalacji, ła-
two integrujące się z innymi nośnikami 

ciepła i wyróżniające się wyjątkowo wysoką efektywnością. Główny-
mi komponentami kotła są: zawór trójdrogowy z inteligentnym regu-
latorem i elektrycznym serwomotorem, zintegrowana hydraulika oraz 
dwa dodatkowe przyłącza umożliwiające łatwą integrację zewnętrz-
nych źródeł ciepła, na przykład instalacji solarnych. Dzięki zastosowaniu  
w Cerapur Solar Comfort innowacyjnej technologii pomp, system zuży-
wa mniej energii niż urządzenia z pompami bez regulacji. Największe 
oszczędności możliwe są jednak dzięki wykorzystaniu technologii hybry-
dowej i spalaniu przez kocioł gazu tylko wtedy, kiedy energia dostarcza-
na przez system solarny jest niewystarczająca do ogrzania domu i za-
pewnienia ciepłej wody użytkowej. Cerapur Solar Comfort wykorzystuje  
w swoim działaniu metodę ładowania warstwowego. Podgrzana woda 
wpływa od góry do zasobnika, tworząc warstwy i jest pobierana z gór-
nej najcieplejszej warstwy. W ofercie dostępne są kotły Cerapur Solar 
Comfort z zasobnikiem warstwowym o mocy grzewczej 14 lub 24 kW. 
Cerapur Solar Comfort integruje z systemem grzewczym energię pozy-
skiwaną z solarnej instalacji grzewczej. Pozwala na to połączenie kotła 
z zasobnikiem buforowym o pojemności 415 l z wężownicą oraz zinte-
growaną stacją solarną wyposażoną w moduł solarny ISM z okablowa-
niem. Opatentowany system regulacji Solar ControlUnit Inside zwięk-
sza uzysk solarny i zapewnia optymalne wykorzystanie energii solarnej  
w systemie zarówno dla celów ogrzewania, jaki i ciepłej wody użytkowej.

 junKeRs, GRuPa BOsCH
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nOWe POMPy arostOR – DOsKOnałe 
ROzWiązanie W PRzyGOtOWaniu C.W.u.
Dzięki dużej wydajności, efektywnej i ekonomicznej pracy, pom-
py ciepła aroSTOR mają bardzo szerokie możliwości zastosowania. 
Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę, zapewniając przy tym ekonomiczne jej przygotowanie. Pom-
py powietrze-woda typu aroSTOR będą doskonałym rozwiązaniem 
w domach, gdzie funkcjonują instalacje oparte o kocioł węglowy, 
olejowy, na gaz płynny LPG oraz w obiektach, takich jak stacje ben-
zynowe, pola namiotowe, dacze, domki letniskowe, punkty gastro-
nomiczne, szkoły, sale gimnastyczne, hale produkcyjne, warsztaty, 
obiekty typu siłownia, czy klub fitness. Wbudowany 300-litrowy zasob-
nik oraz temperatura podgrzewu wody za sprawą sprężarki nawet do 
60oC sprawiają, że ilość ciepłej wody dostarczana przez aroSTOR za-
pewni wysoki komfort nawet bardzo wymagającym użytkownikom.
Nowy produkt Vaillant dostępny jest w sprzedaży od połowy stycznia 2014 r.

 VaiLLant

LOOP & FRienDs – WyjśCie POza sCHeMat 
Kolekcja umywalek Loop & Friends bezbłędnie odpowiada na potrzeby wielbicieli ko-
lorów, dekorów, detali oraz nieszablonowego myślenia o wystroju łazienki. Umywalka 
stojąca na blacie dostępna jest w pięciu kolorach. Do najmodniejszych należą Cassis 
w odcieniu czarnej porzeczki oraz najciemniejszy z modeli – Espresso. Popularnością 
cieszy się również kwiatowy, rustykalny dekor, dopasowany do programu meblowego 
True Oak. 
Osoby praktyczne lubią podejmować decyzje, kierując się parametrami technicznymi 
oraz materiałowymi. Dlatego linię Loop & Friends wyróżnia bogactwo modeli i możli-
wości montażowych. W skład kolekcji Villeroy & Boch wchodzą wersje podblatowe, na-
blatowe oraz do połowicznej zabudowy, do wyboru warianty okrągłe, owalne, kwa-
dratowe i prostokątne.
Wszystkie wzory dostępne są w wersji 
CeramicPlus – nowoczesna techno-
logia tej gładkiej powierzchni spra-
wia, że pojedyncze krople wody ła-
twiej łączą się w strumienie, wraz  
z którymi zabrudzenia znikają z sa-
nitariatów w okamgnieniu. 
Kolekcja Loop & Friends to moc 
kompozycyjnych oraz aranżacyj-
nych możliwości dla łazienkowych 
wnętrz. Różnokształtne umywalki 
fantazyjnie współgrają z wanna-
mi tej samej kolekcji, dostępnymi 
w dwóch odcieniach bieli: White 
Alpin i Star White oraz z innymi pro-
duktami niemieckiej marki, m.in.  
z miskami ustępowymi oraz bideta-
mi Joyce. W gustownej ceramice sa-
nitarnej pięknie przegląda się rów-
nież szkło oraz srebrzyste elementy 
baterii. Wyjście poza schemat nud-
nej, umywalkowej rutyny, odświeży 
każdy wystrój, nadając mu nowego 
i nowoczesnego charakteru.

 ViLLeROy&BOCH

KOCiOł Mini BiO na PeLety 
Automatyczny kocioł  Mini Bio na pelety można zakupić już od kwoty 
6999 zł netto (10 kW). Atrakcyjną ceną firma zachęca do rozpowszech-
niania w Polsce kotłów automatycznych na pelet jako urządzeń mogą-
cych charakteryzujących się (jak to jest w przypadku kotłów Mini Bio):
• doskonałymi parametrami przyjaznymi dla środowiska naturalne-
go (kotły spełniają wymagania najwyższej - 5 klasy normy 303-5:2012; 
mogą być stosowane w programach realizowanych przez NFOŚiGW, 
np. KAWKA Likwidacja Niskiej Emisji, PROSUMENT),
• niskimi kosztami zakupu i eksploatacji (np. zużycie energii elektrycz-
nej do wytworzenia 1 kW energii cieplnej jest mniejsze od 0,005 kWhe)
• łatwą obsługą (m.in. dzięki funkcji automatycznego rozpalania)
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nOWe sKuteCzne POMPy etaLine
Na tegorocznych targach SHK Essen oraz IFH Nuremberg koncern KSB zaprezentuje najnow-
szą wersję pompy liniowej Etaline. W swej pracy nad udoskonalaniem tego produktu kon-
struktorzy skupili się na efektywności energetycznej. Podczas symulacji przepływu, wykorzy-
stywali obliczeniową dynamikę płynów (ang. CFD). 
Dzięki temu nasze wszystkie zestawy pompowe już teraz spełniają wymogi mającej wejść  
w życie w roku 2015 Dyrektywy ErP, a ich właściwości ssawne są większe niż w pompach po-
przedniej generacji.
Nowy typoszereg pomp Etaline obejmuje 22 wielkości z silnikami o maksymalnej mocy 55 kW. 
Przepływ maksymalny wynosi 700 m3/h z maksymalną wysokością podnoszenia równą 95 m.
Dzięki obudowie wykonanej z żeliwa sferoidalnego oraz zastosowaniu uszczelnienia mecha-
nicznego pompy mogą być stosowane przy ciśnieniu roboczym sięgającym 16 bar. Kołnie-
rze z króćcem po stronie ssawnej i tłocznej pompy są opcjonalnie wiercone do wymiarów 
zgodnych z EN 1092 albo z ASME dla każdego wykonania materiałowego. W zależności od 
przeznaczenia, dostępne są wirniki zbudowane z żeliwa szarego JL 1040, brązu cynowego 
CC480K oraz ze stali nierdzewnej 1.4408.
Uszczelnienia mechaniczne dla EN 12756 są standardem z dużą liczbą wariantów materia-
łowych do wyboru. Maksymalna temperatura robocza wynosi 140°C. Stożkowy kształt ko-
mory uszczelnienia pozwala na łatwy dostęp oraz zapewnia więcej miejsca dla prac kon-
serwacyjnych.
Każda pompa jest dostarczana z wirnikiem stoczonym do punktu pracy. Dzięki temu pom-

py pracują w punkcie o największej 
sprawności bez potrzeby ich przewy-
miarowania, co ma miejsce w przy-
padku pomp bez stoczonego wirnika.
Jako napęd klienci mogą wybierać 
silniki klasy IE2, IE3 oraz silniki synchro-
niczne IE4. Wymienne uszczelnienia 
szczelinowe po stronie ssania, jak  
i tłoczenia są łatwe do wymiany 
i serwisowania nawet po długim 
okresie użytkowania. Jako opcja dla 
maksymalnej mocy 55 kW istnieje 
możliwość montażu na pompie ukła-
du regulacji prędkości obrotowej – 
PumpDrive.

 KsB
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