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Organizacje pozarządowe i zrzeszenia przed-
siębiorców reprezentujące branżę OZE wysto-
sowały pismo do ministra gospodarki w spra-
wie nowej ustawy o OZE. Ich zdaniem projekt 
jest niezgodny z założeniami dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Według sześciu organizacji: Polskiej Organizacji 
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), 
Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urzą-
dzeń Grzewczych (SPiUG), Związku Pracodaw-
ców Forum Energii Odnawialnej (ZPFEO), Pol-
skiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK), Polskiej Izby Bio-
masy (PIB) oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomp 
Ciepła (PSPC), zaprezentowany publicznie w 
dniu 03.04.2014 roku projekt ustawy o OZE jest 
niezgodny z założeniami Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego w sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych. 
Ich zdaniem wątpliwości budzi przede wszystkim 
wprowadzenie zmiany w projekcie ustawy do-
tyczące definicji mikro- i małych instalacji OZE. 
Zgodnie z nowym zapisem produkcja ciepła  
z OZE będzie możliwa tylko w skojarzeniu z pro-
dukcją energii elektrycznej. W praktyce może 
to oznaczać pominięcie wsparcia dla urządzeń 
produkujących ciepło: kotłów na biomasę, 
pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych  
w ramach wsparcia dla mikro i małych instalacji.
Tymczasem dyrektywa UE w zakresie OZE mówi, 
że konieczne jest: „zagwarantowanie pewności 
dla inwestorów i zachęcanie do ciągłego roz-
wijania technologii, które wytwarzają energię ze 
wszystkich rodzajów źródeł odnawialnych (…). 
Na państwach członkowskich spoczywać będzie 

obowiązek znaczącej poprawy efektywności ener-
getycznej we wszystkich sektorach w celu łatwiej-
szego osiągnięcia celów państw członkowskich 
dotyczących energii ze źródeł odnawialnych”.  
Zgodnie z krytykowanym zapisem w nowym 
projekcie ustawy o OZE mikroinstalacja to: „in-
stalacja odnawialnego źródła energii o łącznej 
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 
niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenerge-
tycznej o napięciu znamionowym niższym niż  
110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarze-
niu nie większej niż 120 kW” podczas, gdy w aktual-
nej wersji ustawy „Prawa energetycznego” nie ma 
mowy o produkcji energii cieplnej w skojarzeniu. 
Pozostawienie definicji mikro i małych instalacji 
w proponowanym kształcie będzie skutkować 
zablokowaniem na wiele lat rozwoju branży 
OZE w zakresie wytwarzania ciepła w Polsce.

Obecnie w Polsce aż 57% energii końcowej sta-
nowi ciepło i chłód. Ich wykluczenie uniemożli-
wi osiągnięcie krajowego celu polityki energe-
tycznej w zakresie udziału energii odnawialnej 
w całkowitym bilansie energetycznym kraju.
Zaniepokojenie organizacji budzi też fakt dokony-
wania zmian w ostatniej chwili, w pełni skonsulto-
wanym programie PROSUMENT NFOŚiGW, co zmu-
si potencjalnych konsumentów zainteresowanych 
wsparciem kolektorów słonecznych, pomp cie-
pła czy kotłów na biomasę do stosowania urzą-
dzeń produkujących energię elektryczną z OZE. 
Mając na uwadze skutki, jakie niesie za sobą 
wprowadzona w projekcie ustawy o OZE zmia-
na, organizacje branżowe OZE, liczą na przy-
wrócenie wcześniejszych zapisów dotyczą-
cych mikroinstalacji, które uwzględniać będą 
także ciepło pochodzące z OZE.

Nowe zapisy w projekcie ustawy o OZE są sprzeczne z dyrektywą UE  

Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2014 r. projekt 
ustawy o OZE. Oznacza to, że rząd chce zmie-
nić system wspierania energetyki odnawialnej 
i mechanizm „zielonych certyfikatów” zastąpić 
systemem aukcyjnym. Projekt ustawy o OZE prze-
widuje utrzymanie obecnego systemu wsparcia 
dla istniejących instalacji OZE, ale z istotnymi 
zmianami. Ustawa przewiduje bowiem obniżenie 
wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwo-
wego, czyli współspalania biomasy z węglem do 
0,5 certyfikatu za 1 MWh. Ponadto ma być zlikwi-
dowane wsparcie dla dużej energetyki wodnej tj. 
dla instalacji o mocy powyżej 5 MW.
Projekt ustawy daje wytwórcy energii elektrycznej 

ZOE możliwość wyboru między dotychczasowymi 
zasadami a zadeklarowaniem przystąpienia do 
nowego tzw. systemu aukcyjnego, który ma zacząć 
funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Jego ważnym 
elementem będzie organizowanie odrębnych 
aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej produ-
kowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 
1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. 
Zgodnie z nim minimum 25 proc. energii elektrycznej 
powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE  
o mocy zainstalowanej do 1 MW, co ma zapewnić 
wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów OZE. 
Odpowiedzialność za organizację i przeprowadza-
nie aukcji spocznie na prezesie URE. Szczegółowe 

informacje dotyczące aukcji będą określane  
w rozporządzeniu wydawanym przez ministra go-
spodarki do 30 listopada każdego roku. Zostanie 
w nim wskazana ilość i wartość energii elektrycznej 
wytworzonej w instalacjach OZE o mocy zainstalo-
wanej do 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana  
w drodze aukcji w następnym roku. Minister Gospo-
darki będzie ogłaszał również tzw. „cenę referen-
cyjną”, czyli maksymalną, za jaką będzie można 
zakupić w danym roku 1 MWh energii z OZE. 
Ustawa o OZE przewiduje również utworzenie Ope-
ratora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO). Jego 
zadaniem będzie m.in. rozliczanie ujemnego salda 
między wartością sprzedaży energii elektrycznej  
i wartością zakupu energii elektrycznej wytworzonej 
na podstawie funkcjonowania systemu aukcyj-
nego. Resort gospodarki wskazuje, że ważnym 
elementem ustawy jest także promocja prosu-

menckiego (prosument to jednocześnie producent 
i konsument) wytwarzania energii z OZE w mikro-  
i małych instalacjach. Projekt ustawy zawiera przepi-
sy o tzw. net meteringu, których wejście w życie po-
prawiłoby rentowność inwestycji w mikroinstalacje. 
Projekt ustawy o OZE zakłada, że działalność 
gospodarcza w małej instalacji wymagała je-
dynie wpisu do rejestru wytwórców, a nie jak 
dotychczas podlegała skomplikowanej proce-
durze koncesyjnej. Rejestr wytwórców ma pro-
wadzić prezes URE. Ustawa wejdzie w życie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 
Przepisy wprowadzające nowy system wsparcia 
OZE zaczną obowiązywać po upływie 12 miesię-
cy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji 
Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia 
jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej. 
www.wnp.pl

Ustawa OZE przyjęta przez Radę Ministrów 

http://www.instalreporter.pl


Firma KAN jako pierwsza opracowała i wdro-
żyła profesjonalny program współpracy szkoły 
ponadgimnazjalnej z przyszłym pracodawcą. 
Zaproszona do współpracy placówka to Ze-
spół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. 
Projekt wymagał dużego zaangażowania obu 
stron, mówi Jan Kaczan, wiceprezes KAN. Czas 
poświęcony na zbudowanie wartościowego 
programu w połączeniu z zaangażowaniem na-
szych pracowników oraz nauczycieli zaprocen-
tował nowatorskim rozwiązaniem, które spraw-
dziło się w praktyce. 
Program objął uczniów III i IV klasy o kierunku tech-
nik-mechatronik, kształcących przyszłych opera-
torów maszyn CNC. Jego głównym założeniem 
było praktyczne przedstawienie młodym ludziom 
poszczególnych etapów działań, prowadzących 
do wytworzenia finalnego produkt. Uczniowie śle-
dzili proces produkcji krok po kroku: począwszy od 
zaprojektowania konstrukcji wyrobu, przełożenia 
projektu na maszynę, poprzez testy i badania ja-
kościowo-wytrzymałościowe, aż do wytworzenia 
produktu i jego wdrożenia na rynek. 

Już na etapie wstępnych rozmów, wiedzieliśmy, 
że ten nowatorski projekt, doskonale wpisze się 
w system kształcenia zawodowego, mówi Nina 
Klebus, dyrektor ZSZ nr 2 w Białymstoku. Ucznio-
wie mieli możliwość porównania programowych 
teorii z realną produkcją. Na etapie praktyk za-
wodowych mogli zastosować i pogłębić wiedzę 
i umiejętności wyniesione ze szkoły. Po tych do-
świadczeniach mogę powiedzieć, że na pewno 
potrzeba nam więcej takich programów i pra-
codawców. 

Pierwsi adepci „Szkoły Zawodu” KAN 
ruszą na rynek pracy

Program Mieszkanie dla Młodych cieszy się 
zainteresowaniem klientów, jednak nie spo-
wodował ożywienia na rynku kredytów.  
W I kwartale br. wpłynęło 4,4 tys. wniosków 
o kredyt z programu MdM, z czego Bank 
Gospodarstwa Krajowego przyznał ponad  
2 tys. kredytów. 
Na kredyty z dopłatą jest wprawdzie co-

raz więcej chętnych, jednak program nie 
wpłynie raczej znacząco na rynek. Jest to 
spowodowane konkretnymi warunkami 
postawionymi przez MdM: wiekiem kredyto-
biorców, wąskimi limitami cen oraz faktem, 
iż MdM obejmuje jedynie rynek pierwotny 
nieruchomości.
www.biznes.newseria.pl

Połowiczny sukces MdM
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Kup dowolną stojącą pompę ciepła Ariston  
i zgarnij nagrodę gwarantowaną: 
- kamerę samochodową FULL HD – wideoreje-
strator trasy OVERMAX;
- kolarskie okulary sportowe UVEX z polaryzacją 
redukującą odblaski i refleksy.
II etap trawa od 3.03. do 1.05.2014 r. W tej 
promocji każda rejestracja stojącej pompy 
ciepła Ariston = nagroda gwarantowana!  
Dodatkowo do otrzymanych nagród, stan-
dardowe punkty My Team zasilą konto  
w programie. Również za nie będzie można 
wybrać nagrody z katalogu programu na 
stronie www.myteam.pl

ARISTON: II etap promocji

Firma Stelrad przygotowała dla instalatorów 
atrakcyjny konkurs z nagrodami. Każdy wyko-
nawca, który wykorzystuje rozwiązania Stelrad 
może otrzymać narzędzia firmy Virax, elektro-
narzędzia firmy Makita, Maktec, Dolmar oraz 
inne cenne nagrody rzeczowe.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy 
wysłać czytelnie wypełnioną kartę starto-
wą do siedziby firmy. Jest ona dostępna na 
stronie internetowej Stelrad oraz u przed-
stawicieli handlowych. Następnie należy 
zbierać etykiety z zainstalowanych grzejni-
ków, a po zgromadzeniu odpowiedniej licz-
by naklejek można je wymienić na cenne 
nagrody. Każdy grzejnik powoduje dodanie 
do osobistego konta 1 punktu.  
Dostępne upominki prezentowane są na 
stronie www.stelrad.pl. Nagrodą główną  
w konkursie jest weekend dla dwóch osób. 
Aby odebrać voucher na ten wyjazd nale-
ży zebrać 180 punktów. 
W konkursie dla instalatorów mogą brać 
udział wyłącznie fachowcy zajmujący się 
bezpośrednim montażem grzejników Stelrad. 
Uczestnikami nie mogą zostać osoby fizyczne 
i prawne biorące udział w akcji „Sprzedaż 
Premiowa Stelrad 2014”. Akcja trwa od 1.04 
do 30.11.2014 roku. 

Instaluj grzejniki Stelrad i odbieraj nagrody

8 kwietnia weszła w życie zmiana ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (DzU z 2012 r., poz. 647 z 
późn. zm.), która została wprowadzona ustawą 
z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju oraz nie-
których innych ustaw (DzU z 2014 r., poz. 379).
W zmienionej ustawie pojawiają się m.in. nowe 
definicje: obszaru funkcjonalnego oraz miejskie-

go obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódz-
kiego. Wprowadzono także obowiązek określa-
nia granic i zasad zagospodarowania obszarów 
funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym 
w zakresie planu zagospodarowania przestrzen-
nego województwa. W planie zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa umożliwiono 
również wyznaczanie miejskiego obszaru funk-
cjonalnego ośrodka wojewódzkiego (MOFOW).

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym

Firma BWT prowadzi aktualnie promocję 
(od 1 kwietnia do 30 maja 2014 lub do 
wyczerpania zapasów) na zakup swoich 
produktów:
- przy zakupie BWT AQA nano innowacyj-
ny – 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 = 1 996 euronetto (cena katalogo-
wa: 2 290 euro netto)
Więcej http://www.bwt.pl/

Promocja BWT  
– w zestawie taniej

PROMOCJA

www.bwt.pl

BWT Polska Sp. z o.o. 
ul. Połczyńska 116  
01-304 Warszawa 
tel.: +48 22 533 57 00 
e-mail: bwt@bwt.pl 

O firmie BWT 
Grupa Best Water Technology to europejski lider technologii uzdatniania wody wyznaczający 
standardy w swojej dziedzinie. Proponowane przez nas rozwiązania sprawdzają się zarówno 
podczas uzdatniania wody pitnej, mineralnej czy ultraczystej dla farmacji, jak i podczas uzdatniania 
wody basenowej, grzewczej, procesowej kotłowej i lodowej oraz wykorzystywanej w klimatyzacji.

Grupa BWT uzyskała wiodącą pozycje na rynku uzdatniania wody w Europie dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom i produktom gwarantującym naszym klientom najwyższy wymiar bezpieczeństwa, 
higienę i zdrowie w kontakcie z życiodajnym eliksirem jakim jest woda. Innowacje te to m.in.: 
SEPTRON®, moduł do elektrodejonizacji (EDI) o światowym zasięgu ze spiralnymi zwojami, proces 
MDA (aktywacja tlenku manganu) do skutecznego usuwania manganu, dwubiegunowa technologia 
AQA total do ochrony przed osadami wapnia bez użycia chemikaliów, SANISAL – sól do regeneracji 
zmiękczaczy mająca jednocześnie właściwości dezynfekujące oraz nowa rewolucyjna technologia 
Mg2+ poprawiająca smak fitrowanej wody oraz kawy i herbaty.

 

 
Skontaktuj się z dystrybutorem:

PROMOCJA W ZESTAWIE TANIEJ

BWT AQA nano + filtr BWT E1
BWT AQA total energy + filtr BWT E1

ochrona instalacji przed osadami 

Nanokrystalizacja

http://www.instalreporter.pl


R
EK

LA
M

A

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

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

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

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

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

Viega Advantix Vario:  
estetyka odpływu na wymiar. 
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Rok 2014 nie będzie rokiem poprawy sytuacji  
w budownictwie. Nadal wiele przedsiębiorstw 
we wszystkich działach budownictwa będzie za-
grożonych upadłością. Jednocześnie najnowsze 
prognozy dla branży są bardziej optymistycz-
ne – wynika z Raportu „Instrument Szybkiego 
Reagowania” opracowywanego przez PARP 
i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.
Dział robót budowlanych związanych ze wzno-
szeniem budynków charakteryzuje się nieco 
lepszą sytuacją w porównaniu z poprzednim Ra-
portem ISR. Nieco lepiej jest też w dziale budowy 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W przypad-
ku działu związanego ze wznoszeniem budynków 
sytuacja w ciągu całego 2014 roku może być 
wciąż poważna – prognozy wskazują bowiem na 
spadek aktywności, a także możliwość recesji  
w porównaniu z poprzednią edycją badań ISR.
Pewne wyhamowanie negatywnych tenden-
cji widać również w opublikowanych przez 
GUS danych dotyczących klimatu koniunktury 
w budownictwie, który oceniany jest mniej 
pesymistycznie niż w poprzednim miesiącu,  
a także w marcu ubiegłego roku. Poprawę ko-
niunktury sygnalizuje tylko 14% przedsiębiorstw, 
a pogorszenie 26% przedsiębiorstw, przed 
miesiącem było to odpowiednio 12% i 30%. 
Nie można jednak mówić o poprawie. Analizy 
przygotowane przez zespół ISR potwierdzają, 
że zagrożenie upadłością w budownictwie 
wciąż jest wysokie. Na liście działów o najwyż-

szym stopniu zagrożenia upadłością, w pro-
gnozach dla pierwszego półroczna 2014 roku, 
znajdują się wszystkie działy budownictwa.
Eksperci ISR, oceniając sytuację przedsię-
biorstw, wyróżniają trzy przedziały stopnia 
zagrożenia upadłością: poziom niski (akcep-
towalny) określony miarą liczbową >160, po-
ziom ostrzegawczy określony miarą liczbową 
< 160 >200 oraz poziom wysoki zagrożenia, dla 
przedsiębiorstw, w których stopień zagrożenia 
upadłością jest większy niż 200. We wszystkich 
działach PKD związanych z budownictwem 
stopień zagrożenia upadłością oceniany jest 
na najwyższym poziomie zagrożenia.
Roboty budowlane związane z wznoszeniem 
budynków to dział obejmujący m.in. bu-
downictwo mieszkaniowe, a także obiektów 
handlowych i biur. Charakteryzuje go ogólna 
tendencja do pogarszania się sytuacji, a za-
grożone upadłością są zwłaszcza firmy małe 
i średnie. Raport ISR prognozuje w I półroczu 
2014 r. stopień zagrożenia dla tego działu na 
wysokim poziomie wynoszącym 356.
- Stagnacja w budownictwie jest spowodo-
wana również zaszłościami w postaci silnego 
rozwoju sprzed kilku lat. To wskazuje raczej na 
powolny charakter wychodzenia branży bu-
dowlano-mieszkaniowej z recesji – wskazuje 
prof. Mateusz Pipień odpowiadający za pro-
gnozy makroekonomiczne Raportu ISR.
www.isr.parp.gov.pl

Prognozy dla budownictwa

http://www.viega.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl/


6k w i e c i e ń  2 0 1 4  ( 0 4 )  a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I

Już ponad 1000 instalacji w Polsce, a ponad 
21 000 w całej Europie, zostało zgromadzo-
nych w ramach inicjatywy Repowermap,  
w ramach której producenci, instalatorzy  

oraz użytkownicy prywatni mogą dodawać 
swoje instalacje w celach promocyjnych  
i edukacyjnych. 
Jak wynika z analizy zebranych dotychczas  

w skali kraju rekordów, w inicjatywie uczes- 
tniczy już ok. 70 instalatorów oraz ponad  
100 producentów urządzeń, a najliczniej re-
prezentowanymi technologiami OZE są obec-
nie kolektory słoneczne, którym odpowiada 
48% obiektów, następnie pompy ciepła 18%, 
wiatraki 17%, systemy fotowoltaiczne 13% oraz 
kotły na biomasę 3%.
 
Interaktywna mapa odnawialnych źródeł 
energii i efektywności energetycznej Repower-
map, jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która 
koncentruje się na promowaniu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii poprzez popu-
laryzację dostępnej on-line mapy OZE wśród 
instalatorów, dystrybutorów i producentów 
urządzeń OZE. Jednocześnie realizowana jest 
kampania promująca mapę na licznych por-
talach instytucji branżowych oraz samorządów 
lokalnych, dzięki czemu staje się ona nowym, 
bezpłatnym kanałem komunikacji z potencjal-

nymi klientami w skali lokalnej oraz międzyna-
rodowej.
Inicjatywa jest bezpłatna i otwarta dla wszyst-
kich zainteresowanych, a nad jakością po-
szczególnych wpisów czuwają eksperci Insty-
tutu Energetyki Odnawialnej, który pełni rolę 
krajowego koordynatora kampanii.
Możliwości, jakie oferuje Repowermap, zosta-
ną przedstawione podczas tegorocznego  
VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej  
i Biomasy, które odbędzie się w dniach 12-
13.06 w Raciborzu. Konferencja jest przezna-
czona dla branży mikroinstalacji OZE, a w tym 
zwłaszcza do: specjalistów, menadżerów, 
prezesów i kadry zarządzającej firm, projektan-
tów, architektów oraz inwestorów publicznych 
i przemysłowych, a także samorządowców, 
producentów, instalatorów i dystrybutorów ko-
lektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicz-
nych oraz kotłów na biomasę.
Więcej informacji: www.forum.ieo.pl

VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy na 
prestiżowej, europejskiej mapie OZE – REPOWERMAP

„Trzymaj ciepło” – kamera termowizyjna przebadała ponad 350 poznańskich budynków 

343 domów jednorodzinnych i 20 kamienic bez-
płatnie przebadano kamerą termowizyjną w ra-
mach piątej edycji projektu „Trzymaj ciepło”. Dzięki 
temu właściciele i mieszkańcy mogą zidentyfiko-
wać miejsca, w których traci się najwięcej ciepła.
Akcja trwała od 4 grudnia 2013 roku i trwała do 
5 marca 2014 roku. Badania trwające ok. 20-
25 minut przeprowadzały 4 zespoły ekspertów, 
które za pomocą 3 kamer termowizyjnych sfo-
tografowały budynki. Analiza zdjęć pozwala na 

zidentyfikowanie miejsc, w których utrata ciepła 
jest największa.
Wszystkie badania musiały zostać przeprowa-
dzone w temperaturze minusowej, o zmroku.  
Jak zaznaczali organizatorzy pozwala to na 
przeprowadzenie tylko kilku badań dziennie.  
Po zakończeniu projektu każdy z uczestników 
otrzymał raport ze zdjęciem oraz analizą prze-
prowadzoną przez eksperta.
Zakładaliśmy, że w tym roku uda nam się prze-

prowadzić 530 badań. Tegoroczna zima była 
łagodna, dlatego przeprowadziliśmy mniej ba-
dań, niż planowaliśmy. Te, których się nie udało 
wykonać, zostały przełożone na kolejną edycję 
– powiedział dyrektor Wydziału Ochrony Środo-
wiska UM Poznania Leszek Kurek.
W tegorocznej edycji po raz pierwszy przebada-
no kamienice. Badanie pokazało, że stan tech-
niczny budynków jest katastrofalny. W większości 
przypadków konieczne są generalne remonty. 

W najstarszych budynkach problemem są fa-
sady pozbawione jakiegokolwiek ocieplenia – 
przyznał Kurek.
W trakcie pięciu edycji akcji przebadano 2071 
budynków jednorodzinnych oraz 20 kamienic. 
Przebadane budynki zostały zlokalizowane na 848 
ulicach, a według danych Zarządu Dróg Miejskich 
w Poznaniu znajduje się 1928 ulic. Wzorem Pozna-
nia podobne akcje przeprowadzano również  
w Lwówku Śląskim, Wrocławiu i Suwałkach.

http://www.instalreporter.pl
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Konkurs na wynalazek to drugi etap programu 
edukacyjnego dla gimnazjalistów „Akademia 
Wynalazców im. Roberta Boscha”.  
W połowie kwietnia br. zakończyły się warszta-
ty kreatywne organizowane w ramach progra-
mu „Akademia Wynalazców im. Roberta Bo-
scha”. Zajęcia prowadzone przez studentów 
kół naukowych działających przy Politechnice 
Warszawskiej i Wrocławskiej pozwoliły zdobyć 
gimnazjalistom praktyczną wiedzę techniczną, 
którą mają teraz okazję wykorzystać w konkur-
sie na wynalazek. Zgłoszenia są przyjmowane 
do 12 maja 2014 roku za pośrednictwem for-
mularza znajdującego się na stronie interne-
towej programu www.akademiawynalazcow.
edu.pl. Rejestracji do konkursu dokonuje na-
uczyciel, opiekun grupy składającej się z mak-
symalnie 5 uczniów. Na pierwszych dziesięć 
zespołów, które zgłoszą swój pomysł wynalaz-
ku, czekają upominki. 
W tegorocznej edycji stworzono blisko 1600 

miejsc na warsztatach dla gimnazjalistów  
z Warszawy i Wrocławia. Trzynaście studenc-
kich kół naukowych i partnerzy przeprowadzili 
w sumie ponad 50 zajęć z różnych dziedzin 
nauk ścisłych od robotyki po biomateriały. Tra-
dycyjnie nie zabrakło dodatkowych atrakcji 
dla uczestników Akademii Wynalazców. W tym 
roku zostały przygotowane także spotkania 
towarzyszące: „Zwiedzanie Filtrów Lindleya”, 
„Zostań wynalazcą – spotkanie w Urzędzie Pa-
tentowym” oraz warsztaty organizowane przez 
grupę Design Thinking Warsaw „Jak w szybki  
i łatwy sposób zaprojektować prototyp dowol-
nego urządzenia?”. Nowością w IV edycji pro-
gramu były zajęcia dla nauczycieli pt. „Jak za-
inspirować uczniów do poszukiwania nowych 
pomysłów?”.
Warsztaty kreatywne na uczelniach tech-
nicznym stanowiły przygotowanie do drugiej 
części programu, tj. konkursu. W pierwszym 
jego etapie należy przedstawić pomysł wyna-

lazku, który spełnia następujące kryteria: niskie 
koszty realizacji, możliwość powszechnego 
użycia, proekologiczność i dotyczy wybranych 
dziedzin: technika motoryzacyjna, technika 
w domu, technika w ogrodzie. W drugim eta-
pie jury wybiera po 10 najlepszych projektów 
w Warszawie i Wrocławiu. Ich autorzy mają 
za zadanie przygotować prototypy wymy-
ślonych urządzeń przy wsparciu finansowym 
firmy Bosch. Na końcu jury wyłania laureatów 

w Warszawie i we Wrocławiu. Każdy członek 
należący do zwycięskich drużyn otrzyma atrak-
cyjną nagrodę rzeczową – za pierwsze miejsce 
o wartości 1000 zł każda, za drugie 300 zł  
i trzecie 150 zł. Ponadto opiekunowie lau-
reatów otrzymają elektronarzędzia, a ich 
szkołom organizator przekaże wyposażenie 
pracowni technicznych. Regulamin konkursu 
znajduje się na stronie internetowej programu 
www.akademiawynalazcow.edu.pl. 

Ruszył konkurs na wynalazek IV edycji  
„Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wie-
dzy o fabryce pomp i systemów pompowych 
Hydro-Vacuum S.A. Do wygrania 9 nagród głów-
nych w postaci tabletów, smartfonów i narzędzi 

oraz 500 gadżetów firmowych Hydro-Vacuum S.A.
Celem gry jest jak najszybsza odpowiedź na pięć 
pytań z wiedzy o firmie Hydro-Vacuum S.A. i jej 
oferty. Za prawidłowe odpowiedzi przyznawane 
są punkty. W przypadku takiej samej liczby punk-
tów o miejscu w rankingu decyduje kryterium 
czasu udzielania odpowiedzi. Nagrody zdoby-
wa 500 osób, które odpowiedzą poprawnie na 
największą liczbę pytań w jak najkrótszym czasie. 
Nagrody główne to: miejsca I-III tablet Asus Fone-

pad; miejsca IV-VI smartfon Sony Xperia J; miej-
sca VII-IX komplet kluczy nasadowych COVAL. 
Nagrody pocieszenia dla pozostałych osób to 
gadżety firmowe Hydro-Vacuum S.A. 
Wyniki konkursu będą dostępne na stoisku targo-
wym Hydro-Vacuum S.A. podczas targów WOD-
KAN w Bydgoszczy w dniach 20-22 maja 2014. 
Warunkiem otrzymania nagrody jest zgłoszenie 
się uczestnika konkursu na stoisko targowe Hydro-
-Vacuum podczas targów WODKAN w dniach 

20-22 maja 2014 wraz z kodem otrzymanym dro-
gą mailową po wzięciu udziału w konkursie oraz 
adresem email zarejestrowanym w konkursie. 
1. Uczestnik może wziąć udział w konkursie wię-
cej niż raz jednak nie częściej niż raz na 24 go-
dziny. W końcowej klasyfikacji liczy się najlepszy 
osiągnięty rezultat Uczestnika. 
2. Konkurs odbywa się w dniach 1.02.2014-9.05.2014. 
3. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.
Więcej informacji na www.hydro-vacuum.com.pl

Konkurs Hydro-Vacuum 

http://www.instalreporter.pl
http://www.hydro-vacuum.com.pl/konkurs/regulamin.pdf
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Sanitec Koło laureatem konkursu  
„Wybór Roku 2014” 
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King KAN – kangur z warszawskiego ZOO 
świętuje szczególny jubileusz. Pięć lata temu 
zaadoptowała go spółka KAN. W ten sposób 
KAN postanowił wesprzeć warszawski ogród 
zoologiczny, łącząc to z oryginalną, huma-
nitarną i skuteczną formą promocji firmy. 
To właśnie dzięki takim sponsorom jak KAN, 
ogród zyskał świetność, a zwierzęta warunki 
życia i wybiegi o europejskich standardach. 
- Odpowiedzieliśmy na apel Fundacji Pan- 
da, „dobrego ducha” warszawskiego ZOO  
i wzięliśmy udział w akcji Honorowej Adopcji, 
której celem jest wyszukiwanie adopcyjnych 
rodziców dla podopiecznych, wspomaga-
jących ich utrzymanie – opowiada Grażyna 
Martynkin, dyrektor ds. inwestycji KAN i po-
mysłodawczyni projektu. – Przed laty, kiedy 

ZOO było dotowane przez państwo, ogród 
był nędzny, zwierzęta zamknięte w małych 
klatkach, a całość smutna i żałosna. To wła-
śnie dzięki staraniom obecnej dyrekcji, fun-
dacji i wsparciu sponsorów, warszawskie ZOO 
stało się miejsce niezwykłym, przyjaznym, 
z pięknym pachnącym ogrodem. 
Podopieczny KAN to kangur rudy, największy 
z gatunku torbaczy, który w swoim stadzie  
w ZOO jest samcem Alfa. Spółka nie bez ko-
zery wybrała tego właśnie zwierzaka, by pro-
mował jej markę. 
- Już sama nazwa kojarzy się z naszą firmą: 
KAN-gur. Nie mogło więc być inaczej, kan-
gur najbardziej nadawał się na „dziecko”  
naszej firmy – dodaje Grażyna Martynkin. 
Ale wsparcie KAN dla ZOO to nie tylko utrzy-
manie zwierzaka – spółka regularnie organi-
zuje zwiedzanie ogrodu dla swoich partne-
rów biznesowych i ich dzieci. Takie wyjścia 
organizowane są zawsze z okazji Dnia Dziec-
ka, ale nie tylko. 
Z okazji jubileuszu pięciolecia opieki nad kan-
gurem, KAN zorganizuje w czerwcu br. wyjąt-
kowe spotkanie w ZOO – tym razem w nocy. 
- Nie będziemy zdradzać teraz szczegółów, 
bo to niespodzianka. Ale zapewniam, że wy-
cieczka będzie wyjątkowa i niezapomniana 
– mówi tajemniczo Grażyna Martynkin. 

Wyroby z oferty Sanitec Koło, po raz kolejny zo-
stały nagrodzone w, trzynastym już, konkursie 
czasopisma „Łazienka”. Główną nagrodę i tytuł 
„Wybór Roku 2014” zdobyły meble łazienkowe 
myDay marki Keramag Design. Wyróżnienia 
specjalne przyznano produktom marki KOŁO: 
aranżacja łazienki Traffic i wanna asymetryczna 
Comfort Plus.
Jest to jedyny w Polsce konkurs skierowany do firm 

branży łazienkowej działających na rodzimym 
rynku. Jego celem jest m.in. promowanie najlep-
szych rozwiązań łazienkowych oraz pobudzenie 
zainteresowania tego typu wnętrzami. W tym roku 
zgłoszono 134 produkty w 17 kategoriach. Laure-
atów wybrało kilkunastoosobowe jury, w którym 
zasiadali m.in. wybitni projektanci, architekci  
i dziennikarze. Szczególną uwagę zwracali na  
nowatorskie rozwiązania, wzornictwo i jakość.

Centrum Szkolenia Zawodowego zaprasza 
do udziału w kursie przygotowawczym do 
egzaminu na uprawnienia budowlane. 
Kurs zostanie przeprowadzony w dniach:  
5-10 maja 2014 r. (poniedziałek – sobota) 
w godzinach 9:00-19:00. Cena kursu wynosi 

1250 zł (w tym książka – zbiór aktualnych ak-
tów prawnych wymaganych przy egzaminie 
– stan prawny na dzień 1.03.2014 r. oraz obia-
dy w trakcie kursu). 
Kontakt: 12 289 04 05 lub mailową: 
szkolenia@csz.pl

CSZ – kurs do egzaminu na uprawnienia 

Jubileusz współpracy  
KAN z ZOO

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
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Praca w kwietniu i maju

Strona firmowa Venture Idustries doczekała 
się renowacji ukierunkowanej na klientów, 
którzy coraz częściej używają smartfonów  
i tabletów. www.venture.pl ewoluowała  
w kierunku stron dostosowanych do urządzeń 
mobilnych. Zachowano znane funkcjonalno-
ści oraz logikę nawigacji, ale dostosowano  
je do potrzeb użytkowników korzystających  
z Internetu na urządzeniach mobilnych. Wi-

tryna jest nowa wizualnie – jaśniejsza i bar-
dziej przejrzysta. Zmniejszona została obję-
tość treści na stronie głównej do najbardziej 
interesujących dla użytkowników, dzięki cze-
mu zwiększyła się czytelność witryny i szyb-
kość dotarcia do poszukiwanych informacji.
Jest to jedna z pierwszych polskich stron bran-
żowych, które są przystosowane do korzysta-
nia na tablecie lub telefonie komórkowym. 

Nowa strona Venture Industries

ONNIENEN: KIEROWNIK PUNKTU SPRZEDAŻY 
HYDRO-VACUUM: specjalista ds. kluczowych 
klientów i projektów 
EKOPROJEKT: projektant instalacji sanitarnych 
INSTAL-COMPACT: regionalny inżynier sprzedaży 
ECOL-UNICON: menedżer produktu ds. 
oczyszczalni ścieków 
DAIKIN: inżynier sprzedaży systemów wody 
lodowej 
IGLOTECH: młodszy specjalista ds. produktu 
ALNOR: specjalista ds. produktu 

DOSPEL: przedstawiciel handlowy 
VIESSMANN: doradca techniczny instalatora 
RD BUD: inżynier robót sanitarnych 
WALMAR: kierownik robót sanitarnych 
HEATEC.PL: projektant 
HAP ARMATURA GRUPA SBS: doradca 
techniczno-handlowy 
HAP ARMATURA GRUPA SBS: kierownik oddziału 
MAXAIR: product manager 
WAVIN METALPLAST-BUK: przedstawiciel 
handlowy 

27 lutego br. w hotelu Silver w Szczecinie,  
a następnie 3 marca w hotelu CLUB 2CV  
w Koszalinie, odbyły się certyfikowane 
szkolenia dla instalatorów urządzeń klima-
tyzacyjnych firmy Samsung. Organizatorzy 
spotkania, Samsung Electronics Polska wraz 
firmą Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja, 
zaskoczeni zostali frekwencją. Liczba osób 
zainteresowanych klimatyzatorami Samsung 
rośnie w szybkim tempie. Klimatyzatory Sam-
sung wyróżniają optymalne parametry pra-
cy, nowoczesne rozwiązania techniczne, sty-
lowy design, a to wszystko w rozsądnej cenie. 
Każda z firm biorących udział w szkoleniu, po 
jego zakończeniu i zaliczonym egzaminie, 
otrzymała Certyfikat Autoryzowanego Insta-
latora Samsung 2014. 
Szkolenia składały się z dwóch głównych 
części. Część pierwszą, produktową, popro-
wadził Paweł Jasiewicz, druga serwisowa zo-
stała przeprowadzona przez Piotra Osińskie-

go, szefa serwisu Samsung Electronics Polska. 
W części serwisowej poruszone zostały tema-
ty dotyczące bezpośrednio firm instalacyj-
nych, tj. instalacja i serwis omawianych urzą-
dzeń, zmiany wprowadzone w stosunku do 
poprzednich serii, a także zagadnienia takie 
jak dokumentacja techniczna, czy kody błę-
dów. Dodatkowo słuchacze poznali Program 
serwisowy S-NET PRO.
Uczestnicy uzyskali również informację  
o corocznych Dniach Chłodnictwa – konfe-
rencji naukowo-technicznej – organizowanej 
przez firmę Systherm Chłodnictwo i Klima-
tyzacja Sp. z o.o. wspólnie z Towarzystwem  
Chłodnictwa  Klimatyzacji  i Pomp Cierpła 
SIMP w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbę-
dzie się w dniach 19-20 listopada 2014 r.  
w Poznaniu. Pracownicy firmy Systherm 
już dziś przyjmują zgłoszenia uczestnictwa. 
Wcześniejsze zapisy premiowane są promo-
cyjną ceną.

Szkolenia Systherm

http://www.instalreporter.pl
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http://instalreporter.pl/praca/ecol-unicon-menedzer-produktu-ds-oczyszczalni-sciekow/
http://instalreporter.pl/praca/ecol-unicon-menedzer-produktu-ds-oczyszczalni-sciekow/
http://instalreporter.pl/praca/daikin-inzynier-sprzedazy-systemow-wody-lodowej/
http://instalreporter.pl/praca/daikin-inzynier-sprzedazy-systemow-wody-lodowej/
http://instalreporter.pl/praca/iglotech-mlodszy-specjalista-ds-produktu-4/
http://instalreporter.pl/praca/alnor-specjalista-ds-produktu-2/
http://instalreporter.pl/praca/dospel-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/viessmann-doradca-techniczny-instalatora/
http://instalreporter.pl/praca/rd-bud-inzynier-robot-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/walmar-kierownik-robot-sanitarnych-2/
http://instalreporter.pl/praca/heatec-pl-projektant/
http://instalreporter.pl/praca/hap-armatura-grupa-sbs-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/hap-armatura-grupa-sbs-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/hap-armatura-grupa-sbs-kierownik-oddzialu/
http://instalreporter.pl/praca/maxair-product-manager/
http://instalreporter.pl/praca/wavin-metalplast-buk-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/wavin-metalplast-buk-przedstawiciel-handlowy/
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Partner Forum

Patronat Honorowy

Organizator Forum

Racibórz
12 - 13 czerwca 2014 r.

Mikroinstalacje i energetyka prosumencka: 
kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, 

kotły na biomasę

VII FORUM
PRZEMYSŁU ENERGETYKI 
SŁONECZNEJ I BIOMASY

www.forum.ieo.pl
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ZWNeL (Zarządzanie Wiedzą Normalizacyj-
ną i E-learning) to nowy projekt Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego. Ten nowocze-
sny portal powstał z myślą o użytkownikach 
poszukujących informacji i ciekawostek 
dotyczących normalizacji oraz tych, którzy 
chcieliby śledzić inicjatywy PKN w zakresie 
edukacji. PKN postarał się, aby oferta była 
szeroka i interesująca dla każdego użyt-
kownika. 
Dlatego poza wiedzą, jaką dzielą się specja-
liści, portal ma dodatkowe ciekawe możli-
wości. Użytkownicy mogą szybko odszukać 

wybraną Polską Normę za pomocą wyszu-
kiwarki norm, specjalnie autoryzowani użyt-
kownicy będą mogli zapoznać się z treścią 
wybranej normy, a sukcesywnie rozwijany 
e-learning pozwoli na szkolenie się z zakresu 
normalizacji bez wychodzenia z pracy bądź 
domu. 
Portal umożliwia zaprezentowanie się szersze-
mu kręgowi odbiorców poprzez prowadze-
nie bloga czy umożliwienie dyskusji osobom 
udzielającym się na forach oraz nawiązanie 
branżowych kontaktów. 
wiedza.pkn.pl

Nowy portal o normalizacji

Wiosna 2014 przyniosła dwa kolejne tytuły 
na mapie sukcesów Villeroy& Boch. Kolekcję 
Architectura MetalRim nagrodzono mię-
dzynarodową Red Dot Award w kategorii 
product design, a miskę Omnia Architectura 
DirectFlush – pomarańczowym logo nagro-
dy Universal Design. Uznanie, którym cieszą 

się rozwiązania Łazienka i Wellness, należy 
przypisać ich innowacyjności, wyrażonej w 
doskonałym połączeniu wymogów estetyki, 
ergonomii oraz ekologii. 
Red Dot Design Award to znak jakości 
przyznawany przez Centrum Wzornictwa 
Nadrenii Północnej Westfalii w Essen.  
W 2014 r. jury zapoznało się z 4815 produk-
tami od 1816 producentów z 53 krajów.  
Do kryteriów oceny należały m.in.: innowa-
cyjność, ergonomia, trwałość oraz ekolo-
giczność rozwiązań. O sukcesie nagrodzo-
nej kolekcji Architectura MetalRim Villeroy  
& Boch zadecydowały doskonałe parame-
try wytrzymałości – do 1000 kg obciążenia 
oraz funkcjonalne detale: odbiór wody na 
poziomie 51 l/min i osłona odpływu, która 
leży w jednej płaszczyźnie z akrylową po-
wierzchnią. Ultracienkie brodziki wyróżnia 
też bogactwo oferty – 31 modeli o wysoko-
ści 15 mm oraz 48 mm, w dwóch rodzajach 
wykończeni.
Universal Design Award – nagroda przy-
znawana przez jury pod przewodnictwem 
prof. Fritza Frenklera z Uniwersytetu Tech-
nicznego w Monachium – wyróżnia marki  
i produkty, które wyznaczają nowe stan-
dardy w zakresie higieny. W 2014 tytuł ten 
otrzymała Omnia Architectura DirectFlush – 
podwieszana miska ustępowa bez kołnierza 
wewnętrznego – kolejne po Quarylu® i Ce-
ramicPlus innowacyjne rozwiązanie Villeroy  
& Boch. Brak kołnierza sprawia, że wszystkie 
elementy muszli są odkryte i łatwo dostęp-
ne, dzięki czemu strumień wody opłukuje 
całą misę, wyznaczając nowe, proekolo-
giczne normy. Do pojedynczego spłukania 
wystarcza 4,5 litra. 

Nagrody za innowacje dla Villeroy & Boch 

http://www.instalreporter.pl
http://www.forum.ieo.pl
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Villeroy & Boch Polska poszukuje 
Project Business Managera

Aplikuj

Oczekiwaną zmianą w przygotowanej przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Rozwoju nowelizacji jest 
zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwo-
leniu na budowę w odniesieniu do budowy bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych, których 
obszar oddziaływania mieści się w całości na 
działce lub działkach, na których zostały zapro-
jektowane oraz ograniczenie katalogu obiektów 
budowlanych, które wymagać będą wydania 
pozwolenia na użytkowanie. 
Pierwszym etapem nowej procedury będzie 
określenie przez projektanta w projekcie budow-
lanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
obszaru oddziaływania obiektu (projektowany 
art. 20 ust. 1 pkt 1c). 
W przypadku budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, w zdecydowanej większości przypad-
ków, obszar oddziaływania obiektu wyznaczany 
będzie w oparciu o przepisy rozporządzenia mini-
stra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. 

Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – np. przez § 12 i 13.
W obowiązkach projektanta będzie również 
zmiana o charakterze porządkowym – w pro-
jektowanym art. 20 ust. 1 pkt 1 wskazuje się, że 
obowiązkiem projektanta jest opracowanie 
projektu budowlanego w sposób zgodny z wy-
maganiami ustawy, przepisami, ustaleniami 
określonymi w decyzjach administracyjnych 
dotyczących zamierzenia budowlanego oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Projektant więc 
ma obowiązek wziąć pod uwagę ustalenia 
wszystkich rozstrzygnięć administracyjnych doty-
czących zamierzenia budowlanego.
W stosunku do obecnie obowiązującej proce-
dury zgłoszenia budowlanego, w przypadku 
zgłoszenia z projektem budowlanym (dotyczy 
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go, którego obszar oddziaływania mieści się  
w całości na działce bądź działkach, na których 
został zaprojektowany), wprowadzony został 
szereg przepisów, mających na celu zabezpie-
czenie interesów osób będących właścicielami, 

użytkownikami wieczystymi bądź zarządcami 
nieruchomości, które w ocenie tych osób, znaj-
dują się w obszarze oddziaływania obiektów bu-
dowlanych, których dotyczą roboty budowlane 
wykonywane w trybie zgłoszenia z projektem bu-
dowlanym (projektowany art. 30a i 30b).
Do zgłoszenia z projektem budowlanym (doty-
czącego budowy budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego) będzie wymagane dołączenie 
dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia 
na budowę dla tego budynku (projektowany 
art. 30 ust. 4b). Dodatkowo obowiązkiem inwe-
stora będzie dołączenie oświadczenia, złożo-
nego pod rygorem odpowiedzialności karnej 
wynikającej z przepisu art. 233 § 1 i 6 „Kodeksu 
karnego”, o umieszczeniu tablicy informacyjnej 
lub oświadczeń właścicieli, użytkowników wie-
czystych lub zarządców nieruchomości bezpo-
średnio sąsiadujących z nieruchomością objętą 
zgłoszeniem, o powiadomieniu o planowanej 
budowie. Zgodnie z projektowanym przepisem 
art. 30a ust. 1, inwestor będzie musiał wykonać 

co najmniej jedną z dwóch czynności:
1) umieścić na terenie nieruchomości objętej 
inwestycją tablicę informacyjną, której wzór 
określają przepisy wydane na podstawie art. 45 
ust. 4 ustawy, na okres co najmniej 7 dni przed 
dniem dokonania zgłoszenia oraz wypełnienia 
jej w zakresie określenia rodzaju robót budowla-
nych oraz adresu prowadzenia tych robót;
2) uzyskać oświadczenia właścicieli, użytkowni-
ków wieczystych lub zarządców nieruchomości 
bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością 
objętą zgłoszeniem z projektem budowlanym,  
o powiadomieniu o planowanej budowie.
Dodatkowo, przewiduje się, że w terminie 3 dni 
po wniesieniu zgłoszenia z projektem budowla-
nym, na stronach BIP urzędu obsługującego or-
gan administracji architektoniczno-budowlanej 
przyjmujący zgłoszenie, zamieszczone zostaną 
informacje o przebiegu procedury zgłoszenio-
wej (projektowany art. 30a ust. 2).
Projekt nowelizacji „Prawa budowlanego”
www.abc.com.pl

Nowa procedura zgłoszenia budowlanego to nowe obowiązki projektanta

Przedstawiciel niemieckiego koncernu poszuku-
je kandydata/kandydatki na stanowisko: Project 
Business Manager, region: mazowieckie.
Opis stanowiska: koordynacja i obsługa sprzedaży 
obiektowej w Polsce, monitorowanie rynku inwesty-
cyjnego, przeprowadzanie szkoleń produktowych.
Wymagania: doświadczenie w sprzedaży 
obiektowej, dobra organizacja pracy, samo-
dzielność i inicjatywa w działaniu, prawo jazdy 
kategorii B i gotowość do częstych wyjazdów 

służbowych, dobra znajomość MS Office, znajo-
mość języka angielskiego i/lub niemieckiego.
Oferujemy: możliwość dołączenia do dynamicz-
nego zespołu, szansę na rozwój zawodowy, wy-
soki poziom samodzielności, możliwość wdrażania 
własnych pomysłów i rozwiązań, umowę o pracę.

Firma ASK zaprasza do nowego salonu rekuperacji  
w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 56a (teren Trapez 
Carbo), lokal nr 10, tel. 12 346 16 42. Salon otwarty 
jest w tygodniu w godzinach od 10 do 18, a w soboty 
od 10 do 14. Można zobaczyć, dotknąć i... posłu-
chać proponowanych przez firmę rekuperatorów. Na 
wystawce można również obejrzeć sterowniki, ane-
mostaty, elementy systemów wentylacyjnych oraz 
zasięgnąć porady w zakresie wentylacji budynków.  
W lokalu działa przykładowy system rekuperacyjny.

Nowy salon rekuperacji ASK 

kontakt

http://www.instalreporter.pl
mailto:Tomasik.Wojciech%40villeroy-boch.com?subject=Aplikacja%20na%20stanowisko%20%E2%80%9EProject%20Business%20Manager%E2%80%9D
www.legislacja.gov.pl/docs/2/206332/206341/206342/dokument103660.pdf
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a w efekcie wpływających na stymulację rynku;
• warsztaty z zakresu wielkowymiaro-
wych instalacji kolektorów słonecznych 
– realizowane w ramach europejskiego 
projektu SDHplus (Słoneczne systemy cie-
płownicze), mające na celu zapoznanie  
z koncepcją integracji wielkowymiarowych 
instalacji kolektorów słonecznych z systema-
mi ciepłowniczymi oraz dyskusję nad możli-
wościami wdrożeń tego rodzaju rozwiązań  
w warunkach Polski. Eksperci przedstawią 
rozwiązania techniczne zebrane w trakcie 
dwudziestu lat eksploatacji tych systemów  
w Szwecji, Danii, Niemczech i Austrii.
• spotkanie robocze organizowane przez 
Instytut Energetyki Odnawialnej, Minister-
stwo Gospodarki oraz Polsko-Mołdawską 
Komisję ds. Współpracy Gospodarczej, słu-
żące wymianie wzajemnych doświadczeń oraz 
przygotowaniu działań do współpracy gospo-
darczej w sektorze OZE z Mołdawią. Spotka-
nie ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy we 
wskazanym zakresie, ale także stworzenie moż-
liwości współpracy w obu krajach. Będzie to za-
tem doskonała okazja do nawiązania kontak-
tów biznesowych oraz wymiany doświadczeń.
• Międzynarodowe Targi Energii Odnawial-
nej w Raciborzu, organizowane przez Miasto 
Racibórz przy współpracy z czeskim Miastem 
Opawa oraz przy wsparciu IEO.  

Forum Energetyki Słonecznej 
– zapowiedź czerwcowej konferencji

  Główne tematy Forum:
• rola energetyki prosumenckiej w Polsce  
w latach 2014-2020: program “Prosument”  
– dofinansowanie zakupu mikroinstalacji OZE, 
zapisy w ustawie OZE;
• prosumenci w spółdzielniach energetycz-
nych;
• zmiany w strukturze i kierunkach rozwoju 
rynku kolektorów słonecznych;
• czy już opłaca się inwestować w fotowolta-
ikę w Polsce?
• czyste i automatyczne kotły na biomasę 
ważnym dopełnieniem domowej energetyki 
prosumenckiej.

Sesje poprowadzą specjaliści Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej oraz zaproszeni specjal-
nie na to wydarzenie eksperci z kraju i Europy 
m.in.: Robin Welling – Prezes Europejskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (ESTIF), 
Lutz Ribbe – Europejski Komitet Społeczno- 
Ekonomiczny, prof. Jan-Olof Dalenbäck – 
Chalmers University of Technology, Christiane 
Egger – Oekoenergie-Cluster, Dr Uwe Har-
mann – Wiceprezes Niemieckiego Stowarzy-
szenia Energetyki Słonecznej, a także przed-
stawiciele instytucji publicznych m.in.  Janusz 
Pilitowski – Ministerstwo Gospodarki, Maria 
Milewska – Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciel 
Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sejmu i Se-
natu. Uzupełnieniem treści merytorycznej kon-
ferencji będzie panel dyskusyjny.

Forum ‘2014 towarzyszyć będą następujące 
wydarzenia, otwarte dla wszystkich uczestni-
ków konferencji:
• spotkanie z Robinem Wellingiem Preze-
sem ESTIF, którego celem jest wspólna pro-
mocja kolektorów słonecznych na rynku 
europejskim i światowym oraz opracowanie in-
strumentów wsparcia, zwiększających zaufanie 
konsumentów w sprawie jakości produktów,  

Tegoroczna największa konferencja sektora mikroinstalacji i energetyki prosumenckiej VII Forum Przemysłu 
Energetyki Słonecznej i Biomasy odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Raciborzu.  Program Forum 
skierowany jest do różnych grup związanych z przemysłem energetyki prosumenckiej – decydentów, 
producentów, instalatorów, dystrybutorów, inwestorów. Podczas VII Forum przedstawione zostaną kwestie 
dotyczące mikroinstalacji: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. 

Zapraszamy na 
www.forum.ieo.pl

przejdź

Anna Santorska  
asantorska@ieo.pl

kontakt

http://www.instalreporter.pl
http://www.forum.ieo.pl
mailto:asantorska@ieo.pl


Podstawowe założenia  
i ostatnie zmiany w programie 

Rusza program 
Prosument  
– dofinansowanie 
mikroinstalacji OZE

  Informacje o programie
Program „Wspieranie rozproszonych, odna-
wialnych źródeł energii Część 4) Prosument 
– linia dofinansowania z przeznaczeniem 
na zakup i montaż mikroinstalacji odnawial-
nych źródeł energii” ma na celu promowa-
nie nowych technologii OZE oraz postaw 
prosumenckich (podniesienie świadomości 
inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój 
rynku dostawców urządzeń i instalatorów 
oraz zwiększenie liczby miejsc pracy 
w tym sektorze. 
Program stanowić będzie kontynuację i roz-
szerzenie kończącego się w 2014 r. programu 
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych 
źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częścio-
we spłaty kapitału kredytów bankowych 
przeznaczonych na zakup i montaż kolekto-
rów słonecznych dla osób fizycznych i wspól-
not mieszkaniowych”.
W dniu 27 marca 2014 r. Rada Nadzorcza 
NFOŚiGW przyjęła rozszerzenie programu 
priorytetowego o Część 4 c) przewidzianą 

do realizacji poprzez wojewódzkie fundu-
sze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej 
w zakresie pkt. 1.5.4 w Części 4 a) i pkt.1.10  
w Części 4 b) oraz Części 4 c) programu prio-
rytetowego nastąpi w dniu 12 kwietnia 2014 r.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie za-
kup i montaż nowych instalacji i mikroinstala-
cji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
• energii elektrycznej lub
• ciepła i energii elektrycznej (połączone  
w jedną instalację lub oddzielne instalacje  
w budynku),
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wy-
miany istniejących instalacji na bardziej efek-
tywne i przyjazne środowisku. 

Beneficjentami programu będą osoby fizycz-
ne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe oraz jednostki samorządu tery-
torialnego. 
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Aby w pełni cieszyć się komfortem ciepłej wody.

Dlaczego pompa ciepła aroSTOR?

Pompa ciepła powietrze-woda aroSTOR to doskonałe  
rozwiązanie w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

Można ją stosować w domach, gdzie funkcjonują instalacje oparte na kotle 
węglowym, olejowym, na gaz płynny LPG oraz obiektach, takich jak  
warsztaty, stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, szkoły,  
sale gimnastyczne, hale produkcyjne, domki letniskowe.

  Ekonomiczny podgrzew c.w.u. (koszt ok. 40% niższy niż przy użyciu  
gazowego kotła kondensacyjnego).

  Możliwość podłączenia kotła na paliwo stałe, kominka z płaszczem wodnym, 
kotła gazowego, olejowego dzięki wbudowanej wężownicy o dużej  
powierzchni grzewczej.

  Doskonała alternatywa dla podgrzewaczy zasobnikowych zasilanych energią  
elektryczną, gazem oraz dla gazowych i elektrycznych podgrzewaczy  
przepływowych.

  Do modernizacji starych instalacji.
  Zasobnik 290-litrowy.
  Jeden z najwyższych współczynników efektywności energetycznej 
COP=3,30 dla A15W55 wg EN 16147.

  Minimalna temperatura wejścia -7°C, idealna do warunkow polskich.
 
Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń na infolinię 801 804 444  
lub wejdź na www.vaillant.pl

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

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

http://www.vaillant.pl
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Efektem ekologicznym programu ma być co-
roczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 
165 000 Mg oraz roczna produkcja energii  
z odnawialnych źródeł 
360 000 MWh. 

Budżet programu  
wynosi 600 mln zł na 
lata 2014-2020 z moż-
liwością zawierania 
umów kredytu do 2018 r.  
W tym 150 mln zł rozdy-
sponowane będzie  
w formie dotacji,  
450 mln zł – w formie  
niskooprocentowanych 
pożyczek/kredytów. 

Finansowane będą instalacje do produk- 
cji energii elektrycznej lub ciepła wykorzy-
stujące:
• źródła ciepła opalane biomasą, pompy 
ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalo-
wanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie 
wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne 
(w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej 
mocy elektrycznej do 40 kWe.

Warunki dofinansowania:
• przedsięwzięcie niezakończone przed zło-
żeniem wniosku,
• jeden budynek – jedno dofinansowanie,
• pomoc de minimis,
• podatek dochodowy od dotacji,
• nabór w trybie ciągłym,
• wyłączenie innych środków publicznych.

Podstawowe zasady udzielania  
dofinansowania:
• pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dota-

cją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych 
instalacji,
• dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinan-

sowania (15% lub 30% po 
2015 r.),
• maksymalna wysokość 
kosztów kwalifikowanych 
100 tys. zł – 450 tys. zł,  
w zależności od rodza-
ju beneficjenta i przedsię-
wzięcia,
• określony maksymalny 
jednostkowy koszt kwali-
fikowany dla każdego ro-
dzaju instalacji,
• oprocentowanie po-

życzki/kredytu: 1%,
• maksymalny okres finansowania pożyczką/
kredytem: 15 lat,
• wykluczenie możliwości uzyskania dofinan-
sowania kosztów przedsięwzięcia z innych 
środków publicznych.

Program będzie wdrażany na trzy  
sposoby:
a) dla jednostek samorządu  
terytorialnego (jst)
• pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
• wybór osób fizycznych, wspólnot mieszka-
niowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dys-
ponujących lub zarządzających budynkami 
wskazanymi do zainstalowania małych lub 
mikroinstalacji OZE) należy do jst,
• nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, 
prowadzony przez NFOŚiGW,
• kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1000 tys. zł.
b) za pośrednictwem banku
• środki udostępnione bankowi wybranemu 
w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje  
i udzielanie kredytów bankowych,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspól-

dofinansowanie 
przedsięwzięć obejmie 
zakup i montaż nowych 
instalacji i mikroinstalacji 
OZE do produkcji:
• energii elektrycznej 
lub
• ciepła i energii 
elektrycznej.

not i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 
ciągłym, prowadzony przez bank.
c) za pośrednictwem WFOŚiGW
• środki udostępnione WFOŚiGW z przezna-
czeniem na udzielanie pożyczek wraz z dota-
cjami,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspól-
not i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 
ciągłym, prowadzony przez WFOŚiGW.

Maksymalny koszt
I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla bu-
dynku:
• dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni)
a) jedno źródło OZE – 100 tys. zł
b) kilka źródeł OZE – 150 tys. zł
• dla spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych (+ 
mikrobiogazownie)
a) jedno źródło OZE – 300 tys. zł
b) kilka źródeł OZE – 450 tys. zł
II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifiko-
wany dla instalacji 

Warunki techniczne
1. Projektowanie instalacji:
• uprawnienia projektanta,
• obliczenie uzysku energii.
2. Dobór urządzeń:
• wysoka jakość instalowanych urządzeń 
(normy, certyfikaty),
• zakres kosztów kwalifikowanych,
• instalacja liczników energii,
• gwarancja producenta urządzeń – 5 lat.
3. Montaż instalacji:
• uprawnienia instalatora,
• pisemna umowa z wykonawcą – gwaran-
cja uzysków,
• rękojmia wykonawcy – 3 lata.
 
W latach 2014-2015 uruchomiona  
zostanie część pilotażowa programu  

w wysokości 300 mln zł, w tym:
• 100 mln zł dla jednostek samorządu teryto-
rialnego,
• 100 mln zł dla wybranego w drodze postę-
powania przetargowego banku,
• 100 mln zł dla WFOŚiGW.
Sposób realizacji programu w kolejnych la-
tach uzależniony jest od wyników progra-
mów pilotażowych oraz zmian zachodzą-
cych na rynku i zmian legislacyjnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 
planowane jest:
• ogłoszenie naboru wniosków dla jst – 
II kwartał 2014 r.
• ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚIGW 
– II kwartał 2014 r.
• rozpoczęcie naboru wniosków w wybra-
nym w przetargu banku – III kwartał 2014 r.

Opracowano na podstawie  informacji  
zawartych na stronie NFOŚiGW oraz  
prezentacji z II Kongresu Rynku Urządzeń 
Grzewczych  

PROSUMENT – 
informacje NFOŚiGW

przejdź

Pełna treść programu 
PROSUMENT
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Prezentacja NFOŚiGW 
z konferencji
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W celu ujednolicenia poziomu szkoleń, eks-
perci z całej Europy tworzący Komitet Edu-
kacyjny EHPA opracowali materiały szkole-
niowe. Tematyka szkoleń EUCERT w sposób 
kompleksowy ujmuje zagadnienia związane 
z pompami ciepła. Uczestnicy poza informa-
cjami z zakresu zasady działania i instalacji 
pomp ciepła oraz kontroli systemu, dobo-
ru i instalacji dolnego źródła ciepła (którego 
prawidłowe wykonanie w znaczący sposób 
wpływa na niezawodną pracę urządzeń) 
zdobędą wiedzę na tematy związane z mar-
ketingiem, analizą kosztów pompy ciepła, 
edukacją klienta. Certyfikowany instalator 
bez trudu przeprowadzi też ocenę miejsca in-
stalacji, nie będą mu obce również podsta-
wy elektryczne, systemy dystrybucji ciepła  
i integracji systemów hydraulicznych. 

Z uwagi na obszerny zakres materiału, od 
osób przystępujących do szkolenia wymaga 
się doświadczenia w instalowaniu pomp cie-
pła. Jest to niezbędne, aby zachowany zo-
stał wysoki standard systemu EUCERT jednoli-
ty dla całej Europy.
W pierwszym okresie szkolenia EUCERT  
w Polsce realizowane będą w Parku Nauko-
wo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowi-
cach, który jest jedynym ośrodkiem spełniają-
cym wymagania EHPA w zakresie szkoleń.
Szkolenie pilotażowe dla trenerów odbyło się 
w marcu 2014 roku, a pierwsze szkolenia insta-
latorów rozpoczną się już w maju. Rejestracja 
na szkolenia odbywać się będzie bezpośred-
nio w PNT Euro-Centrum Katowice. Jeszcze w 
tym roku planowane jest przeszkolenie ponad 
120 instalatorów. W przyszłym roku przewidzia-

Ruszają szkolenia i certyfikacja EUCERT

Instalator  
pomp ciepła 
…z papierami

  Wprowadzenie i rozpowszechnianie stan-
dardu EUCERT w Polsce wspierają czołowe 
organizacje branżowe związane z techni-
ką grzewczą i pompami ciepła: Stowarzysze-
nie Producentów i Importerów Grzewczych 
(SPIUG), Polskie Stowarzyszenie Pomp Cie-

pła (PSPC) oraz Polska Organizacja Rozwo-
ju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), któ-
ra jest Krajowym Koordynatorem programu 
szkoleń EUCERT i jako jedyna instytucja w kra-
ju może certyfikować instalatorów pomp cie-
pła w tym standardzie.

W celu podniesienia kwalifikacji instalatorów pomp ciepła, do Polski 
zostanie wprowadzony europejski system szkoleń i certyfikacji 
instalatorów pomp ciepła EUCERT. System ten jest międzynarodowym 
znakiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, uznawanym  
w większości krajów Unii Europejskiej. Certyfikacja jest dobrowolna.

Szkolenia i certyfikat w praktyce – 
wymagania, egzamin, opłaty…
Wymagania 
– poświadczone doświadczenie zawo-
dowe, 
– uczestnictwo w szkoleniu EUCERT, 
– pozytywny wynik egzaminu, 
– praca jako instalator pomp ciepła.

Szkolenia: czas trwania to 5 dni =   
40 godzin (31 godzin zajęć teoretycz-
nych, 8 godzin zajęć praktycznych,  
1 h egzamin). 
Od 2015 system dwuetapowy: 2 dni 
szkolenia producent, 3,5 dnia szkolenia 
ośrodek szkoleniowy Eucert.
Szkolenia zakończone są egzaminem 
uprawniającym do otrzymania cer-
tyfikatu EUCERT. Certyfikat ważny jest 

przez 3 lata z możliwością odnowienia. 
Jednocześnie każdy certyfikowany in-
stalator zostanie wpisany do europej-
skiej bazy instalatorów pomp ciepła na 
stronie internetowej EHPA oraz PORT PC. 

Planowane opłaty za szkolenie  
i egzamin
Opłata za kurs: 
- 1350 zł lub 950 zł (z pomocą de mini-
mis) – EUCERT klasyczny od 2014 roku;
- 500 zł kurs „EUCERT podstawowy” lub 
1000 zł  kurs „EUCERT zaawansowany”  
– EUCERT dwutorowy od 2014 roku.
Opłata za egzamin i certyfikację: 120 zł.
Ponowna opłata za egzamin i certyfi-
kację: 150 zł.

http://www.instalreporter.pl
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-Technologicznym Euro-Centrum w Katowi-
cach, który jest jedynym ośrodkiem spełnia-
jącym wymagania EHPA w zakresie szkoleń. 
Pierwsze szkolenia instalatorów rozpoczynają  
się w kwietniu 2014 roku. Rejestracja na szko-
lenia odbywać się będzie bezpośrednio  
w PNT Euro-Centrum Katowice.
Krajowym Koordynatorem programu 
szkoleń EUCERT jest organizacja PORT 
PC, która jako jedyna instytucja w kra-
ju może certyfikować instalatorów pomp 
ciepła w standardzie EUCERT. Opracowano na podst. materiałów PORT PC.  

ne jest znaczne zwiększenie liczby ośrodków 
szkoleniowych EUCERT w Polsce.
PORT PC ma nadzieję, że certyfikowany in-
stalator pomp ciepła, będzie budził zaufa-
nie zarówno pośród klientów, jak i praco-
dawców. Świadczy o tym coraz większe 
zainteresowanie szkoleniami EUCERT wśród 
instalatorów i producentów pomp ciepła. 
Zwiększenie jakości wykonywanych instalacji 
może przyczynić się do masowego stosowa-
nia tych urządzeń w kraju.  

EUCERT w skrócie
Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Insta-
latorów Pomp Ciepła (EUCERT) to program, 
którego celem jest ujednolicenie poziomu 
szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w ca- 
łej Europie. EUCERT to wysoki standard, który 
pozwoli na podnoszenie jakości instalacji  
z pompami ciepła. Szkolenia dla instalatorów 
zakończone są egzaminem uprawniającym 
do otrzymania certyfikatu EUCERT uznawa-
nego we wszystkich krajach Europy, w któ-
rych działa program. 
Uczestnicy otrzymają obszerny podręcz-
nik opracowany przez ekspertów z całej Eu-
ropy tworzących Komitet Edukacyjny EHPA. 
Ponadto jako dodatkowe narzędzia każdy 
instalator otrzyma zestaw arkuszy kalkulacyj-
nych, będący uzupełnieniem zagadnień po-
ruszanych podczas szkolenia.

Szczegółowa tematyka szkoleń EUCERT
• Marketing
• Analiza kosztów – pompy ciepła
• Ekologia i środowisko
• Geologia, klimat i uregulowania prawne
• Budynki energooszczędne
• Zasada działania i szczegóły techniczne 
pomp ciepła
• Systemy dystrybucji ciepła i integracja sys-
temów hydraulicznych
• Dobór i instalacja dolnego źródła ciepła
• Tryb pracy i kontrola
• Przeprowadzanie 
oceny miejsca i in-
stalacji
• Instalacja pompy 
ciepła i osprzętu 
oraz kontrola sys-
temu
• Podstawy elek-
tryczne
• Edukacja klienta, 
gwarancja
• Serwis pompy 
ciepła
• Częste błędy  
i praktyczne do-
świadczenia
Szkolenia EUCERT 
realizowane będą 
w Parku Naukowo-

Szkolenia EUCERT
przejdź
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ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Samotna 4, 61-441 Poznań

tel.: 61 830 03 52, faks: 61 830 21 21
e-mail: poznan@hydro-tech.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin

tel.: 63 245 34 79, faks: 63 242 37 28
e-mail: hydro@hydro-tech.pl

ODDZIAŁ TRÓJMIASTO
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel.: 58 698 20 00, faks: 58 698 20 01

e-mail: gdynia@hydro-tech.pl

www.hydro-tech.pl | www.alpha-innotec.pl | www.SpecjalisciOdPompCiepla.pl

Sprawdź szczegóły na www.PromocjePompy.pl

Szczegółowy zakres 
szkoleń EUCERT
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Problem z rozliczaniem kosztów  
zużycia ciepła na c.w.u. 

Pomiar ilości wody 
na cyrkulacji, 
czyli prawdziwa historia  
z happy endem

  Wojciech Ciejka   Światowe kino, głównie amerykańskie, 
przyzwyczaiło nas, że nawet najbardziej za-
wiła fabuła oraz problemy bohaterów nie-
uchronnie prowadzą do szczęśliwego za-
kończenia. Dobro pokonuje zło i wszyscy są 
szczęśliwi. Widzowie z reguły wiedzą po czy-
jej stronie jest „jasna strona mocy”.
W życiu realnym różnie z tym bywa. Rozba-
wiła mnie historia, którą opowiedziała mi 
znajoma: jej teściowa z wyrzutem stwierdzi-
ła, że jest rozczarowana ocenami wnuków  
i do czasu ich poprawy mają się jej nie poka-
zywać (w sumie jak na gimnazjum mają nie-
złe oceny, a przede wszystkim są świetnymi 
chłopakami). I oczywiście nieskończona lista 
kar... Zapomniała tylko o jednym, że chłop-
cy mają dowód wprost o skuteczności metod 
wychowawczych „babci Eli” w postaci swoje-
go ojca: „niebieskiego ptaka”, nieuka i lesera. 
W swoich felietonach nie oceniam innych  
i nie staram się nikogo pouczać, pamiętając 
o własnych błędach i potknięciach. Ważne, by 
wyciągać z powyższych racjonalne wnioski.
Poniższy felieton z HAPPY ENDEM ma formę 
korespondencji pomiędzy dostawcą ciepła, 
a mną, autorem publikacji i specjalistą na co 
dzień zajmującym się aspektami opomiaro-
wania zużycia mediów i ich rozliczania. Pro-
blem dotyczy wałkowanego, ale nadal poja-
wiającego się tematu „pomiaru” ilości wody 
na cyrkulacji.
Zamieszczona też w publikacji tabela obra-
zuje rzeczywiste odczyty z budynku „obda-
rowanego” takim opomiarowaniem (kontro-
wersyjne przypadki oznaczono kolorem).

Dostawca energii:

Dzień dobry, 
Piszę w sprawie wodomierzy typu WS DN15-25 
(Qn: 1,5–3,5 m3/h, 120oC,), które służą do po-

miaru poboru ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) 
u odbiorców grupowych przez dwa wodo-
mierze, w taki sposób, że jeden wodomierz 
zamontowano na zasilaniu odbiorcy, a drugi 
na cyrkulacji (powrocie). W przypadku bra-
ku poboru wody w mieszkaniu, oba wodo-
mierze mierzą przepływ wody powodowany 
przez cyrkulację. Ciepła woda cały czas jest 
więc w obiegu, a różnica wskazań informuje 
o zużyciu c.w.u. Mamy jednak taką sytuację, 
że wskazania mierzone w w/w sposób są ok. 
50% większe lub mniejsze od sumy wskazań 
wodomierzy zamontowanych w poszczegól-
nych mieszkaniach. 
Pytanie: czemu tak jest? Czy są jakieś wa-
runki doboru wodomierzy do pomiaru c.w.u. 
w instalacji z cyrkulacją? Czy mają wpływ 
na dokładność pomiaru zamontowane cyr-
kulacyjne termostaty równoważące? 

Wojciech Ciejka:

Szanowny Panie! 
Przypadek, o którym Pan wspomniał wystę-
puje niestety również w budynkach wielo-
rodzinnych (niezależnie jakiego producen-
ta byłyby wodomierze). Nie znam dokładnie 
układu, jaki Państwo zmontowali , ale – po-
mijając kwestie, że wodomierze pracują jak 
przetworniki ciepłomierzy – występuje w tym 
zastosowaniu konflikt zarówno metrologiczny, 
jak i logiczny. 
Cyrkulacja jest układem zamkniętym tzn.  
w danej jednostce czasu „cyrkuluje” określo-
na ilość wody (zużyta przez odbiorców c.w.u. 
jest uzupełniana na dopuście). W tym kon-
tekście, jeżeli znamy dane techniczne pom-
py, wiemy, ile tej wody jest w układzie. Dla 
upartego: jeżeli w węźle znajdują się liczniki 
energii cieplnej, to z wyświetlacza ten para-
metr dość łatwo jest uzyskać. 

Dzisiejszy felieton z happy endem ma formę korespondencji pomiędzy 
dostawcą ciepła, a mną, autorem publikacji i specjalistą na co dzień 
zajmującym się aspektami opomiarowania zużycia mediów i ich 
rozliczania. Problem dotyczy wałkowanego, ale nadal pojawiającego się 
tematu „pomiaru” ilości wody na cyrkulacji.

Takie wodomierze nie mają prawa działać…

http://www.instalreporter.pl
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a mianowicie jak wyliczyć koszt zimnej wody i 
ścieków? (ilość zużytej zimnej wody otrzymuje się 
poprzez zsumowanie wskazań wodomierzy zim-
nej i ciepłej wody, odejmując stan początkowy). 
Z logicznego punktu widzenia taki układ opie-
ra się na fałszywej przesłance, że wodomierz 
na powrocie pokaże różnicę pomiędzy ilością 
wody, jaką wpuściliśmy do układu, a ilością 
wody jaka wróci z układu. Tak nigdy się nie sta-
nie (co prawda w budynkach wielorodzinnych 
z tak „opomiarowaną” c.w.u. część „zużycia” 
będzie na plus. Tylko co zrobić z przypadkami, 
gdy wodomierz na cyrkulacji wskaże wartość 
większą niż zamontowany na zasilaniu? Prze-
cież perpetum mobile nie istnieje...  
Pana kierunek myślenia, dotyczący zaworów, 
może być prawidłowy. Tym niemniej zalecał-
bym przemyślenie, a konkretnie uproszczenie, 
algorytmu rozliczania kosztów podgrzewu. 
Może Pan przeanalizować również taki cieka-
wy przypadek – jakie wskazanie rejestrowa-
ne będzie na obydwu wodomierzach przy 
pracującej cyrkulacji, ale bez odbioru przez 
mieszkańców (można na kilkanaście minut 
odciąć budynki podłączone do węzła)... 

Dostawca energii:

Witam,  
Ilość [GJ] na podgrzanie wody użytkowej wy-
liczamy tak: ogólny ciepłomierz (c.o. + c.w.u.) 
minus ciepłomierz c.o., z tym nie ma proble-
mu. Dalej tę ilość [GJ] dzielimy proporcjonal-
nie do zużytej c.w.u. 
Mamy jeden blok odbiorcy „X” i siedem „Y”. 
Obciążamy „Y”, podając, ile ciepła poszło na 
podgrzanie wody na każdy blok (problem z po-
miarem zużycia też jest), ale oni sumują tę war-
tość [GJ] i sami dzielą proporcjonalnie do zuży-
cia zgodnie z sumą wodomierzy u odbiorców, 
plus na koniec roku robią korektę i jakoś to jest… 

„Y” ma radiowy odczyt, ale dane mają na 
ósmy dzień, a my musimy do piątego dnia 
następnego miesiąca wystawić fakturę.  
Ale jak pisałem, jakoś to „wyprostowuje się”. 
Problem zaczyna się z „X”. Ogólnie średnio 
podgrzanie wody to 0,55 GJ/m2. 
„X” bierze zaliczkę od lokatorów. Oni nie 
mają odczytów radiowych, czytają raz na 
kwartał. My obciążamy zgodnie z naszym po-
miarem za „200 m3”, u nich suma „100 m3” 
na wyjściu dopłata ze względu na pod-
noszenie kosztów podgrzania..? – sic! 
podkreślenie autora... I tak cały czas, wo-
domierze wymieniane kilkakrotnie. 
Był niedawno przypadek (wodomierze inne-
go producenta), że cyrkulacja była większa 
od zasilania (jak Pan pisze „perpetum mobi-
le”), dławienie cyrkulacji nic nie dawało. Od-
nośnie zaś pomiaru przepływu na „jałowo”: 
ciężko to niestety zrobić, trzeba byłoby za-
blokować każdego odbiorcę, co jest niereal-
ne, albo obserwacje zrobić głęboką nocą, 
pod warunkiem że wszyscy śpią. ALE to nie 
rozwiąże problemu pomiaru zużycia c.w.u  
w omawianym układzie. W takich wypadkach 
jak opisałem, nie możemy inaczej mierzyć. Za-
stanawiamy się i szukamy warunków (szczegó-
łów) doboru wodomierzy do instalacji. 
Mamy układy z i bez zaworów zwrotnych  
i wszędzie znaczne rozbieżności z sumarycz-
nymi odczytami odbiorców, ale to się nie za-
wsze rozwiązuje… (Przykład z „X”-sem). 
Z rozliczeniem c.o. nie mamy problemu: 
jest blok – jest ciepłomierz. A z wodą 
różnie... 

Wojciech Ciejka:

Witam!
W pewnym sensie sam sobie Pan odpo- 
wiedział: najkorzystniej dla stron było- 

Z metrologicznego zaś punktu widzenia rozlicza-
my koszt podgrzewu wynikający z ilości zużytej 
energii cieplnej (GJ + opłata stała za MW). 

Gdyby okazało się, że również w mieszka-
niach zastosowano analogiczny system, 
wówczas dochodzi dodatkowy problem,  

Nr lok Media Nr licznika Stan na 
02.01.2013

Stan na 
31.07.2013r

Stan na 
30.12.2013r

1

woda ciepła 478332/11 1500 2057 2380
cyrkulacja 264533/11 1445 1992 2269

woda zimna 590762/11 91 119 146
c.o. 55933379 82,1741 128,7234 151,7705

polewaczka 2012/7239035    

2

woda ciepła 466022/11 937 1402 1589
cyrkulacja 478316/11 847 1253 1352

woda zimna 483627/11 149 198 237
c.o. 55932498 40,6934 61,6148 70,7665

3

woda ciepła 478327/11 755 1125 1164
cyrkulacja 466023/11 652 1038 1288

woda zimna 590775/11 118 159 187
c.o. 55931774 80,0296 120,2233 140,1395

4

woda ciepła 264556/11 667 1077 1153
cyrkulacja 478337/11 610 1030 1249

woda zimna 483603/11 74 95 124
c.o. 55933394 60,2032 79,7476 82,0222

5

woda ciepła 264559/11 807 1301 1649
cyrkulacja 264537/11 749 1223 1509

woda zimna 590772/11 111 149 177
c.o. 55933406 17,6156 25,9260 29,6308

6

woda ciepła 465999/11 332 564 748
cyrkulacja 478331/11 626 1073 1372

woda zimna 590798/11 78 101 120
c.o. 55931768 77,3169 110,1367 131,0861

7

woda ciepła 478336/11 960 1423 1742
cyrkulacja 466031/11 851 1269 1556

woda zimna 590764/11 103 144 174
c.o. 55931757 102,8213 146,0699 167,3677

8

woda ciepła 264558/11 578 782 889
cyrkulacja 466017/11 419 606 664

woda zimna 483484/11 108 150 163
c.o. 55931766 96,0501 142,9636 162,1991

IN
NE wod. główny  1763,392 2247,839 2636

polewaczka 2012 7347351   22,93

Zestawienie liczników w jednym w budynków wielorodzinnych. Kolorem zaznaczono 
przypadki, w których wskazania wodomierza na cyrkulacji przewyższały wskazania 
wodomierzy na ciepłej wodzie…

http://www.instalreporter.pl


by, gdybyście Państwo obciążali X tyl- 
ko za ciepło na podgzew [GJ], na tej  
samej fakturze co za ogrzewanie. 
Algorytm sam Pan podał w swoim mailu 
– całkowity koszt (wolę zawsze mówić  
o złotówkach) na c.w.u. minus koszt c.w.u. Y 
= koszt podgrzewu X. Chyba najprostsze? 
Oczekiwane skutki : 
- dostawca, czyli Państwo, dostalibyście pie-
niążki za energię cieplną, bo ją przecież 
sprzedajecie (a nie wodę). Generalnie nie 
powinien Was dotyczyć problem, jak we 
wspólnocie mierzą, a w zasadzie – jak dzie-
lą koszty! 
- administrator bez problemu podzieli taki 
koszt (w zł) na jednostkowy koszt podgrze-
wu m3 c.w.u., którym obciąży (wg wskazań 
wodomierzy mieszkaniowych) poszczególne 
lokale. Fakt, że odczytują wodę co kwartał 
nie ma żadnego znaczenia, równie dobrze 
mogliby to bowiem robić raz w roku. Waż-
ne by właściwie wyliczyli zaliczki na ten 
poczet (identycznie jak w przypadku ogrze-
wania c.o.)* – a jak Pan napisał, generalnie 
to robią. 
- wszyscy pozbyliby się problemu „bilanso-
wania” ilości jakiejś wody (a co właści-
wie mierzą te wodomierze to zupełnie inna 
kwestia) – BO TO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM 
ANALIZY ODNOŚNIE FAKTURY Wodocią-
gów (ale nie Waszej)! 

- wyeliminowalibyście potencjalne zagro-
żenie przegrania procesu w sądzie (ponie-
waż takich danych „rozliczeniowych” obro-
nić się nie da ) – dotyczy to i MPEC i zarządu 
X, po równo. 
- uproszczenie rozliczeń byłoby korzystne dla 
wszystkich bez wyjątku.

Summa summarum wspólnota miałaby środ-
ki na pokrycie zakupu energii. Nikt nie mu-
siałby tracić czasu na analizy, z których i tak 
nic sensownego nie można wysnuć. Dolicza-
nie jakiś wartości (ta dopłata za poniesie-
nie kosztów podgrzania?) przypomina mi 
trochę tzw. „współczynnik kowalskiana” zna-
ny ze studiów na politechnice, gdzie by otrzy-
mać znany wynik wstawiało się takie coś...
To jest ten happy end, a co do takich róż-
nych babć – cóż happy endem będzie, 
gdy chłopcy będą mięli w ogóle ochotę 
do jakichkolwiek kontaktów… a święta za 
pasem.  

* Zaliczki na poczet c.w.u. (do rozliczenia 
po odczycie): cały koszt podgrzewu np. za 
ubiegły rok [GJ x Wasza stawka + opłata stała 
za moc MW] wystarczy podzielić przez ilość 
c.w.u. z odczytu wodomierzy mieszkaniowych 
(za ten sam okres). Otrzymany koszt 1 m3 c.w.u. 
pomnożyć przez średnie miesięczne zużycie 
w poszczególnych lokalach. Dodać można 
np. 15%… i mamy zaliczkę, która dodatkowo 
skompensuje ewentualną podwyżkę cen  
w nowym okresie. 
Oczywiście okres wyliczania zaliczki może  
być kwartalny (generalnie dowolny).  
Czym mniejsze jednak próbkowanie, tym 
łatwiej się wstrzelić w faktyczne koszty. 

Najlepsze rozwiązanie 
problemu…?
Korespondecja mogła trwać jesz-
cze długo, ale… klient ostatecz-
nie zastosował jedyne rozsądne 
rozwiązanie:
1. zdemontował przedmiotowe 
wodomierze,
2. zamontował niezależny wy-
miennik c.w.u. dla budynku X, 
3. zainstalował pomiar energii 
cieplnej po stronie wysokich pa-
rametrów, 
4. fakturuje energię cieplną na 
potrzeby c.w.u. (czyli został speł-
niony postulat z ostatniego maila).
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OSZCZĘDZAJ Z NIBE

CIEPŁO Z GRUNTU TAŃSZE O 3000 zł – gruntowe pompy ciepła 
NIBE F1126/F1226 w niewiarygodnie niskich cenach!

ODETCHNIJ Z ULGĄ DO 4000 zł – wyjątkowa oferta promocyjna 
na powietrzne pompy NIBE F2030 i F2040

Pompy ciepła NIBE to oszczędności sięgające nawet do 80%!

Kup pompę ciepła w promocji i zachowaj resztę

Więcej informacji o produktach NIBE znajdą Państwo na

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, Infolinia: 0801 003 066, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl

www.biawar.com.pl
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Magazynowanie wody użytkowej 
wymaga dodatkowych nakładów 
celem zagwarantowania higienicz-
nej czystości wody pitnej

Wraz ze zmieniającymi się trendami w produk-
cji ciepła, poszukiwane są wydajne rozwiąza-
nia do rozdziału ciepła i przede wszystkim, do 
podgrzewania wody pitnej. Dotychczas, w bu-
dynkach wielorodzinnych, praktykowano cen-
tralny podgrzew wody pitnej w dedykowanym 
zasobniku. Dobór zgodny z aktualnymi wytycz-
nymi wymaga przygotowania objętości nie-
zależnej od rzeczywistego zużycia. Zaostrzo-
ne wymagania w stosunku do higieniczności 
wody pitnej, doprowadziły do tego, iż pojem-
ność zasobnika, celem ochrony przed bakte-

riami Legionella, w sposób ciągły musi być wy-
grzewana do temperatury ≥ 60°C. Pomijając 
wątpliwą ekonomikę, wynikający z tego zwięk-
szony pobór energii nie zdaje się współgrać  
ze staraniami o energooszczędne i zrównowa-
żone budownictwo. Ponadto projektowanie  
i wykonawstwo niezbędnego systemu cyrku-
lacyjnego wymagają obszernych obliczeń na 
etapie wymiarowania, a na etapie montażu 
powstają dodatkowe koszty i nakłady na do-
datkowe armatury do regulacji cyrkulacji. 

Przeszkody w montażu instalacji na 
poszczególnych kondygnacjach

Projektowanie i koordynacja jest wymagana 
także na etapie prawidłowego montażu licz-

Dwufunkcyjny węzeł mieszkaniowy 

TacoTherm Dual  
– nowa definicja centralnego 
podgrzewania wody użytkowej

  Rafał Kowalski

Zasilanie w ciepło do celów grzewczych i ciepłą wodę użytkową 
budynków wielorodzinnych i wielokondygnacyjnych budynków 
użyteczności publicznej, wobec coraz to bardziej zaostrzonych  
regulacji prawnych wymaga nowych rozwiązań. Do najważniejszych 
wymogów zaliczamy higieniczne podgrzewanie wody użytkowej  
i energooszczędny rozdział wyprodukowanego ciepła. Indywidualnie 
dostosowywane do danego budynku, dwufunkcyjne węzły mieszkaniowe 
umożliwiają skuteczną ochronę przed bakteriami Legionella i zgodny  
z zapotrzebowaniem rozdział ciepła. Jako prefabrykowane moduły 
zapewniają ponadto prostotę montażu.

  Zgodne z zapotrzebowaniem 
przygotowanie wody użytkowej  
i rozdział ciepła

Zmieniające się oczekiwania jakościowe są co-
raz bardziej widoczne we współczesnych roz-
wiązaniach energooszczędnych, stosowanych 
w budynkach wielorodzinnych. Obok komfortu 
i jakości mieszkania, ważną rolę gra także zrów-
noważony rozwój, przyjazny klimat i energoosz-
czędność. W pomieszczeniach technicznych 
nowobudowanych budynków wielorodzinnych 

znaleźć możemy energooszczędne kombina-
cje różnych źródeł ciepła, często w połącze-
niu z odnawialnymi źródłami energii. Głów-
nym punktem tych systemów grzewczych jest 
centralny bufor, który służy jako wspólne źródło 
ciepła do celów grzewczych, jak i podgrzewa-
nia wody użytkowej. Zasadniczą zaletą bufora, 
w porównaniu do konwencjonalnych instalacji, 
jest to, że nawet w momencie maksymalnego 
zapotrzebowania dostępna jest wystarczają-
co duża ilość energii cieplnej do celów grzew-
czych i podgrzewania wody użytkowej. 

Gotowy do podłączenia dwufunkcyjny mieszkaniowy węzeł cieplny w wersji 
kompaktowej i typu split
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wanie mieszkaniowych węzłów dwufunk-
cyjnych, które to dla każdego mieszkania 
podgrzewają wodę pitną na zasadzie prze-
pływu, z wykorzystaniem wydajnych wy-
mienników płytowych. Równocześnie reali-
zują one rozdział ciepła i pomiar zużycia 
wody i energii cieplnej. Zastosowanie wę-
złów mieszkaniowych z decentralnym pod-
grzewem wody pitnej redukuje koszty inwe-
stycyjne wykonania instalacji centralnego 
podgrzewu wody użytkowej. Dzięki temu 
możemy zrezygnować z systemów maga- 
zynowania, jak i instalacji rozdzielczej  
i cyrkulacji, włącznie z niezbędnymi pom-
pami i armaturą regulacyjną. Do zaopatry-
wania mieszkań w ciepłą wodę pitną po-
trzebny jest tylko rurociąg wody zimnej. 
Decentralne przygotowanie wody pitnej 
dodatkowo redukuje wielkość niezbędnych 
szachtów instalacyjnych, bo odpada kom-
plet rurociągów. W przypadku wymiarowa-
nia rurociągu zimnej wody użytkowej nale-
ży dodać maksymalne zapotrzebowanie 
na wodę ciepłą. Także rurociągi pionowe 
i rozdzielcze instalacji grzewczej należy tak 
zwymiarować, by pokrywały także zapo-
trzebowanie na energię cieplną do prze-
pływowego podgrzewania wody pitnej.  

ników ciepła i wodomierzy, wewnątrz miesz-
kania. Podczas gdy licznik ciepła montowa-
ny jest w szafkach rozdzielaczowych instalacji 
grzewczej, wyzwanie stanowi montaż mierni-
ków ciepłej i zimnej wody. Najczęściej zawo-
ry odcinające i wodomierze montowane są 
wewnątrz obmurówki szafek instalacyjnych 
– obszarze dyskusyjnym z uwagi na obowią-
zujące przepisy przeciwpożarowe, ponad-
to trudno je przymocować. Dodać tu należy, 
iż cyrkulacja musi być zakończona przed wo-
domierzem, w innym wypadku naliczana by-
łaby cyrkulowana woda. Jednakże wtedy,  
w mieszkaniach o dużej powierzchni, odle-
głość od licznika do najdalej oddalonego 
punktu poboru może być zbyt duża i jakość 
wody przeznaczonej do spożycia może ulec 
znacznemu pogorszeniu. 

Zapas ciepła w buforze zamiast  
w zasobniku wody pitnej

Równolegle do wymagań stawianych higie-
niczności wody pitnej, rozwija się tendencja 
do budowy systemów grzewczych w opar-

ciu o odnawialne źródła energii, których ele-
mentem składowym jest zbiornik buforowy. 
Bufory magazynują energię cieplną wypro-
dukowaną przez źródła ciepła i odnawial-
ne źródła energii, dzięki czemu optymalizu-
ją eksploatację źródeł ciepła, jak np. pomp 
ciepła, kotłów na biomasę, agregatów koge-
neracyjnych, jak i instalacji solarnych. Zma-
gazynowane w buforze ciepło jest w każdej 
chwili dostępne i umożliwia zaspokojenie tak-
że krótkotrwałego poboru maksymalnego 
wody. Dzięki temu możliwe jest podgrzewa-
nie wody pitnej za pomocą stosownego wy-
miennika, dopiero w momencie zaistnienia 
zapotrzebowania, zamiast magazynowania 
podgrzanej wody pitnej, niosącego ze sobą 
duże ryzyko braku higieniczności, jak i wysokie 
zapotrzebowanie na energię pomocniczą. 

Węzeł mieszkaniowy – kompaktowe 
urządzenie zapewniające komfort 
ogrzewania i wody pitnej

W budynkach wielokondygnacyjnych na 
tym tle na pierwszy plan wychodzi stoso-

Węzeł TacoTherm Dual

Węzły mieszkaniowe dostarczane są 
jako moduły prefabrykowane i na ży-
czenie montowane w szafkach roz-
dzielczych. Licznik ciepła i wodomierz 
mogą być zainstalowane na budowie. 
Celem ułatwienia odczytów pomiaru 
węzeł mieszkaniowy można montować 
także poza mieszkaniem. Pomiar zuży-
cia realizowany jest bez konieczności 
wchodzenia do mieszkania. Opraco-

wany przez Taconova węzeł „wszystko 
w jednym” TacoTherm Dual umożli-
wia elastyczne projektowanie rozdzia-
łu ciepła wewnątrz mieszkania. Węzeł 
ten zasila zgodnie z zapotrzebowaniem 
grzejniki lub ogrzewanie podłogowe, 
jak i kombinację obu tych systemów. 
Do podgrzewania wody pitnej, zależnie 
od oczekiwanej dokładności regulacji, 
dostępne są różne systemy sterowania.
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Taconova GmbH
Biuro Polska
Rafał Kowalski
tel. 501 612 882
polska@taconova.com
www.taconova.com

Dopłaty do kredytów na budowę domów ener-
gooszczędnych to pilotażowy program NFOŚiGW. 
Istotnym celem programu jest rozpropagowa-
nie budownictwa energooszczędnego w Polsce. 
Program skierowany jest do osób fizycznych bu-
dujących energooszczędny dom jednorodzinny 
lub kupujących energooszczędny dom albo lokal 
mieszkalny w nowo budowanym budynku wielo-
rodzinnym. Kwota dotacji uzależniona jest od uzy-
skanego standardu energooszczędnego:
- NF 15 – 50 000 zł brutto na budowę/zakup 
nowego domu, 16 000 brutto –o zakup loka-
lu mieszkalnego w nowo budowanym bu-
dynku wielorodzinnym;
- NF 40 – odpowiednio 30 000 i 11 000 zł brutto.
Aby skorzystać z dofinansowania należy 
wziąć kredyt z dotacją w jednym z banków, 
które podpisały z NFOŚiGW umowę o współ-
pracy: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni 
WBK S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Getin No-
ble Bank S.A., SGB Bank S.A.,
W bankach złożono do końca marca br.  
65 wniosków oraz podpisano 49 umów kredytu 
z dotacją. Większość realizacji stanowią budyn-
ki jednorodzinne w standardzie NF40, jednak 
występują również budynki o wysokim stopniu 
energooszczędności NF15. Obecnie złożone 
wnioski w bankach dotyczą 7 takich budynków. 
Tak krótki okres wystarczył do wybudowania i 
zweryfikowania standardu w 27 domach reali-
zowanych przez deweloperów oraz prywatnych 
inwestorów. NFOŚiGW wypłacił już dotacje dla 
22 przedsięwzięć w łącznej kwocie 660 000 zł.

Program dopłat 
do kredytów na 
budowę domów 
energooszczędnych 
nabiera tempa
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znacznie zaoszczędzić na kosztach ogrzewa-
nia. Dostępna jest w języku polskim.
Użytkowanie systemu jest absolutnie bez-
pieczne, ponieważ moduł KM200 ma zabez-
pieczenia uniemożliwiające dokonywanie 
zmian pracy systemu grzewczego przez oso-
by niepowołane, dzięki fabrycznie zakodo-
wanej nazwie użytkownika i hasłu. W ustawie-
niach podstawowych modułu zapisane są 
również nazwa i adres serwera docelowego.
Podłączenia pomiędzy automatyką systemu 
grzewczego a modułem web KM200 wyko-
nywane są za pomocą dwużyłowego prze-
wodu elektrycznego 2×0,75 mm2 (TP), a cał-
kowita długość przewodów magistrali EMS 
pomiędzy wszystkimi elementami systemu 
wynosi do 50 metrów.
Aplikacja EasyControl współpracuje z ko-
tłami kondensacyjnymi: Logamax plus 
GB072, GB162, GB172T oraz kotłami konwen-
cjonalnymi Logamax U054, U052 i U052T. 
Każda jednostka wyposażona jest w regu-

lator RC35 oraz moduł web KM200. 
Opcje sterowania urządzeniami instalacji 
HVAC: umożliwia komunikację online z auto-
matyką sterującą kotłem gazowym i obiegami 
grzewczymi, wybór trybu pracy automatycz-
ny lub manualny, trzy nastawy temperatury 
(dzienna, nocna, antyzamrożeniowa); progra-
mowanie dobowe i tygodniowe; informacje  
o temperaturze zewnętrznej, wewnętrznej, 
mocy palnika i uzysku solarnym (przy współ-
pracy z instalacją solarną z modułem SM10); 
automatyczne powiadomienia o usterkach. 
Elementem umożliwiającym komunikację po-
między smartfonem lub tabletem a automa-
tyką ogrzewania jest moduł web KM200 marki 
Buderus, dostarczany z zasilaczem sieciowym, 
kablem przyłączeniowym (długość 2 m), ka-
blem LAN CAT 5 (długość 2 m), elementami 
montażowymi, wtyczką przyłączeniową do 
złącza magistrali dwuprzewodowej EMS oraz 
instrukcją montażu w języku polskim.  

EasyControl  
– aplikacja Buderus  
do zdalnego sterowania 
domowym systemem 
grzewczym

  Edmund Słupek

  Aplikacja EasyControl marki Buderus po-
zwala na zdalne sterowanie domowym sys-
temem ogrzewania. Teraz, aby z dowolnego 
miejsca zarządzać domową instalacją  grzewczą, wystarczy smartfon lub tablet,  

połączenie z Internetem i moduł Logamatic 
web KM200 marki Buderus.
Moduł Logamatic web KM200 łączy instala-
cję grzewczą z Internetem lub lokalną siecią 
WiFi. Służy do przekształcania danych wpro-
wadzanych za pomocą aplikacji Buderus 
EasyControl w polecenia regulacyjne wysy-
łane instalacji grzewczej.
System przeznaczony jest do obsługi budynków 
jednorodzinnych, mieszkań, apartamentów, 
budynków biurowych i użyteczności publicznej.
Aplikacja EasyControl jest intuicyjna w obsłu-
dze i zapewnia stały dostęp do ustawień pa-
rametrów systemu grzewczego. Pozwala śle-
dzić dane dotyczące pracy kotła, wysokości 
temperatury wewnątrz i na zewnątrz budyn-
ku, a w przypadku zainstalowania kolekto-
rów słonecznych, dostarcza także informacje 
na temat uzysku solarnego. Dzięki niej można 

EasyControl  
z App Store 

Pobierz

EasyControl  
z Google Play 

Pobierz
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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

http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/de/app/buderus-easycontrol/id456242441?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.buderus&hl=pl
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  Danfoss One® – centrum  
sterowania całym domem

Wyobraźmy sobie nowoczesny dom, z funkcją 
automatycznego i inteligentnego zarządzania 
komfortem cieplnym i zużyciem energii. Trze-
ba jedynie ustawić żądaną temperaturę w po-
mieszczeniu. Można również zarządzać oświe-
tleniem oraz różnego rodzaju urządzeniami 
elektrycznymi w domu, za pomocą bezprze-
wodowych przekaźników. Wszystko to jest moż-
liwe dzięki Danfoss One®. Danfoss One® jest  

bezprzewodowym systemem sterowania, który 
komunikuje się z innymi urządzeniami sterujący-
mi ogrzewaniem i optymalizuje ich pracę. 
W porównaniu do urządzeń działających od-
dzielnie, rozwiązanie Danfoss One® zapewnia: 
- proste i wygodne sterowanie ogrzewaniem 
z jednego miejsca,
- wysoki poziom komfortu cieplnego dzięki 

kontroli temperatury każdego z pomieszczeń,
- optymalizację zużycia energii i dostosowa-
nie do aktualnego zapotrzebowania,
- prostą instalację dzięki intuicyjnemu pane-
lowi centralnemu systemu Danfoss One®

- auto adaptację parametrów pracy pompy 
ciepła Danfoss do aktualnego zapotrzebo-
wania na ogrzewanie.

Użyteczności Danfoss One®

Ustaw, zapomnij i oszczędzaj energię. 
Ustawiając oczekiwane wartości tempe-
ratury raz, nie ma konieczności późniejszej 
zmiany ustawień. System automatycznie 
obniża temperaturę do wartości zaprogra-
mowanej. Z każdym obniżonym stopniem, 
zaoszczędza się ok. 6% energii.
Bardziej wydajna praca pompy ciepła. Pom-
pa ciepła, komunikując się za pośrednictwem 
Danfoss One® z systemem wodnego ogrzewa-
nia podłogowego i termostatami grzejnikowymi, 
otrzymuje informacje o rzeczywistym zapotrze-
bowaniu na ciepło i na tej podstawie pracuje.

3 różne aplikacje 
mobilne Danfoss 
– tylko dla instalatora, tylko 
pompa ciepła lub sterowanie 
całym systemem

  Joanna Izdebska Specjalnie dla instalatorów – 
aplikacja Heating Solutions 
Aplikacja Danfoss Heating 
Solutions dla instalatorów 
to przydatne narzędzie, 
które ułatwia codzienną 
pracę. W aplikacji Heating 
Solutions instalator znajdzie 
wszystko, od narzędzi do 
obliczania nastaw wstęp-
nych zaworów termosta-
tycznych, po możliwość 
tworzenia i wysłania ofert 
bezpośrednio do klientów. 
Aplikację wprowadzono  
w 2011 r., do 2014 r. po-
brało ja ponad 129 tysię-
cy osób. Najwięcej pobrań pochodzi z Nie-
miec, kolejno Wielkiej Brytanii, Danii i Francji. 

Danfoss Heating 
Solutions na iOS

Pobierz

Termostaty grzejnikowe

Rekuperacja

Gruntowe pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła

Urządzenia 
elektryczne 

działające na 
zasadzie 

włącz/wyłącz

Elektryczne ogrzewanie 
podłogowe

Elektryczne ogrzewanie 
grzejnikowe

Wodne ogrzewanie 
podłogowe

Danfoss Heating 
Solutions na Android

Pobierz

Stały poziom komfortu cieplnego we 
wszystkich pomieszczeniach. System inte-
gruje pracę pompy ciepła, dzięki temu, iż ter-
mostaty wodnego ogrzewania podłogowego 
oraz elektroniczne termostaty grzejnikowe prze-
kazują informacje o bieżącej potrzebie grzania.
Ogrzewanie i chłodzenie nie zadziała 
jednocześnie. Zanim proces chłodzenia zo-
stanie uruchomiony, system sprawdza czy 
wyłączone jest ogrzewanie.Więcej o Danfoss One®

przejdź

http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/us/app/installer-app/id423984641?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.hs&hl=pl
http://pl.heating.danfoss.com/Content/202a8829-2203-4798-a684-65fd4aeb007e_MNU17538842_SIT18.html
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Dokładna regulacja 
temperatury w po-
mieszczeniach. Elek-
troniczne termosta-
ty grzejnikowe Danfoss 
wykorzystują regulację 
PID, aby zapewnić od-
powiednią temperaturę 
w pomieszczeniach,  
a w związku z tym więk-

szy komfort cieplny i mniejsze zużycie energii. 
Sterowanie adaptacyjne. Wszystkie elektro-
niczne komponenty systemu Danfoss One®, któ-
re odpowiadają za regulację pracy emiterów 
ciepła, adaptują się do charakterystyki cieplnej 
danego pomieszczenia, aby załączyć ogrzewa-
nie w odpowiednim momencie i zapewnić po-
żądaną temperaturę na konkretną porę dnia. 

Danfoss OnLine – zdalna  
kontrola pompy ciepła

Danfoss OnLine pozwala kontrolować i mo-
nitorować pompę ciepła z dowolnego tele-
fonu, komputera czy tabletu, niezależnie od 
miejsca, w jakim się znajdujesz. Na przykład 

można obniżyć temperaturę w domu, pod-
czas urlopu, i zwiększyć ponownie po powro-
cie. Jeśli wrócisz do domu wcześniej, niż pla-
nowałeś, nie ma problemu – za pomocą 
sieci, można z łatwością upewnić się, że  
w domu jest ciepło i komfortowo. O każdej 
porze dnia można zdalnie sprawdzić, czy in-
stalacja grzewcza działa, a temperatura jest 
na wymaganym przez ciebie poziomie. Je-
śli coś niespodziewanego się wydarzy, użyt-
kownik i instalator natychmiast otrzymają in-
formację na telefon lub email. Można także 
kontrolować i monitorować kilka lokalizacji. 
OnLine jest dostępny zarówno dla systemu 
Android, jak i iPhone. Może być podłączony 
bezpośrednio do istniejącej szerokopasmowej 
sieci bez dodatkowych kosztów. Nowy OnLi-
ne współpracuje ze wszystkimi pompami cie-
pła Danfoss, przeznaczonymi do budynków 
mieszkalnych. Korzystać z niego mogą zarów-
no obecni, jak i nowi użytkownicy.  

Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755 07 00, faks 22 755 07 01
www.danfoss.pl, info@danfoss.com
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Danfoss OnLine  
na iOS

Pobierz

Danfoss OnLine  
na Android

Pobierz

Inteligentny, 
zdalnie sterowany 
system grzewczy na bazie 
pompy ciepła NIBE

  Małgorzata Smuczyńska

  Komfort
Pompa ciepła NIBE jest komfortowym urzą-
dzeniem grzewczym, wyposażonym w funk-
cjonalny system sterowania, umożliwiający 
optymalną pracę pompy ciepła w zależno-
ści od warunków pogodowych i preferen-
cji użytkownika (np. sterowanie ogrzewaniem 
zgodnie z okresami obowiązywania tańszej 
energii czy programowanie temperatury  

Pompa ciepła NIBE jest jedynym na 
świecie rozwiązaniem, w którym za 
pomocą jednego kompaktowego 
urządzenia uzyskuje się ogrzewanie, 
chłodzenie, ciepłą wodę i wentylację  
z odzyskiem ciepła, którego pracą można 
sterować za pomocą systemu zarządzania 
budynkiem, Internetu czy sieci GSM, 
dzięki aplikacjom mobilnym NIBE.

http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/us/app/danfoss-online/id558492745?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.danfoss.online&hl=en
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w domu osobno dla każdego dnia tygodnia,  
w trzech okresach czasowych na dobę).  
W trakcie użytkowania jest urządzeniem  
w pełni automatycznym, niewymagają-
cym obsługi, a system z pompą ciepła jest 
najmniej awaryjnym systemem grzewczym 
(przegląd pompy ciepła ogranicza się do 
sprawdzenia ustawień parametrów pracy  
i wyczyszczenia filtra zanieczyszczeń). Przy za-
stosowaniu odpowiednich akcesoriów sys-
tem ma możliwość sterowania aż czterema 
obiegami grzewczymi, ogrzewaniem wody 
basenowej, systemem solarnym itp., a wszyst-
kie te funkcje mogą być sterowane za pomo-
cą jednego sterownika, tego, w który wypo-
sażona jest pompa ciepła. 

Mobilne aplikacje NIBE
Ponadto do zdalnego sterowania systemem  
z pompą ciepła, można zastosować moduł 
komunikacyjny NIBE SMS 40, który umożliwia 
bieżącą zmianę parametrów pracy urządze-
nia przez telefon komórkowy, za pomocą ko-
mend sms lub poprzez aplikację NIBE MOBILE 
APP dostępną dla telefonów z systemem An-
droid. Aplikacja jest darmowa i można ja ścią-
gnąć na telefon komórkowy np. z Android 
Market, ciesząc się dostępem do 99% funkcji 
sterownika pomp ciepła NIBE. Dzięki temu wy-
świetlacz pompy ciepła NIBE, zamontowanej 
w domu, mamy w zasięgu ręki w dowolnym 
czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Pompa 
ciepła wyposażona w moduł NIBE SMS 40 jest 

Moduły komunikacyjne NIBE MODBUS/
NIBE SMS umożliwiają wygodne sterowanie 
pompą ciepła przez panel dotykowy, 
tablet, a także telefon komórkowy

System NIBE UPLINK umożliwia 
monitoring i sterowanie pompą ciepła 
NIBE przez Internet za pomocą witryny 
www.nibeuplink.com

Aplikacja  
na Android

Pobierz
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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

w stanie samodzielnie zawiadomić użytkowni-
ka i serwisanta o występującej awarii systemu. 
System grzewczy na bazie pompy ciepła NIBE, 
może być sterowany za pomocą inteligentne-
go sterowania budynkiem, co umożliwia z ko-
lei moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40. 
Dzięki temu producenci systemów BMS i użyt-
kownicy „inteligentnych domów” mogą stero-
wać wybranymi parametrami pompy ciepła  
z panelu zarządzania takiego systemu.
Zwolennikom komputerów, NIBE oferuje moni-
toring i sterowanie pompy ciepła przez witry-
nę www.nibeuplink.com, gdzie zupełnie za 
darmo (wersja „basic”) można uzyskać pod-
gląd na aktualny status pompy ciepła, a tak-
że podgląd zmian 10 wybranych parame-
trów z ostatniego miesiąca pracy urządzenia. 
Za niewielką roczną opłatą (wersja „pre-
mium” kosztuje ok 27 EUR) można zarządzać 
pracą pompy ciepła przez Internet, jak rów-
nież mieć dostęp do historii pracy urządzenia 
od momentu podłączenia do sieci. W przy-
padku wystąpienia zakłóceń w pracy pom-

py ciepła, system NIBE UPLINK wysyła ostrze-
żenie za pomocą poczty e-mail, co pozwala 
na szybką reakcję użytkownika lub serwisan-
ta. Narzędzie to znacznie ułatwia zarządza-
nie pracą systemu grzewczego w większych 
przedsiębiorstwach i może być szczególnie 
przydatne, gdy kontrolujemy pracę pomp 
ciepła w kilku budynkach jednocześnie.  
Zarówno w przypadku modułu NIBE SMS 40, 
jak i systemu NIBE UPLINK zarządzanie pompą 
ciepła można powierzyć czasowo serwisan-
towi, co może przyczynić się do obniżenia 
kosztu usług (np. obniżenie kosztu usługi prze-
glądu o koszt dojazdu) i przyspieszenie reak-
cji w przypadku nieprawidłowości pracy sys-
temu grzewczego.  

http://www.instalreporter.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nibe.mobile&hl=pl
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Bezpieczeństwo
Dzięki fabrycznie zakodowanej nazwie użyt-
kownika i hasłu, JunkersHome z modułem 
MB100-LAN ma zabezpieczenia uniemożli-
wiające dokonywanie zmian pracy systemu 
grzewczego przez osoby niepowołane. W usta-
wieniach podstawowych modułu zapisane są 
również nazwa i adres serwera docelowego.

Montaż
Do wykonania magistrali BUS, czyli podłą-
czeń pomiędzy automatyką systemu grzew-
czego a modułem MB100-LAN, wystarczy 
jedynie cienki dwużyłowy przewód elek-

tryczny. Całkowita długość przewodów ma-
gistrali BUS pomiędzy wszystkimi elementami 
systemu może wynosić nawet 300 metrów  
(w zależności od przekrojów przewodów). 

Obsługa
JunkersHome ma atrakcyjną i intuicyjną formę 
graficzną. Specjalnie dla polskich użytkowni-
ków, wszystkie komunikaty i teksty pojawiają-
ce się podczas obsługi aplikacji zostały przy-
gotowane oczywiście w języku polskim.  

JunkersHome  
z modułem MB100-LAN

  Edmund Słupek

  Przeznaczenie systemu
JunkersHome pozwala na mobilną kontrolę  
i sterowanie domowym systemem ogrzewa-
nia za pomocą smartfona lub tabletu z dowol-
nego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem 
jest dostęp do internetu, WiFi lub sieci GSM. 
JunkersHome umożliwia komunikację on- 
-line z automatyką sterującą gazowym ko-
tłem kondensacyjnym i obiegami grzewczy-
mi, czyli możliwość swobodnego progra-
mowania żądanej temperatury wewnątrz 
pomieszczeń oraz trybu pracy ogrzewania. 
Dostępne są cztery tryby: automatyczny, 
dzienny, nocny, ochrona przeciwzamrożenio-
wa oraz od jednego do sześciu różnych pro-
gramów ogrzewania, uwzględniających za-
równo poziomy żądanej temperatury, jak  
i godziny oraz poszczególne dni tygodnia.

Dodatkowo użytkownik ma dostęp do in-
formacji o stanie pracy kotła grzewczego, 
ewentualnych usterkach (wraz z podaniem 
kodu usterki), temperaturze wewnątrz i na ze-
wnątrz budynku, a w przypadku zastosowa-
nia systemu kolektorów słonecznych, do in-
formacji o aktualnym uzysku solarnym oraz 
do danych historycznych.   
Elementem pozwalającym na komunikację 
pomiędzy smartfonem lub tabletem a auto-
matyką ogrzewania jest moduł MB100-LAN 
marki Junkers. Moduł dostarczany jest z: za-
silaczem sieciowym z kablem przyłączenio-
wym o długości 2 m, kablem LAN CAT 5  
o długości 2 m, elementami montażowymi 
(śruby, kołki, wtyczka przyłączeniowa do złą-
cza magistrali 2-przewodowej BUS) oraz in-
strukcją montażu w języku polskim. 

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
www.junkers.pl, 
www.szkolenia-junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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JunkersHome  
z Google Play 

Pobierz

Junkers Home  
z App Store

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
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oraz www.vitodata300.com.
Zdalny nadzór oznacza, że możemy wpły-
wać na prace ogrzewania nie będąc na 
miejscu. W praktyce oznacza to możliwość 
jeszcze oszczędniejszej pracy instalacji, po-
nieważ zdalnie operując nastawami, wpły-
wamy na wymagane temperatury zarówno 
w domu, jak i wody użytkowej. Wykorzystując 
dostępne przeglądarki internetowe, użytkow-
nik może zmieniać programy czasowe (czasy 
pracy urządzenia z wyższymi i niższymi tem-
peraturami), nastawy temperatury bądź też 
sprawdzić czy urządzenie aktualnie pracuje.

Vitodata w wersji dla serwisanta
Dla firm serwisowych możliwa jest m.in. zdal-
na konfiguracja i parametryzacja systemu, 
dostęp do adresów serwisowych, podłącze-
nie dodatkowych czujników, zabezpieczeń 
czy liczników, a co najważniejsze, możliwe 
jest tworzenie trendów online – co pozwa-
la na analizę pracy układu w dłuższym okre-
sie czasu.

Do konfiguracji systemu potrzebny jest ko-
cioł z regulatorem Vitotronic oraz dodat-
kowo urządzenie komunikacyjne Vitocom 
100LAN1, 200LAN2 lub 300LAN3. W zależności 
od konfiguracji instalacji może występować 
w wariantach z i bez dodatkowego modu-
łu wymiany danych. Do poprawnej instalacji 
wymagany jest także stały dostęp do inter-
netu typu DSL z uruchomionym automatycz-
nym nadawaniem adresu sieciowego.

Vitodata  
– mobilne aplikacje 
Viessmann

  Marcin Kisiel

  Systemy nadzoru, przedstawione zosta-
ły przez firmy dość szczegółowo na ubiegło-
rocznych targach ISH we Frankfurcie. Więk-
szość bazuje na platformie internetowej  
w połączeniu z urządzeniami cyfrowymi tj. 
smartfony, tablety i inne mini, mikro i zwykłe 
komputery. Pozwalają w gruncie rzeczy na 
nadzorowanie pracy instalacji grzewczych 
zainstalowanych w naszych domach.

Vitodata w dwóch wersjach
Przykładowy program pod nazwą Vitodata 
występuje w dwóch wariantach, a miano-
wicie Vitodata100 jako prosta platforma dla 
użytkownika końcowego oraz Vitodata 300 
jako platforma oferująca zaawansowany 
dostęp do informacji ważnych dla firm in-
stalatorskich i serwisowych. Portale dostęp-
ne są pod adresami www.vitodata100.com 

Bardzo szybko zmieniający się rynek techniki 
cyfrowej i nowych technologii, wszechobecna 
komputeryzacja powodują, że coraz więcej 
produktów ogólnopojętej automatyki 
wprowadzanych jest do naszego życia. Sterowanie 
i nadzór nad urządzeniami grzewczymi miało 
dotychczas swoje udziały w inwestycjach „dużych”, 
ale ze względu na bardzo szybki rozwój rynku 
zaczyna na dobre gościć w naszych domach.

Aplikacja VitoApp na 
Smartphon’y do zdalnego 
sterowania instalacją 
grzewczą
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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

Graficzne przedstawienie  
z możliwością zmiany czasów 
łączeniowych dla w.u.  
i obiegów grzewczych

PobierzZmiana temperatury 
wymaganej wraz z opcją 
szybkiego przywrócenia 
ustawień fabrycznych

Pobierz

System Vitodata100 do zdalnego nadzoru instalacji grzewczej

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/04/czasy_laczeniowe.bmp
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/04/diagnostyka.bmp


28k w i e c i e ń  2 0 1 4  ( 0 4 )  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

Urządzenie typu Vitocom należy podłączyć 
przewodem bezpośrednio do routera. W do-
bie wszechobecnego WiFi, a także gdy nie 
ma możliwości bezpośredniego podłączenia 
z routerem, można wykorzystać dostępne  
w handlu dodatkowe przejściówki pozwala-
jące na wykorzystanie sygnału WiFi i przej-
ście na połączenie przewodowe z Vitocom 
(access-point). Również jeśli nie mamy do-
stępu do sieci internetowej typu DSL, może-
my wykorzystać dostępne w handlu routery 
GSM. Nazwy i typy sprawdzonych urządzeń 
można uzyskać u dostawcy usługi zdalnego 
nadzoru.

Jak pracuje aplikacja?
Wracając do szczegółów pracy, instalacja 
jest nadzorowana 24h na dobę, co ozna-
cza, że w przypadku wystąpienia zakłóce-
nia w pracy urządzenia grzewczego lub in-
nych czynników wpływających na pracę 
ogrzewania, zostaniemy o tym poinformo-
wani. Do wyboru użytkownik ma trzy typy 
powiadomień: e-mail, sms lub faks, a wszyst-
kie dowolnie konfigurowalne. Nie ma moż-
liwości zdalnego potwierdzenia ewentual-
nego zakłócenia i przywrócenia urządzenia 
grzewczego do pracy, ponieważ z założe-
nia każda awaria wymaga oceny przyczyny 
bezpośrednio na miejscu.  

Aplikacja  
na iOS

Pobierz

Aplikacja  
na Android

Pobierz

Od tego momentu w każdej chwili może swo-
bodnie sterować swoją pompą ciepła, a tym 
samym zmieniać ustawienia i nadzorować jej 
pracę. Wszystkie funkcje AlphaWeb wykonać 
można z każdego miejsca na Ziemi, za pośred-
nictwem komputera, telefonu, tabletu z dostę-
pem do Internetu lub za pomocą bezpłatnej 
aplikacji na smartphone AlphaApp, dostępne-
go dla systemów iOS oraz Android. Wybór samej 
aplikacji bez zakupu AlphaWeb umożliwia zarzą-
dzanie pompą ciepła w obrębie sieci domowej.
Więcej informacji na www.alpha-innotec.pl  

Bezprzewodowe 
sterowanie pompą ciepła  
– AlphaWeb i AlphaApp

  Grzegorz Kreft

  Podłączenie pompy ciepła do światowe-
go serwera Alpha-InnoTec jest naprawdę pro-
ste, a sam dostęp do usługi uzyskuje nie tylko 
właściciel pompy ciepła, ale również istnieje 
możliwość zapewnienia dostępu firmie insta-
lacyjnej. Dzięki temu jest ona w stanie pomóc 
swojemu klientowi nie tylko w zmianie usta-
wień, ale również w przypadku awarii szybko 
zdiagnozować i usunąć powstałe usterki. 
Usługa AlphaWeb jest ważna przez cały okres 
funkcjonowania pompy ciepła, co sprawia, 
że nie jesteśmy narażeni na dodatkowe koszty 
w trakcie eksploatowania urządzenia.
AlphaWeb to nie tylko komfort obsługi, ale także 
łatwa konfiguracja. Jedynym potrzebnym ele-
mentem jest stałe łącze internetowe (DSL). Użyt-

kownik konfiguruje router, wypełnia formularz 
zgłoszeniowy i wnosi jednorazową opłatę.  
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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

Pompy ciepła Alpha-InnoTec doskonale wiedzą, 
kiedy dostarczyć ciepło dla Ciebie i Twojej rodziny. 
Czasem jednak warto podpowiedzieć urządzeniu, 
w jaki sposób zaspokoić Twoje potrzeby, a także 

skontrolować status jego pracy.  
Dokonać tego można na wiele sposobów, 
począwszy od zmiany ustawień przy 
samym urządzeniu (panel Luxtronik), 
jak również z każdego miejsca na 
świecie korzystając z usługi AlphaWeb.

Aplikacja  
na iOS

Pobierz

Aplikacja  
na Android

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/en/app/vitotrol/id461380202?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viessmann.vitotrol.app&hl=en
https://itunes.apple.com/de/app/alphaapp/id605766366?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mergsystems.android.alphaapp
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Poradnik inwestora cz. 5 –  
pytania inwestor-wykonawca 

Dolne źródło  
w układach z pompami 
ciepła woda-woda  
– newralgiczne problemy

  Artur Karczmarczyk*

  Czy firma/wiertnik wykonujący prace 
wiertnicze posiada doświadczenie w zakre-
sie wykonywania studni eksploatacyjnych  
i chłonnych stosowanych w systemach pomp 
ciepła woda/woda, jeśli tak, to jakie?
Czy na działce wokół budynku jest możli-
wość wykonania minimum dwóch studni?
Czy w obrębie działki, na której posadowio-
ny jest budynek jest zapewniona możliwość 
dojazdu (odpowiednia szerokość i wysokość 
dojazdu) sprzętem ciężkim – wiertnicą, samo-
chodem ciężarowym z 3 lub 4 osiami?
Czy woda spełnia wymagania jakościowe 
stawiane przez producenta – (zob. instruk-

cja obsługi pompy ciepła)?
Czy sposób poboru próbki wody odpowiada 
wymaganiom i standardom stawianym przez 
laboratorium dokonujące analizy składu fizy-
kochemicznego zgodnie z wymogami pro-
ducenta?
Przy wykorzystaniu wody, jako źródła cie- 
pła należy pamiętać o tym, że minimalna 
temperatura źródła, z jaką może praco- 
wać pompa ciepła to +7°C maksymalna  
dla obecnie stosowanych czynników robo-
czych to +20°C.
Uwaga, bardzo ważne! Możliwe podwyż-
szenie kosztów inwestycyjnych.

W pompach ciepła woda-woda 
bardzo ważne jest właściwe 
wykonanie dolnego źródła ciepła, 
czyli studni eksploatacyjnych  
i chłonnych, a także całego układu 
transportu ciepła. Na co jednak 
zwrócić uwagę, o co zapytywać 
wykonawcę, co sprawdzić na 
etapie projektu i wykonywania 
dolnego źródła? Te i inne pytania 
w niniejszej publikacji…

Układ z wymiennikiem pośrednim 
– ważne kwestie do sprawdzenia
Ze względu na zmienność parametrów 
fizykochemicznych wody zaleca się za-
stosowanie po stronie dolnego źródła 
układ pośredniego – dodatkowego 
wymiennika płytowego lub typu JAD 
spełniającego odpowiednie wymaga-
nia techniczne. 
Wymiennik pośredni można okreso-
wo oczyścić z ewentualnych osadów 
i zanieczyszczeń. Zalecana jest jego 
okresowa kontrola i czyszczenie. 
Po stronie pierwotnej wymiennika znaj-
duje się woda z studni, a po stronie 
wtórnej solanka – mieszanina propylen 
glikolu i wody.

Zastosowana w układzie pośrednim 
substancja niezamarzająca musi 
spełniać następujące warunki:
• mieć dopuszczenia do stosowania  
w pompach ciepła STIEBEL ELTRON,

• temperaturę krystalizacji nie wyższą 
niż -16°C,
• mieć pakiet inhibitorów korozji i anty-
spieniaczy,
• musi być substancją: nietoksyczną, 
niezawierającą substancji niebezpiecz-
nych, niedegradującą środowisko na-
turalne oraz bezpieczną dla zdrowia  
i życia.
Zaleca się stosowanie gotowych mie-
szanek glikoli propylenowych.
Rozwiązanie systemu dolnego źród- 
ła z wymiennikiem pośrednim stosu-
je się często przy wykorzystaniu wody 
technologicznej o dużej agresywności 
i/lub zanieczyszczeniu, ale wysokiej 
temperaturze.
Przy analizie/projektowaniu układu dol-
nego źródła z wymiennikiem pośred-
nim zalecane jest oszacowania współ-
czynnik SCOP.

* główny konsultant i szef Działu Szkoleń Techniki Systemowej, Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.

http://www.instalreporter.pl
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Czy dla pomp ciepła małej mocy od około  
5 do 8 kW porównano pobór mocy pom-
py głębinowej i pompy układu pośrednie-
go z poborem mocy sprężarki i czy określono 
współczynnik SCOP systemu z pompą ciepła?
Jaki jest zakres prac określony w umowie  
z wiertnikiem w zakresie wykonania układu 
dolnego źródła składającego się minimum  
z dwóch studni?
Czy został wykonany operat wodnoprawny 
wymagany „Prawem wodnym” Dz.U. 2012  
nr 0 poz. 145 z późniejszymi zmianami dla po-
borów wody przekraczających 5 m3/dobę?
Czy sprawdzono zalecaną minimalną wy-
dajność warstwy wodonośnej popartej roz-
poznaniem hydrogeologicznym 0,29 m3/h 
dla 1 kW mocy parownika (1 kW mocy 

chłodniczej W10/W35 dla ΔT = 3 K).
Czy wykonano badanie wydajności warstwy 
wodonośnej w czasie 72 h ciągłego poboru 
i czy został sporządzony protokół próby wy-
dajności.
Czy instalacja dolnego źródła na bazie wody 
gruntowej składa się z dwóch studni: czerpal-
nej, w której zainstalowana jest pompa głę-
binowa i studni zrzutowej (chłonnej). Bardzo 
ważne jest to (warunek zastosowania), by 
obie studnie miały warstwę zafiltrowania  
w tej samej warstwie wodonośnej (jeżeli lo-
kalne przepisy lub uwarunkowani nie stano-
wią inaczej).
Ze względu na rozkład temperatury wody 
schłodzonej w obrębie studni zrzutowej obie 
studnie powinny być wykonane w odległości 

około 18-20 m.b. od siebie (minimum 15 m.b.) 
dla pomp ciepła o mocy do 30 kW. Studnia 
zrzutowa – chłonna powinna być zawsze po-
niżej studni czerpalnej zgodnie z kierunkiem 
spływu warstwy wodonośnej.
Dla systemów o mocy >30 kW korzystają-
cych z warstw wodonośnych zalegających 
na głębokościach przekraczających 30 m, 
zaleca się wykonie badań/symulacji mają-
cych na celu określenie odległość i lokali-
zacji studni czerpalnych i zrzutowych oraz 
ich ilości.
Ze względu współczynnik SCOP systemu 
pompy ciepła, zaleca się dla pomp ciepła  
o mocy < 10 kW wykonywaniu studni nie 
głębszych niż 15-20 m.b. (wpływ obciążania 
elektrycznego pompy głębinowej na SCOP).

Czy w instalacji zastosowane elastyczne po-
łączenie pompy ciepła z układem dolnego 
źródła jest przygotowane do pracy z ciśnie-
niem poniżej 0 – „podciśnieniem” mogącym 
powstać w instalacji na skutek dynamicznej 
zmiany poziomu wodonośnego?  

Przykłady ciekawych realizacji na pompach ciepła woda-woda z oferty firmy Stiebel Eltron

1. Oczyszczalnia ścieków – 3xWPF 66, 
woj. dolnośląskie
Dane obiektu: oczyszczalnia ścieków  
w Chociwelu, woj. dolnośląskie
Kaskada pomp 3 x WPF 66 – W5/W35. 
Moc kotłowni: 222 kW. 
Dolne źródło: ścieki oczyszczone. 
Przeznaczenie: system pracuje na potrze-
by technologii suszarni osadów, które, jako 

produkt gotowy (nawóz), są odsprzedawa-
ne dla rolnictwa.
Wykonawca: „EVS Ewa Bartczak” Wrocław

2. Kościół rzymskokatolicki w Krasieni-
nie – 2xWPW 18 + SBP 200 E cool + SBB 
302 WP
Dane obiektu: Kościół Rzymskokatolicki  
w Krasieninie – 2xWPW 18 + SBP 200 E cool  

+ SBB 302 WP, woj. lubelskie 
Instalacja: kaskada 2 pomp ciepła WPW 
18, zasobnik buforowy SBP 200 E cool oraz 
zbiornik c.w.u. SBB 302 WP. 
Dolne źródło: 2 sondy pionowe. 
Przeznaczenie: ogrzewanie c.o., przygo-
towanie ciepłej wody użytkowej dla całe-
go obiektu. 
Wykonawca: Tech-San Bartosz Goleniewski

Obiekt nr 1 Obiekt nr 2
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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

http://www.instalreporter.pl
mailto:mailto:ebartczakevs%40gmail.com?subject=
http://www.tech-san.pl/
http://www.stiebel-eltron.pl
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Instalator montuje 
grzejnik dekoracyjny

Wydawałoby się, że grzejnik dekoracyjny to takie proste urządzenie, 
generalnie niesprawiające kłopotu w montażu i eksploatacji, ale może ono 
w niesprzyjających warunkach zarastać kamieniem, stukać, korodować...  
Jak więc temu zaradzić, jak właściwie zawiesić, podłączyć grzejnik?
O te i inne aspekty zapytaliśmy przedstawicieli producentów?

VOGEL&NOOT: Grzejniki dekoracyjne do-
stępne na polskim rynku muszą spełniać wy-
magania określone przez odpowiednie prze-
pisy i normy. 
Od 1 lipca 2013 r. każdy grzejnik dekoracyjny 
powinien mieć Deklarację Właściwości Użyt-
kowych tzw. DoP, będącą świadectwem ja-
kości zgodnym ze zharmonizowaną normą 
EN 442 i zawierającą informację o istotnych 
cechach i osiągach produktu. Grzejnik musi 
również mieć oznaczenie CE, znak świadczą-
cy o dopuszczeniu go do obrotu, stosowaniu 
w budownictwie i zgodności z normą euro-

Autorzy odpowiedzi

FONDITAL SERVICE POLSKA
Jerzy Luc 

kierownik serwisu

JAGA POLSKA
Dariusz Majchrzak

RETTIG HEATING
Robert Skomorowski  
menadżer produktu  
grzejniki specjalne

VOGEL&NOOT
Andrzej Olejniczak

specjalista ds. technicznych 

pejską. Każdy grzejnik musi mieć też etykietę, 
na której powinien znajdować się znak CE, 
informacja o rodzaju, wymiarach i przezna-
czeniu grzejnika oraz numer i datę wystawie-
nia deklaracji DoP. Na koniec ważne jest, by 
do grzejnika dołączona była instrukcja jego 
montażu. 

JAGA: Jeśli grzejnik dekoracyjny ma 
współpracować z ogrzewaniem podłogo-
wym należy go dobrać w taki sposób, żeby 
uzupełniał wydajność ogrzewania podło-
gowego i równoważył jego bezwładność. 
Najlepiej wybrać grzejnik o jak najmniej-
szej bezwładności – taki, który ma małą 
pojemność wodną dzięki której szybko roz-
grzewa się i szybko stygnie. Mała bezwład-
ność takiego ogrzewania pozwoli zniwelo-
wać bardzo długi czas reakcji ogrzewania 
podłogowego na zmiany temperatury po-
mieszczenia. Zapewni to komfortową, sta-
łą temperaturę w pomieszczeniu i o 30 pro-
cent mniejsze zużycie energii.

Jakie dokumenty powinien 
dzisiaj mieć grzejnik 
dekoracyjny? Jakie treści 
powinny być w nich zawarte 
i jak sprawdzić czy są one 
właściwie określone przez 
producenta?

Jak dobrać grzejnik 
dekoracyjny, gdy będzie on 
zamontowany w pomieszczeniu 
z ogrzewaniem podłogowym?

http://www.instalreporter.pl
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P	24 kolory

P	Od 235 mm 
 do 2000 mm wysokości

P	15 lat gwarancji

P	100% made in Italy

Odkryj design stylu vintage z grzejnikami 

Mood & Tribeca.

Linia grzejników, która łączy tradycyjny 

awangardowy styl z technologią 

aluminium.

Liczne możliwości wykończeń i szeroka 

gama kolorów sprawiają, że grzejniki 

tworzące tą linie stają się prawdziwym 

dopełnieniem wyposażenia mieszkania.

Ciepło, które dekoruje

FONDITAL S.p.A.

25079 VOBARNO (Brescia) Italy  Via Cerreto, 40  Tel. 

+39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.304 e mail: fon-

dital@fondital.it - www.fondital.it

FONDITAL S.p.A.

25079 VOBARNO (Brescia) Italy  Via Cerreto, 40  Tel. +39 

0365 878.31 - Fax +39 0365 878.304 e mail: fondital@fon-

dital.it - www.fondital.it

w w w . f o n d i t a l . c o m

JAGA: Charakterystyczną cechą ogrzewania 
podłogowego jest duża bezwładność (dłu-
gie rozgrzewanie się i wystudzanie) a w związ-
ku z tym powolna reakcja na zmiany tempe-
ratury w pomieszczeniu. Cecha ta sprawia, że 
stosując ogrzewanie podłogowe bardzo ła-
two o przegrzanie pomieszczeń oraz trudno 
o utrzymanie stałej komfortowej temperatu-
ry zwłaszcza w okresach przejściowych sezo-
nu grzewczego. W związku z tym ogrzewanie 
podłogowe powinno być ustawione na mini-
malną temperaturę, a grzejniki dynamiczne 
(najlepszy partner dla ogrzewania podłogo-
wego) powinny być ustawiane na nieco wyż-
sze parametry by doregulowywać tempera-
turę w pomieszczeniu. To ważne zwłaszcza  
w okresach przejściowych (wiosna-jesień), 
kiedy zmiany temperatury w pomieszcze-
niach zachodzą szybko i w krótkim czasie na 
skutek działania słońca. W takiej sytuacji naj-
lepsza będzie rezygnacja z ogrzewania pod-
łogowego i korzystanie wyłącznie z ogrzewa-
nia dynamicznego, które szybko reaguje na 
zmiany temperatury. Idealnym grzejnikiem 
dekoracyjnym z oferty Jaga do zastosowa- 
nia w systemie z ogrzewaniem podłogowym 
jest Vertiga – elegancki grzejnik pracujący  
w technologii małej pojemności wodnej 
(Low-H2O) i doładowany systemem DBE 

zwiększającym wydajność i szybkość reakcji 
poprzez zastosowanie wentylatorów. Grzejnik 
taki 9-krotnie szybciej nagrzewa pomieszcze-
nie niż klasyczny grzejnik dekoracyjny. 

VOGEL&NOOT: Najczęstszą przyczyną wy-
stępowania stuków w grzejnikach dekora-
cyjnych podłączonych do instalacji c.o. za 
pomocą bloku przyłączeniowego wyposa-
żonego we wkładkę zaworową jest zamia-
na miejscami podłączeń zasilania i powrotu. 
Wkładka termostatyczna wymaga prawidło-
wego przepływu czynnika grzejnego pod 
grzybek zaworu, czyli równolegle do głów- 
nej osi elementu. Gdy dopływ wody grzej- 
nej jest prostopadły do głównej osi wkładki 
zaworowej, to w wyniku ciśnienia panujące-
go w instalacji c.o., grzybek może powodo-
wać stukanie. By temu zaradzić należałoby 
prawidłowo podłączyć przewody zasilania  
i powrotu do bloku przyłączeniowego, prze-
rabiając instalację lub w przypadku braku 
takiej możliwości zastosować blok przyłącze-
niowy krzyżowy. Istnieją bloki przyłączenio-
we, które same w sobie mają możliwość za-
miany podłączeń zasilania i powrotu. 
Inną częstą przyczyną powstawania stuków 
w grzejnikach zainstalowanych w budynkach 
wielorodzinnych jest brak regulatorów różnicy 
ciśnień zamontowanych na pionach central-
nego ogrzewania. Powoduje to przekrocze-
nie krzywej hałasu na wkładkach zaworów 
termostatycznych w grzejnikach. Aby tego 

Ewidentne stukanie w grzejniku 
– możliwe przyczyny i środki 
zaradcze?

Najlepszy sposób na podłączenie 
grzejnika dekoracyjnego 
współpracującego  
z ogrzewaniem podłogowym: 
praca na tych samych 
parametrach czynnika grzejnego 
co podłogówka, czy osobny 
obieg na wyższych parametrach?

http://www.fondital.it/pl
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Coraz częściej do napełniania instalacji cen-
tralnego ogrzewania używana jest woda 
uzdatniona lub specjalne płyny dedykowane 
do takich systemów. 
Innym sposobem jest dodanie do wody insta-
lacyjnej inhibitora korozji, który ma także wła-
ściwości uniemożliwiające lub ograniczające 
powstawanie kamienia. 
Jeśli jednak dojdzie już do powstania kamie-
nia kotłowego w instalacji, a jego ilość wy-
raźnie zmniejszy wydajność, pozostaje płuka-
nie grzejników oraz instalacji dedykowanymi 
do tego środkami chemicznymi. Ten zabieg 
należy przeprowadzać bardzo ostrożnie, 
mając na uwadze, że rozpuszczony kamień 
może odsłonić perforacje przewodów lub za-
blokować przepływ przez elementy armatu-
ry regulacyjnej.

VOGEL&NOOT: Kamień kotłowy to skutek 
twardości wody tzn. zawartości wodorowę-
glanów, siarczanów, fosforanów oraz jonów 
wapnia i magnezu. Są bardzo trudno rozpusz-
czalne w wodzie. Kamień, który osadził się 
we wnętrzu grzejnika dekoracyjnego, można 
jednak usunąć.
Na rynku jest wiele preparatów do odkamie-
niania m.in. grzejników. Są to koncentraty, 
które w odpowiedniej proporcji należy zmie-
szać z wodą i według instrukcji odczekać od-
powiedni czas, po czym grzejnik przepłukać 
kilkakrotnie wodą, usuwając w ten sposób 
zgromadzone osady.

FONDITAL: Korozja jest główną przyczyną 
złego funkcjonowania instalacji grzewczych. 
Oprócz niszczenia komponentów instalacji, 
wpływa na znaczną redukcję wydajności, 
co w konsekwencji prowadzi do ponoszenia 
wyższych kosztów związanych z instalacją.
By zapobiec zjawisku korozji firma Fondital, 
opracowała Aleternum®, jedyną powłokę 
wewnętrzną na bazie żywicy, chroniącą ko-
morę wodną grzejnika. Tą powłoką są zabez-
pieczone najnowsze grzejniki dekoracyjne, 
modele – Mood i Tribeca. Pozwala to na wy-
dłużenie okresu gwarancji do 15 lat.
Aleternum powstało w wyniku odpowiedzi 
na wymagania wciąż ewoluującego rynku.
Jest to jedyna opatentowana obróbka, któ-
ra eliminuje ryzyko korozji i optymalizuje zalety 
tradycyjnych grzejników. Grzejniki z wewnętrz-
ną powłoką antykorozyjną z punku widzenia 
czysto estetycznego są identyczne jak trady-
cyjne grzejniki. Różnica jest w środku grzejni-
ka. Komora wodna jest całkowicie pokryta 
poprzez rodzaj żywicy, która chroni i nie prze-
puszcza do metalu agresywnych substancji 
zawartych w wodzie z instalacji, nie pozwala-
jąc w ten sposób na rozpoczęcie się korozji.
Aleternum chroni przed korozją, bez koro-
zji nie tworzy się gaz w instalacji, czyli nie ma 
bariery w wymianie cieplnej między ciepłą 
wodą a grzejnikiem. Grzejniki są zawsze rów-
nomiernie ciepłe.

uniknąć, zaleca się montowanie na pionach 
c.o. zaworów utrzymujących stałą różnicę ci-
śnień w zmiennych warunkach, co eliminuje 
również problem głośnej pracy zaworów ter-
mostatycznych. 
Stuki w grzejnikach mogą pojawiać się tak-
że w małych instalacjach c.o. podłączo-
nych do kotła gazowego z pompą sta-
łobiegową. Przy tego typu instalacjach 
występują bardzo często przekroczenia 
prędkości przepływu czynnika grzejnego  
w instalacji, czego wynikiem są stuki na za-
worach termostatycznych. Można tego 
uniknąć, montując przy wyjściu z kotła po-
między zasilaniem a powrotem zawór nad-
miarowo-upustowy, którego zadaniem jest 
zapewnienie przepływu stałej ilości wody 
przez kocioł również wtedy, gdy zamykają 
się zawory termostatyczne. 
Dzięki temu praca pompy obiegowej może 
być stabilna. Od strony instalacji zawór 
nadmiarowo-upustowy stabilizuje ciśnie-
nie w pozostałych otwartych zaworach ter-
mostatycznych. Dzięki temu nie muszą one 
dławić zbyt wysokiego ciśnienia i nie po-
wodują hałasu.

FONDITAL: Często kiedy instalacja grzewcza 
zaczyna być hałaśliwa, winę natychmiasto-
wo zrzucamy na grzejnik, niemniej jednak po 
przeprowadzeniu badań i kontroli okazuje się, 
że prawdziwe przyczyny leżą w innych czyn-
nikach, a grzejnik jest tylko nośnikiem hałasu.
Poniżej podajemy główne przyczyny takich 
niedogodności: 
– zbyt duża prędkość wody na wejściu do 
grzejnika powoduje hałas wody, która płynie 
w podobny sposób, jak przy otwartym kra-
nie;
– działanie pompy obiegowej przy nieprawi-
dłowych wartościach natężenia i ciśnienia 

generuje hałasy, które przy rezonansie poja-
wiają się zarówno w instalacji, jak i w samych 
grzejnikach;
– obecność powietrza w górnej części grzej-
nika, które zawsze będzie powodować ha-
łas pływającej wody z uwagi na fakt, że nie 
można wypełnić górnej części grzejnika;
– przepływ wody w instalacji może zakłócać 
błędna zabudowa instalacji, w której nie zo-
stała przewidziana rozszerzalność rur i dlate-
go przy każdej zmianie temperatury do grzej-
nika przechodzi dźwięk. Tą niedogodność 
można łatwo wyeliminować przez zastoso-
wanie zaizolowanych rur kompensujących 
rozszerzalność;
– hałasy podobne do uderzeń metalicznych 
mogą być powodowane przez błędną kom-
pensację rozszerzalności cieplnej grzejników 
wynikającą z nierównego rozmieszczenia 
punktów zawieszenia oraz uchwytów.
Dodatkowe zalecenia w celu uniknięcia ha-
łasów w grzejnikach: 
• dobrać właściwe średnice przewodów, 
obliczyć przepływy i opory w instalacji,
• dokonać regulacji na zaworach regulacyj-
nych i termostatycznych,
• w miejscach koniecznych stosować odpo-
wietrzniki, w szczególności na grzejnikach.

RETTIG HEATING: Najlepszą metodą przeciw 
powstawaniu kamienia kotłowego w grzejni-
ku dekoracyjnym jest utrzymywanie instala-
cji w taki sposób, żeby nie mógł w ogóle po-
wstać. 

Jak usunąć kamień z grzejnika 
dekoracyjnego? 

Grzejniki dekoracyjne na 
lata, czyli jakie jest najlepsze 
zabezpieczenie korozyjne 
grzejników? 

W jaki sposób podłącza się 
grzejnik dekoracyjny do instalacji 
c.o.. Na co zwrócić uwagę (gdzie 
jest zasilanie a gdzie powrót, czy 
blokiem zaworowym, czy tak jak 
grzejnik łazienkowy po skraju)?

http://www.instalreporter.pl
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NOWY GRZEJNIK FREEDOM
Wolność wyboru funkcji 
zastosowania i koloru

Jaga Polska • T 22 672 88 82 • info@jaga.com.pl • www.jaga.com.pl

FONDITAL: Przy montażu grzejników deko-
racyjnych należy przestrzegać zasad zawar-
tych w instrukcjach producentów oraz  
w obowiązujących przepisach i normach. 
W szczególności należy pamiętać, że:
• grzejniki mogą być instalowane w instalacjach 
centralnego ogrzewania, gdzie są zachowane 
zalecane przez producenta temperatury czyn-
nika grzewczego. Głównie chodzi o nie przekra-
czanie maksymalnych wartości temperatury.
• maksymalne ciśnienie w instalacji nie może 
być wyższe niż ciśnienie pracy grzejników, któ-
re jest podawane przez poszczególnych pro-
ducentów i najczęściej zawiera się w zakresie 
od 6 bar (600 kPa) do 16 bar (1600 kPa).
• każdy grzejnik powinien mieć zawór odpo-
wietrzający.
• grzejniki powinny zostać zainstalowane  
z zachowaniem następujących odległości:
- od podłogi 12 cm (z wyjątkiem modeli, któ-
re mają w konstrukcji nóżki),
- od ścianki tylnej 2-5 cm,
- od ewentualnej wnęki, półki lub parapetu 10 cm.
Pod względem hydraulicznym grzejniki deko-
racyjne mogą być podłączone do instalacji 
grzewczej w następujący sposób:
- z wlotem wody od góry i wylotem od dołu, 
co zapewnia najlepszą wydajność cieplną,
- z wlotem i wylotem wody od dołu (jak na 
rysunku poniżej),
- za pomocą zaworu jedno- lub dwururo-

wego.
W przypadku 
podłączania 
grzejników do 
instalacji  
z wlotem i wy-
lotem wody od 
dołu lub przez 
zawór jedno- 
albo dwururo-

wy należy dostosować się do wskazówek za-
wartych w instrukcjach montażu producenta.

VOGEL&NOOT: Każdy producent grzejników 
dekoracyjnych ma własny system zawieszeń 
do każdego rodzaju grzejnika, uwzględniają-
cy typ grzejnika, jego wagę, wysokość, sze-
rokość i dostosowanych do odpowiedniego 
montażu grzejnika na ścianie. Zazwyczaj są 
one już w komplecie. 
Konstrukcja ściany ma duże znaczenie pod-
czas montażu grzejnika dekoracyjnego. 
Ściana zewnętrzna może być wykonana  
z różnych materiałów budowlanych np. z ce-
gły pełnej, pustaków porowatych i ceramicz-
nych, betonu komórkowego, silikatów i innych, 
podobnie ściana wewnętrzna od cegły peł-
nej, dziurawki, bloczków z betonu komórko-
wego, po zwykłe płyty gipsowo-kartonowe 
wykonane w technologii profili pionowych i po-
ziomych wypełnionych np. wełną mineralną.
Grzejniki dekoracyjne dostarczane są wraz  
z kompletem zawieszeń, w skład których wcho-
dzą śruby, wkręty i kołki rozporowe wystarcza-
jące dla ścian z cegły pełnej lub ceramicznej. 
W przypadku innej konstrukcji ściany należy po 
prostu zmienić kołki i wkręty, które będą odpo-
wiadać konstrukcji ściany – np. przy ścianie po-
rowatej zastosować można tzw. borkonsole,  
a w przypadku płyt gipsowo-kartonowych 
odpowiednio je wzmocnić w miejscach 

Jaki system zawieszeń jest  
w grzejniku i czy należy 
sprawdzać konstrukcję ściany 
i wtedy wymieniać system 
zawieszeń na inny? 

http://www.jaga.com.pl
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R-Tronic 
Lepszy klimat pomieszczenia  
i oszczędność energii 
niskim nakładem!

Klimat pomieszczenia tj. temperatura, 
wilgotność i stężenie dwutlenku 
węgla (CO2) mają ogromny wpływ na 
samopoczucie przebywającej w nim osoby. 
Nadmierna wilgotność grozi w dłuższej 
perspektywie uszkodzeniem budynku (np. 
wskutek ognisk pleśni). Bezprzewodowy 
sterownik pomieszczeniowy „R-Tronic” 
może być użyty do zwiększenia efektywności 
zagospodarowania energii zużywanej  
w budynku. Użytkownik otrzymuje dokładne 
informacje dotyczące jakości powietrza 
w pomieszczeniach i wskazówki do jej 
ew. poprawy (np. poprzez otwarcie wzgl. 
zamknięcie okna), dzięki czemu można 
uniknąć niepotrzebnego wietrzenia 
pomieszczeń i marnotrawstwa energii. 
To tylko jedno z wielu rozwiązań 
technicznych, które Oventrop proponuje 
wykonawcom i użytkownikom instalacji 
grzewczych, chłodniczych i wody pitnej.
OVENTROP Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B 
05-850 Ożarów Maz. 
www.oventrop.pl
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montażu zawieszeń specjalną konstrukcją. 

RETTIG HEATING: Systemy mocujące grzejnik 
są zazwyczaj ściśle związane z grzejnikiem. Ich 
konstrukcja gwarantuje pewny i bezpieczny 
montaż. Elementami podlegającymi wymianie 
powinny być śruby i kołki montażowe. Jeśli sta-
nowią wyposażenie zestawu montażowego, 
to zwykle są przeznaczone do ścian betono-
wych. Dla innych materiałów konstrukcyjnych 
ściany należy użyć właściwych dla niego koł-
ków i śrub zachowujących jednocześnie wszel-
kie parametry dołączanych oryginalnie.

RETTIG HEATING: Z uwagi na duży ciężar 
grzejnik dekoracyjny, szczególnie o konstrukcji 
pionowej może stanowić poważne zagrożenie 
dla użytkownika. Dla uniknięcia tego rodza-
ju zdarzeń producenci stosują dodatkowe za-
bezpieczenia dla swoich produktów. Mogą to 
być specjalne blaszki blokujące mocowanie  
w pozycji uniemożliwiającej zrzucenie grzejni-
ka z zawieszeń, łańczuszki utrzymujące, w sytu-
acji awaryjnej, grzejnik w pozycji pionowej lub 
decydują się na opracowanie mocowań de-
dykowanych dla konkretnych modeli, a któ-
rych jedną z funkcji jest utrzymanie grzejnika, 
nawet poddanemu ekstremalnym obciąże-
niom zewnętrznym, w bezpiecznej pozycji. 

FONDITAL: W celu zagwarantowania właściwe-
go montażu grzejnika dekoracyjnego potrzeb-
ne są niezbędne akcesoria, które należy zaku-

pić wraz z grzejnikiem, jeśli nie są dostarczane  
w komplecie wraz z nim. Należy zastosować od-
powiednia liczbę uchwytów, tak aby zamonto-
wany grzejnik był stabilny podczas pracy i nie 
odpadł ze ściany. Generalnie są to te same lub 
podobne akcesoria, które stosujemy do grzejni-
ków standardowych. Tak przynajmniej jest  
w przypadku grzejników dekoracyjnych alumi-
niowych. Podstawowy element to uchwyt, na 
którym wisi grzejnik i jest on najczęściej przymo-
cowany do ściany za pomocą kołka rozporo-
wego. Może on występować w sprzedaży jako 
pojedynczy ele-
ment lub w zesta-
wie z innymi akce-
soriami.
Przed montażem 
należy sprawdzić 
konstrukcję ścia-
ny, czy jest odpo-
wiednia do dane-
go grzejnika. Jeśli 
ściana jest za sła-
ba, aby przejąć 
cały ciężar grzej-
nika, należy zasto-
sować rozwiąza-
nie z dodatkową 
konstrukcją no-
śną w postaci od-
powiednich kon-
strukcji, podpór, 
nóżek, itp. Te do-
datkowe ele-
menty muszą się 
odpowiednio 
komponować  
z grzejnikiem 
i stanowić wraz 
z nim element de-
koracyjny.

RETTIG HEATING: Zazwyczaj do usunięcia 
zabrudzeń z grzejników dekoracyjnych wy-
starczy miękka zwilżona wodą ścierecz-
ka. Do silniejszych zabrudzeń można stoso-
wać łagodne detergenty, jakich używamy 

w gospodarstwie domowym. Środki spe-
cjalistyczne, nawet jeśli są dedykowane 
do konkretnej powierzchni, zawsze należy 
przetestować w niewidocznym miejscu na 
grzejniku. 
Składniki chemiczne mogą wchodzić w re-
akcje z warstwą wykończeniową i tym sa-
mym spowodować nieodwracalne zmiany 
w kolorze lub strukturze lakieru. Bezwzględ-
nie nie wolno używać środków o właściwo-
ściach ściernych lub narzędzi o ostrych kra-
wędziach. 

W jaki sposób grzejniki 
dekoracyjne są zabezpieczane 
przed „odpadnięciem” ze ściany?

Jak utrzymywać czystość na 
powierzchni grzejnika i czy 
można stosować np. detergenty?

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
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nymi nowatorskimi produktami: grzejnikiem 
Knockonwood, którego obudowa wykonana 
została z naturalnego drewna (z lasów z eko-
logicznym certyfikatem FSC) oraz artystycz-
nym grzejnikiem Heatwave w formie orna-
mentu. Niezwykły grzejnik-koronka wykonany 
z betonu, zyskał rzesze wielbicieli na całym 
świecie i jest ozdobą nie tylko wielu wnętrz, 
ale też eksponatem wystaw, a nawet boha-
terem książek z dziedziny designu.
Fenomenem grzejników Jaga jest nie tylko 
to, że są piękne i oryginalne, ale również to, 
że świetnie grzeją. Absolutnie unikatowym 
urządzeniem na rynku jest najnowszy grzejnik 

  Dariusz Majchrzak

Crossroads w kształcie labiryntu, 
wykonany ze stali szczotkowanej 

Iguana – jeden z liderów sprzedaży oraz 
lider w kategorii wyróżnień za wzornictwo

Artystyczne 
grzejniki Jaga

Grzejniki 
dekoracyjne 

Jaga zdobią, intrygują, zwracają uwagę 
swoją formą i materiałem oraz – co najważniejsze 
– grzeją tak wydajnie, że mogą być jedynym 
źródłem ciepła w pomieszczeniu.

Rok później na rynek trafiły grzejniki Iguana – 
absolutny hit wzorniczy i sprzedażowy Jaga. 
Grzejniki Iguana inspirowane dziecięcym ry-
sunkiem słońca otrzymały wiele nagród za 
wzornictwo (IF Design, nagroda targów ISH), 
znalazły się również wśród eksponatów Mu-
zeum Sztuki Współczesnej w Ghent.
W XXI wiek marka Jaga wkroczyła z kolej-

  Jaga jest pionierem nie tylko w dziedzinie 
projektowania technologii grzewczej ale rów-
nież w projektowaniu form grzejników. W 1997 r. 
wyprodukowała Geo, pierwszy na świecie 
grzejnik z obudową z naturalnego kamienia, 
który zachwycił nie tylko klientów ale i wiel-
bicieli dobrego wzornictwa zdobywając zło-
ty medal za stylistykę na targach w Paryżu. 

Grzejnik Heatwave

http://www.instalreporter.pl


37k w i e c i e ń  2 0 1 4  ( 0 4 )  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

producenta o nazwie Vertiga, który osiąga 
olbrzymie moce pozwalające mu być jedy-
nym źródłem ciepła w pomieszczeniu. Grzej-
nik wyposażony jest w ekonomiczne wymien-
niki ciepła Low-H2O ustawione pionowo,  
z lewej i prawej strony. Grzejnik zasysa powie-
trze górą i dołem, a wydmuchuje bokami,  
na całej swojej wysokości. Taki sposób dzia-
łania sprawia, że pomieszczenie jest szybko  
i efektywnie nagrzewane (z badań Jagi wy-
nika, że jest 9 razy szybciej niż w przypadku 
klasycznego grzejnika dekoracyjnego). Wy-
sokie wydajności to zasługa wymuszonego 
obiegu powietrza (system DBE), który gene-
rowany jest przez wysokiej klasy wentylato-
ry osiowe sterowane elektronicznie. Gdy czuj-
nik wykryje, że temperatura w pomieszczeniu 
różni się od zaprogramowanej w systemie, 
uruchamia nadmuch ciepłego powietrza, 
który zwiększa wydajność grzejnika.  

Jaga Polska sp. z o.o
ul. Zwycięzców 28 lok. 26 
03-938 Warszawa
tel.: 22 672 88 82, faks: 22 350 66 78 
info@jaga.com.pl
www.jaga.com.pl

Twine Piano w kolorach black & white

Geo z granulatu naturalnego kamienia Vertiga – supermoc w pięknej formie

Knockonwood z obudową z drewna
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Vaillant Saunier Duval wspiera podopiecz-
nych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce  
w ich potrzebach. 

We wrześniu 2013 r. firma bezpłatnie doko-
nała przeglądów systemów ogrzewania oraz 
wymieniła instalację grzewczą na nową  
w jednym z domów w SOS Wiosce Dziecię-
cej w Biłgoraju. Domy w wioskach są naj-
ważniejszym miejscem dla podopiecznych. 
To w nich mieszkają rodziny SOS, tam dzieci 
przebywają na co dzień, bawią się, uczą, 
odpoczywają. Dlatego podstawą jest za-
pewnienie odpowiedniej temperatury  
w domach, która zagwarantuje poczucie 
komfortu i wygody. 
Nowe urządzenia grzewcze pozwolą pła-
cić niższe rachunki za energię elektryczną i 
ogrzewanie, są wydajne, a przy tym przyja-
zne dla środowiska. 
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. będzie suk-
cesywnie modernizował instalacje grzewcze 
w pozostałych SOS Wioskach Dziecięcych 
oraz regularnie przeprowadzał przeglądy 
techniczne. 
Firma chce pomagać tym, którzy najbardziej 
tego potrzebują. Bardzo ważne we współ-
pracy z organizacją charytatywną jest zrozu-
mienie potrzeb oraz rozwiązywanie proble-
mów. Odpowiedzialność społeczna w tym 
przypadku przejawia się poprzez dbałość 
o najmłodszych w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb, jedną z nich jest m.in. ogrze-
wanie i zapewnienie ciepłej wody  
w budynkach mieszkalnych. 

Vaillant wspiera  
SOS Wioski Dziecięce
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Ciepło i elegancja w jednym
Myśląc o eleganckim, nowoczesnym grzej-
niku dekoracyjnym, którzy spełni nie tylko 
oczekiwania estetyczne, ale będzie też za-

pewniał optymalną temperaturę wnętrz 
zimą, zdecydujmy się na wysoką jakość. 
Purmo proponuje niezwykle estetyczne grzej-
niki dekoracyjne, np.: Kos, Faro lub Tinos  
i Paros, które charakteryzują się niezwykłym 
designem i z pewnością zaspokoją potrzeby 
najbardziej wymagających klientów. Purmo 
Kos i Faro to dekoracyjne grzejniki przezna-
czone przede wszystkim do nowoczesnych 
wnętrz. Obydwa te modele mają formę pro-
stej i eleganckiej płyty – dostępne są w wersji 
poziomej oraz pionowej. Różnią się natomiast 
płytą przednią. Dla osób, które cenią sobie 
luksusowe i połyskujące wykończenia idealny 
będzie model Kos – całkowicie gładki. Pły-
ta przednia grzejnika Faro ma zaś delikatnie 

Grzejniki dekoracyjne Purmo – 
moc i design w jednym

  Robert Skomorowski

  Estetyka wnętrz jest równie ważna, jak ich 
funkcje i użyteczność. Grzejniki dekoracyj-
ne projektowane są z myślą o upiększaniu 

wnętrz, jednak zdarza się, że zbyt wyszukana 
forma utrudnia zapewnienie optymalnego 
rozkładu ciepła w pomieszczeniach.  
Wybierając grzejnik dekoracyjny dobrze jest 
zwrócić uwagę nie tylko na ciekawe i ory-
ginalne kształty, ale także na moc grzew-
czą. Te dwa czynniki nie zawsze idą w parze. 
Wielu projektantów daje się ponieść fantazji 
i prześciga się w coraz bardziej wymyślnych 
kształtach, zapominając, że nie każda forma 
będzie w stanie przekazać do wnętrza wy-
starczająco dużo ciepła.

Podstawowym kryterium przy wyborze grzejnika powinno być to, że ma 
zapewniać ciepło w domu. Jednak w XXI wieku stawiamy nie tylko na 
funkcjonalność, ale i design. Nowoczesne grzejniki dekoracyjne cechuje 
efektowna forma, co nie musi wykluczać ich podstawowej funkcji. 

Design to nie wszystko

Wybierając idealny grzejnik, który bę-
dzie ozdobą wnętrza zwróćmy uwagę 
na jego moc grzewczą. To najważniej-
szy aspekt, który przecież decyduje  
o roli grzejnika. Dobór odpowiedniej 
wielkości grzejnika powinien zawsze 
opierać się na danych z projektu insta-
lacji centralnego ogrzewania. Jeśli nie 

posiadamy odpowiedniej dokumenta-
cji, to warto skorzystać z porady produ-
centa lub z programu komputerowe-
go umożliwiającego poprawny dobór 
grzejnika. Deficyt mocy jest najszybciej 
uwidaczniającą się „usterką”, a jej usu-
nięcie wiąże się zazwyczaj z wysokimi 
kosztami.

Faro

Kos
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przetłoczenia. Estetyczny design urządzeń 
objawia się również zaokrąglonymi obudo-
wami bocznymi oraz ażurową kratką zakry-
wającą górę grzejnika. Grzejniki dostosuje-
my do wnętrza nie tylko wymaganą mocą 
grzewczą, ale także rozmiarami. Ciekawost-
ką jest wersja wykończenia „inox” z przednią 
płytą wykonaną ze stali nierdzewnej, dzięki 
czemu ma oryginalną stalową barwę. 
Faro z przetłoczoną płytą przednią sprawdzi 
się w mieszkaniach urządzonych w stylu mini-
malistycznym czy rustykalnym. W zależności 
od wybranego koloru podkreśli te elemen-
ty wnętrza, na które chcemy zwrócić uwagę. 
Stalowy nada surowości, a jednocześnie ele-
gancji i lekkości. Co ważne, grzejniki Purmo 
można wybrać w dowolnym kolorze spośród 
barw palety RAL.

Surowość  
i klasyka  
formy
Dla osób cenią-
cych klasyczne 
wnętrza i prosto- 
tę dobrymi pro-
pozycjami będą 
grzejniki dekora-
cyjne Purmo  
Tinos i Paros.  
W obu modelach 
płyta czołowa  
i osłony boczne 
są wytwarzane 
jako jeden ele-
ment, pozbawio-
ny wszelkich łą-
czeń i spawów. 
Nadaje to bry-
le grzejnika spój-
ność i łagodzi 
przejścia pomię-

dzy liniami. W modelach Tinos i Paros za-
stosowano specyficzny sposób montażu – 
bardzo blisko ściany – po zamontowaniu 
stanowią zintegrowany z przestrzenią ele-
ment dekoracyjny wnętrza.  

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Paros

Mood i Tribeca 
– aluminiowe grzejniki 
dekoracyjne Fondital

  Jerzy Luc

  Grzejnik Mood charakteryzuje się deko-
rem kwiatowym, umieszczonym zarówno na 
dolnej, jak i górnej części poszczególnych 
jego elementów. Jest on dodatkowo do-
stępny w wersji z odlewanymi nóżkami  

Firma Fondital, wiodący 
producent grzejników 
aluminiowych, wprowadził 
nową gamę grzejników 
dekoracyjnych o nazwie 
handlowej Mood i Tribeca. 
Nowa linia aluminiowych 
grzejników dekoracyjnych, 
jako owoce doświadczenia 
i technologii Fondital, są 
produktami wysokiej jakości,  
o awangardowej technologii 
oraz doskonałą mieszanką 
lekkości, innowacji i estetyki. 
Wzornictwo grzejników Mood  
i Tribeca nawiązuje do stylu 
minionych lat. 

Tribeca

http://www.instalreporter.pl


40k w i e c i e ń  2 0 1 4  ( 0 4 )  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

w modelach przy rozstawie w osi od 1000 
do 2000 mm. Natomiast grzejnik Tribeca 
jest w całości gładki bez żadnych elemen-
tów dekoracyjnych. Uwzględniając ocze-
kiwania klientów pod względem stylistycz-
nym, Fondital proponuje szeroką gamę 
kolorów i wykończeń. Gama kolorów składa 
się z 24 odcieni, które są dostępne w nastę-
pujących wykończeniach: lśniący, matowy, 
teksturowany matowy i perłowy.

Gama modeli

Modele Mood i Tribeca są produkowane  
w bardzo szerokiej gamie, zarówno pod 
względem wysokości, jak i szerokości, któ-
ra zależy od liczby skręconych pojedyn-
czych elementów w zestawie. Wymiary po-
jedynczego elementu w zestawie wynoszą: 
szerokość – 50 mm, głębokość – 90 mm, 
średnica przyłącza – 1”. Ze względu na wy-
sokość całkowitą mamy do wyboru 23 mo-
dele, od 284 do 2049 mm i odpowiadającą 
im wielkość rozstawu przyłączy w osiach od 
235 do 2000 mm. Pod względem szerokości 
grzejniki są dostępne już od 4 elementów 
dla wszystkich wysokości. Natomiast maksy-
malna liczba elementów w zestawie zależy 
od wysokości danego modelu (patrz tabe-
la obok).

Zalety, zastosowanie, gwarancja

Zastosowane rozwiązania technologicz-
ne na etapie produkcji pozwalają na mon-
taż grzejników w instalacji wykonanej z 
tworzyw sztucznych, stali i miedzi. Bez ogra-
niczeń można je stosować w nowoczesnych 
instalacjach z termostatycznymi zaworami 
grzejnikowymi. 

Grzejniki te stanowić będą wtedy nie tylko 
wysokowydajne źródła przyjaznego dla użyt-
kownika ciepła, lecz także elegancki ele-
ment wystroju każdego wnętrza.
Przy wyborze grzejnika użytkownik ma do 
dyspozycji oprócz walorów stylistycznych 
możliwość bardzo szerokiej konfiguracji w róż-
ne zestawy. Może to być zestaw bardzo wy-
soki z niewielką liczbą skręconych elementów 
począwszy od dwóch lub tam, gdzie mamy 
do dyspozycji więcej miejsca, możemy zasto-
sować grzejnik niski z większą liczbą elemen-
tów. Wszystko zależy od gustu użytkownika, 
przeznaczenia pomieszczenia i jego końco-
wego wystroju.
Grzejniki mogą być stosowane w wodnych 
instalacjach centralnego ogrzewania, w któ-
rych temperatura nie przekracza 100°C oraz 

maksymalne ciśnienie pracy wynosi 16 bar 
(1600 kPa).
Na modele grzejników Mood i Tribeca Fon-
dital udziela 15 lat gwarancji na wady fa-
bryczne. Tak długa gwarancja może być 
udzielona, ze względu na zastosowanie spe-
cjalnej powłoki antykorozyjnej Aleternum. 
Aleternum to rodzaj żywicy, którą jest po-
kryta komora wodna. Dzięki temu grzej-
niki mogą być stosowane w instalacjach 
mieszanych. Każde opakowanie grzejni-
ka zawiera instrukcję instalacji oraz warun-
ki gwarancji. W swojej ofercie do tych grzej-
ników, firma Fondital posiada odpowiednie 
dodatkowe akcesoria pozwalające na szyb-
ki i prawidłowy montaż.  

Modele
Możliwa  
konfiguracja  
zestawu

235 – 335 – 350 – 435 – 
500 – 535 – 600 

od 4 do 20  
elementów

685 – 700 – 800 – 835 od 4 do 16  
elementów

900 – 935 – 1000 – 
1135 – 1200 – 1400 
1435 – 1600 – 1735 – 
1800 – 1935 – 2000

od 4 do 9  
elementów

Mood

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a
32-050 Skawina 
tel. 12 256 27 60
www.fondital.it/pl
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  Aktualne wymagania odnośnie 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
–  bez pozwolenia na budowę,  
ale ze zgłoszeniem…

W myśl art. 30. ust. 1. Prawa budowlanego 
„Budowa indywidualnej przydomowej oczysz-
czalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/
dobę nie wymaga pozwolenia na budowę”. 
W dalszej kolejności zgodnie z rozporządzeniem 
ministra środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. 
(Dz.U. 140/01 poz. 1585) w sprawie rodzajów in-
stalacji, których eksploatacja wymaga zgłosze-
nia, w wykazie odnajdujemy przywołane powy-
żej przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Pod pojęciem zgłoszenia budowlanego ro-
zumiemy podanie informacji właściwemu or-
ganowi (Starostwo Powiatowe) faktu budowy 
i zgłoszenia eksploatacji do swojej gminy. 
Pamiętajmy również o tym, że zasadność sto-
sowania przydomowych oczyszczalni ście-
ków jest tylko wtedy, gdy plan zagospodaro-
wania przestrzennego nie wyklucza takiego 
rozwiązania, a działki budowlane nie mają 
możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyj-
nej, przy czym nie dopuszcza się stosowania 
takich oczyszczalni na obszarach podlegają-
cych szczególnej ochronie środowiska i nara-
żonych na powodzie oraz zalewanie wodami 
opadowymi.

Tryb zgłoszenia

Tryb zgłoszenia poprzedzający budowę przy-
domowej oczyszczalni ścieków zaczyna się 
od Starostwa Powiatowego Wydziału Geo-
dezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nie-
ruchomościami, gdzie należy wybrać map-
kę sytuacyjno-wysokościową (koszt ok. 50 zł), 
na której należy nakreślić koncepcję progra-
mowo-przestrzenną (wrysowanie oczyszczal-
ni ścieków można wykonać również samo-
dzielnie).
W Wydziale Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego pobieramy druk 
oświadczenia o prawie własności do działki, 

Jak wybudować oczyszczalnię ścieków mimo zakazów? 

Tereny bez kanalizacji  
a zakaz budowy przydomowych  
oczyszczalni ścieków – …analiza  
ciekawego przypadku praktycznego

  Justyna Pytkowska

W niniejszej publikacji opisujemy przypadek inwestora, który na terenie bez możliwości 
podłączenia swojego domu do sieci kanalizacyjnej chciał wybudować przydomową oczyszczalnię 
ścieków... Spotkał się jednak ze sprzeciwem organów administracji, przeszedł długą drogę sądową i WYGRAŁ! Historię  
tę i argumentację z powodzeniem można wykorzystać jako przykład dla kolejnych inwestorów, którym w przyszłości 
organy administracji w podobny sposób będą chciały utrudnić zastosowanie przydomowych oczyszczalni. 

studnia wody pitnej

granica działki / ulica

drzewo

min. 15 m

min. 3 m

min. 30 m

min. 2 m

Schemat usytuowania przydomowej oczyszczalni na działce 

Schemat mapki
Pobierz

Druk zgłoszenia
Pobierz
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na której ma być zbudowana oczyszczalnia 
lub kopię wypisu z rejestru gruntów (w tym 
celu potrzebne będą numery działek z ksiąg 
wieczystych).
Wypełniamy druk zgłoszenia budo-
wy oczyszczalni ścieków (druk najczę-
ściej można pobrać ze strony producenta 
oczyszczalni). Dołączamy projekt bu-
dowlany z uwzględnieniem opisu postę-
powania z oczyszczonymi ściekami, test 
perkolacyjny określający stopień prze-
puszczalności gruntu, folder oczyszczalni, 
świadectwa jakości urządzenia (deklara-
cja zgodności z normą  12566-3). Jeśli zrzut 
oczyszczonych ścieków przewidywany jest 
poza granicę działki, do Wydziału Ochro-
ny Środowiska Starostwa Powiatowego na-
leży złożyć operat wodno-prawny wraz  
z wnioskiem o wydanie pozwolenia wod-
no-prawnego.
Kompletne dokumenty składamy w Wydzia-
le Architektury i Budownictwa Starostwa Po-
wiatowego, który ma 30 dni na wyrażenie 
sprzeciwu. Brak odpowiedzi w tym terminie 
oznacza zgodę na budowę oczyszczalni. Do 
budowy należy przystąpić w okresie do 2 lat 
od określonego w zgłoszeniu terminu rozpo-
częcia.

Gdzie zlokalizować POŚ  
na działce?

W przypadku obecności na działce studni 
wody pitnej dodatkowo należy zakreślić za-
kres min. 30 m strefy oddziaływania od prze-
wodu rozsączającego do istniejących studni 
wody pitnej, w tym również znajdujących się 
na sąsiednich działkach. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków wyma-
gają spełnienia też dodatkowych aspektów, 
które wynikają z rozporządzenia ministra in-

frastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie, w tym rozdz. 7 § 36.
W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej 
i rekreacji indywidualnej odległości urzą-
dzeń sanitarno-gospodarczych, o których 
mowa w ust. 1, powinny wynosić co naj-
mniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomiesz-
czeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, 
przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych 
w zabudowie jednorodzinnej,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) 
lub ciągu pieszego – 2 m.
Oczyszczalnię przydomową można zbudo-
wać w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
jednorodzinnych, pod warunkiem wypro-
wadzenia ich odpowietrzenia przez instala-
cję kanalizacyjną, co najmniej 0,6 m powyżej 
górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych  
w tych budynkach. 
Odległość oczyszczalni przydomowej od 
granicy działki może być mniejsza od 2 m, je-
żeli graniczy z inną oczyszczalnią przydomo-
wą i spełnione są jednocześnie 2 niżej wy-
mienione warunki: 
1) odległość od studni, licząc od osi studni 
wynosi – co najmniej 15 m, 
2) odległość od studni, licząc od osi stud-
ni wynosi – co najmniej 30 m do najbliższe-
go przewodu rozsączającego kanalizacji in-
dywidualnej, jeżeli odprowadzone są do niej 
ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu 
określonym w rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wa-
runków, jakie należy spełnić przy wprowa-
dzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz  
w sprawie substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego (Dz. U Nr 137, 
poz. 984 z 2006 r.) – mogą to być np. studnie 
chłonne. 
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ROTH MS TWINBLOC
Biologiczne przydomowe
oczyszczalnie ścieków
oparte na technologii 
hybrydowej

ROTH MS COMPACT
Oczyszczalnie ścieków  
z technologią oczyszczania  
opartą o metodę osadu  
czynnego w reaktorze SBR

Życie pełne energii
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Dlaczego nie wolno wybudować POŚ na terenie bez kanalizacji? 
Opis ciekawego przypadku z praktyki
Celem wprowadzenia do tematu konieczne 
było przedstawienie szeregu informacji z kil-
ku aktów prawnych z zakresu przepisów bu-
dowlanych. W ten sposób powstała czytelna 
instrukcja: schemat działania dla inwestora.
Szkoda tylko, że pomimo tych jasnych przepi-
sów, niejednokrotnie mam okazję opiniować 
właśnie zasadność do udzielenia zgody na 
budowę biologicznej oczyszczalni ścieków. 
Tak, o to na szczeblu administracji publicz-
nej toczą się nawet sądowe spory…

Odmowa 

Sedno historii, którą chciałabym opowiedzieć 
dotyczy bowiem zgłoszenia zamiaru wyko-
nania robot budowlanych, polegających na 
budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Zgodnie z zasadami inwestor dołączył do 
zgłoszenia niezbędne dokumenty, w tym 
oświadczenie o posiadanym prawie do dys-
ponowania wskazaną we wniosku nierucho-
mością, mapę syt.-wys., opinię hydrologiczną, 
w której stwierdzono, że nie przewiduje się ne-
gatywnego oddziaływania projektowanej in-
westycji na środowisko, a w szczególności na 
wody gruntowe; opis oczyszczalni ścieków. Za-
tem dostarczone zostały wszystkie niezbędne 
dokumenty opisywane w treści powyżej.
Próba zgłoszenia budowy instala-
cji przydomowej oczyszczalni ścieków 
spotkała się jednak ze sprzeciwem na 
poziomie Wydziału Architektury Urzę-
du Miejskiego, od którego inwestor od-
wołał się do wojewody, który sprzeciw 
niestety podtrzymał. Następnie sprawa 

została skierowana do wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, który decy-
zję wojewody uchylił. W ten sposób spra-
wa wróciła ponownie do wojewody celem 
podjęcia decyzji. Inwestor oczekiwał, czy 
wojewoda nie wniesie jeszcze odwołania 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Obostrzenia w miejscowym planie 
zagospodarowania terenu…

Nadmieńmy, jaki był powód odmowy 
udzielenia zgody na realizację inwestycji.
Sprzeciw prezydenta miasta do zgłaszane-
go zamierzenia budowlanego uzasadnio-
ny był niezgodnością budowy z ustalenia-
mi obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i miał 
brzmienie: „w przypadku braku technicz-
nych możliwości podłączenia obiektów 
do sieci kanalizacyjnych, przy zachowaniu 
zgodności z przepisami dotyczącymi wa-
runków sanitarnych, do czasu budowy sieci, 
dopuszcza się stosowanie zbiorników szczel-
nych, a zakazuje lokalnych oczyszczalni 
ścieków z rozsączaniem w gruncie.”
Należy przy tym zaznaczyć, że w odległo-
ści 300 m, realizowane były jednak przy-
domowe oczyszczalnie. 

Przydomowe biologiczne  
oczyszczalnie ścieków –  
analiza procesu oczyszczania

Paradoksalnie przedmiotem zgłoszenia była 
w pełni biologiczna, hybrydowa oczyszczal-

nia ścieków, której technologia oczyszcza-
nia opierała się o metodę osadu czynnego 
oraz złoża nieruchomego w reaktorze SBR. 
Zatem była to czyszczalnia, która odpowia-
dała najwyższym wymaganiom stawianym 
przez normę europejską EN 12566-3 z ozna-
kowaniem CE w zakresie sprawności oczysz-
czania, wodoszczelności, stabilności oraz 
wytrzymałości, potwierdzone badaniami  
w laboratorium notyfikowanym. 
Dodatkowo w przypadku rzeczonej 
oczyszczalni nie było potrzeby montowa-
nia drenażu rozsączającego pełniącego 
funkcję doczyszczania ścieków w gruncie. 
Cały proces oczyszczania ścieków zacho-
dził wewnątrz zbiornika, a woda opusz-
czająca układ nie wymagała już dodat-
kowych procesów doczyszczających.
Prawidłowa eksploatacja biologicznych 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
przestrzeganie wytycznych producenta do-
tyczących zasad korzystania z urządzenia, 
zapewniała otrzymanie wody na odpływie 
o parametrach odpowiadających najwyż-
szym dopuszczalnym wartościom wskaźni-
ków zanieczyszczeń określonych w załączni-
ku nr 1 – zgodnie z rozporządzeniem ministra 
środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego.
W związku z tym odbiornikiem oczysz-
czonej wody z oczyszczalni mógł być np. 
grunt (poprzez skrzynki rozsączające lub 
studnię chłonną) lub wody powierzchnio-

we (rzeka, jezioro, rów melioracyjny). 
I tu na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że nie istnieją na rynku żadne oczyszczal-
nie, które nie wymagałyby odprowadze-
nia oczyszczonej wody ze zbiornika.
Dodatkowo należy wspomnieć, że wprowa-
dzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych 
ścieków w ilości mniejszej niż 5 m3 na dobę 
na terenie będącym własnością inwestora, 
zalicza się do korzystania zwykłego i jako ta-
kie nie wymaga pozwolenia wodnoprawne-
go (art. 36.1 „Prawa wodnego”). Pozwolenia 
wodnoprawnego wymagają natomiast te 
oczyszczalnie, które odprowadzają oczysz-
czone ścieki do wód znajdujących się poza 
terenem będącym własnością Inwestora.

Problem, jaki należało wyjaśnić, 
to czy zamierzenie w postaci 
realizacji oczyszczalni ścieków 
ze studnią chłonną jest 
równoznaczne z rozsączaniem  
w gruncie?

Jedynie wówczas, gdyby plan miejscowy 
wprowadzał zakaz wszelkich oczyszczal-
ni ścieków, organy administarcji uprawnio-
ne byłyby do stwierdzenia, że inwestycja na-
rusza plan miejscowy. Próbując analizować 
otrzymaną treść wyroku sądu w przedmio-
cie sprzeciwu do robót budowlanych i w od-
niesieniu do zapisu miejscowego planu za-
gospodarowania dla rzeczonej instalacji,  
w pierwszej kolejności spróbujmy zdefiniować 
oczyszczalnię z rozsączeniem w gruncie.
Pod pojęciem lokalnych oczyszczalni ście-
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Dlaczego nie wolno wybudować POŚ na terenie bez kanalizacji? 
Opis ciekawego przypadku z praktyki
ków z rozsączaniem w gruncie należałoby 
rozumieć oczyszczalnie drenażowe, które to 
właśnie grunt wykorzystują do ostateczne-
go oczyszczenia ścieków. Drenaż rozsącza-
jący jest to układ naciętych rur z tworzywa 
sztucznego o średnicy 110 mm, które wy-
posażone są w specjalne otwory. Poprzez 
otwory ścieki powoli przesączają się do 
gruntu. Długość drenażu uzależniona jest 
przede wszystkim od liczby osób korzystają-
cych z oczyszczalni. Szacunkowa długość 
rury drenarskiej przypadająca na jednego 
mieszkańca wynosi 12-15 m oraz 15-25 m2 
powierzchni terenu, a pojedyncza rura dre-
nażu nie powinna być dłuższa niż 20-25 m. 
Ograniczeniem w stosowaniu drenażu jest 
minimalna odległość wód gruntowych od 
drenażu wynosząca w czasie najwyższego 
poziomu wód gruntowych 1,5 m.
Pragnę przypomnieć, że w przypadku 
zgłaszanej oczyszczalni w przedmiocie 
sprawy nie było potrzeby montowania dre-
nażu rozsączającego pełniącego funk-
cję doczyszczania ścieków w gruncie. Cały 
proces oczyszczania ścieków zachodził 
wewnątrz zbiornika, a woda opuszczają-
ca układ nie wymagała już dodatkowych 
procesów doczyszczających, ale jak każde 
takie urządzenie wymagało odprowadze-
nia oczyszczonej wody i inwestor wybrał 
studnię chłonną. Studnia chłonna stano-
wi pionowe złoże żwirowe otoczone geo-
włókniną. Zasada funkcjonowania studni 
chłonnej polega na tym, że do zbudowa-

nej (na ogół z betonowych kręgów) stud-
ni doprowadzana jest woda, a jej infiltra-
cja odbywa się przez dno. W części dennej 
znajduje się żwirowa zasypka o miąższości 
nie mniejszej niż 0,25-0,3 m, często docho-
dząca do połowy dolnego segmentu. Wy-
sokość studni również zależy od najwyższe-
go położenia zwierciadła wody gruntowej, 
ale w porównaniu do drenażu zajmuje sto-
sunkowo mało miejsca w rzucie!
Na korzyść inwestora przemawiało wiele ar-
gumentów, m.in. przepis o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminach, który mówił, 
że możliwe jest wyposażenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy lub przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków, gdy budowa sie-
ci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona. 
Interpretacja zapisów planu miejsco-
wego była w tym względzie nieupraw-
niona i prowadziła do naruszenia pra-
wa własności. Nie można narzucać 
inwestorowi rozwiązań w zakresie spo-
sobu odprowadzania ścieków, jeżeli 
proponowane przez niego metody nie 
są sprzeczne z ustawą.

Oczyszczalnie ścieków zgodnie  
z prawem unijnym… a polski rynek 

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym pod-
pisanym w Atenach w dniu 16 kwietnia 
2003 r., dotyczącym warunków przystą-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej:

„Od dnia przystąpienia nowe Państwa 
Członkowskie są związane postanowienia-
mi Traktatów założycielskich i aktów przy-
jętych przez Instytucje Wspólnot  
i Europejski Bank Centralny przed dniem 
przystąpienia; postanowienia te są stoso-
wane w nowych Państwach Członkow-
skich zgodnie z warunkami określonymi  
w tych Traktatach i w niniejszym Akcie (…)”. 
Jednym z tych Aktów jest „Dyrektywa 
ściekowa”, która zwraca uwagę że: 
„W przypadku, gdy ustanowienie systemu 
zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie 
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub 
spowodowałoby nadmierne koszty, należy 
zastosować pojedyncze systemy lub inne 
właściwe systemy zapewniające ten sam 
poziom ochrony środowiska”.
W powołaniu na wykładnie prawa, w tym 
art. 74 Konstytucji stanowi się, że:
„ 1. Władze publiczne prowadzą politykę 
zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne 
współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem 
władz publicznych.
3. Władze publiczne wspierają działania 
obywateli na rzecz ochrony i poprawy sta-
nu środowiska.(…)”.
W związku z powyższym przydomowe 
oczyszczalnie ścieków zapewniają taki 
sam poziom ochrony środowiska, co zbio-
rowe oczyszczalnie ścieków, a niestety nie 
można tego powiedzieć o szambach.
Zgodnie z postanowieniami Unii od  
1 maja 2004 roku nie powinno się już 
nawet udzielać pozwoleń na wykony-

wanie zbiorników bezodpływowych. 
Wymuszenie przez administrację na inwe-
storze rezygnacji z budowy jakiekolwiek 
przydomowej oczyszczalni ścieków na 
rzecz szamba w odniesieniu do zapisów 
unijnych jest wobec tego niezrozumia-
łe. Należy również zaznaczyć, że naciska-
nie do gromadzenia ścieków w zbiorniku 
bezodpływowym w porównaniu do przy-
domowej oczyszczalni powoduje koniecz-
ność ponoszenia dodatkowych nakładów 
eksploatacyjnych na wywóz nieczystości.
Reasumując, zdaniem autora niniejszej 
opinii udzielenie zgody na budowę biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków było w tym 
względzie jak najbardziej słuszne.  
Oczyszczalnia z rozsączaniem w gruncie 
(drenażowa) nie jest mianowicie tożsama  
z oczyszczalnią ze studnią chłonną.

Ciąg dalszy historii,  
czyli ...WYGRANA INWESTORA!

Zgodnie z trybem postępowania temat wró-
cił do wojewody celem ponownego rozpa-
trzenia. Treść opinii oraz rzeczowe argumen-
ty przedstawione przez inwestora okazały 
się wiążące dla organów administracji. 
W konsekwencji sprawa została wygrana 
– zapadł korzystny wyrok. Na tej podsta-
wie inwestor wystąpił do Urzędu Miejskie-
go o aneks do pozwolenia na budowę  
z zapisem o dopuszczalności zastosowania 
oczyszczalni przydomowej ujętej w projekcie. 
Zaraz po tym jak wyrok się uprawomoc-
nił, oczyszczalnia została zainstalowana.  

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków z przykładowym 
drenażem rozsączającym

Pobierz Przykładowy schemat 
konstrukcyjny studni 
chłonnej

Pobierz
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nym oraz RGB. Dodatkowo istnieje możliwość 
fabrycznego zaprogramowania określonego 
koloru na indywidualne życzenie klienta. 
Do wyboru są trzy pokrywy: prosta ze sta-
li nierdzewnej, ze wzorem Wave oraz z po-
wierzchnią do przyklejenia płytek. Pokrywa 
Wave sprawia, ze powierzchnie zakrzywione 
wydają się optycznie większe, natomiast po-
krywa do przyklejenia płytek czyni odpływ 
praktycznie niewidocznym. W zależności od 
wymagań użytkownika pokrywy są dostępne 
z podświetleniem LED jak i bez podświetlenia.  

Przemyślana technika
Najwyższa jakość materiału, nóżki montażo-

we ułatwiające zabudowę, niewielka wyso-
kość zabudowy wynosząca 80 mm do kra-
wędzi płytki gwarantują pewną zabudowę, 
zarówno w nowych budynkach jak i podczas 
renowacji istniejących instalacji. Przepusto-
wość odpływu wynosi 30 l/min z progiem  
20 mm. 

Elastyczna zabudowa 
Trzy możliwości zabudowy (w płycie gipso-
wej, w ścianie murowanej oraz przy pomocy 
gotowego modułu podłogowego oraz trzy 
możliwości podłączenia odpływu (z przodu, 
z boku po lewej lub po prawej stronie) spra-
wiają, że odpływ ścienny Scada można ła-

Innowacyjne 
odwadnianie 
powierzchni  
w łazience z odpływem 
ściennym Scada 

  Anna Stochaj

  Wyrazisty design
Jako pierwszy producent KESSEL oferuje wa-

riant podświetlany LED w czterech opcjach 
kolorystycznych: niebieskim, czerwonym, zielo-

Przemyślana technika, wyrazisty design oraz elastyczna 
zabudowa to warunki, które powinien spełniać każdy 
produkt mający wyznaczać nowe trendy w kształtowaniu 
przestrzeni. Wszystkie te cechy odnajdziemy w nowym 
łazienkowym odpływie ściennym Scada.  
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two, szybko i niezawodnie zabudować w każ-
dych warunkach budowlanych. Montaż  
w ścianie nie narusza wzoru płytek na po-
sadzce, co stanowi jego dodatkową zaletę. 

Zalety produktu 
• Niewielka wysokość zabudowy od 80 mm – 
idealne do nowych budynków oraz do reno-
wacji istniejących instalacji
• Perfekcyjne wyrównanie dzięki płynne re-
gulowanym nóżkom montażowym (wysokość 
regulacji 55 mm)
• Trzy możliwości podłączenia odpływu 
DN50
• Wyjmowany syfon zapewniający łatwe 
czyszczenie i wzorową higienę
• Wysokość zamknięcia wodnego 22 mm

• Fabrycznie zmontowane podłączenie rury 
ochronnej na kable w przypadku odpływów 
z podświetleniem LED
• Sitko na zanieczyszczenia (opcjonalnie)  
zabezpieczające odpływ przed przytkaniem. 
Więcej informacji na www.kessel.pl  

Wpusty podłogowe – porada
Jak firma Kessel zabezpiecza swoje wpusty 
podłogowe przed wysychaniem – czy są jakieś 
specjalne rozwiązania, czy tylko zamknięcie wodne?

Odpływy i wpusty łazienkowe Kessel 
mogą być wyposażone w suchy  
syfon Multistop chroniący przed po-
wstawaniem nieprzyjemnych zapa-
chów, które powstają wskutek wysy-
chania wpustów. Problem ten dotyczy 
najczęściej rzadko używanych łazie-

nek, np. przeznaczonych dla gości, 
czy łazienek z ogrzewaniem podło- 
gowym. 
Suchy syfon może być montowany  
w już zabudowanych odpływach – wy-
starczy wyjąć z odpływu syfon wodny  
i w jego miejsce włożyć syfon Multistop. 
Zasada działania jest prosta: syfon ma 
klapkę, która otwiera się samoczynnie 
podczas przepływu ścieków i pozwa-
la na ich swobodny odpływ. Następ-
nie klapa powraca do pozycji podsta-
wowej (zamkniętej) i zapobiega w ten 
sposób przedostawania się nieprzyjem-
nych zapachów z kanalizacji.
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Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl

Redukcja hałasu do poziomu poniżej 15 dB(A)

Kanalizacja 
niskoszumowa 
VESBO INCOLA PP

  O hałasie
Hałas to uciążliwe i szkodliwe dźwięki o nad-
miernym natężeniu odbierane przez ucho na-
wet przed sen, przed którymi organizm chroni 
się, zużywając ogromne ilości energii. Długo-
trwałe oddziaływanie hałasu na narządy słu-
chu może wpływać negatywnie na ogólny 

stan psychofizyczny człowieka i w efekcie po-
wodować przewlekłe zdenerwowanie, agre-
sję czy nawet zaburzenia psychiczne.
Zgodnie z normami DIN 4109, VDI 4100 i PN-
-87/B-02151/02 poziom bezpieczeństwa 
dźwięku dla instalacji sanitarnych to mak-
symalnie 30 dB(A), a w szpitalach, hotelach 

Otaczający nas nieustannie hałas 
sprawia, że niejednokrotnie marzymy 
o miejscach, w których moglibyśmy 
od niego odpocząć.  
Dom rodzinny, hotel czy sanatorium – 
tu zastosowanie znajdzie nowy system 
kanalizacji niskoszumowej VESBO 
INCOLA PP. Zarówno nowoczesne 
rozwiązania techniczne zastosowane 
w systemie kanalizacji niskoszumowej 
VESBO INCOLA PP, jak i przystępna 
cena produktu sprawiają, że warto 
zainstalować go wszędzie tam, gdzie 
oczekujemy systemów wysokiej 
jakości i braku hałasu w obiekcie.

http://www.instalreporter.pl
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- wysoka odporność na uderzenia i czynniki 
atmosferyczne, 
- klasa palności B2 (trudnopalna) zgodnie  
z normą DIN 4102,
- nie wydziela szkodliwych gazów i nie podle-
ga korozji.
Incolene to zaawansowany technologicznie 
produkt opatentowany przez niemiecki Insty-
tut Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie, powsta-
ły w wyniku prac inżynierów z Arcon Handel 
(Niemcy) i Novaplast (Turcja). Incolene, sta-
nowiący środkową warstwę rury (2), to po-
łączenie PVC, bielonego chlorkiem PP oraz 
siarczanu baru (BaSO4). Takie połączenie 
wpływa wyjątkowo korzystnie na wytłumie-
nia hałasu kanalizacyjnego.  
Uszczelki wargowe (3), w które wyposażone są 
fabrycznie rury i kształtki VESBO INCOLA, wyko-
nano z wyjątkowo elastycznego i szczelnego 
elastomeru SBR. Dzięki nim montaż rury i kształ-
tek VESBO INCOLA jest prosty i nie wymaga 
pomocy dodatkowych środków chemicznych. 
Podczas montażu rur zaleca się stosowa-
nie specjalnie zaprojektowanego i opaten-
towanego dla VESBO systemu obejm aku-

stycznych. Obejmy wyposażono we wkładki 
elastomerowe TPE – wkładki akustyczne ob-
niżające poziom hałasu.  

Budowa rury VESBO INCOLA
Ozn.: 1 – polipropylen, 2 – warstwa 
Incolene, 3 – uszczelka wargowa,  
4 – polipropyen

Przepływ [l/s] 0,5 1,0 2,0 4,0
Hałas [dB(A)] <10 <10 10 15

Redukcja 
hałasu Średnice Gęstość Maks. 

ciśnienie
Maks. 
temperatura

Odporność 
chemiczna

do 15 dB(A) 50-160 mm 1,6 g/cm3 12,6 bar przy 
20°C 95°C 2-12 pH

Tabela 2  Dane techniczne VESBO INCOLA

Tabela 1  Pomiary poziomu dźwięku 
przeprowadzone dla rur VESBO  
w Instytucie Fizyki Budowlanej  
im. Fraunhofera w Niemczech  
(certyfikat P-BA 110/2011e z 08.07.2011) 

i mieszkaniach 25 dB(A). Niskie natężenie 
dźwięku w pomieszczeniach jest coraz czę-
ściej brane pod uwagę również podczas pro-
jektowania budynków mieszkalnych. Hałas  
w kanalizacji powstaje w wyniku przepły-
wania wody i ścieków przez rury lub na sku-
tek ich uderzania w ściany na zakrętach. Sku-
teczną metodą redukcji tego typu dźwięków 
jest zastosowanie kanalizacji niskoszumowej.

VESBO INCOLA
Dzięki opatentowanej formule materiałowej, 
łączącej dobrane odmiany polipropylenu  

z wypełnieniem mineralnym, system kanali-
zacji niskoszumowej VESBO INCOLA PP obni-
ża poziom natężenia hałasu w stosunku do 
klasycznej instalacji kanalizacyjnej z PP, po-
prawiając tym samym komfort użytkowania 
instalacji w budynkach mieszkalnych. 
System VESBO INCOLA przeznaczony jest 
do kanalizacji bezciśnieniowej wewnątrz 
budowli o maksymalnej temperaturze ście-
ków do 90°C (w krótkim okresie czasu do 
95°C), takich jak: budynki mieszkalne, szko-
ły, szpitale, hotele, sanatoria, kina, biurow-
ce, a także w instalacjach przemysłowych, 
w tym również w instalacjach odprowadza-
nia ścieków agresywnych chemicznie  
(2-12 pH). Zastosowanie kanalizacji niskoszu-
mowej umożliwia znaczną redukcję hałasu  
w stosunku do tradycyjnych przewodów  
żeliwnych lub z PVC. Kanalizacja niskoszu-
mowa INCOLA redukuje hałas do poziomu 
nie większego niż 15 dB(A). 

Budowa systemu
System składa się z rur, kształtek i obejm  
w rozmiarach 50, 75, 110, 125 i 160 mm.  
Zastosowanie obejmy VESBO jest warunkiem 
koniecznym zachowania właściwości aku-
stycznych systemu. System VESBO INCOLA ma 
Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-9232/2014  
i jest zgodny z normą PN-EN 1451-1. Rury wy-
konane są z polipropylenu rozdzielonego 
specjalną warstwą tworzywa Incolene.
Warstwa zewnętrza (1) i wewnętrzna (4) wy-
konane są z polipropylenu. Jego najważniej-
sze cechy to:
- gładka, niekorodująca powierzchnia,
- odporność na temperaturę do 95°C,

Katalog VESBO 
INCOLA

Pobierz
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produkcji energii elektrycznej w Unii Europej-
skiej. Konsorcjum EurObserv’ER szacuje wzrost 
na 15,1% pomiędzy 2012 i 2013 rokiem z cał-
kowitą produkcją 234,4 TWh. W efekcie, ener-
getyka wiatrowa odpowiada za około 7,2% 
europejskiej produkcji energii elektrycznej  
(3 270 TWh), w porównaniu do 6,2% w 2012 r.  
i zaledwie 1,8% w 2004 r. Wzrost udziału ener-
gii z wiatru w bilansie energii elektrycznej na-
stapił głównie dzięki rozwojowi morskiej ener-
getyki wiatrowej, dla której współczynniki 
wykorzystania mocy są wyższe niż w przy-
padku elektrowni lądowych.

Morska energetyka wiatrowa 

W roku 2013 niemal 1,5 MW na 10 MW nowych 
mocy przypadało na morskie farmy wiatro-
we. Konsorcjum EurObserv’ER szacuje moc za-
instalowaną off-shore, przyłączoną do sieci 
w 2013 roku na poziomie 1,7 GW, co zwiększa 

całkowitą moc w morskiej energetyce wia-
trowej UE do 6,9 GW. Wielka Brytania pozosta-
je wyraźnym liderem na rynku europejskim, 
m.in. dzięki uruchomieniu morskich farm wia-
trowych London Array, Lincs, Gunfleet Sands 
3 i Teesside, jak również w wyniku częściowe-
go przyłączenia walijskiej elektrowni wiatrowej 
Gwynt y Môr. Drugie miejsce utrzymuje Da-
nia z 1,3 GW mocy zainstalowanej, dzięki peł-
nemu przyłączeniu morskiej elektrowni wiatro-
wej Anholt.
Narastający niepokój graczy na rynku mor-
skiej energetyki wiatrowej wywołują progno-
zy na rok 2014, zgodnie z danymi EWEA, licz-
ba projektów w budowie spadnie z poziomu 
czternastu w 2013 roku do jedenastu w 2014. 
Niepewności regulacyjne w Wielkiej Bryta-
nii i Niemczech blokują dalszą możliwość roz-
woju sektora. Wiele projektów zostało opóź-
nionych lub zaniechano ich kontynuacji, np. 
elektrowni wiatrowej RWE Innogy’s Atlantic 

Biuletyn Energii Odnawialnej – Energetyka Wiatrowa 

Energetyka wiatrowa ciągle na fali
  Joanna Bolesta, Anna Oniszk-Popławska, Anna Santorska

  Znaczący wpływ na globalne spowolnie-
nie tempa wzrostu nowych inwestycji miało 
zahamowanie na rynku amerykańskim spo-
wodowane opóźnionym rozszerzeniem fe-
deralnego systemu wsparcia. Również rynek 
europejski odnotował spadek tempa wzro-
stu wynikający z niepewności inwestorów od-
nośnie nowych przepisów w poszczególnych 
krajach członkowskich. Poza Stanami Zjedno-
czonymi i Europą, światowy rynek wzrastał, 
napędzany przez chiński i kanadyjski sektor 
energetyki wiatrowej.

35,6 GW – moc zainstalowana  
w energetyce wiatrowej w 2013 roku

Produkcja energii z wiatru wyraźnie wzros- 
ła w 2013 r. Wstępnie oszacowany wzrost  
w energetyce wiatrowej na świecie wyniósł 

3,5 GW (tabela), co daje 318,6 GW sumarycz-
nych mocy zainstalowanych w 2013 r. Świa-
towym liderem energetyki wiatrowej okazały 
się Chiny. Na każde 2 MW mocy zainstalo-
wanej na świecie 1 MW przypadał na ry-
nek azjatycki: 51,3% udziału w rynku świato-
wych nowych instalacji, a na drugim miejscu 
znalazł się rynek europejski (34,1%). Odwrot-
ny trend zaobserwowano w Ameryce Pół-
nocnej, gdzie w 2013 r. odnotowano mniejszą 
dynamikę wzrostu (spadek o 9,3%), na sku-
tek kryzysu na rynku w USA. Pozostałe regio-
ny świata osiągnęły 5,4% globalnego udziału 
rynkowego.
Na arenie globalnej azjatyckie i europej-
skie udziały w całkowitej mocy zainstalowa-
nej wyrównały się, jednak Europa wciąż ma 
nieznaczną przewagę (38,3% w porównaniu 
do 36,4% udziału rynku azjatyckiego). Trzecie 
miejsce przypada Ameryce Północnej (ra-
zem z Meksykiem) z 22,3% udziału mocy  
w globalnym rynku energetyki wiatrowej.
Wzrost produkcji energii w systemach on-  
i off-shore był odczuwalny poprzez zwięk-
szenie udziału energetyki wiatrowej w miksie 

W 2013 roku moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na świecie 
osiagnęła 318,6 GW. Mimo, że rynek nowo zainstalowanych mocy 
zwiększył się o 12% osiągając 35,5 GW, to w porównaniu z rokiem 2012, 
odnotowano spadek dynamiki przyrostu nowych mocy zainstalowanych. 

Porównanie obecnego trendu w odniesieniu do Krajowych Planów Działań w zakresie 
odnawialnych źródeł energii (GW). Źródło: EurObserv’ER 2014

Tabela Moc zainstalowana 
w energetyce wiatrowej  
w 2013 roku [MW] 
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Array. Niemieckie przedsiębiorstwo zadecy-
dowało ostatecznie, że ograniczenia tech-
niczne związane z budową elektrowni wia-
trowej o mocy 1,2 GW między Anglią a Walią 
spowodowałyby zbyt duży wzrost kosztów,  
a inwestycja stałaby się nieopłaclana.
Pełne informacje nt. europejskiego rynku 
energetyki wiatrowej dostępne są w najnow-
szym Biuletynie Energii Odnawialnej – Ener-
getyka Wiatrowa, na stronach Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej 
Następny Biuletyn Energii Odnawialnej –  
FOTOWOLTAIKA stała już w czerwcu 2014.  

Polski rynek na trzecim miejscu 
w Europie w 2013 r.
W 2013 roku Polska z wynikiem 892,8 MW oka-
zała się być trzecim w UE rynkiem pod wzglę-
dem wielkości przyrostu nowych mocy  
w energetyce wiatrowej, co stanowi 28,1% 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Zgod-
nie z danymi Instytutu Energetyki Odnawialnej 
(IEO), moc zainstalowana turbin wiatrowych 
w Polsce wynosi 3,4 GW, które produkują  
6,6 TWh energii. Istnieje kilka powodów osią-
gnięcia takich rezultatów. Przede wszystkim, 
Polska posiada odpowiednie warunki geo-
graficzne z bardzo sprzyjającymi strefami wia-
tru wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego, 
na wschodzie i północnym wschodzie oraz  
w górzystych regionach południowych na 
Dolnym Śląsku i niższych pasmach Karpat. 

www.ieo.pl 
przejdź

Uruchamianie od przodu  
lub od góry – pełna elastyczność 

Nowe spłuczki  
do niskich elementów  
do zabudowy podtynkowej

  Stelaże podtynkowe z serii Viega Eco Plus 
i bloki do zabudowy na mokro z serii Mono 
występują w wersjach o wysokości 1130, 980 
i 830 lub 840 mm. Spłuczki przeznaczone do 
niskich elementów są zdecydowanie bardziej 
kompaktowe od standardowych. Pomimo 
tego, wszystkie spłuczki Viega posiadają te 
same funkcje, takie jak 2-objętościowy układ 
spłukiwania. Małe spłukiwanie jest fabrycz-
nie ustawione na 3 litry, a duże na 6 litrów, 
ale w razie potrzeby ilość wody może zostać 
zwiększona nawet do 9 litrów. Te same para-
metry charakteryzują również najnowszy mo-
del spłuczki. 

Uruchamianie spłukiwania  
od przodu lub od góry,  
prosta zamiana
 
Pod względem technicznym nowa spłucz-
ka do niskich systemów zabudowy podtyn-
kowej jest niemal identyczna jak poprzed-
nie wersje. Ma wstępnie zamontowane 
przyłącze wody i niezmieniony zawór kąto-
wy. Można ją łączyć ze wszystkimi płytka-
mi uruchamiającymi z programu Visign, bez 
żadnych ograniczeń. Nowością jest wybór 
pomiędzy uruchamianiem spłukiwania od 
przodu lub od góry. Zapewnia to większą 
elastyczność podczas urządzania łazienki  
i ułatwia magazynowanie produktów  
w punktach sprzedaży. 
Spłuczka jest dostarczana z mechanizmem 
ustawionym na spłukiwanie uruchamiane 
od przodu. Operacja przestawienia mecha-
nizmu na aktywację od góry jest niezwykle 
prosta. Wystarczy usunąć zamknięcie gór-
ne, poluzować przednią część mechanizmu, 
chwytając za element łączący, umieścić  
w górnym otworze rewizyjnym i zatrzasnąć.  
Fot. Viega  

Elementy do zabudowy podtynkowej Viega o wysokości 830 lub  
840 mm pozwalają na elastyczną aranżację wnętrza łazienki. Dzięki  
nim miska ustępowa, umywalka czy bidet mogą zostać umieszczone 
pod oknem lub spadzistym dachem. Oferta firmy Viega obejmuje także 
przystosowane do nich niskie spłuczki, uruchamiane od przodu lub  
od góry. Nowa uniwersalna spłuczka do niskich elementów do 
zabudowy podtynkowej jest dostępna na rynku od kwietnia 2014 r. 

Spłuczka ma wstępnie zamontowany 
mechanizm uruchamiający spłukiwanie od 
przodu, ale w razie potrzeby możemy za 
pomocą kilku prostych ruchów przenieść 
przycisk uruchamiający na górę

Mechanizm spłukujący powinien być 
uruchamiany od przodu lub od góry
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tych okien. Specjalny czujnik w urządzeniu 
wychwytuje nadmiar zimnego powietrza 
wokół urządzenia i przerywa jego pracę  
na określony czas.

Ceny Alipsis w zależności od mocy kształtu-
ją się następująco: 1000 W – 4434 zł brutto, 
1500 W – 5068 zł brutto lub 2000 W – 5701 zł 
brutto.  

Elektryczny radiator zaawansowany technologicznie 

Alipsis – grzejnik z „czujnikami ruchu”

  Arkadiusz Myśliwiec

  Grzejnik Alipsis charakteryzuje się najwięk-
szą ilością nowinek technologicznych spo-
śród wszystkich z oferty Atlantic Polska. Dzięki 
konstrukcji elementu grzewczego wykonane-
go z żeliwa i obudowie zewnętrznej składa-
jącej się ze szklanej płyty czołowej, która po-
kryta jest cienkowarstwową folią grzewczą, 
urządzenie ma bardzo dużą inercję ciepl-
ną przypominającą swym charakterem kom-
fort cieplny znany z pieców akumulacyjnych. 
Rozwiązanie to jest patentem firmy Atlantic  
o nazwie system STI.
Radiator ten nie wytwarza cały czas ciepła, 
które zapewnia taką samą temperaturę bez 
względu na okoliczności, gdyż dzięki czuj-
nikom wie, kiedy ma ona być w pomiesz-
czeniu wyższa, a kiedy niższa. Konstruktorzy 
Alipsis wyposażyli go w cyfrowy system re-
gulacji temperatury pomieszczenia Sweet 
Control, który opiera się na pracy czujników 
ruchu i światła wykrywających obecność 
osób i zwierząt, a także porę dnia. Grzejnik 
samoczynnie obniży temperaturę, gdy sen-
sory nie wykryją ruchu w domu i kiedy za-
padnie noc.

Ok. 15% ciepła ucieka z domów przez wy-
mianę powietrza – wentylację i wietrzenie. 
Dlatego kilka modeli grzejników Atlantic Pol-
ska, m.in. Alipsis, ma funkcję wietrzenia, czy-
li automatyczny system wykrywania otwar-

Charakterystyka 
grzejnika Alipsis

- element grzewczy z żeliwa,
- cienkowarstwowa folia grzewcza umiesz-
czona na płycie czołowej grzejnika,
- system STI gwarantujący dużą inercję ciepl-
ną urządzenia,
- system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu,
- funkcja WIETRZENIE,
- czasowe obniżenie temperatury w po-
mieszczeniu,
- system SWEET Control – sensor światła i ru-
chu wykrywający obecność osób w po-
mieszczeniu, 
- cyfrowy termostat temperatury z wyświet- 
laczem LCD: 3 zakresy temperatury pracy,  
3 programy fabryczne z możliwością korekcji 
nastawy, możliwość bezpośredniej instalacji 
programatora CHRONOPASS, kompatybilny 
z systemem sterowania PASS Program, bloka-
da ustawień termostatu np. przed dziećmi,
- bezpiecznik termiczny załączany automa-
tycznie,
- obudowa przednia – szkło hartowane,
- stelaż naścienny (stal galwanizowana),
- kolor biały,
- zasilanie ~230V/50Hz.

Na polskim rynku dostępne 
są grzejniki elektryczne, 
które zapewniają ciepło 
porównywalne z tym  
z centralnego ogrzewania.  
Jeden z nich – Alipsis – 
samoczynnie zmniejsza 
temperaturę, kiedy nie ma 
nikogo w domu, jest noc lub 
podczas wietrzenia. 

Fo
t. 

At
la

nt
ic

 P
ol

sk
a

http://www.instalreporter.pl


51k w i e c i e ń  2 0 1 4  ( 0 4 )  a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I

prawie 50-letnie spłuczki i zastąpiono je no-
wymi modelami. Firma remontująca była za-
skoczona, gdyż wszystkie rury i spłuczki były 
zupełnie sprawne. Te instalacje z pewnością 
mogłyby działać jeszcze przez wiele lat.
Spłuczki podtynkowe Geberit od ponad  
30 lat produkowane są metodą rozdmucho-
wą w ramach pojedynczego procesu, dzięki 
czemu nie mają szwów. Każda spłuczka pod-
dawana jest próbom szczelności w centrum 
testowym. Ponieważ spłuczki podtynkowe 
mają bardzo długą żywotność, Geberit gwa-
rantuje dostępność części zamiennych do 
wszystkich elementów związanych z funkcjo-
nowaniem spłuczki przez co najmniej 25 lat. 
Nawet dziś dostępne są jeszcze zestawy re-

montowe do spłuczek z funkcją Stop z pierw-
szej generacji spłuczek podtynkowych.
Konferencja prasowa była okazją do przed-
stawienia rocznych wyników koncernu  
Geberit. Geberit obecny jest w 41 krajach, 

Konferencja Geberit  
– 50 lat spłuczki podtynkowej

  W 1964 r. w łazienkach zaczęto stosować 
spłuczki podtynkowe Geberit, które okaza-
ły się świetnym rozwiązaniem oszczędzają-
cym cenną przestrzeń. Jednym z pierwszych 
obiektów, w którym wykorzystano spłuczki 
podtynkowe Geberit, był Hotel Eiger w szwaj-
carskim uzdrowisku Grindelwald, gdzie  
w 1966 r. wszystkie łazienki wyposażone zo-
stały w podwieszane toalety z podtynkowymi 
spłuczkami firmy Geberit, a w tamtym okre-
sie nie była to jeszcze często stosowana tech-

nologia. Geberit rozpoczął seryjną produkcję 
podtynkowych spłuczek całkowicie ukrytych 
za ścianą zaledwie dwa lata wcześniej. Roz-
wiązanie to było pewnym wyzwaniem dla 
niektórych użytkowników, ponieważ większość 
gości nigdy wcześniej nie widziała przycisku 
do spłukiwania umieszczonego w ścianie.
Zamontowane wtedy spłuczki działały w ho-
telu do 2013 r. Przeprowadzono wtedy gene-
ralny remont pokojów hotelowych wraz z ła-
zienkami, w ramach którego zdemontowano 

Pomaganie... to nie wody lanie

50. rocznica powstania spłuczki pod-
tynkowej to okazja dla nietypowej akcji 
„Pomaganie to nie wody lanie” zaini-
cjowanej przez firmę Geberit wspólnie 
z Fundacją Przyjaciółka. Celem jest ze-
branie 50 000 zł na wsparcie Rodzin-
nych Domów Dziecka w Polsce. Zebra-
ne fundusze zostaną przeznaczone na 
opłacenie ich rachunków za wodę.
Specjalnie na potrzeby akcji zbudowa-
no ekspozytor wraz ze spłuczką pod-
tynkową Geberit, który został połą-
czony ze stroną internetową www.
pomaganietoniewodylanie.pl, dzięki 
czemu za pomocą komputera lub  
urządzeń mobilnych można kliknąć  
w znajdujący się tam przycisk spłukują-
cy. Kliknięcie przycisku spowoduje fak-
tyczne spłukanie wody w ekspozytorze, 

co można obserwować w oknie z prze-
kazem na żywo prosto z siedziby Gebe-
rit. Ekspozytor został skonstruowany tak, 
aby nie zmarnowała się ani jedna kro-
pla wody – wszystko działa w obiegu 
zamkniętym.
Spłuczka Geberit zużywa 4 litry wody 
przy użyciu dużego przycisku i jedynie  
2 litry wody przy użyciu małego przyci-
sku. Zachęcamy zatem do wybrania tej 
drugiej możliwości, ponieważ spowoduje 
to jednorazowo wirtualną oszczędność 
aż 5,5 litra wody w porównaniu do wielu 
stosowanych spłuczek w Polsce, które zu-
żywają jej aż 7,5 litra. Wirtualne oszczęd-
ności wynikające z każdego spłukania 
zostaną dodane do siebie, a następnie 
przeliczone na polskie złotówki.
www.pomaganietoniewodylanie.pl

Rok 1964: Pierwszy przycisk spłukujący 
Geberit dla spłuczek podtynkowych

Podczas gruntownej przebudowy łazienek 
w Hotelu Eiger za jedną ze ścian odkryto 
spłuczkę podtynkową Geberit z 1966 r. 
Pełniła swoją funkcję niezawodnie przez 
48 lat od momentu montażu
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na 17 zakładów 
produkcyjnych roz-
mieszczonych  
w 8 krajach.  
Aktualnie koncern 
zatrudnia 6226 
osób, w tym 56  
w Polsce. W 2013 r. 
sprzedaż produk-
tów to ogólnie wy-
nik 2,292 mln CHF, 
obroty w spółce 
polskiej to  
37,5 tys. CHF, co 
stanowi 1,6% w ob-
rocie koncernu. 
Godny odnoto-
wania jest również 
zysk operacyjny 
(EBIDTA) w 2013 r. 
wynoszący 25,9%.
Przedstawiono 
również nowości 
produktowe 2014 
roku: Monolith 
Plus – moduł sa-
nitarny do toalet; 
druga generacja 
Shower element; 
Sigma70 – przycisk 
z podnośnikiem 
hydraulicznym; 
spłuczki Omega 
do miejsc wyjątko-

wych. Na rynek właśnie wprowadzono także 
nową wersję toalety – Geberit AquaClean 
Sela stojąca. Projekt Matteo Thuna docze-
kał się kontynuacji. Klienci, którzy chcieliby 
zaprojektować łazienki w klasycznym stylu,  
ze stojącymi przyborami sanitarnymi – mają 
już taką możliwość.  

Monolith Plus

  Głównym elementem urządzenia jest wy-
konany ze stali nierdzewnej zbiornik o całko-
witej pojemności 185 litrów. Wbudowana  
w niego wężownica o powierzchni grzewczej 
2,3 m2 zapewnia wysoką wydajność – w przy-
padku pompy ciepła Aquarea o mocy 16 kW 
możliwe jest podgrzanie wody o 45oC w cza-
sie krótszym niż 25 minut. Głównemu zasobni-
kowi towarzyszy 80-litrowy zbiornik buforowy, 
który gromadzi zapas ciepłej wody, co przy-
czynia się do ograniczenia pracy pompy cie-
pła i zużywanego przez nią prądu.
Urządzenie zostało wyposażone w pompę 
cyrkulacyjną o klasie energetycznej A, grzał-
kę pomocniczą o mocy 3 kW oraz zawór trzy-
drożny do regulacji przepływu pomiędzy 
obiegiem ciepłej wody użytkowej i central-
nego ogrzewania. Wszystkie te elementy po-
wodują, że koszty użytkowania są obniżone, 
instalacja uproszczona, potencjalne błędy 
montażowe wyeliminowane, a domownicy 
mają zapewnione stałe ogrzewanie pomiesz-
czeń oraz szybki dostęp do ciepłej wody.
Zasobnik jest wykonany ze stali nierdzewnej, 
gwarantującej mu wytrzymałość przez wiele lat, 
i pokryty izolacją z poliuretanu, która ogranicza 
straty ciepła. Dzięki niej możliwa jest instalacja  
w nieogrzewanym garażu, co nie wpływa ne-
gatywnie na wydajność systemu grzewcze-
go. Estetyczna obudowa urządzenia w kształcie 
prostopadłościanu o wysokości 181 cm pozwala 
na wygodne ustawienie i zamontowanie go  
w ogólnodostępnych pomieszczeniach, takich jak 
kuchnie. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu otwiera-
nych drzwiczek przednich instalatorzy mogą  
w łatwy sposób zyskać dostęp do poszczegól-
nych podzespołów, w tym pompy cyrkulacyjnej, 
zaworu, skrzynki elektrycznej i grzałki pomocniczej.
Nowy zasobnik c.w.u. ze zbiornikiem buforo-
wym jest dostępny u dystrybutorów Panaso-
nic w cenie od 14 800 zł netto.  

Panasonic  
– nowy zasobnik 
c.w.u. ze zbiornikiem 
buforowym

  Tomasz Lenarczyk

Panasonic wprowadził do oferty nowy zasobnik 
ciepłej wody użytkowej wyposażony w zbiornik 
buforowy. Urządzenie jest przeznaczone do 
współpracy z pompami ciepła powietrze/woda z linii Aquarea zarówno 
w wersjach monoblok, jak i split. Przy ich użyciu możliwe jest stworzenie 
wydajnej instalacji, zapewniającej ciepłą wodę i ogrzewanie w nowych 
oraz remontowanych budynkach.
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pła EUCERT. Bardzo duże zainteresowanie 
wzbudziła informacja, że od początku maja 
2014 ruszają szkolenia systemu EUCERT dla 
instalatorów w Parku Naukowo Technolo-
gicznym „Euro-Centrum” w Katowicach.
Podczas konferencji przedstawiona została 
też kolejna część wytycznych projektowania, 
wykonania i odbioru instalacji z pompami 
ciepła – „Skrócona metoda obliczania rocz-
nego współczynnika efektywności SCOP dla 

sprężarkowych pomp ciepła wg wytycznych 
VDI 4650 cz. 1” oraz inne narzędzia wsparcia 
przygotowane przez PORT PC dla programu 
PROSUMENT. 
Szczególnie ważnym narzędziem jest kalku-
lator efektywności SCOP stworzony – wg wy-
tycznych PORT PC (na bazie VDI 4650 cz. 1) 
dostępny on-line na stronie www.portpc.pl
Ważnym punktem programu konferencji 
PORT PC było wystąpienie Pawła Bartoszew-
skiego z NFOŚiGW, dotyczące założeń pro-
gramu PROSUMENT i dofinansowania mikro  
i małych instalacji z OZE. Poruszono temat 
nagłych zmian wprowadzonych do pro-
gramu już po zakończeniu konsultacji spo-
łecznych. Z punktu widzenia przedstawicie-
li branży grzewczej OZE obecne założenia 
programu wykluczają z dofinansowania in-
stalacje OZE służące jako jedyne źródło (bez 
produkcji energii elektrycznej z OZE) do pro-
dukcji ciepła. Temat wzbudził wśród uczestni-
ków dużo kontrowersji czego przejawem był 
szereg pytań oraz długa i gorąca dyskusja. 

PORT PC rozdaje karty 
na rynku pomp ciepła

  Konferencja ta była kolejnym już spotka-
niem zorganizowanym przez Polską Organiza-
cję Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT 
PC) mającym na celu wypracowanie wspól-
nej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń 
dla producentów, instalatorów, przedstawi-
cieli handlowych oraz projektantów instalacji 
z pompami ciepła. 
Łącznie w spotkaniu udział wzięło ponad  
170 osób.

Tematyką konferencji objęte były istotne za-
gadnienia związane z aktualnym stanem 
oraz najbliższą przyszłością techniki grzew-
czej w Polsce, przedstawiono założenia pro-
gramu PROSUMENT, omówiono planowane 
zmiany w technice grzewczej, uwarunkowa-
ne przepisami prawnymi i ekologicznymi. 
Ważnym tematem konferencji był wpro-
wadzany w Polsce przez PORT PC program 
szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp cie-

9 kwietnia 2014 roku w czasie targów INSTALACJE w Poznaniu odbyła się Konferencja PORT PC  
„Wiedza daje przewagę. Rewolucja w technice grzewczej w 2015 roku. Czy jesteś na nią 
przygotowany?”. Ważnym tematem konferencji był wprowadzany w Polsce przez PORT PC 
program szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT. Największe zainteresowanie 
wzbudziła informacja, że od początku maja 2014 ruszają szkolenia systemu EUCERT dla 
instalatorów w Parku Naukowo Technologicznym „Euro-Centrum” w Katowicach.
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Głównym tematem kolejnego Kongresu 
PORT PC (23 września w Warszawie) będzie: 
„Rozwiązania przyszłości dostępne już 
dziś”.

„Wytyczne projektowania,  
wykonania i odbioru instalacji  
z pompami ciepła. Część 1:  
Dolne źródła do pomp ciepła”. 

Materiały zostały opracowane i wydane 
przez Polską Organizację Rozwoju Technolo-
gii Pomp Ciepła (PORT PC). Jest to pierwsze 
tego typu opracowanie na polskim rynku. 
Tworzone przez ponad 3 lata wytyczne to 
kompendium wiedzy na temat dolnych źró-
deł do pomp ciepła. Pierwsza część serii wy-
tycznych obejmuje temat dolnych źródeł do 
pomp ciepła współpracujących ze sprężar-
kowymi pompami ciepła pozyskującymi cie-
pło zawarte w gruncie. Dolne źródła ciepła 
pozyskujące ciepło z powietrza czy wody 
będą opisane w kolejnych, przygotowywa-
nych częściach.
W ponad stustronicowym opracowaniu za-
warta jest obszerna charakterystyka grun-
towych wymienników ciepła z podziałem 
na pionowe, poziome i koszowe. W poszcze-
gólnych rozdziałach poza ogólnym opisem 
technologii znajdują się szczegółowe infor-
macje dotyczące procedur projektowa-
nia i wykonywania instalacji, liczne ilustracje 
i wykresy, przykłady obliczeń, listy kontrolne. 
Ponadto wskazane zostały aktualnie obo-
wiązujące akty prawne mające wpływ na 
omawiany w wytycznych temat.
Nad wytycznymi PORT PC pracował Zespół 
Redakcyjny pod przewodnictwem prezesa 
PORT PC – Pawła Lachmana oraz wicepreze-
sa PORT PC – dr. Adolfa Mirowskiego. W skład 
zespołu wchodzi kilkunastu specjalistów  

w dziedzinie pomp ciepła posiadających 
dużą wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie 
doświadczenie praktyczne w zakresie dol-
nych źródeł ciepła. Co więcej, pozytywne 
recenzje publikacji zostały wystawione przez 
przedstawicieli instytucji naukowych: dr. inż. 
Mariana Rubika z Politechniki Warszawskiej 
oraz dr. inż. Kazimierza Wojtasa z Politechniki 
Krakowskiej.
Rangę wytycznych PORT PC podnosi reko-
mendacja dyrektora Departamentu Energii 
Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki, któ-
rej treść zamieszczona została na początku 
publikacji. W ocenie Ministerstwa Gospodar-
ki wytyczne to interesujące źródło informacji 
dla projektantów, wykonawców, studentów 
oraz użytkowników pomp ciepła. Inicjatywa 
opracowania wytycznych wpisuje się w kie-
runek realizacji Krajowego Planu Działania  
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,  
a także w działania promujące wykorzysta-
nie energii ze źródeł odnawialnych zgodnie  
z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.
Prace nad kolejnymi częściami serii wytycz-
nych PORT PC, dotyczącymi dolnych źródeł 
zostały już rozpoczęte, a ich publikacji moż-
na się spodziewać w przeciągu najbliższego 
roku. Wytyczne PORT PC dystrybuowane są 
tylko w wersji drukowanej, zamówienia moż-
na składać na stronie internetowej stowarzy-
szenia w zakładce „Wytyczne”.

Opracowane na podstawie materiałów 
PORT PC.  

Wytyczne projektowania, 
wykonania i odbioru 
instalacji z pompami ciepła 

przejdź

Targi INSTALACJE 
oraz TCS 2014 za nami

Zakończyło się największe w Europie Środkowo-Wschodniej 
spotkanie branży instalacyjnej, ciepła systemowego, zabezpieczeń, 
ochrony pracy, pożarnictwa i ratownictwa oraz sektora mediów 
elektronicznych. 
Według zebranych tuż po zakończeniu targów danych, tegoroczną 
ekspozycję odwiedziło 24 200 zwiedzających. 

  Na tegoroczną ekspozycję, złożyły się:
• Międzynarodowe Targi Instalacyjne  
INSTALACJE;
• Targi Ciepła Systemowego TCS;
• Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń  
SECUREX;
• Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,  
Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO;
• Forum Technologii Cyfrowych POZNAŃ  
MEDIA EXPO.
Swoją ofertę podczas targów prezentowało 
blisko 800 wystawców, wśród których, obok 
wiodących polskich przedsiębiorstw znaleź-
li się wystawcy z wielu krajów świata. Zna-
ni producenci i dystrybutorzy polskich oraz 
europejskich marek na targach zaprezento-
wali 500 nowości produktowych, w 11 pawi-
lonach wystawienniczych. 
Przez cztery dni teren Międzynarodowych 
Targów Poznańskich wypełniony były fa-
chowcami z poszczególnych branż, a patro-
nat nad wydarzeniem objął Janusz Piecho-
ciński, Minister Gospodarki. 

Instalacje bogate w wydarzenia
Targi to nie tylko miejsce ekspozycji nowo-
ści rynkowych i nawiązywania efektywnych 
kontaktów biznesowych, ale także arena wy-
miany myśli i doświadczeń, dyskusji na naj-
bardziej aktualne tematy oraz konkursowych 
zmagań profesjonalistów. 

IV Mistrzostwa Polski Instalatorów
Po raz kolejny targom towarzyszył Finał  
Mistrzostw Polski Instalatorów, który wzbudził 
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ogromne emocje. Przez pierwsze dwa dni 
trwały eliminacje, podczas których odnoto-
wano ponad 300 startów, a więc o 1/3 wię-
cej niż podczas ubiegłych mistrzostw.  
Najlepszych 16 instalatorów z każdego dnia 
eliminacji oraz kandydaci wyłonieni podczas 
RoadShow zmierzyli się w Wielkim Finale.  
O tytuł mistrza walczyło około 100 montaży-
stów, którzy pod presją czasu zmagali się  
z precyzyjnymi wyzwaniami.  
Zadanie podzielone było na 16 etapów i za-
czynało się od przymocowania głowicy ter-
mostatycznej do zaworu termostatycznego 
grzejnika, następnie trzeba było poradzić so-
bie z zaworami, pompą, przewodem zasila-
nia, uzupełnić ciśnienie w instalacji, by wresz-
cie triumfalnie wcisnąć przycisk zatrzymujący 
zegar mierzący czas wykonania czynności.  
Najlepszy okazał się Dariusz Piotrowski, któ-

ry wykręcił czas 1 minuty i 47 sekund. Zwy-
cięzca wyjechał z targów nowym Merce-
desem Citan.

Mistrzostwa Polski Instalatorów dla Szkół
Ostatniego dnia odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Instalatorów dla Szkół, w których ucznio-
wie kształcący się na kierunkach związanych 
z tematyką instalacyjną, mogli spróbować 
swoich sił. Rozgrywkom finałowym towarzy-
szyły duże emocje, a doping kolegów ze 
szkoły dodatkowo mobilizował zawodników. 
Młodym Mistrzem Montażu został Kamil Ma-
leszka z Zespołu Szkół Zawodowych w Gosty-
niu, który wykonał zadanie w czasie 2 minut  
i 58 sekund.

Glob Pełen Energii
Trzy dni niekonwencjonalnych spotkań z od-
nawialnymi źródłami energii przygotowane 
przez redakcję GLOBEnergia we współpra-
cy z targami INSTALACJE cieszyły się wyjąt-
kowym zainteresowaniem. W specjalnie wy-
budowanej czaszy w pawilonie 5A eksperci 
przybliżali  zagadnienia związane z nowocze-
sną techniką grzewczą, fotowoltaiką, wenty-
lacją oraz skojarzoną produkcją energii. Pod-
czas spotkań nie brakowało odniesień do 
aspektów praktycznych, omówienia typo-
wych błędów instalacyjnych oraz omówienia 
technologii na konkretnych przykładach in-
stalacyjnych. 

Targi Ciepła Systemowego
Po udanym debiucie w 2012 roku Targi Cie-
pła Systemowego TCS na stałe związały się 
z INSTALACJAMI. Organizowane wspólnie  
z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie 
wydarzenie dedykowane było branży cie-
płowniczej. Targom towarzyszyła dwudnio-
wa konferencja techniczna, która dotyczyła 

nowoczesnych, efektywnych i ekologicznych 
technologii w ciepłownictwie systemowym. 

Złoto dla najlepszych
Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń, Sąd 
Konkursowy uhonorował 16 produktów zgło-
szonych do konkursu o Złoty Medal na tar-

gach INSTALACJE oraz TCS. Nagrodzono naj-
bardziej innowacyjne i wykonane według 
najnowszych technologii produkty:

1. Dwugazowy detektor typ GD – 8, ALTER 
2. Zawór Energy Valve™, BELIMO
3. DAIKIN URURU SARARA, DAIKIN 
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Klub Instalatora na targach Instalacje 2014 

W tym roku Klub Instalatora SBS miał do 
dyspozycji całą halę nr 4 na terenie MTP. 
Razem z SBS w hali wystawiły się firmy: 
Armatura Kraków, Deante, emmeti, ESBE, 
Ferro, Ferroli, GSP, Idmar, Immergas, Kan, 
Kospel, Magnaplast, Newell, Purmo, Stie-
bel Eltron, Nibe-Biawar, Perfexim, Termo-
-Tech, Vailant Saunier Duval, Valsir, Vera-
no, Vesbo, Wilo.
Tradycyjnie zorganizowana została „Ak-
cja autokarowa”, w ramach której hur-
townie Grupy SBS przywiozły do Poznania 
ponad 3000 instalatorów z całej Polski. 

Każdy z gości otrzymał ciepły posiłek  
i napój.
Instalacje 2014 to także premiera no-
wego katalogu marek domowych SBS. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło 
się samo stoisko SBS, a także prezentowa-
ne licznie wprowadzane w ostatnim cza-
sie nowości, takie jak grzejnik Keller New, 
nagrzewnica Keller Air, pompy Keller  
i Nanopanel oraz systemy Nanopanel PP  
i PEX (dostępne od drugiej połowy 2014 r.). 
Pokazany został także po raz pierwszy ko-
cioł Windsor Keller, który pojawi się  
w sprzedaży latem tego roku. Wiele py-
tań gości dotyczyło ogrzewania pod-
łogowego Keller. Odwiedzający stoisko 
mogli nie tylko uzyskać fachowe informa-
cje od ekipy SBS, ale także samodzielnie 
spróbować jak w łatwy sposób można 
instalować „podłogówkę”, dzięki specjal-
nej aranżacji stoiska.
Klub Instalatora podczas tegorocznej 
edycji targów oferował gościom wie-
le atrakcji. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy mody strojów robo-
czych, wieczorowych oraz plażowych 
zorganizowane na specjalnie przygoto-

wanym profesjonalnym wybiegu. Spra-
gnieni adrenaliny z kolei mogli oglądać 
występy Team Koxx, czyli braci Piotra  
i Pawła Reczków – mistrzów Polski w tria-
lu rowerowym i wicemistrzów świata. 
Akrobacje na rowerach przyprawiały 
widzów o zawrót głowy i przeczyły pra-
wom fizyki.
Z kolei dla miłośników łamigłówek SBS 
przygotował Grę Targową. Tu liczyła się 
współpraca drużynowa, gdyż w Grze 
brały udział 5-osobowe składy. Gra Tar-
gowa to krzyżówka, której kolejne hasła 
można było zdobyć, odwiedzając sto-
iska poszczególnych wystawców i roz-
wiązując specjalnie przygotowane za-
gadki lub wykonując zadania – od 
sprawdzających wiedzę, po całkowi-
cie humorystyczne. Na koniec wystar-
czyło wymyślić hasło dla jednego z pro-
duktów, szczególnie zapamiętanego 
podczas odwiedzin stoisk wystawców 
biorących udział w Grze. 
W poszczególnych dniach triumfowa-
ły drużyny firm: Mesan z Wejherowa, Hy-
draulik z Tucholi oraz Dommar z Jarocina, 
a ostatniego dnia najlepszą okazała się 
drużyna młodych adeptów sztuki instala-
torskiej z zespołu szkół ze Świecia. Warto 
było zagrać, ponieważ nagrody ufundo-
wane przez dostawców były niezwykle 
atrakcyjne. Podobnie jak nikt nie poża-
łował udziału w grach zręcznościowych. 
Zwycięzcy w rozgrywkach takich jak pił-
karzyki, darts, czy cymbergaj również nie 
opuścili targów z pustymi rękami. 

http://www.instalreporter.pl


57k w i e c i e ń  2 0 1 4  ( 0 4 )  a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I

4. Hybrydowa pompa ciepła DAIKIN 
ALTHERMA, DAIKIN 
5. ALEC – niskoenergetyczny system 
grzewczy firmy ATAG, ATAG 
6. Gazowe kotły kondensacyjne ATAG 
XL70, XL105, XL140, ATAG 
7. Kolektor hybrydowy E-PVT2,0, Ensol 
8. Hydronickpack 4.0, Fluid 
9. Wysokotemperaturowa pompa ciepła 
solanka/woda Dimplex SIH 90TU [90kW],
Glen Dimplex 
10. Typoszereg pomp TPE z silnikami 
SaVer Motors, GRUNDFOS
11. System SIGMA – LI – Premium, SIGMA-LI
12. Palnik Pellas X Revo, PellasX 

13. Modułowe grzejniki kanałowe REGULUS 
– system FRACTAL CANAL, Regulus
14. WC KERAMAG 4U – miska ustępowa 
lejowa, wisząca typu Rimfree, KERAMAG, 
Sanitec Koło 
15. Pompa ciepła EcoHeatPro, Tweetop 
16. Kompensator mieszkowy do rur 
preizolowanych, Zakład Elementów 
Sprężystych i Lotniczych 
Miesiąc od zakończenia targów można 
wziąć udział w konkursie Złoty Medal – Wy-
bór Konsumentów i głosować na najlepszy  
z nagrodzonych Złotym Medalem produktów. 
Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.zlotymedal.mtp.pl  

INSTALACJE 2014: nagrody Acanthus Aureus przyznane

Podczas gali otwarcia targów przyzna-
no nagrody za najlepsze odzwiercie-
dlenie strategii marketingowej firmy  
w ekspozycji targowej. Nagrody „Acan-
thus Aureus” stały się już tradycją tar-
gów organizowanych przez Między-

narodowe Targi Poznańskie. Kapituła 
konkursowa nagrodziła 13 firm.
Statuetki odebrali przedstawiciele firm: 
Capricorn, Dabrowent, Flowair, Daikin, 
Kermi, LFP, Mcalpine, Pellasx, PGNiG, 
Tweetop, Venture Industries, Uniwersal. 

„Wygrywaj nagrody z KAN-therm” – to 
dwa ogólnopolskie konkursy firmy KAN, 
z których jeden był skierowany do wy-
konawców, a drugi do projektantów. 
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać 
instalację lub projekt instalacji w Syste-
mie KAN-therm, a następnie wypełnić 
formularz zgłoszeniowy oraz udzielić 
odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego 
zdecydowałaś/eś się na zastosowanie 
Systemu KAN-therm?”. Akcja KAN trwa-
ła od maja ubiegłego roku, a jej uwień-
czeniem było wręczenie nagród zwy-
cięzcom podczas gali na kwietniowych 
targach Instalacje 2014. 
Główną nagrodę w konkursie dla wyko-
nawców – Mercedesa Citan – wygrała 
spółka instalacyjno-budowlana Probud  
z Krakowa. Z kolei wśród projektantów naj-
lepsze okazało się Biuro Projektowe MPD 
Paweł Pająk z Tomaszowa Mazowieckie-
go, któremu przypadł kolorowy ploter HP 
Designjet T790 44-in ePrinter. 
Suma nagród wynosiła 170 tys. zł, a wśród 
nich znalazły się m.in.: zaciskarka firmy No-
vopress z zestawem 5 szczęk, Ipad Retina  
i Ipad Mini firmy Apple, program AutoCAD 
LT 2013, czy oprogramowanie do projek-
towania firm: Sankom lub InstalSoft. 
Rozdanie konkursowych nagród to nie 
wszystkie atrakcje, które przygotował KAN 
podczas targów. Na stoisku można było 
rozwiązać quiz i wygrać kalkulator ogrze-
wania podłogowego, bezbłędnie rozwią-
zany quiz nagradzano „Księgą nalewek”.
Szczegółowa lista zwycięzców konkursów 
na stronie http://www.konkurs-kan.pl/ 

„Wygrywaj Nagrody z KAN-therm” 
– konkursy rozstrzygnięte
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ju i wdrażania technologii, umożliwiających 
wytwarzanie ciepła ze źródeł odnawialnych 
oraz rozwój tradycyjnych urządzeń grzew-
czych, co jest niezwykle ważne dla wytwa-
rzania ciepła i chłodu w przyszłości. Z tego 
względu muszą być podejmowane różne ini-
cjatywy i przekazywane niebagatelne nak- 
łady finansowe na rzecz prowadzenia ba- 
dań w placówkach naukowych i postępu  
w branży przemysłowej. Dotyczy to także re-
gulacji prawnych i instrumentów wsparcia 
dla nowych technologii stosowanych w tech-
nice grzewczej. Wymaga to niestety stałego 
monitorowania i neutralizowania prób wpro-
wadzania do prawa szkodliwych dla roz-
woju rynku instalacyjno-grzewczego zmian, 
bowiem ostatnio daje się zauważyć coraz 

bardziej intensywne działania przeciwko dy-
namicznemu rozwojowi tych nowoczesnych 
technologii. 

Konieczne jest więc wsparcie funkcjonują-
cego rynku urządzeń grzewczych. Istniejący 
w Polsce silny potencjał należy wykorzystać 
do znalezienia nowych, konkurencyjnych roz-
wiązań prowadzących do wytwarzania, dys-
trybucji oraz efektywnego wykorzystywania 
ciepła i chłodu, pochodzącego ze źródeł 
odnawialnych oraz zasilanych gazem ziem-
nym. Ważne jest też znalezienie bardziej efek-
tywnych sposobów opartych o dotychczas 
stosowane technologie. 

Do zobaczenia za dwa lata.  

II Konferencja 
Rynku Urządzeń 
Grzewczych  
– podsumowanie

  Janusz Starościk

  W pierwszy dzień targów INSTALACJE 
2014, 8 kwietnia 2014 roku odbyła się w Po-
znaniu II Konferencja Rynku Urządzeń Grzew-
czych. Impreza, która ma charakter cykliczny 
i odbywa się co 2 lata, zgromadziła ponad 
120 uczestników. W tym roku, obok Stowarzy-
szenia Producentów i Importerów Urządzeń 
Grzewczych, współorganizatorem imprezy 
była Izba Gospodarcza Gazownictwa.  
Dużego wsparcia dla Konferencji udzieliły 
także Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

Impreza była wyjątkowa pod wieloma 
względami. Założeniem Konferencji było 
przeprowadzenie jej w dynamiczny sposób, 
aby nie pozwolić się nudzić jej uczestnikom. 
Stanowiło to nie lada wyzwanie, z uwagi na 
12 prezentacji merytorycznych, które musiały 
się zmieścić w ciągu ok. 5 godzin. Tematyka 
prezentacji obejmowała zagadnienia bardzo 
ważne z punktu widzenia funkcjonowania 
rynku instalacyjno-grzewczego. Ze względu 
na tematykę, konferencja została podzielona 
na 3 bloki tematyczne:

- ogólny, w którym zaprezentowano proble-
my branży, którymi aktywnie zajmował się 
SPIUG w ostatnich 2 latach od poprzedniej 
konferencji oraz sytuacją na rynku zaopa-
trzenia w gaz – temat w branży mało zna-
ny, pomimo, że ok. 70% rynku to właśnie urzą-
dzenia na gaz ziemny; 
- blok dotyczący przepisów prawa i progra-
mów pomocowych z praktycznymi rozwiąza-
niami; 
- podsumowanie sytuacji rynkowej w branży 
instalacyjno-grzewczej. 

Wyjątkowość imprezy podkreślał udział 
przedstawicieli bratnich organizacji branżo-
wych – partnerów SPIUG w działaniach na 
rzecz rozwoju rynku instalacyjno-grzewczego, 
bez wsparcia których podejmowane dzia-
łania nie mogłyby być tak skuteczne. Wśród 
uczestniczących  gości byli przedstawicie-
le m.in. Korporacji Techniki Grzewczej SGGiK, 
PORT PC i Polskiego Stowarzyszenia Pomp 
Ciepła. 
Konkluzją konferencji jest konieczność rozwo-
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  Nowości Forum 2014

Nowa lokalizacja. Po 11 latach od pierw-
szej edycji, Forum Wentylacja – Salon Klima-
tyzacja 2014 odbyło się w nowej lokalizacji. 
Nowoczesne centrum targowo-konferencyj-
ne w pełni sprostało oczekiwaniom zarówno 
wystawców, jak i odwiedzających. Ekspozy-
cja targowa oraz seminaria odbyły się w jed-
nej hali targowej. Wystawcom zaoferowano 

tylacyjne wpłynął na liczbę prezentowanych 
urządzeń oraz wielkość Areny. W Arenie Tech-
nologii produkty zaprezentowali m.in.: Aere-
co, Daikin, Harmann, Istpol, Ostberg, Ventia, 
Venture Industries. W sumie zwiedzający mogli 
obejrzeć 20 wyeksponowanych produktów.

Konkurs NAJCIEKAWSZY PRODUKT. Jak co 
roku na targach odbył się Konkurs na najcie-
kawszy produkt. Odwiedzający targi oddawa-
li głosy w trzech kategoriach: Wentylacja, Klima-
tyzacja, Bezpieczeństwo pożarowe. Tegoroczną 

Podsumowanie 12. edycji 
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja

nowe możliwości ekspozycji i promocji, a od-
wiedzającym dogodny dojazd, parking na-
ziemny i podziemny na 1500 miejsc, parking 
dla autokarów oraz zaplecze kateringowe. 

Nowa akcja marketingowa – autobusem 
na targi. Po raz pierwszy na Forum zorgani-
zowany został transport autokarowy z: Gdań-
ska, Poznania, Krakowa, Katowic, Wrocławia  
i Rzeszowa. Z każdego z tych miast w dniu  
6 marca wyruszyły komfortowe autokary, któ-
re przywiozły branżystów na targi. Dzięki usłu-

dze zorganizowanego transportu na targi do-
tarła nowa grupa zwiedzających.

Wydarzenia Forum 2014

Arena Technologii. Zapoczątkowana  
w 2013 r. idea Areny Technologii była kon- 
tynuowana podczas tegorocznej edycji.  
Ta specjalnie wydzielona strefa prezentacyjna 
znajdująca się w centralnym punkcie targów, 
w tym roku była szczególnie widoczna. Temat 
przewodni – rekuperatory i małe centrale wen-

Jedenasta edycja jedynego w kraju branżowego wydarzenia poświęconego wyłącznie 
tematyce wentylacyjnej i klimatyzacyjnej odbyła się w dniach 5-6 marca 2014 r. 
w Warszawie. Podczas dwudniowego spotkania specjaliści branżowi: producenci, 
dystrybutorzy, instalatorzy, projektanci, użytkownicy instalacji, inwestorzy i firmy 
wykonawcze, pracownicy naukowi mogli zapoznać się z nowościami na rynku, 
wysłuchać wykładów i prezentacji oraz porozmawiać o sytuacji w branży.  

Statystyka Forum 2014:

Liczba wystawców: 116
Liczba odwiedzających: 3200
Powierzchnia ekspozycji: 5000 m2

Liczba wystąpień na seminariach: 48
Liczba produktów zgłoszonych do  
Areny Technologii: 20
Liczba nowych produktów zgłoszonych 
do Konkursu: 39
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nowością był elektroniczny system oddawa-
nia głosów – do głosowania upoważniał imien-
ny identyfikator z kodem kreskowym. Zgodnie 
z regulaminem do konkursu można było zgła-
szać nowe produkty wprowadzone na rynek po 
dniu 1 stycznia 2013 roku. W tym roku do konkur-
su zgłoszono 39 nowości w trzech kategoriach. 
Zwycięzcami konkursu zostali: 
- Kategoria Wentylacja: centrala basenowa 
ETA POOL SPA, BSH KLIMA POLSKA 
- Kategoria Klimatyzacja: klimatyzator 
EMURA II, DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND 
- Kategoria Bezpieczeństwo pożarowe: 
wentylator strumieniowy SCF, SMAY 

Seminaria. W dwóch salach seminaryjnych 
na łącznie 300 osób, odbyło się 48 wystąpień, 
które cieszyły się zainteresowaniem wśród za-
równo zwiedzających, jak i wystawców. Pośród 
zróżnicowanej tematyki poruszanej podczas 
wykładów znalazły się między innymi bloki te-
matyczne dotyczące klimatyzacji, wentylacji, 
energii i wentylacji pożarowej. Odbyło się rów-
nież 14 prezentacji inżynierskich prowadzonych 
przez wystawców. Materiały seminaryjne  
w postaci książki można zakupić on-line.
EVIA na Forum. Na zaproszenie Stowarzysze-
nia Polska Wentylacja, organizatora targów, po 
raz pierwszy na Forum zaprezentowało się Sto-
warzyszenie Europejskiego Przemysłu Wenty-
lacyjnego EVIA. Drugiego dnia trwania Forum 
odbył się cykl wykładów prowadzonych przez 
władze i zarząd EVIA. Wśród prezentowanych 
tematów znalazły się m.in.: dyrektywa europej-
ska Ekoprojekt – zasady znakowania etykietami 
energetycznymi central wentylacyjnych oraz 
wymagania i zmiany dyrektywy w odniesieniu 
do wentylatorów i wentylacji niemieszkaniowej. 
Dodatkowo, na terenie targów, miały miejsce 
spotkania dwóch grup roboczych członków 
EVIA. Wszyscy uczestnicy tych spotkań wysoko 
ocenili merytorykę i organizację targów.
www.forumwentylacja.pl  

NOWY INTELIGENTNY STEROWNIK POMPOWY
Na tegorocznych targach SHK w Essen (12-15 marca) oraz IFH w Norymberdze (8-11 kwietnia) 
koncern KSB zaprezentował nowy sterownik pompowy o nazwie PumpDrive Eco. 
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej jest możliwe dzięki dopasowaniu punktu pracy do 
rzeczywistych wymagań. PumpDrive Eco ma fabrycznie wgrane ustawienia uzależnione od ro-
dzaju pompy oraz parametrów silnika, co wpływa na skrócenie czasu związanego z rozruchem.
Dzięki wbudowanemu modułowi komunikacji bezprzewodowej użytkownik może po-
przez Bluetooth nawiązać połączenie z iPhonem, i w ten sposób skomunikować się  
z systemem oraz skonfigurować ustawienia. Ta aplikacja czyni urządzenie przyjemnym i łatwym 
w obsłudze oraz przyspiesza rozruch pompy. Darmową aplikację można pobrać ze sklepu iTunes.
Zawarty w aplikacji „przewodnik rozruchu” pomaga użytkownikowi  skonfigurować system kon-
troli otwartej pętli jak również kontrolę ciśnienia na tłoczeniu bądź różnicowego.
Zintegrowane złącze serwisowe USB umożliwia szybką wymianę danych z komputerem.
Do współpracy ze sterownikiem jako 
przetwornik różnicy ciśnienia może 
zostać wykorzystany produkowany 
przez koncern KSB, inteligentny prze-
twornik – PumpMeter. Urządzenie 
to rejestruje w czasie rzeczywistym 
ciśnienie na ssaniu, tłoczeniu, róż-
nicę ciśnień jak również wysokość 
tłoczenia. Odczytane informacje 
pozwalają określić, w którym ak-
tualnie miejscu na krzywej pompy 
znajduje się punkt pracy.
Sterowniki PumpDrive Eco przezna-
czone są do mocy silnika 11 kW.  
W przyszłości zostanie wprowadzony 
na rynek model o mocy do 55 kW.
PumpDrive Eco może być montowa-
ny bezpośrednio na silniku, na ścia-
nie albo zabudowany w rozdzielnicy. 
To jedyny układ regulacji prędkości 
obrotowej, który jest w stanie wyste-
rować silniki asynchroniczne oraz 
reluktancyjne silniki synchroniczne.

 KSB Pompa Etaline z nową generacją sterownika PupDrive 
Eco
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PURMO AURA BENCH – NOWOŚĆ
Nowy grzejnik konwektorowy marki Purmo łączy zalety wydajnego 
źródła ciepła oraz wygodnego mebla. Model Purmo Aura Bench po-
maga efektywnie wykorzystać przestrzeń w pomieszczeniach z witryną 
lub dużymi szybami. W tego typu przestrzeni niełatwo znaleźć miejsce na 
grzejnik, który będzie wyglądał estetycznie również od strony zewnętrznej. 
Tylne części mebli ustawionych wzdłuż okna, widziane od zewnątrz rów-
nież nie prezentują się najlepiej. Natomiast grzejnik Aura Bench to rozwia-
zanie 2 w 1, które likwiduje problem rozmieszczenia grzejników oraz mebli, 
np. dla klientów oczekujących na obsługę. 
Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła ukryty  
w estetycznej obudowie stalowej, od góry osłonięty perforowaną kratką sta-
lową. Obudowa grzejników Aura nie nagrzewa się bezpośrednio od czyn-
nika grzewczego, co zapobiega utracie energii poprzez promieniowanie 
do powierzchni szklanych, obniżając tym samym koszty eksploatacyjne. 
Purmo Aura Bench to grzejnik ustawiany na podłodze. Jest wyposażony 
w komplet wsporników mocujących grzejnik do podłogi oraz podtrzymu-
jących siedzisko. Standardowo ławeczka wykonana jest z lakierowanego 
drewna bukowego. Na zamówienie dostępne są inne rodzaje wykończeń. 
Grzejnik Purmo Aura Bench można zamówić w dowolnym kolorze z boga-
tej palety RAL. Jest objęty 10 letnią gwarancją producenta. 

Dane techniczne:
Szerokość: 146, 186, 236 mm
Długość: od 800 do 2200 mm
Wysokość: 140, 240, 280 mm
Przyłącza wodne: 2 x G ½”  
– gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze: 10 bar
Temperatura maksymalna: 
110oC
Ciśnienie próbne: 13 bar
Moc grzewcza: od 506 do  
4275 W
Cena: od 150 do 2955 zł netto 
(kolor biały) + cena ławeczki 
zależnie od wykończenia

 RETTIG HEATING

ROCKLIT 150 – USZCZELNIENIE
PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
W przypadku wystąpienia pożaru bardzo istotną 
rolę odgrywają przejścia instalacyjne pomiędzy po-
mieszczeniami obiektu. Otwory łączące pomieszcze-
nia, przechodzące poprzez wewnętrzne przegrody 
konstrukcyjne (ściany, stropy), tworzą nieszczelno-
ści, umożliwiając tym samym rozprzestrzenianie się 
ognia i dymu. ROCKLIT 150 to niepalne płyty ze skal-
nej wełny mineralnej, które skutecznie zabezpiecza-
ją przejścia rur z tworzywa sztucznego lub stalowych 
przed rozprzestrzenianiem się pożaru wewnątrz bu-
dynku, jednocześnie ograniczając straty ciepła  
w przypadku instalacji c.o. lub c.w.u. 
Klasa reakcji na ogień: A1 wyrób
Wymiary: 1000x600x60 mm
Ilość w paczce: 2,4 m2 
Cena (netto) 28,56 zł/m2  

 ROCKWOOL

NOWE ZAWORY 
łAZIENKOWE FERRO
Ferro wprowadza wiele nowości, między innymi  
w kategorii zawory łazienkowe: 
- zawór kulowy z rozetą i metalowym pokrętłem,
- zawór kulowy z filtrem z rozetą i metalowym pokrętłem,
- zawór grzybkowy z rozetą i metalowym pokrętłem,
- zawór grzybkowy kątowy Kombi 3/8”x1/2”x3/4”.
Zawory pracują przy ciśnieniu nominalnym 1 MPa 
(10 bar) i temperaturze do 100°C. Mają badania 
wykonane w Laboratorium Armatury w Radomiu 
i Skawinie, oraz Atesty Higieniczne wydane przez 
Państwowy Zakład Higieny, dla wszystkich zawo-
rów wydawana jest Deklaracja Zgodności produ-
centa. Korpusy i nakrętki wykonane są z wyprasek  
i obrabiane na obrabiarkach. Materiał korpusu: 
mosiądz, uszczelnienia: kauczuk nitrylowy NBR, płyt-
ki ceramiczne, POM, dźwignia/pokrętło: tworzy-
wo ABS/mosiądz, stop aluminium, zawory zwrot-
ne: grzybek ABS, filtr siatkowy ze stali nierdzewnej. 
Zawory są szlifowane, polerowane i po tej operacji 
niklowane oraz chromowane, są także wersje za-
worów w wersji piaskowanej, na specjalne zamó-
wienia mogą być pokryte tylko niklem.

 FERRO

http://www.instalreporter.pl


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

Spis reklamodawców
Fondital str. 32, Hydro-Tech str. 16, IEO str. 10, Jaga str. 34, Nibe-Biawar str. 19, 
Ogrzewnictwo.pl str. 5, Oventrop str. 35, Rettig Heating str. 1, Roth Polska str. 42, 
Vaillant str. 13, Vesbo Poland str. 3, Viega str. 5, Wentylacja.com.pl str. 8

kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska

redakcja@instalreporter.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

NOWOŚCI W LINII BATERII ORAS OPTIMA
Seria inteligentnych i oszczędzających wodę baterii Oras Optima powiększyła się o kolejne 
rozwiązania smart: specjalny przycisk do baterii umywalkowej i inteligentną rączkę Bidetta. 
Oba rozwiązania pozwalają zdalnie sterować wodą – bez dotykania kranu użytkownik może 
uruchomić strumień. Urządzania właśnie wchodzą do sprzedaży w Polsce.
Inteligentny przycisk do baterii umywalkowej pozwala bez konieczności dotykania kra-
nu uruchomić strumień wody. Przycisk „komunikuje” się z elektronicznym systemem sterowa-
nia wodą. Wystarczy kliknąć i woda leci, kolejny „klik” i zamykamy strumień. Jeśli zapomnimy 
„kliknąć”, by wyłączyć wodę, elektroniczny system zrobi to za nas, samodzielnie zamykając 
strumień po 6 s. Przycisk można przymocować w dowolnym miejscu, np. na brzegu umywal-
ki, na szafce czy na blacie. 

Z kolei inteligentna Bidetta 
to mała poręczna rączka 
prysznicowa, która dzię-
ki nowoczesnej technolo-
gii zastosowanej przez Oras 
pozwala zdalnie sterować 
wodą. Teraz Bidetta nie musi 
już być zamocowana w bez-
pośrednim sąsiedztwie ba-
terii umywalkowej. Funkcja 
smart pozwala uruchomić 
strumień delikatnego prysz-
nica nawet z dalszej odle-
głości. Użytkownik korzysta 
z wody poprzez przycisk na 
rączce Bidetta, bez koniecz-
ności wcześniejszego uru-
chomienia baterii umywal-
kowej. 
Armatura z linii Oras Optima 
wykonana jest z tzw. ekomo-
siądzu, oznacza to, że części, 
przez które przepływa woda, 
wykonane są z mosiądzu nie-
zawierającego ołowiu.

 ORAS

http://www.instalreporter.pl
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