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Zaprasowywanie z systemem 
bezpieczeństwa:  
SC-Contur firmy Viega

Viega. Liczy się pomysł!  Wytrzymały i niezawodny system złożony z elastycznej rury Pexfit Pro i złączek z PPSU lub brązu – 
idealny do instalacji wody użytkowej lub ogrzewania. Więcej informacji: Viega Sp. z o.o. telefon 58 66 24 999 · telefaks 58 66 24 990 
info@viega.pl · www.viega.pl
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Mariusz Kowalczyk, pracownik kilku firm na-
szej branży (Klima, Toshiba, Carrier, Climave-
neta), uległ wypadkowi samochodowemu 
w 2006 r. Diagnoza zmieniła jego życie – nie-
dowład 4-kończynowy, nie pozwala mu na 
samodzielne przemieszczanie się na wózku 
aktywnym. Aby móc bezpiecznie przemiesz-
czać się po domu, czy po mieście, potrzebny 
jest wózek elektryczny wyposażony m.in.  
w fotel przeciwodleżynowy, amortyzatory, duże 
pompowane koła, pasy bezpieczeństwa…

Ponieważ wysokość możliwych do uzyskania 
dotacji nie pozwala na zakup takiego wózka, 
Pan Mariusz bardzo gorąco prosi o pomoc  
w postaci bezpośrednich wpłat w formie 
darowizny na konto: 08 1090 1506 0000 0001 
0312 7330 w fundacji „Zielony Liść” z dopi-
skiem (wg mojej umowy z Fundacją): „da-
rowizna na leczenie i rehabilitację – Mariusz 
Kowalczyk” (firmy mogą odliczyć darowiznę 
w całej wysokości od przychodu).
Więcej

Pomóż kupić wózek elektryczny
dla Mariusza Kowalczyka

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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Połowa pracowników branży budowlanej 
zarabiała w 2013 roku powyżej 4000 zł brut-
to – wynika z Ogólnopolskiego Badania 
Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez 
Sedlak & Sedlak. Na najwyższe zarobki mo-
gli liczyć budowlańcy zatrudnieni w woj. 
mazowieckim, pracujący w największych 
firmach oraz zajmujący stanowiska dyrek-
torskie i kierownicze.
Najlepiej zarabiających 25% budowlańców 
otrzymywało w 2013 roku wynagrodzenie 

przekraczające 6500 zł brutto. Zarobki najsła-
biej wynagradzanych 25% nie przekroczyły 
natomiast 2844 zł brutto. Na najwyższe zarob-
ki mogli liczyć budowlańcy zatrudnieni w woj. 
mazowieckim. Połowa z nich zarabiała wię-
cej niż 5027 zł brutto. Powyżej mediany dla 
całej branży zarabiali również budowlańcy  
z województw dolnośląskiego i pomorskiego. 
Najsłabiej zarabiali zatrudnieni w wojewódz-
twach podlaskim i podkarpackim.
www.wynagrodzenia.pl

Kto zarabia najwięcej  
w branży budowlanej?

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/historia-mariusza-kowalczyka-prosba-o-pomoc-w-postaci-darowizny-ktora-zostanie-w-calosci-przeznaczona-na-zakup-wozka-elektrycznego/
http://www.forum.ieo.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

rekl ama

Firma BMETERS Polska zaprasza na konferen-
cję skierowaną do administratorów, zarząd-
ców nieruchomości i spółdzielni mieszkanio-
wych oraz do wszystkich zainteresowanych 
tematyką oszczędzania wody i energii ciepl-
nej, ochrony przed spalinami i budowy no-
woczesnych systemów instalacyjnych  
w budynkach wielolokalowych. Konferencja 
organizowana przez BMETERS Polska przy 
udziale firm: Grundfos oraz Alter odbędzie się  
o godz. 9.00, 10 czerwca w siedzibie Miasto-
projekt w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36.
Hasło konferencji to: „Poprawa efektyw-
ności w systemach instalacji wodnej, 
grzewczej oraz ochrony przed spalina-
mi w budynkach wielolokalowych”. Jej 
celem jest zaprezentowanie biurom, agen-
cjom i pracowniom projektowym, a także 
zarządcom nieruchomości, administratorom 
i spółdzielniom mieszkaniowym, najnowszych 
rozwiązań w zakresie oszczędzania mediów i 
poprawy efektywności systemów instalacyj-
nych. Poruszone zostaną zagadnienia doty-
czące najnowszych technologii stosowanych 
w instalacjach wodnych i grzewczych oraz 
systemach ochrony przed spalinami w bu-
dynkach wielolokalowych. 
W konferencji wziąć udział mogą także 
wszystkie osoby zainteresowane tą tematy-
ką oraz poszerzeniem swojej wiedzy w tym 
obszarze. Spotkanie będzie niepowtarzalną 
okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji  
w gronie ekspertów branżowych. 
Lista prezentacji i prelegentów: 
- Poprawa efektywności w systemach instala-
cji grzewczej w budynkach wielolokalowych, 
Jan Bejszer, BMETERS
- Innowacyjne technologie opomiarowania 

wody i ciepła, Andrzej Zych, BMETERS
- Kompleksowa termomodernizacja budyn-
ków wielorodzinnych i ich systemów  grzew-
czych,  dr inż. Piotr Jadwiszczak, Politechnika 
Wrocławska;
- Pompy MAGNA3 i zestawy hydroforowe 
GRUNDFOS wraz z możliwościami monitorin-
gu i zdalnego zarządzania instalacjami, Kamil 
Czołkos i Krzysztof 
Cebo, GRUNDFOS 
- Detekcja CO i LPG 
w garażach i parkin-
gach podziemnych, 
Anita Rybicka, Alter
Dzięki wiedzy i zaan-
gażowaniu eksper-
tów uczestnicy kon-
ferencji będą mogli 
dodatkowo posze-
rzyć swoją wiedzę 
w zakresie opomia-
rowania mediów, 
termomodernizacji 
budynków czy no-
wych rozwiązań 
pozwalających na 
zarządzanie danymi  
z odczytów urzą-
dzeń pomiarowych. 

Wstęp jest bez-
płatny, wymaga-
na rejestracja: tel. 
71 388 90 83 w. 41, 
faks 71 387-15-37 lub 
pod adresem e-ma-
il: magda.niedziel-
ska@bmeters.pl

BMETERS zaprasza na konferencję

Rząd przyjął projekt noweli ustaw: o wyrobach 
budowlanych oraz Prawo budowlane. Ma on 
umożliwić Głównemu Urzędowi Nadzoru Budow-
lanego publikowanie wyników badań materiałów 
budowlanych. Obecnie GUNB nie ma obowiązku 
informowania o przeprowadzonych kontrolach 
wyrobów budowlanych. Zgodnie z projektem 

przygotowanym przez resort infrastruktury i rozwo-
ju Urząd będzie zobowiązany publikować wyniki 
niezależnie od tego, czy będą one pozytywne czy 
negatywne. Firmy, które produkują dobrej jakości 
wyroby budowlane, będą miały darmową rekla-
mę, a te, które oszukują – będą znane klientom.
Więcej 

Rząd przyjął projekt noweli ustawy  
o wyrobach budowlanych 

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/rzad-przyjal-projekt-noweli-ustawy-o-wyrobach-budowlanych/
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Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia  
4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obli-
czania końcowego zużycia energii brutto ze 
źródeł odnawialnych oraz sposobu oblicza-
nia ilości energii elektrycznej i ciepła z takich 
źródeł jest pierwszym jednoznacznym doku-
mentem w prawie polskim, według którego 
znaczna część ciepła przekazywanego 
przez pompy ciepła pochodzi ze źródeł 
odnawialnych. Określono w nim m.in. sposób 
obliczania rzeczywistej ilości ciepła wytworzo-
nego z energii aerotermalnej, geotermalnej 

lub hydrotermalnej przez pompy ciepła. 
Zapis rozporządzenia mówi, że: Przy obli- 
czaniu końcowego zużycia energii brutto  
ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie  
i chłodnictwie w przypadku pomp cie-
pła stosuje się odpowiednio wytyczne dla 
państw członkowskich dotyczące obliczania 
energii odnawialnej z pomp ciepła w odnie-
sieniu do różnych technologii pomp ciepła 
na podstawie art. 5 dyrektywy 2009/28/WE, 
stanowiące załącznik do decyzji. 
Więcej

Pompy ciepła w Polsce  
wychodzą z cienia innych OZE

Firma FERRO za natrysk prysznicowy Doppio 
VerdeLine otrzymała złoty medal podczas 
tegorocznych Ogólnopolskich Targów Bu-
dowlanych MUREXPO 2014. Natrysk Doppio 
VerdeLine gwarantuje 50% oszczędność 
zużycia wody – przez rączkę prysznicową 
przepływa jedynie 6,2 l wody na minutę, 
podczas gdy tradycyjny prysznic zużywa jej 
12 l lub więcej. Dzieje się tak z powodu silne-
go dotlenienia wody. Przez otwór w rączce 
zasysane jest powietrze, które mieszając się 
z wodą ogranicza jej zużycie jednocześnie 
zwiększając objętość strumienia, tym samym 
utrzymując wysoki komfort użytkowania. Do-
datkowo, trzyfunkcyjna rączka natrysku ma 
funkcję ECO, która ogranicza wypływ wody 
do 1,5 l na minutę. Z rączki natrysku, w łatwy 

sposób, dzięki systemowi easy clean, można 
usunąć osad wapienny – wystarczy prze-
trzeć wewnętrzną stronę rączki palcem. Dla 
osób wymieniających natrysk na nowy, uży-
teczną funkcją będzie regulowany rozstaw 
mocowań do ściany. Dzięki niemu, możemy 
wykorzystać istniejące w ścianie otwory, bez 
konieczności wiercenia nowych w płytkach 
ceramicznych. 
Ogólnopolskie Targi Budowlane MUREXPO 
2014 oraz Targi Wyposażenia Wnętrz MOD-
NE WNĘTRZE 2014 odbyły się w dniach 25-27 
kwietnia 2014 roku na warszawskim Torwarze. 
Jest to największa wystawiennicza impreza 
budowlana Mazowsza. Na targach zapre-
zentowało się około 150 wystawców. Impre-
zę odwiedziło 3891 zwiedzających.

Doppio  
VerdeLine  
– złoty medal 
MUREXPO 2014

http://www.instalreporter.pl
http://www.pasywny-budynek.pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/pompy-ciepla-w-polsce-wychodza-z-cienia-innych-oze/


r
ek

la
m

a

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

Samorządy pomogą skorzystać z Prosumenta

Na początku kwietnia w Krakowie pojawiły się 
billboardy przedstawiające kobietę rodem  
z PRL oraz hasło „Mówimy NIE wysokim ra-
chunkom!”. Wszystko po to, aby przekonać 
nabywców do zmiany sposobu myślenia  
o energooszczędnym budownictwie używając 
w komunikacji tylko specjalistycznych termi-
nów. Kampania utrzymana jest w zabawnym 
klimacie nawiązującym do Polski z czasów PRL. 
To żartobliwe podejście do tematu ma na celu 
zwrócenie uwagi odbiorców na zbiór korzyści, 
jakie wynikają z zakupu energooszczędnego 
mieszkania z oferty Wawel Service.
W tym momencie Wawel Service ma zapro-
jektowanych ponad 200 energooszczędnych 

domów i mieszkań. Modelowymi 
przedsięwzięciami tego typu są 
wielorodzinny budynek mieszkalny 
Halszki 28A. Wyposażona w kolekto-
ry słoneczne inwestycja Wężyka 10 

na Czyżynach oraz kompleks mieszkaniowy 
Borkowska B1 i B2, który jako pierwszy w Polsce 
został pozytywnie oceniony i certyfikowany 
przez NFOŚiGW. Dzięki temu nabywcy mogą 
już teraz skorzystać z dopłaty do kredytu hi-
potecznego na zakup energooszczędnego 
mieszkania – w wysokości 11 tys. zł. Jednorazo-
wa dopłata Funduszu nie wyczerpuje wszyst-
kich profitów wynikających z zamieszkania  
w energooszczędnym budynku. Roczne zuży-
cie energii w mieszkaniach przy Borkowskiej nie 
będzie przekraczać 40 kWh na 1 mkw, co w po-
równaniu do tradycyjnych parametrów ozna-
cza oszczędności na rachunkach rzędu 30%. 
www.taniemieszkania.pl

Wawel Service:  
Mówimy NIE wysokim  
rachunkom

Pierwsze 100 milionów złotych NFOŚiGW prze-
znaczył dla samorządów zainteresowanych 
współpracą w ramach programu Prosument. 
Dofinansowanie to, które w 100% pokrywa koszty 
kwalifikowane instalacji produkujących energię 
elektryczną i cieplną na potrzeby własne osób 
fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 
może być udzielane zainteresowanym poprzez 
samorządy oferujące pomoc swoim mieszkań-
com. Dla przyszłych producentów energii to naj-

krótsza droga do sfinansowania mikroelektrowni. 
Od 26 maja br. rusza nabór wniosków dla zainte-
resowanych samorządów. To one dokonują wy-
boru obiektów do montażu instalacji na podsta-
wie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających 
prawo do dysponowania budynkiem mieszkal-
nym jednorodzinnym oraz wspólnot lub spółdziel-
ni mieszkaniowych zarządzających budynkami 
wielorodzinnymi.
Więcej

http://www.akademiavesbo.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/samorzady-pomoga-skorzystac-z-prosumenta/
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Już po raz trzeci w trasę wyruszyło w trasę 
Mobilne Centrum Szkoleniowe ROCKWO-
OL. Od kwietnia do października szkolenia 
praktyczne odbywać się będą w całej Pol-
sce. Każdy, kto odwiedzi Mobilne Centrum 
Szkoleniowe, będzie mógł poszerzyć swoją 
wiedzę, wymienić doświadczenia w gronie 
profesjonalistów, nawiązać nowe 
znajomości branżowe oraz z bli-
ska przyjrzeć się i samemu wy-
konać ocieplenie poddasza lub 
ściany. Mając w pamięci sukces 
poprzednich edycji, organiza-
torzy wydarzenia postawili na 
sprawdzone metody szkoleniowe. 
Udział w MEGA RoadShow 2014 
stanowi także okazję do wstąpie-
nia w szeregi Klubu Superwyko-
nawcy. Pierwszym przystankiem 
na mapie MEGA RoadShow 2014 
była Warszawa. W jej ślady pój-
dzie w tym roku 28 polskich miast. 
Poza dużymi aglomeracjami, ta-

kimi jak: Kraków, Wrocław, Łódź czy Gdańsk, 
ekipa MEGA RoadShow odwiedzi także 
mniejsze ośrodki. Dwudniowe szkolenia od-
bywać się będą aż do października. Rozkład 
jazdy Mobilnego Centrum Szkoleniowego 
znaleźć można pod adresem: http://www.
rockwool.pl/wykonawca/s/roadshow

MEGA RoadShow znów wyrusza w trasę

- 30 kwietnia br. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra gospodarki z dnia 4 kwietnia 
2014 r. w sprawie sposobu obliczania koń-
cowego zużycia energii brutto ze źródeł od-
nawialnych oraz sposobu obliczania ilości 
energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 487). 
Rozporządzenie określa sposób obliczania:
1) końcowego zużycia energii brutto ze źródeł 
odnawialnych, będącego sumą końcowego 

zużycia energii: elektrycznej brutto ze źródeł 
odnawialnych, brutto ze źródeł odnawialnych 
w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz ze źródeł 
odnawialnych w transporcie;
2) znormalizowanej ilości energii elektrycznej  
wytworzonej w elektrowniach wodnych lub  
w farmach wiatrowych;
3) rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego  
z energii aerotermalnej, geotermalnej lub  
hydrotermalnej przez pompy ciepła.

- zmienione „Prawo energetyczne” już obo-
wiązuje
30 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 14 mar-
ca 2014 r. o zmianie ustawy „Prawo energetyczne” 
oraz niektórych innych ustaw. W ustawie określono 
procentowo minimalny udział ilościowy sumy ener-
gii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzo-
nych świadectw pochodzenia z kogeneracji lub z 
uiszczonej opłaty zastępczej w poszczególnych la-
tach z podziałem na rodzaje jednostek kogeneracji. 

Do 30 czerwca 2019 r. przedłużono funkcjonowanie 
systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła we wszystkich rodzajach jednostek wyso-
kosprawnej kogeneracji. Wsparcie dla kogeneracji 
to jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej 
Polski i UE, ponieważ przyczynia się do ograniczenia 
emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarza-
nia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
Więcej

Nowe przepisy „energetyczne” 

Pod dotychczasowym adresem www.uponor.pl działa nowy 
serwis firmy uponor. Przejrzysty layout i czytelny układ informacji, 
sprawiają, że jest ona bardzo łatwa w nawigacji. W odpowied-
nich sekcjach zebrano rozwiązania dla poszczególnych typów 
budynków oraz dla rolnictwa. Można szybko do nich przejść, 
klikając na nowe ikonki zgrupowane w menu głównym. 
Na nowej stronie znajdują się również filmy informacyjne, 
a także instruktażowe, przedstawiające poprawny sposób 
montażu produktów firmy. 
W zakładce Gdzie kupić jest zamieszczona mapa z dystry-
butorami rozwiązań firmy Uponor, która ułatwi wyszukanie 
punktów sprzedaży znajdujących się w danej lokalizacji.
Na stronie głównej zamieszczono także informacje o kluczo-
wych wartościach firmy, do których należą: Zrównoważony 
rozwój, Efektywność, Komfort, Zdrowie i Bezpieczeństwo. 
Szczególnie dużo miejsca poświęcono tematyce zrównowa-
żonego rozwoju, ponieważ Uponor chce być rozpoznawany 
jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w swoim 
obszarze działalności.
Dostęp do ważnych informacji, takich jak: Katalog, Gdzie 
kupić, Do pobrania, Referencje i Aktualności znajduje się  
w górnym pasku nawigacyjnym. Natomiast pełne menu zo-
stało umieszczone na szarym pasku na dole strony. 

Nowa strona www.uponor.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.rockwool.pl/wykonawca/s/roadshow
http://www.rockwool.pl/wykonawca/s/roadshow
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-energetyczne/
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BUDERUS: doradca techniczno-
handlowy 
CAPRICORN: handlowiec 
HERZ: regionalny przedstawiciel 
ds. sprzedaży 
VTS: inżynier ds. ofertowania 
ZANZIBAR SPA: hydraulik 
BIMs PLUS: handlowiec 
TADMAR: przedstawiciel 
handlowy 
BIMs PLUS: kierownik hurtowni 
NIBE-BIAWAR: specjalista ds. 
sprzedaży 
NIBE-BIAWAR: doradca 
techniczno-handlowy 
NIBE-BIAWAR: przedstawiciel 
handlowy
SANPOL: specjalista ds. 
sprzedaży hurtowej 
WODMAX: przedstawiciel 
handlowy 
VIESSMANN: doradca 
techniczny 
ELMET-RZESZÓW: kierownik 
działu 
GEBWELL: regionalny kierownik 
sprzedaży 
ALNOR: specjalista ds. 
produktu 
HAP ARMATURA GRUPA SBS: 
doradca techniczno-handlowy 

Praca

Europejskie Centrum 
Biznesu zaprasza do 
udziału w V edycji Ogól-
nopolskiego Kongresu 
Energetyczno-Ciepłow-
niczego poświęconej 
rynkowi ciepłownicze-
mu i kogeneracyjnemu. 
Kongres odbędzie się w 
dniach 11-13 czerwca 
2014 r. w Kazimierzu Dol-
nym nad Wisłą w Hotelu 
Zajazd Piastowski. Rok 
2014 jest dla polskich 
wytwórców i dystrybu-
torów energii i ciepła 
czasem intensywnych 
zmian związanych za-
równo z dynamicznym 
procesem prywatyzacji, 
trójpakiem energetycz-
nym, rozwijającą się 
konkurencyjnością na 
rynku, jak i z wdraża-
niem rządowej „Polityki 
energetycznej Polski do 
2030 r.”. 
Więcej

Kongres 
Ciepłowniczy 
POWERPOL 
HEAT

Państwowy Instytut Geolo-
giczny – Państwowy Instytut 
Badawczy uruchomił interne-
towy serwis informacyjny na 
temat gazu ziemnego i ropy 
naftowej ze złóż niekonwen-
cjonalnych. Trzon serwisu sta-
nowią artykuły poświęcone 
geologicznym, środowisko-
wym oraz technologicznym 
aspektom poszukiwania, 
rozpoznawania i wydoby-
wania gazu ziemnego i ropy 
naftowej z łupków, a także 
dotyczące genezy tych złóż 
i miejsc ich występowania. 
Udostępniane materiały 
pochodzą zarówno z Polski, 
jak i ze świata. Serwis został 
przygotowany dla szerokiego 
kręgu odbiorców (w tym pra-
cowników administracji rzą-
dowej, naukowców, uczniów, 
studentów i nauczycieli).  
Serwis został wykonany  
z myślą o użytkownikach  
urządzeń przenośnych,  
w wersji mobilnej. 
Więcej

Infołupki.pl 
– nowy serwis 
informacyjny 

W kwietniu wystartowała strona  
www.VESBOAcademy.com – interne-
towa platforma edukacyjna dla fa-
chowców związanych z branżą insta-
lacyjną i młodzieży kształcącej się 
w tym kierunku. VESBOAcademy.com 
skierowana jest przede wszystkim do 
monterów instalacji sanitarnych, a tak-
że do dystrybutorów produktów VESBO. 
Strona ma także odrębną sekcję dedy-
kowaną uczniom i studentom, pragną-
cym po ukończeniu edukacji związać się 
z branżą instalacyjną – czy to w charak-
terze projektantów, czy też instalatorów. 
Celem platformy jest ciągłe i systema-
tyczne pogłębianie specjalistycznej 
wiedzy, zdobywanie nowej, podnosze-
nie kompetencji i zapoznawanie branży 
instalatorskiej z najnowszymi rozwiąza-
niami i trendami na rynku. Dlatego też 
oprócz fachowych porad, artykułów 
czy filmów instruktażowych, znajdą się 
tu aktualne informacje o nadchodzą-
cych szkoleniach, warsztatach, targach 
czy dniach z VESBO, a także relacje  
z tych, które już miały miejsce.  
Na www.VESBOAcademy.com insta-
latorzy mogą ponadto przystąpić do 
programu lojalnościowego, w ramach 
którego za zakup produktów VESBO 
otrzymywać będą punkty, które na-
stępnie wymienią na cenne nagrody. 
Podobny program partnerski VESBO 
proponuje swoim dystrybutorom. 

Akademia VESBO 
dla fachowców

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
http://instalreporter.pl/praca/capricorn-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/herz-regionalny-przedstawiciel-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/herz-regionalny-przedstawiciel-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/vts-inzynier-ds-ofertowania/
http://instalreporter.pl/praca/zanzibar-spa-hydraulik/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-handlowiec-2/
http://instalreporter.pl/praca/tadmar-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/tadmar-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-kierownik-hurtowni/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-doradcy-techniczno-handlowego/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-doradcy-techniczno-handlowego/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-przedstawicieli-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-przedstawicieli-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/sanpol-specjalista-ds-sprzedazy-hurtowej/
http://instalreporter.pl/praca/sanpol-specjalista-ds-sprzedazy-hurtowej/
http://instalreporter.pl/praca/wodmax-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/wodmax-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/viessmann-doradca-techniczny/
http://instalreporter.pl/praca/viessmann-doradca-techniczny/
http://instalreporter.pl/praca/elmet-rzeszow-kierownik-dzialu/
http://instalreporter.pl/praca/elmet-rzeszow-kierownik-dzialu/
http://instalreporter.pl/praca/gebwell-regionalny-kierownik-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/gebwell-regionalny-kierownik-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/alnor-specjalista-ds-produktu-3/
http://instalreporter.pl/praca/alnor-specjalista-ds-produktu-3/
http://instalreporter.pl/praca/hap-armatura-grupa-sbs-doradca-techniczno-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/hap-armatura-grupa-sbs-doradca-techniczno-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/kongres-cieplowniczy-powerpol-heat/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/infolupki-pl-nowy-serwis-informacyjny/
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Polska nie musi dokonywać wyboru między 
ochroną środowiska a efektywnością ener-
getyczną. Taką tezę wygłosił prezes Danfoss 
Poland, Adam Jędrzejczak podczas debaty 
poświęconej efektywności energetycznej  
i inteligentnego zarządzania energią, która od-
była się 13 maja w Ministerstwie Gospodarki. 
Debatę rozpoczęło wystąpienie wicepremiera 
Janusza Piechocińskiego oraz następcy tronu 
Danii księcia Fryderyka. 

Debata Smart & Energy Effficient dotyczyła 
kwestii związanych z holistycznym podej-
ściem do tematyki efektywności energetycz-
nej, jako narzędzia w budowaniu gospodarki 
niskoemisyjnej, a tym samym tworzeniu tak 
zwanych smart cities – inteligentnych i przy-
jaznych dla mieszkańców i środowiska natu-
ralnego miast. 
Adam Jędrzejczak, prezes zarządu Danfoss 
Poland, uczestniczył w dyskusji poświęconej 
inteligentnym i energooszczędnym budynkom. 
W swoim wystąpieniu podkreślił, iż Polska dys-
ponuje już sprawdzonymi technologiami  
i produktami, które pozwolą nam uniezależnić 
się od zewnętrznych źródeł energii i pozwolą 
zbudować gospodarkę niskoemisyjną. Prezes 
odniósł się do Danii, jako przykładu kraju, który 
nie dokonuje wyboru między „zdrowym” śro-
dowiskiem a „zdrową” gospodarką. 
Dania jest jednym z krajów UE, który konsumuje 
energię w najbardziej optymalny sposób.  
Od roku 1980 duńska gospodarka wzrosła  
o 78%, nie podnosząc zużycia energii, a obni-
żając emisję CO2. Kolejne przykłady pochodzą 
z działalności Danfoss, który dysponuje rozwią-
zaniami pozwalającymi oszczędzać energię 

w budynkach, sieciach ciepłowniczych, prze-
myśle, również w zakresie przechowywania 
żywności. 
Na przykład, termostaty grzejnikowe pozwala-
ją obniżyć emisję CO2 o 11 milionów ton rocz-
nie (20% oszczędności energii przy wymianie 
starych termostatów na nowe). Z kolei, dzięki 
4 milionom przetwornic częstotliwości Danfoss 
VLT, zainstalowanych do tej pory w urządze-
niach na całym świecie, udaje się zaoszczę-
dzić 37 milionów ton CO2, które nie trafia do 
atmosfery. 
To tyle, ile generuje ponad 19 milionów samo-
chodów. Możliwości zwiększania oszczędności 
w tym zakresie są ogromne – dzisiaj 8 na 10 
przemysłowych silników elektrycznych na świe-
cie nie jest jeszcze wyposażonych w przetwor-
nice częstotliwości. 

To tylko niektóre przykłady gotowych rozwią-
zań, które mogą przyczynić się do poprawy 
efektywności energetycznej. Teraz ruch leży 
po stronie polityków, legislacji i dotacji oraz 
po stronie przedsiębiorców i inwestorów – na-
szym zadaniem jest połączenie wysiłków na 

rzecz tego, by istniejące technologie i unijne 
środki wykorzystać w najbardziej optymalny 
sposób. Dysponujemy także odpowiednimi 
środkami finansowymi w ramach unijnej poli-
tyki spójności. Te dwa obszary mogą się uzu-
pełniać, działając w tandemie – powiedział 
Adam Jędrzejczak.
W debacie wzięło udział 17 panelistów re-
prezentujących polskie grupy i przedsiębior-

stwa energetyczne, decydentów na szczeblu 
centralnym i lokalnym, odpowiedzialnych za 
działania zmierzające do podniesienia efek-
tywności energetycznej w Polsce – zarówno  
w sektorze przemysłu, jak i w obszarach będą-
cych w jurysdykcji miast i gmin. Wśród duńskich 
mówców znaleźli się m.in.: minister środowiska 
Kirsten Borsbøl, Thomas Bistrup z Konfederacji 
Przemysłu Duńskiego, przewodniczący DBDH 
Lars Gullev oraz przedstawiciele duńskich firm. 
Wśród polskich prelegentów wystąpili m.in.: 
profesor Krzysztof Żmijewski, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykie-
wicz oraz prezes zarządu NFOŚiGW Małgorza-
ta Skucha. 
Debatę, która była jednym z punktów progra-
mu trzydniowej wizyty pary książęcej z Danii  
w Polsce, zorganizowała: Ambasada Króle-
stwa Danii, Ministerstwo Gospodarki, Społecz-
na Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyj-
nej oraz Procesy Inwestycyjne. 

Danfoss podczas duńsko-polskiej debaty 
o efektywności energetycznej  

Polska jest największym beneficjentem unijnego budżetu na lata 2014-2020.  
Do wykorzystania jest pół biliona złotych, wliczając w tę kwotę środki z krajowe- 
go budżetu. Na politykę spójności Polska otrzymała 82,5 mld euro – najwięcej  
w całej Unii. W ramach nowej perspektywy finansowej przewiduje się realizację 
6 krajowych programów operacyjnych, w tym Program Operacyjny Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020, który zakłada dalszy rozwój infrastruktury transportowej 
i bezpieczeństwa energetycznego oraz realizację programu ochrony środowiska 
naturalnego i wsparcia gospodarki przyjaznej środowisku, poprzez działania w ob-
szarach: gospodarki niskoemisyjnej, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klima-
tu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego.

http://www.instalreporter.pl
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 Jak sprawić, by pompa ciepła pracowała bezawaryjnie 25 lat

Pompa ciepła to urządzenie oszczędne  
w eksploatacji, ale nie należy do najtań-
szych w zakupie. Stąd wielu potencjalnych 
użytkowników zastanawia się, czy poczynio-
na inwestycja na pewno będzie opłacalna, 
czyli czy zmniejszone kosz-
ty ogrzewania przewyż-
szą swoją wartością nakła-
dy. Na wynik ekonomiczny 
oprócz poprawności insta-
lacji wpływa oczywiście 
żywotność pompy cie-
pła: im dłużej będzie pra-
cować, tym więcej można 
zaoszczędzić w stosun-
ku do konwencjonalnego 
źródła ogrzewania.     
Już na etapie doboru 
pompy ciepła można po-
pełnić pierwszy błąd – 
żywotność pompy ciepła to żywotność 
sprężarki, a ta jest zależna od godzin pracy. 
Jeżeli dobrana zostanie zbyt mała moc pom-
py ciepła, to sprężarka będzie pracować 
więcej godzin w ciągu doby i w rezultacie zu-
żyje się szybciej. Prawidłowy dobór to 1800-
2500 godzin pracy w skali roku i takie wytycz-
ne daje większość producentów. 

Zakładając, że moc urzą-
dzenia została dobrana 
poprawnie, bezawaryj-
na i długa praca pom-

py ciepła zależy w największej mierze 
od instalacji dolnego i górnego źródła 
ciepła. Dolne źródło ciepła to bardzo waż-
ny element instalacji grzewczej. W przypad-
ku pomp powietrze/woda nie ma tu większe-

go niebezpieczeństwa 
(oprócz zadbania o droż-
ność kanałów powietrz-
nych przy pompach 
ustawianych wewnątrz 
budynku), jednak po-
zostałe typy wymaga-
ją więcej uwagi. Pompy 
woda/woda pobiera-
ją ciepło z wód grun-
towych, które – przy 
polskich warunkach hy-
drologicznych – zawiera-
ją przeważnie zbyt wiele 
zanieczyszczeń. Dlatego 

często stosuje się wymiennik pośredni, sepa-
rujący parownik pompy ciepła od wody  
o nieodpowiedniej jakości. Na wymienniku  
z czasem zgromadzi się osad, dławiący 
przepływ – stąd konieczność regularnego 
jego płukania lub czyszczenia. Pompy gli-
kolowe z kolei czerpią ciepło z zamkniętego 
układu dolnego źródła, więc tu użytkownik 
nie powinien mieć problemów pod warun-
kiem, że pętle dolnego źródła napełniono 
medium o właściwej temperaturze zamarza-
nia (bezpieczny poziom to ok. -15oC). Waż-
ne, żeby nie zmieniać w trakcie eksploatacji 
własności medium: w przypadku nieszczel-
ności i ubytku płynu, instalację należy do-
pełnić właściwą mieszanką i odpowietrzyć 

układ. Niedopuszczalne jest dopełnianie 
wodą, ponieważ przy niższej temperaturze 
zewnętrznej może dojść do zamarznięcia 
parownika pompy ciepła. 
Na pierwszy rok pracy warto na wejściu  
z dolnego źródła do pompy ciepła zamonto-
wać filtr, który zbierać będzie zanieczyszcze-
nia, chroniąc parownik przed zabrudzeniem.
Kolejnym elementem, na który powinno się 
zwracać uwagę jest górne źródło ciepła, 
czyli instalacja c.o. Również tutaj odpo-
wietrzona, szczelna instalacja to podstawa 
sukcesu. A jeżeli użytkownik chce ogrze-
wać dom ekonomicznie, powinien trochę 
czasu spędzić nad dopasowaniem krzy-
wych grzewczych do swoich upodobań  
i zwyczajów.
Każdy nowoczesny regulator pozwala na 
ustawienie kilku przedziałów czasowych dla 
trybu grzania, kiedy pompa ciepła będzie 
wytwarzać na zasilaniu wyższą temperatu-
rę, a poza tymi godzinami – będzie jedynie 

Odpowiedzi udzielił:
Bogdan Skotarek
Kierownik serwisu produktów 
Alpha-InnoTec

utrzymywać ciepło w budynku. Jeżeli instala-
cja jest wyposażona w bufor wody grzewczej 
lub opiera się na ogrzewaniu powierzchnio-
wym (np. podłogowym), charakteryzującym 
się większą bezwładnością, można zasilać 
ją energią w trakcie obowiązywania taryfy 
nocnej, a korzystać z ciepła w ciągu dnia. 
Nawet największa dbałość o pompę ciepła 
i całą instalację grzewczą nie gwarantuje, że 
w trakcie pracy nie pojawi się żadna awaria. 
Jej usunięcie należy powierzyć fachowcowi, 

producenci podają, że pompa 
ciepła będzie pracować bez 
wymiany najważniejszych 
(i najdroższych) elementów 
dwadzieścia pięć i więcej  
lat (niektórzy wspominają 
nawet o pięćdziesięciu 
latach). Jest to prawdą,  
pod warunkiem właściwego 
dbania o urządzenie grzewcze.

http://www.instalreporter.pl
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czyli w zależności od przyczyny awarii – wy-
konawcy dolnego źródła ciepła lub central-
nego ogrzewania albo serwisowi producen-
ta pompy ciepła. Szybka reakcja na błędy 
jest bardzo ważna, dlatego warto – jeżeli pro-
ducent udostępnia taką opcję – zainstalo-
wać dodatkowo łączność z pompą ciepła 
przez Internet.
Większe bezpieczeństwo użytkowania moż- 
na sobie zapewnić, zlecając jednorazowe 
lub regularne przeglądy tak instalacji, jak  
i pompy ciepła. Dobrze stosować tę samą 
zasadę, co w przypadku awarii, czyli kiero-
wać się do odpowiedniego specjalisty. Więk-
szość producentów wymaga dla utrzymania 
gwarancji dokonywania regularnych (zwykle 
corocznych) przeglądów pompy ciepła. Przy 
tej okazji warto sprawdzić ciśnienie i szczel-
ność dolnego i górnego źródła, ciśnienie  
w naczyniach wyrównawczych, drożność 
odpływu kondensatu w pompach powietrz-
nych, czy stan anody ochronnej w zasobniku 
c.w.u. Ponadto wizyta serwisu to dobra oka-
zja do analizy błędów z pamięci regulatora 
(o ile takie się pojawiły), czy doszkolenia  
z możliwości sterowania.

 Ile kosztuje jedno 
    niepotrzebne 
    kolano w systemie 
    wentylacji?

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła, czyli potocznie nazywana rekuperacja  
– coraz częściej instalowana w domach jedno-
rodzinnych – ma na celu oszczędność energii, 
polegającą na odzysku energii cieplnej z po-
wietrza wentylacyjnego, które w dotychczas 
było usuwane na zewnętrz w temperaturze po-
kojowej, czyli 20°C. Po przejściu przez wymien-
nik odzysku ciepła powietrze ma temperaturę 
znacznie niższą (np. ok. 5°C, jeżeli na zewnętrz 
panuje temperatura ok. 0°C). Dobierając reku-
perator, kierujemy się głównie jego sprawno-
ścią odzysku ciepła, która może osiągać po-
ziom ok 70%. Jednak rekuperator wymaga 
energii elektrycznej, a to generuje koszty zwią-
zane z jej zużyciem. Dlatego oprócz sprawności 
wymiennika istotne jest również wyposażenie 
rekuperatora w wysokosprawne wentylatory. 
Ale urządzenia to tylko jedna część (faktycz-
nie najważniejsza) systemu. Drugą stanowi in-
stalacja kanałowa, przez którą nawiewamy 
i usuwamy powietrze wentylacyjne. Stopień 
skomplikowania tej instalacji ma bezpośred-
nie przełożenie na obciążenie silników wentyla-
torów, czyli na pobór energii elektrycznej. Dla-
tego należy przestrzegać kilku prostych zasad 
przy planowaniu takich instalacji. 
Projekt najlepiej powierzyć specjalistom, ale 
i użytkownik powinien mieć świadomość, jak 
taka instalacja powinna wyglądać, aby moż-
na było ją określić jako „dobrą”. Warto do-
dać, że „dobra” instalacja to instalacja  
o małych oporach przepływu (czyli wymaga-

jąca małej mocy wentylatora) i cicha. Korzyst-
ne dla użytkownika jest to, że obie te cechy 
idą w parze i przeważnie instalacja o małych 
oporach przepływu jest instalacją cichą. 

Zasady prowadzenia kanałów…

Podstawowa zasada brzmi „najprostszą dro-
gą od urządzenia do nawiewnika”. 
Z tej zasady wynika, że: 
- należy przewidzieć odpowiednią przestrzeń 
instalacyjną (wysokość kanałów waha się  
w zakresie 100-200 mm), 
- należy unikać obejść, odsadzek, kolan itp.,

- należy przewidzieć nawiewniki o odpo-
wiedniej wielkości. 

Jak widać, warto poprzez proste zabie-
gi polegające na doborze odpowiednie-
go urządzenia dopasowanego do prostej 
instalacji kanałowej 
zapewnić sobie na-
prawdę oszczędną 
instalację.

Odpowiedzi udzielił:
Michał Zalewski
Kierownik sekcji szkoleń 
KLIMA-THERM S.A.

Można się zastanowić, ile kosztu-
je użytkownika jedno zbędne kola-
no. Koszt zakupu kolana to ok. 20 zł, 
czyli niewielki w porównaniu do ca-
łej instalacji, koszt montażu jest po-
mijalnie mały. Ale takie kolano po-
woduje opór dla powietrza i ten opór 
musi pokonać wentylator, a to  z kolei 
wymusza większe obciążenie silnika, 
większy pobór prądu i w efekcie odbi-
ja się to na rachunku za energię. 

Ile to jest? 
Do szacowania wzięliśmy pod uwagę 
kolano okrągłe o średnicy 200 mm 
zainstalowane na kanale zbiorczym 
przy rekuperatorze. Wszystkie istotne 
parametry przyjęliśmy tak, aby za-
pewnić spełnienie wymagań dla in-
stalacji kanałowej tj. prędkość w ka-
nałach ok 4,5 m/s i ilość powietrza 

500 m3/h, sprawność wentylatora 0,7. 
W takiej sytuacji wymagana moc dla 
przetłoczenia powietrza wynosi ok.   
80 W. Jeżeli przyjmiemy, że instalacja 
wentylacji pracuje 12 godzin dzien-
nie, czyli 4380 godzin w roku to rocznie 
zużywamy 350 kWh. Aktualna cena 
energii elektrycznej to ok 0,7 zł/kWh, 
czyli koszt energii elektrycznej to 245 zł  
w ciągu roku. 
Warto jeszcze dodać, że jeżeli staramy 
się zaprojektować instalację o jak naj-
mniejszych oporach, to z równą staran-
nością musimy dobrać wentylatory.  
Powinny one być tak dobrane, aby nie 
miały za dużego zapasu, bo to zawsze 
odbija się na mocy silników. Innym roz-
wiązaniem jest coraz częściej stosowa-
na płynna regulacja wydajności wen-
tylatorów pozwalająca na precyzyjne 
dopasowanie punktu pracy. 

Jedno zbędne kolanko i… jego 
szacunkowy koszt eksploatacyjny
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 Wymiana grzejników czy całej instalacji  
    grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy

Wymiana grzejników w starej kamienicy wią-
że się z wieloma ważnymi decyzjami. Przede 
wszystkim zdecydować należy, czy wymie-
nione będą tylko grzejniki czy cała instalacja 
grzewcza. W przypadku starych budynków 
najczęściej wymiany wymaga całość instala-
cji, możliwa jest jednak wymiana tylko w ob-
rębie lokalu, jeśli na to decyduje się właści-
ciel danego mieszkania.

Wymiana grzejników bez remontu instalacji
W tym przypadku sprawa demontażu i zamon-
towania nowych grzejników jest dość prosta. 
Głównymi czynnikami, na które należy zwrócić 
uwagę są przyłącza, które będzie trzeba do-
stosować do instalacji starego typu, projekto-
wanych według innych standardów niż obec-
nie. Rozstaw króćców przyłączeniowych  

w dawnych instalacjach znacznie różni się od 
dzisiejszych, jednak niektórzy producenci grzej-
ników są na to przygotowani i tak jak Purmo 
oferują specjalne grzejniki tzw. „renowacyjne”. 
Decydując się na wymianę grzejników, pa-
miętajmy o ich pojemności wodnej. Zmniej-
szając ilość wody krążącej w instalacji, 
zmniejszamy wymiernie koszty ogrzewania. 
Nie bez znaczenia jest także wyposażenie 
nowych grzejników w zawory termostatyczne 
umożliwiające indywidualną regulację tem-
peratury w pomieszczeniach.
Zanim zdecydujemy się na konkretne grzejniki 
trzeba sprawdzić, jaki typ instalacji funkcjonu-
je w danym budynku. Z jakiego materiału wy-
konane są rury instalacji grzewczej, do których 
przyłączone zostaną nowe grzejniki. Nie moż-
na łączyć np. rur miedzianych z aluminiowymi 
grzejnikami członowymi, trzeba wówczas za-
stosować dodatkowe przekładki dielektrycz-
ne. Innym, standardowym procesem jest wy-
znaczenie mocy grzejnika, czyli wydajności 
cieplnej. W kamienicach objętych nadzorem 
konserwatora zabytków najlepiej, aby moc 
cieplną obliczył projektant instalacji grzewczej.
Wymieniając jedynie grzejniki, mamy ograni-

Robert Skomorowski
Menadżer ds. produktu

grzejniki specjalne
Rettig Heating sp. z o.o.

czony wybór. Nowy grzejnik musi mieć pod-
łączenie boczne, podobnie jak stary. Dodat-
kowo rozstaw przewodów przyłączeniowych 
– liczony od osi króćca zasilania, do którego 
wpływa woda grzejna, do osi króćca powro-
tu, którym woda wypły-
wa z grzejnika – powinien 
wynosić 50 cm, ponie-
waż taki rozstaw mają 
stare grzejniki żeliwne. 
Najłatwiej i najefektyw-
niej będzie, gdy zastąpi-
my stare żeliwne grzejniki 
nowoczesnymi człono-
wymi (o zmniejszonej po-
jemności wody i podob-
nym wzornictwie).  
W ofercie Purmo dostęp-
ne są także grzejniki sta-
lowe w wersji moderniza-
cyjnej, tzw. renowacyjne 
– płytowe lub członowe, 
o rozstawie króćców wy-
noszącym właśnie 50 cm. 
Do łazienek polecane są grzejniki drabinko-
we renowacyjne (o podłączeniach dostosowa-
nych do instalacji starego typu). Wybrać moż-
na np. Grzejnik Santorini marki Purmo. 

Wymiana grzejników wraz z instalacją 
grzewczą w kamienicy
Najczęściej inwestorzy decydują się na wy-
mianę całych instalacji grzewczych – grzejni-
ków wraz z pionami. Podczas wymiany całej 
instalacji warto zastanowić się nad sposo-
bem podłączenia. W nowoczesnych projek-
tach stosuje się podłączenie dolne (do pod-
łogi), po prawej bądź lewej stronie grzejnika. 
Jest to sposób podłączenia grzejników stalo-
wych – płytowych oraz niektórych żeliwnych 
i konwektorowych. Podobny sposób to pod-

łączenie dolne środkowe – tu króćce przy- 
łączeniowe znajdują się po środku u dołu 
grzejnika. Natomiast grzejniki aluminiowe  
i większość żeliwnych mają podłączenia 
boczne. Istnieje również możliwość podłącze-

nia krzyżowego – rura za-
silająca wchodzi u góry 
grzejnika z jednej stro-
ny, natomiast powrotna 
wychodzi po przeciwnej 
stronie u dołu grzejnika. 

Stylistyka dawnych  
kamienic
Aby nie zaburzyć stylu i kli-
matu kamienicy warto po-
szukać takich grzejników, 
które sprawdzą się nie tylko 
pod względem parame-
trów i mocy cieplnej, ale 
także pod względem wzor-
nictwa i designu – model 
Delta marki Purmo wyglą-
dem przypomina stare że-

berkowe grzejniki. Produkowany jest w różnych 
rozmiarach i może być wygięty w łuk, dzięki cze-
mu tworzą idealną propozycję do wykuszy, nie-
typowych wnęk i innych niestandardowych roz-
wiązań, często spotykanych w kamienicach.

Roman Strzelczyk
Kierownik techniczny
Rettig Heating sp. z o.o.

Ważnym aspektem  
przed montażem nowych 
grzejników jest także 
płukanie całej instalacji  
z użyciem odpowiedniego 
płynu czyszczącego.  
To istotne dla późniejszego 
sprawnego działania instalacji 
i grzejników. Usunięte zostaną 
osady zgromadzone  
w przewodach, które mogłyby 
zanieczyścić lub nawet 
uszkodzić nowe grzejniki, 
szczególnie te płytowe.
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 Jak izolować przejścia rur spalinowych  
    i dymowych przez ściany wykonane  
    z palnych materiałów budowlanych? 

W ostatnich latach mamy do czynienia z dy-
namicznym wdrażaniem nowoczesnych 
technologii w budynkach mieszkalnych. 
Wszystkie projektowane konstrukcje muszą 
spełniać wymagania podstawowe wynika-
jące z „Prawa budowlanego”. Oprócz kla-

sycznych konstrukcji mu-
rowanych w Polsce coraz 
częściej powstają domy 
drewniane, które z powo-

dzeniem budowane są na całym świecie 
również tam, gdzie mamy surowe warunki kli-
matyczne. W roku 2012 powstało w Polsce 
1300 domów w technologii prefabrykowa-
nej, w tym drewnianej, natomiast w roku 2013 
wykonawcy planują zbudować o 50% więcej 
domów, czyli około 1950. 
Centrum Budownictwa Szkieletowego poda-
je, że liczba firm wykonawczych to:
- około 250 firm realizujących lekkie budow-
nictwo szkieletowe,
- ok. 30 firm realizujących domy prefabryko-
wane, tzw. domy gotowe, 
- ponad 100 firm budujących domy z bali. 
Można powiedzieć, że mamy spory poten-
cjał w tym zakresie, ale nasuwa się szereg 
pytań dotyczących bezpieczeństwa w zakre-
sie pożaru. Czy w budynkach drewnianych 
można stosować kominy i czy są one bez-
pieczne? Jak odprowadzać produkty spala-
nia przez ściany wykonane z elementów pal-
nych? Jeśli chodzi o kominy, to od lat mamy 
rozwiązania, które spełniają wymagania  
w zakresie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać budynki, jak i euro-
pejskich norm zharmonizowanych. Praktyka 
jednak pokazuje, że użytkownicy i projektan-
ci mimo to nie potrafią poradzić sobie z od-
prowadzaniem spalin czy dymu przez prze-
grody palne. 
Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebo-
waniu, firma Schiedel 25 kwietnia br. wpro-
wadziła na polski rynek unikalny produkt 

o nazwie IGNIS PROTECT. Produkt ten ma 
aprobatę techniczną AT-15-9063/2013 i ozna-
kowany jest znakiem budowlanym B, nato-
miast potwierdzenie spełnienia wymagań 
wynika z Krajowej Deklaracji Zgodności nr 
18/2013 wystawionej przez Schiedel Sp. z o.o.
Kształtkami IGNIS PROTECT mogą być izolo-
wane przewody spalinowe jednowarstwowe 
i dwuwarstwowe, wykonane ze stali, o śred-
nicy nominalnej DN nie większej niż 180 mm, 
o klasie temperatury nie wyższej niż T600 wg 
normy PN-EN 1856-1:2009. 
Kształtki IGNIS PROTECT są wyrobem niepal-

Odpowiedzi udzielił:
inż. Roman Nowak
dyrektor techniczny
Schiedel sp. z o.o.

Typ kształtki Szerokość A Wysokość B Grubość C Średnica otworu na rurę
TYP-100

565±10 mm 700±10 mm

1003± mm

113, 133, 153, 185 mm

TYP-150 150 ±3 mm
TYP-200 200±3 mm
TYP-250 250±5 mm
TYP-300 300±5 mm
TYP-350 350±5 mm
TYP-400 400±5 mm
Typy i wymiary kształtek termoizolacyjnych IGNIS PROTECT 

Popękane elementy

IGNIS PROTECT

Kształtki termoizolacyjne IGNIS 
PROTECT są przeznaczone do izo-
lowania przewodów, odprowadza-
jących produkty spalania z pa-
leniska, w przejściu przez ściany 
wykonane z palnych materiałów 
budowlanych lub elementów skła-
dających się z palnych części np. 
drewnianej ramy. 
Celem izolowania przewodów 
kształtkami IGNIS PROTECT jest  
uniknięcie krytycznego nagrze- 
wania przegrody. 
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nym klasy AI wykonanym z wełny mineral-
nej o nominalnej gęstości 120 kg/m3. Mają 
kształt prostopadłościanu, który z jednej 
strony (wewnętrznej) pokryty jest okładzi-
ną z folii aluminiowej, a z drugiej strony (ze-
wnętrznej) warstwą nośną dla tynku.  
W środkowej części kształtki wmontowana 
jest skrzynka o wymiarach 350x350 mm  
o grubości płyty 20 mm. Skrzynka wykona- 
na jest z niepalnej płyty na bazie wermiku-
litu i spoiw nieorganicznych, odpornej na 
działanie wysokiej temperatury. Wewnątrz 
skrzynki wmontowano otulinę z wełny mine-
ralnej w kształcie cylindra, otwartego  
z obu stron, którego ścianka ma budowę 
warstwową. Warstwy są zdejmowane w za-
leżności od średnicy izolowanej rury spalino-
wej − Ø 110, 130, 150 lub 180 mm.
Należy przypuszczać, że IGNIS PROTECT ze 
względu na swoje unikalne parametry będzie 

wykorzystywany coraz powszechniej, a archi-
tekci i projektanci będą brali pod uwagę możli-
wość jego zastosowania w obiekcie, spełniając 
tym samym wymagania w zakresie bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego. Dzięki zastoso-
waniu kształtki Schiedel IGNIS PROTECT zwięk-
sza się bezpieczeństwo budynku, a przede 
wszystkim użytkownik uzyskuje gwarancję, że 
dom, w którym mieszka jest bezpieczny. 

r
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Schiedel Sp. z o.o. 
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole 
tel. 77 455 59 49, faks 77 455 59 47 
biuro@schiedel.pl, www.schiedel.pl

Co to jest  
sprzęgło hydrauliczne,  
jak działa i gdzie  
go stosować?

  Łukasz Biernacki

  Sprzęgło hydrauliczne jest 
urządzeniem wbrew pozorom bar-
dzo prostym. Jest to zamknię-
ta przestrzeń instalacji, do któ-
rej podłączone są króćce kotła 
i instalacji (stanowiącej odbior-
nik ciepła). Sprzęgła najczęściej 
wykonane są ze stali węglowej 
lub nierdzewnej, całość powin-
na znajdować się w izolacji, która 
ogranicza straty ciepła do mini-
mum (rys. 1 ). Dodatkowym wy-
posażeniem sprzęgła może być 

Sprzęgła hydrauliczne stosujemy zazwyczaj w instalacjach,  
w których znajduje się kilka obiegów grzewczych i każdy  
z nich wyposażony jest w swoją pompę. Umożliwia to 
prawidłowe zrównoważenie ciśnienia i przepływów pomiędzy 
stroną kotła a stroną instalacji odbiorczej. Wnętrze sprzęgła 
jest puste dlatego przepływ jest możliwy we wszystkich 
kierunkach, zależy on jednak ściśle od zastosowanych  
w instalacji pomp i zaworów, które mają na to wpływ. 

1  Sprzęgło SHI

Fot. Ferro
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Dobór sprzęgła do danego  
zastosowania

Aby prawidłowo dobrać wielkość sprzęgła 
hydraulicznego, należy obliczyć przepływy  
w poszczególnych obiegach grzewczych po-
sługując się poniższym wzorem i dodać je  
do siebie. 

Do obliczeń posługujemy się wzorem poniżej: 
V= (P × 860) / ΔT
gdzie:
V – przepływ w jednym obiegu grzewczym  
w l/h, 
P – moc oddawana przez odbiornik  
(obieg grzewczy) , 
ΔT – różnica temperatury w obiegu grzew-
czym, przy czym dla ogrzewania grzejniko-
wego przyjmujemy 15oC, a dla ogrzewania 
podłogowego 7oC.
Sprzęgło dobieramy według obliczonego 
przepływu. Należy przy tym pamiętać, że 
przewymiarowanie nie będzie miało ne-
gatywnego wpływu na prawidłową pra-
cę instalacji. Sytuacja odwrotna natomiast 
mogłaby spowodować brak możliwości 
odbioru całkowitej mocy przekazanej do 
sprzęgła przez źródło ciepła w szczyto-
wym zapotrzebowaniu instalacji na moc 
grzewczą.

Praktyczne zalety stosowania  
sprzęgieł hydraulicznych

1. Brak konieczności równoważenia hydrau-
licznego instalacji dzięki rozdzieleniu obiegu 
kotłowego i obiegów grzewczych.
2. Dłuższa żywotność pomp, które nie zakłó-
cają się wzajemnie.
3. Przy zastosowaniu odpowietrznika automa-
tycznego i zaworu spustowego skuteczniejsze 

odpowietrzanie i odmulanie instalacji już  
w samym sprzęgle.
4. Płynna praca kotła podczas spadków  
i wzrostów zapotrzebowania na moc  
grzewczą.
5. W przypadku, gdy rozruch kotła następu-
je przy całkowitym zamknięciu przepływu na 
instalację grzewczą sprzęgło zabezpiecza 
powrót przed zbyt niską temperaturą i zwięk-
sza żywotność kotła (instalacje z kotłem wę-
glowym lub gazowym konwencjonalnym).
6. Możliwość stosowania instalacji wielokotło-
wych (kaskady kotłów).  

zawór spustowy montowany w dolnej części 
oraz odpowietrznik automatyczny umiesz-
czony w górnej części.

Praca sprzęgła w przykładowym  
zastosowaniu…

Na rys. 2  pokazany jest przykładowy sche-
mat instalacji, w której znajdują się trzy obie-

gi grzewcze: obieg grzejnikowy, obieg 
niskotemperaturowy z ogrzewaniem podło-
gowym oraz obieg zasobnika z ciepłą wodą 
użytkową. W każdym obiegu pracuje osobna 
pompa, instalacja ma źródło ciepła, z któ-
rym współpracuje pompa główna. Pomiędzy 
kotłem a instalacją znajduje się sprzęgło hy-
drauliczne połączone z rozdzielaczem obie-
gów grzewczych (rys. 3 ). Na tym przykładzie 
możemy przeanalizować trzy możliwości pra-
cy sprzęgła. 
Pierwszy przypadek występuje wtedy, gdy 
przepływ po stronie kotła jest taki sam jak 
przepływ po stronie instalacji. Co za tym 
idzie cała moc przekazywana do sprzęgła 
jest odbierana w całości przez instalację. 
Drugi wariant, jaki może mieć miejsce, to 
wyższy przepływ po stronie kotłowej niż po 
stronie instalacji. Może to nastąpić w przy-
padku: wyłączenia się pompy ładującej za-
sobnik, przymknięcia się zaworów termosta-
tycznych lub zamknięcia się pętli ogrzewania 
podłogowego. Część wody trafiającej do 
sprzęgła od strony kotła zostanie zawrócona, co 
spowoduje wzrost temperatury powrotu i da sy-
gnał automatyce do obniżenia mocy kotła.
Trzeci przypadek ma miejsce kiedy przepływ 
po stronie instalacji jest większy niż po stronie 
kotłowej. Część wody powracającej z instala-
cji jest wtedy zasysana z powrotem, obniżając 
temperaturę zasilania. Zdarza się to w insta-
lacjach, gdzie moc kotła jest wystarczająca 
do pokrycia zapotrzebowania natomiast wy-
dajność pompy kotłowej jest niższa niż suma 
pomp pracujących w instalacji. Moc przeka-
zywana do sprzęgła jest wtedy całkowicie 
odbierana przez instalację, ale przy innej róż-
nicy temperatury. Należy przy tym pamiętać, 
że suma wydajności pomp pracujących  
w obiegach grzewczych nie może być więk-
sza niż 130% wydajności pompy kotłowej.   

 

3  Rozdzielacz obiegów grzewczych RSI

2  Schemat instalacji z wykorzystaniem  
sprzęgła hydraulicznego SHI i rozdzielacza 
obiegów grzewczych RSI: 
1 – źródło ciepła
2 – sprzęgło hydrauliczne SHI30
3 – rozdzielacz RSI03
4 – grupa mieszająca GP60
5 – grupa mieszająca GMP602
6 – wymiennik na ciepłą wodę
7 – ogrzewanie podłogowe
8 – instalacja c.o.
9 – sterowanie SE230
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Pakiet dobrze dobrany, czyli elementy  
i ich podstawowe parametry  

Instalacja solarna 
– w zestawie łatwiej…

  Ireneusz Jeleń

  Zastosowanie w budynku instalacji solar-
nej poprzez wybór pakietowego zestawu so-
larnego niesie ze sobą według producenta/
dostawcy szereg korzyści. 
Najczęściej podkreślana jest atrakcyjniejsza 
cena zakupu oraz wygoda i pewność dobo-
ru wielkości zestawu solarnego i jego kom-
ponentów. Najczęściej zakup kompletnego 

zestawu wymaga uzupełnienia go jedynie 
o orurowanie o długości zależnej od odle-
głości pomiędzy kolektorami słonecznymi, 
a podgrzewaczem pojemnościowym. Naj-
częściej jest także konieczne dodatkowe za-
mówienie uchwytów mocujących w zależ-
ności od warunków zabudowy kolektorów 
słonecznych.

W ostatnich latach standardem stało się oferowanie kompletnych 
zestawów solarnych jako rozwiązań pakietowych dla małych obiektów. 
Instalacje solarne przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej, traktowane są obecnie jako typowe w ofercie producentów 
lub dystrybutorów. Oferta zwyczajowo wskazuje dla ilu mieszkańców 
domu jednorodzinnego możliwe jest zastosowanie danego zestawu 
pakietowego, co pozwala ma łatwy wybór rozwiązania przez firmę 
instalacyjną lub wprost przez klienta indywidualnego.

Dobór powierzchni kolektorów słonecznych

Dobór wielkości zestawu solarnego jest 
najczęściej oparty o metodę wskaź-
nikową, w zależności od liczby miesz-
kańców korzystających z ciepłej wody 
użytkowej. Jak wskazuje praktyka ryn-
kowa, występują tutaj stosunkowo sze-
rokie zakresy proponowanych wartości 
i przykładowo w zestawach solarnych 
z kolektorami płaskimi spotykane są 
wskaźniki od 1,0 do 2,0 m2 powierzch-
ni apertury na 1 osobę. Średnia spo-
tykana w zestawach wartość wyno-
si dla kolektorów płaskich 1,4 m2/os., 
a dla próżniowych 1,1 m2/os. (rys. 2 ). 
Są to wartości zbliżone do zalecanych 
w większości materiałów projektowych 

dla zakładanego zużycia wody rzędu 
60 dm3/os.×d. (uznawane za podwyż-
szone) i dla zakładanego stopnia po-
krycia potrzeb cieplnych na poziomie 
50÷60% rocznie.
Zróżnicowanie w stosowanych po-
wierzchniach kolektorów słonecznych 
(rys. 2 ) może wynikać z kilku przyczyn. 
Oferujący zestawy solarne mogą przyj-
mować odmienne założenia dla prze-
ciętnego dziennego zużycia c.w.u. 
(dm3/os.×d.), jak również różne warun-
ki nasłonecznienia (kWh/m2rok). Wpływ 
na wielkości oferowanych zestawów, 
niewątpliwie odgrywają również wzglę-
dy konkurencji cenowej na rynku.

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Kolektory płaskie

Kolektory próżniowe
1,1 1,4 

m2/os. 

1  Standardowa mała instalacja solarna dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej oparta 
o zastosowanie 2-wężownicowego podgrzewacza pojemnościowego

2  Przedział wartości oraz wartości średnie powierzchni kolektorów słonecznych w zestawach 
solarnych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej (m2 apertury na 1 os.) [1]
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Optymalna pojemność  
podgrzewacza wody  
użytkowej (rys. 3 )

Drugim podstawowym elementem instala-
cji solarnej jest podgrzewacz wody, którego 

pojemność jest często uzależniana wskaź-
nikowo od rodzaju i powierzchni kolekto-
rów słonecznych. Odpowiednia pojemność 
podgrzewacza ma na celu zapewnić sku-
teczne wykorzystanie ciepła z kolektorów 
słonecznych. Praktyka rynkowa czasem wy-
kazuje dobór stosunkowo dużej powierzch-
ni kolektorów słonecznych do niewielkiej 
pojemności podgrzewacza, co dotyczy 
większych zestawów solarnych (powyżej 
5-6 osób). W małych instalacjach (2-3 oso-
by) można spotkać się z dużymi wskaźnika-
mi objętości podgrzewaczy, co może być 
skutkiem trudności w dobraniu tak małej po-
wierzchni kolektorów. 

Jak widać duża rozpiętość występuje w przy-
padku kolektorów próżniowych, gdzie spo-
tykane są zestawy solarne w konfiguracji np. 

0 30 60 90 120 150 180

Kolektory płaskie

Kolektory próżniowe
60 85 

dm3/m2 

3  Przedział wartości oraz wartości średnie pojemności podgrzewacza wody użytkowej  
w odniesieniu do  powierzchni kolektorów słonecznych (litrów na 1 m2 apertury) [1]

Przeciętnie jednak oferowane na 
rynku zestawy zakładają, że przy 
kolektorach płaskich pojemność 
podgrzewacza wynosi 60 dm3/m2 
powierzchni apertury, a dla próż-
niowych 85 dm3/m2. 

Korzyści wskazywane przez  
producentów/dystrybutorów  
kompletnych zestawów solarnych

• korzystniejsze warunki zakupu  
w porównaniu do indywidualnej 
kompletacji instalacji solarnej (niż-
sza cena rzędu 5÷10%)
• wygodny dobór wielkości zestawu 
solarnego w oparciu o liczbę miesz-
kańców domu
• eliminacja braków i błędów  
w kompletacji komponentów zesta-
wu solarnego
• wydłużenie okresu ochrony gwa-
rancyjnej
• wyższy standard urządzeń w ze-
stawach solarnych
• kompletna instalacja od jednego 
producenta/dystrybutora
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podgrzewacz 300 litrów i powierzchnia ab-
sorbera kolektora próżniowego 3 m2. Taki ze-
staw jest w stanie zapewnić 60% pokrycia 
rocznych potrzeb ciepła dla podgrzewania 
c.w.u., ale przy zapotrzebowaniu dziennym 
na poziomie nie większym niż 120÷140 litrów 
(wg symulacji GetSolar).

Wpływ pojemności podgrzewacza 
na efektywność pracy instalacji  
solarnej

Zalecenia projektowe dla małych instalacji 
solarnych mówią przeważnie o potrzebie sto-
sowania podgrzewaczy o pojemności 1,2÷1,5 

razy większej od dziennego poboru c.w.u. Jak 
wskazuje zestawienie (rys. 4 ) jest to uzasad-
nione, gdyż nadmierne zwiększenie pojemno-
ści (np. wariant z podgrzewaczem 300 litrów, 
poborem c.w.u. 150 l/d → wskaźnik 2,0) powo-
duje już spadek efektywności pracy układu.

Od kolektorów do podgrzewacza, 
czyli przewody i ich izolacja…

Za przenoszenie ciepła z kolektorów słonecz-
nych do wody użytkowej odpowiedzialne 
są przewody, które w zestawach solarnych 
są zamieszczane w pojedynczych przypad-
kach, np. w ramach promocji. 
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4  Zestawienie jednostkowych uzysków ciepła dla małej instalacji solarnej (kolektory 
płaskie łącznie 3,6 m2 absorbera) dla różnych poborów dziennych c.w.u. (150, 200  
i 300 l/d) oraz różnych podgrzewaczy (200, 250 lub 300 litrów). Wyniki na podstawie 
symulacji programu GetSolar
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siały zapewnić możliwość obsługi tego typu 
pomp obiegowych.
Grupy pompowe zawierają standardo-
wo armaturę odcinającą i zabezpieczają-
cą (zawór bezpieczeństwa). Chęć obniżenia 
cen zakupu zestawów solarnych powodu-
je w niektórych przypadkach eliminację ele-
mentów pomiarowych, jednak rotametr pły-
wakowy znajduje się w zakresie dostawy 
większości grup pompowych na rynku. Za-
stosowanie znajdują ostatnio również prze-
pływomierze elektroniczne umożliwiające 
regulatorowi kontrolę natężenia przepływu 
i dokładniejsze bilansowanie uzysków cie-
pła – także przy zmiennej wydajności pracy 
pompy obiegowej.

Efektywność zestawów solarnych  
w testach…

Na rynku zachodnioeuropejskim zwraca się 
od dawna uwagę na efektywność komplet-
nych zestawów solarnych. Przykładem mogą 
być testy porównawcze, jakie prowadzono  
w latach 2008-2011 w Niemczech przy fun-
dacji Stifftung Warentest oraz wydawnictwie 

ÖKO-TEST Verlag GmbH. Celem testów by- 
ło sprawdzenie konkretnych oszczędno-
ści możliwych do uzyskania w jednakowych 
warunkach eksploatacji zestawów solar-
nych, a także określenie efektu ekonomicz-
nego w postaci okresów zwrotu kosztów inwe-
stycji. W ten sposób można było przedstawić 
klientowi indywidualnemu dodatkową infor-
mację – jak wybrać optymalne rozwiązanie, 
które nie tylko będzie zapewniać najwyż-
szą efektywność energetyczną, ale również 
korzystne koszty inwestycji. Różnice w efek-

Ze względu na wygodę transportu i montażu 
zastosowanie znajdują przede wszystkim rury 
elastyczne ze stali nierdzewnej (rys. 5 ), któ-
re mogą być dostarczane w izolacji cieplnej. 
Należy zwrócić uwagę na możliwości zastoso-
wania izolacji – poza dopuszczalną tempera-
turą pracy, w szczególności w kwestii odpor-
ności na promieniowanie UV pozwalające na 
stosowanie zewnętrzne przewodów. Kluczo-
we znaczenie dla prawidłowej pracy insta-
lacji solarnej odgrywa średnica przewodów 
dostosowana do zalecanego dla danych ko-
lektorów słonecznych natężenia przepływu.

Dobór przewodów dla zestawu solarnego 
jest często wykonywany na podstawie tabeli 
dostarczanej przez producenta/dystrybutora.

Zarządzanie pracą instalacji solarnej

Nieodzownym elementem zestawu solarne-
go jest system automatycznej regulacji jego 
pracy, który może być wyposażony w mini-
malny niezbędny zakres funkcji lub też dostar-
czać szereg dodatkowych możliwości, jak np. 
bilansowanie uzysków ciepła, opcję współ-
pracy z regulatorem kotła czy też ze zdalnym 
nadzorem pracy. Podstawowe regulatory 
(rys. 6 ) wyposażane są w 2 czujniki tempe-
ratury, bardziej rozbudowane – w 4 i więcej 

czujników dla bardziej złożonych układów, 
np. z dwoma bateriami kolektorów (połacie 
dachu wschód-zachód) lub przy współpracy 
z podgrzewem wody basenowej, wspoma-
ganiem ogrzewania budynku itp. W związ-
ku z popularyzacją stosowania tytanowych 
anod ochronnych w podgrzewaczach c.w.u., 
należy także zwrócić uwagę, czy regulator 
ma funkcję obsługi tego rodzaju anody.  
W funkcje ochronne przed przegrzewaniem 
instalacji solarnej wyposażona jest większość 
regulatorów na rynku, jednak obsługa funk-
cji urlopowej będzie ułatwiona w regulato-
rze z menu tekstowym i wbudowanym kalen-
darzem.

Grupa pompowa i zabezpieczenie 
instalacji solarnej

Zestawy solarne standardowo wyposażane 
są w grupy pompowe w bardzo szerokim za-
kresie budowy i cen zakupu. Najbardziej roz-
budowane grupy wymagają podłączenia 
jedynie naczynia wzbiorczego, pozostałe 
elementy znajdują się w zakresie ich dosta-
wy. Dostępne na rynku grupy 1- i 2-drogo-
we różnią się m.in. zakresem funkcji i możli-
wościami zabudowy (rys. 7 ). Podstawowe 
wyposażenie grupy stanowi pompa obiego-
wa o stopniowej regulacji prędkości obroto-
wej. Bardziej złożone sterowniki pozwalają na 
pracę tego rodzaju pomp także ze zmien-
ną regulacją wydajności. W najbliższej przy-
szłości należy się spodziewać w tym zakresie 
istotnej zmiany na rynku. Zgodnie z dyrekty-
wą ErP (2009/125/WE) od 1 sierpnia 2015 roku, 
możliwe będzie w praktyce stosowanie wy-
łącznie pomp obiegowych o płynnej elek-
tronicznie regulowanej wydajności. Wymusi 
to także konieczność rozbudowy funkcji re-
gulatorów elektronicznych, które będą mu-

Zagwarantowanie minimalnej pręd-
kości przepływu na poziomie 0,40 m/s 
zapewnia przenoszenie pęche-
rzy powietrza (możliwość odpowie-
trzania układu). Z kolei nieprzekra-
czanie prędkości 0,80 m/s pozwala 
zachować na akceptowalnym po-
ziomie opory liniowe (mbar/m). 

5  Izolacja cieplna przewodów instalacji 
solarnej standardowo jest przewidywana 
na temperaturę pracy rzędu 150oC

6  Główną funkcją regulatora jest 
zapewnienie efektywnej pracy instalacji 
solarnej

7  Rozbudowane grupy pompowe 
wymagają podłączenia jedynie naczynia 
wzbiorczego
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tach pracy porównywalnych zestawów so-
larnych były znaczące, np. w ramach badań 
ÖKO-TEST połowa z 17 zestawów nie pozwo-
liła osiągnąć zakładanych 60% oszczędności 
rocznych przy podgrzewaniu wody użytko-
wej, a najkorzystniejszy zestaw pozwolił uzy-
skać aż 69%. W ramach testu 14 zestawów 
oceniono jednak jako „dobry”, a 2 jako „za-
dowalający” [2].

Zestawy solarne – kierunki rozwoju…

Instalacje solarne (termiczne) mogą zyskać 
nowe uwarunkowania do ich stosowania  
w świetle wprowadzanych w krajach UE re-
gulacji w zakresie nadawania urządzeniom 
i systemom grzewczym etykiet energetycz-
nych oraz możliwości stosowania zgodnie 
z przepisami ecodesign urządzeń o wyma-
ganej minimalnej efektywności energetycz-
nej [3]. Na znaczeniu zyskają pakiety łączą-
ce np. kocioł grzewczy lub pompę ciepła 
z kolektorami słonecznymi. Możliwe będzie 
określanie efektywności energetycznej dla 
całego pakietu, który dzięki współpracy z in-
stalacją solarną zyska wyższą klasę efektyw-
ności energetycznej. Zestawy solarne staną 
się więc niezbędnym elementem składowym 
najbardziej efektywnych systemów grzew-
czych, promowanych i być może w większym 
stopniu premiowanych na rynku europejskim.

Literatura:
[1] materiały własne, analiza danych 
(05.2014) dla 10 popularnych dostawców ze-
stawów solarnych na rynku polskim
[2] „Thermische Solaranlagen zur Trinkwasse-
rerwärmung”, ÖKO-TEST Jahrbuch für 2012
[3] „Etykiety energetyczne dla urządzeń 
grzewczych, czyli wielkie zmiany na rynku 
(cz. 2)”, P.Lachman, InstalReporter 05/2013  

PRODUCENT OPIS ZESTAWU Z KOlEKTORAMI CENA

BuderuS

 Katalog zestawów

Zestaw 2xSIlVER+
2 x kolektor płaski Logasol CKN 2.0 (3,84 m2 absorbera), zasobnik Logalux SM200/5W (200 l) 
– stojący, dwuwężownicowy, emaliowany, grupa pompowa Logasol KS0105 z separatorem 
powietrza, glikol Tyfocor L 45/55, sterownik Logamatic SC20, połączenie hydrauliczne pomiędzy 
kolektorami, zestawy montażowe oraz mocujące dostępne jako akcesoria w zależności od typu 
oraz pokrycia dachu

7990 zł netto

Zestaw 2xPlATINIUM+
2 x kolektory płaskie Logasol SKS 4.0 (4,2 m2 absorbera), przestrzeń pomiędzy obudową kolektora  
a szybą wypełniona argonem, zasobnik Logalux SL300/5W (300 l) – stojący, wyposażony  
w termosyfon, emaliowany, naczynie solarne 18 l, grupa pompowa Logasol KS0105 z separatorem 
powietrza, glicol Tyfocor L 45/55, sterownik Logamatic SC20, połączenie hydrauliczne pomiędzy 
kolektorami, zestawy montażowe oraz mocujące dostępne jako akcesoria w zależności od typu 
oraz pokrycia dachu

14 890 zł netto

GAlMET

 Katalog zestawów

Zestaw PREMIUM STANDARD dla 2-3 osób
2 x kolektory KSG 21 Premium GT (pow. całkowita 4,2 m2), wymiennik biwalentny 200 l, grupa 
pompowa 2-drogowa GT, moduł sterujący STDC, naczynie solarne 18 l, komplet przyłączeniowy 
kolektorów, glikol 20 l, zestaw podłączeniowy naczynia przeponowego

6517 zł netto

Zestaw PREMIUM MAXI dla 4-6 osób
4 kolektory KSG 21 Premium GT (pow. całkowita 8,4 m2), wymiennik biwalentny 400 l, grupa 
pompowa 2-drogowa GT, moduł sterujący STDC, naczynie solarne 36 l, komplet przyłączeniowy 
kolektorów, glikol 20 l, zestaw podłączeniowy naczynia przeponowego

9999 zł netto

HEWAlEX

 Katalog zestawów

Zestaw solarny Hewalex 3 TlP AC (KS2400) dla 2-4 osób
2 x kolektor płaski KS4000 TLP AC (2,2 m2 apertury) 2 szt., zestaw przyłączeniowy ZPKS 3, 2 m.b. 
izolacja cieplna Armaflex HT/S (z folią ochronną), profil maskujący kolektorów KSL, zespół 
pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01, podgrzewacz OKC250 NTRR/SOL, naczynie wzbiorcze ZNP 
18DS, zestaw przyłączeniowy podgrzewacza, glikol TERMSOL EKO -25oC (20 kg)

7330 zł netto

Zestaw Hewalex 3 SlP-300 dla 3-5 osób
3 x kolektor płaski KS2000 SLP (1,8 m2 apertury), zestaw przyłączeniowy ZPKS 3, 2 m.b. izolacja 
cieplna Armaflex HT/S (z folią ochronną), 2 x profil maskujący kolektorów KSL, zespół pompowo-
sterowniczy ZPS 18e-01, podgrzewacz OKC300 NTRR/SOL, naczynie wzbiorcze ZNP 18DS, zestaw 
przyłączeniowy podgrzewacza, glikol TERMSOL EKO -25oC (20 kg)

9110 zł netto

OVENTROP

 Katalog zestawów

Pakiet solarny Solcos
2 x kolektory rurowe OKP-20 (pow. całkowita 6,5 m2), zasobnik c.w.u. 300 l (wyposażony  
w dwa wewnętrzne wymienniki ciepła), elementy do podłączenia kolektorów w jedno pole 
kolektorowe: kształtki, złączki, uszczelki, konstrukcja wsporcza umożliwiającej montaż zestawu na 
dachu, kształtki do podłączenia obiegu solarnego do kolektorów, naczynie wzbiorcze Solar  
(18 l), grupa solarna (pompa Wilo ST 25/6, sterownik Regtronic BS/2B, grupa bezpieczeństwa), 
płyn solarny Tyfocor LS (25 l) 

6640 euro

VIESSMANN

 Katalog zestawów

Pakiet Vitosol 200-F SVK
2 x kolektor płaski Vitosol 200-F SVK (apertura 4,02 m2), podgrzewacz biwalentny Vitocell 
100-B, typ CVBA, (250 l), kolor srebrny, moduł Solar-Divicon z zamontowaną fabrycznie 
wysokoefektywną pompą solarną oraz regulatorem i armaturą, naczynie wzbiorcze  
(18 l), czynnik grzewczy Tyfocor 20 l, regulator solarny SM1, separator powietrza i armatura  
do napełniania

7944 zł netto

Pakiet Vitosol 100-F SV1A
3 x kolektor płaski Vitosol 100-F SV1A (apertura 6,99 m2) – podgrzewacz biwalentny Vitocell  
100-B, typ CVBA, (300 l), kolor srebrny, przewody przyłączeniowe, regulator solarny, 
pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem, zestaw tulei zanurzeniowych, czynnik 
grzewczy Tyfocor (poj. 25 l), rozdzielacz Solar Divicon typ PS10, solarne naczynie wzbiorcze (poj. 
40 l), rury łączące i zestaw przyłączeniowy jednostronny, zestaw mocujący do dachów krytych 
dachówką holenderską

12 305 zł netto

http://www.instalreporter.pl
http://www.buderus.pl/files/Pakiety_solarne_.pdf
http://www.galmet.com.pl/pl/products/index2/15-zestawy_solarne_z_kolektorami_plaskimi?Products_page=1&pageSize=5
http://www.hewalex.pl/oferta/zestawy-solarne-z-kolektorami-plaskimi/
http://www.oventrop.de/products.asp?wg=075&pg=7&sprache=PL
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.html
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Płaskie w modzie – propozycje dla domów jednorodzinnych 

Skrojone na miarę pakiety 
kolektorów słonecznych Viessmanna 

  Krzysztof Gnyra

  Pakiet: Vitosol 100-F + Vitocell 100-B 

Kompletny zestaw solarny dla 4-osobowej ro-
dziny składa się z: 
- 3 kolektorów płaskich Vitosol 100-F typ SV1A 
lub SH1A (łączna pow. apertury 6,99 m2),
- biwalentnego podgrzewacza wody Vitocell 
100-B (poj. 300 l.), kolor srebrny,
- przewodów przyłączeniowych, 
- regulatora solarnego, 
- pierścieniowej złączki zaciskowej z odpo-
wietrznikiem,
- zestawu tulei zanurzeniowych, czynnika 
grzewczego Tyfocor (25 l), 
- rozdzielacza Solar Divicon typ PS10, 
- solarnego naczynia wzbiorczego (40 l), 
- rur łączących, 
- zestawu przyłączeniowego jednostronnego, 
- zestawu mocującego do dachów krytych 
dachówką holenderską.

Kolektor płaski Vitosol 100-F o powierzchni 
absorbera 2,3 m2, pozwala na dogodny mon-
taż dzięki mniejszym gabarytom i ciężarowi. 
Został również przystosowany do współpra-
cy z kompaktowymi kondensacyjnymi kotła-
mi grzewczymi lub kompaktowymi pompami 
ciepła. Vitosol 100-F charakteryzuje się wy-
soką sprawnością pracy dla podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej, bezpieczeństwem 
eksploatacji i żywotnością, co potwierdzają 
wymagające testy jakościowe zgodnie  
z normą europejską i polską PN-EN 12975 oraz 
posiadany Certyfikat Solar Keymark. Wysoko-
wydajny kolektor płaski z miedzianym absor-
berem pokrytym warstwą selektywną z czar-
nego chromu, z wężownicowym układem 
przewodów wewnętrznych oraz integralną 
zabudowa przewodów zbiorczych wewnątrz 
kolektorów pozwala na wpięcie równoległe 
do 12 kolektorów w jednej baterii.

Kolektory słoneczne Vitosol zapewniają wysoką moc cieplną, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy materiałów i specjalnie 
dopracowanej konstrukcji. Sprawność kolektorów płaskich przewyższa znacznie sprawność popularnych kolektorów 
próżniowych o podwójnym przeszkleniu. Jednocześnie budowa każdego kolektora słonecznego firmy Viessmann 
spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe normy europejskiej EN 12975, dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu 
firmy w ich produkcji. Kolektory są testowane w warunkach symulujących minimum 20-letnią ich eksploatację. 
Dodatkowo kolektory Vitosol są skomponowane w korzystne cenowo pakiety, na które producent daje 5 lat gwarancji.

Pakiet Vitosol 100-F + Vitocell 100-B

Biwalentne pojemnościowe podgrzewacze 
Vitocell 100-B wyposażane są w dwie wę-
żownice: pokryte odporną na korozję ema-
lią Ceraprotect z obudową w kolorze sre-
brzystym. W podgrzewaczach biwalentnych 
ciepło z kolektorów słonecznych przekazy-
wane jest wodzie przez dolną wężownicę 

Pakiet: Vitosol 200-F, typ SVK + Vitocell 
100-B/-W, typ CVBA
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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

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl
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grzejną. Górna wężownica zapewnia ew.  
dogrzewanie c.w.u. przez kocioł grzewczy.

Pakiet: Vitosol 200-F, typ SVK  
+ Vitocell 100-B/-W, typ CVBA

Druga propozycja Viessmana to także kom-
pletny system solarny do podgrzewu c.w.u.  
z dwusystemowym pojemnościowym podgrze-
waczem wody, modułem Solar-Divicon, re-
gulatorem systemów solarnych i dodatkowy-
mi komponentami. Pakiet składa się z dwóch 
płaskich kolektorów słonecznych Vitosol  
200-F (typ SVK) o łącznej powierzchni absor-
bera 4,02 m2 (2×2,01 m2) i biwalentnego po-
jemnościowego podgrzewacza c.w.u.  
Vitocell 100-B/-W (typ CVBA) o pojemności 
250 litrów z zamontowaną fabrycznie wysoko-
efektywną pompą solarną oraz regulatorem  
i armaturą, komora podgrzewacza ze stali  
z emaliowaną powłoką Ceraprotect, która za-
bezpiecza przed korozją. Izolacja cieplna eli-
minuje straty ciepła w podgrzewaczu.
Kompletny pakiet solarny jest wielkością, 
osiągami i ceną dostosowany do potrzeb 
domu jednorodzinnego. 
Wszystkie urządzenia i elementy są do sie- 
bie idealnie dopasowane i umożliwiają pro-
ste wykonanie instalacji. Do montażu na da-
chu służą haki krokwiowe. Przy integracji  
z dachem kolektory mocuje się bezpośred-
nio do więźby dachowej. Do połączenia hy-
draulicznego nie potrzeba narzędzi. Oprócz 
niskich kosztów inwestycji zaletą jest również 
czas montażu zestawu, który można przepro-
wadzić w niespełna jeden dzień.
Łatwy i szybki montaż – w module Solar-Divi-
con są zintegrowane zawory napełniające, 
odpowietrzające i odcinające, umieszczo-
ne na komorze podgrzewacza oraz pętla ter-
moizolacyjna.  

aż do pięciu kolektorów, a także połączenie sze-
regowe dwustronne nawet dziesięciu kolekto-
rów. FKT-2S ma miedziano-aluminiowy absorber 
pokryty wysokoselektywną powłoką nanoszoną 
metodą PVD. Rury absorbera łączą się z płytą 
w technologii „Omega”, co w znacznym stop-
niu poprawia wymianę ciepła. Obudowa kolek-
tora wykonana jest w jednym module z włókna 
szklanego wzmocnionego poliestrem.  

FKC-2S i FKT-2S już na polskim rynku 

Nowe kolektory słoneczne 
marki Junkers

  Adam Kiszkiel

  Nowe kolektory słoneczne marki Junkers 
dopełniają ofertę kotłów fabrycznie wyposa-
żonych w elementy instalacji solarnej (Cera-
pur Modul Solar, Cerapur Solar, Cerapur Solar 
Comfort). Dedykowane są do podgrzewu cie-
płej wody użytkowej oraz wspomagania c.o. 

Płaski kolektor słoneczny FKC-2S typu 
Comfort ma kompozytową ramę. Miedziane 
rury absorbera zostały połączone z aluminio-
wą płytą za pomocą spawu ultradźwiękowe-
go, którego powłoka nanoszona jest w próż-
ni metodą PVD (Physical Vapour Deposition). 

Metoda ta sprawia, że struktura powłoki ab-
sorbera jest równomierna i bardzo dobrze 
powiązana z podłożem, a przez to niezwykle 
odporna na uderzenia. Powierzchnia apertu-
ry kolektora wynosi 2,25 m², a powierzchnia 
zewnętrzna 2,37 m². W urządzeniu zastosowa-
no harfowy układ jedenastu rur oraz obudo-
wę z włókna szklanego wzmocnionego po-
liestrem w formie monobloku.

Drugim nowym kolektorem słonecznym marki 
Junkers jest FKT-2S typu Excellence, który ma 
największą w swojej klasie powierzchnię aper-
tury i pozwala na uzyskanie najwyższego dofi-
nansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego po-
wierzchnia apertury liczy 2,43 m², a powierzch-
nia zewnętrzna 2,55 m². Dzięki temu aktualne 
dofinansowanie z NFOŚiGW do jednej płyty ko-
lektora wynosi aż 2460 zł. Zastosowany w ko-
lektorze układ rury absorbera (podwójny me-
ander) znacząco obniża opory przepływu i 
umożliwia połączenie szeregowe jednostronne 

Junkers rozszerza swoją ofertę produktów o nowe kolektory 
słoneczne. W sprzedaży dostępne są już płaskie, pionowe 
kolektory słoneczne Comfort FKC-2S i Excellence FKT-2S  
o największej na rynku powierzchni apertury.

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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Nazwa Comfort FKC-2S Comfort FKT-2S
rodzaj 
kolektora płaski płaski

Sprawność 
optyczna 76,6% 79,4%

Absorber Al-Cu Al-Cu
Powierzchnia 
brutto/ 
powierzchnia 
absorbera 

2,37 / 2,25 m2 2,55 / 2,43 m2

Gwarancja 10 lat 10 lat

http://www.instalreporter.pl
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ok. 5%. Dwudziestostopniowe odchylenie nie 
ma w miesiącach letnich praktycznie żad-
nego wpływu na efektywność pracy instala-
cji. Duże znaczenie na sprawność panelu sło-
necznego ma izolacja cieplna. Służy ona do 
zmniejszenia strat ciepła w płycie kolekto-
ra. W produkcji kolektora KSG 21 Premium 
GT zastosowano dolną izolację cieplną (weł-
na solarna) o grubości 50 mm, skutecznie izo-
lującą całą przestrzeń pod absorberem. W 
przypadku bocznej izolacji opatentowany zo-
stał profil aluminiowy o konstrukcji podwójnej 
ścianki. Takie rozwiązanie zapewnia dodat-
kową izolację cieplną oraz większą sztyw-
ność konstrukcji. 

Pakiet zestawów solarnych produkowa-
nych przez firmę Galmet to połączenie no-
woczesnej, czystej ekologicznie technologii  
z oszczędnością w użytkowaniu. W skład ze-
stawu solarnego wchodzi:
- płyta kolektora słonecznego służąca do 
podgrzewania ciepłej wody, ogrzewania bu-
dynków, mieszkań;
- komplet przyłączeniowy kolektorów z instalacją;
- pompa obiegowa (grupa dwudrogowa  
z separatorem powietrza) odpowiedzialna za 
wymuszanie obiegu w pakiecie solarnym;
- moduł sterujący STDC, który pełni funkcję re-

gulatora zestawu solarnego, włącza pompę 
obiegową oraz zabezpiecza pracę kolektora;
- naczynie solarne 18 l, które zabezpiecza ze-
staw solarny przed wzrostem ciśnienia;
- pojemnik glikolu o pojemności 20 l (medium 
grzewcze, mające zastosowanie ochronne 
przeciw zamarznięciu do temp. -30°C);
- wymiennik biwalentny typ SGW(S)B (od 200 
do 500 l), który magazynuje ciepło wytwa-
rzane przez zestaw solarny.

Zapraszamy do skorzystania z usług specjali-
stów Galmetu. W kompetentny i wyczerpują-
cy sposób udzielą oni informacji o wszystkich 
produkowanych przez firmę urządzeniach, 
oraz doradzą, jak skompletować i eksploato-
wać najbardziej wydajny i oszczędny system 
grzewczy. Dział systemów solarnych Galmet: 
Paweł Kurek, tel. 77 403 45 55,  
P.Kurek@galmet.com.pl,  
Sebastian Mamczur, tel. 883 364 138,  
S.Mamczur@galmet.com.pl.  

Polskie kolektory słoneczne Galmet
  Jarosław Lichwa

  Przyszłość urządzeń grzewczych związana 
jest z odnawialnymi źródłami energii (OZE). 
Przesądza o tym ich energooszczędność, ni-
ska emisja zanieczyszczeń, nowoczesność  
i uniwersalność zastosowań. Kolektor słonecz-
ny może służyć m.in. do podgrzewania wody 
(użytkowej, basenowej), wspomagania cen-
tralnego ogrzewania, chłodzenia budynków, 
czy wytwarzania ciepła technologicznego. 
Jednym z najważniejszych elementów kolek-
torów słonecznych produkowanych przez fir-
mę Galmet jest szyba pryzmatyczna z war-
stwą antyrefleksu (przepuszczalność promieni 

słonecznych docierających do absorbe-
ra wynosi ponad 95%). Taka skuteczność po-
woduje, że absorber pochłania większą ilość 
promieniowania, co ma bezpośredni wpływ 
na uzysk instalacji solarnej. Standardowe szy-
by używane w większości kolektorów sło-
necznych mają przepuszczalność kształtują-
cą się w przedziale od 90% do 91,5%. Płyty 
kolektora w czasie użytkowania powinny być 
skierowane na południe, choć dopuszcza 
się w praktyce ich odchylenie nawet do 45° 
na wschód lub zachód, co jednak wiąże się 
ze zmniejszeniem uzysków energetycznych o 

Firma Galmet od ponad 30 lat 
jest uznanym producentem 
ogrzewaczy wody, wymienników 
c.w.u., kotłów c.o., a także pomp 
ciepła i kolektorów słonecznych. 
Galmet od dawna prowadził 
badania związane z możliwością 
wykorzystania OZE w swoich 
wyrobach. Efektem tych prac 
jest wybudowana w 2013 r. 
najnowocześniejsza w Polsce 
fabryka kolektorów słonecznych 
Galmet. 

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Katalog produktów 
Galmet z kilkoma 
precyzyjnie dobranymi 
zestawami solarnymi

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://www.galmet.com.pl/uploads/files/oze_01.2014_pl_na_www.pdf
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Podgrzewacze pojemnościowe oferowa-
ne są w zestawach jako 2-wężownicowe 
emaliowane o pojemności od 200 do 500 li-
trów. Wersja KOMPAKT 300 HB o pojemności 
300 litrów jest wyposażona w zestaw pompo-
wo-sterowniczy oraz pozostały wymagany 
dla instalacji solarnej osprzęt. Podgrzewacze 
uniwersalne INTEGRA o pojemności 400, 500 
lub 800 litrów pozwalają na wspomaganie 
ogrzewania i współpracę kilku źródeł ciepła, 
np. kotła gazowego, na paliwo stałe i pom-
py ciepła.

Zespoły pompowo-sterownicze ZPS wła-
snej konstrukcji i produkcji, bazują na wie-
loletnim doświadczeniu w produkcji grup 
2-drogowych. Obecny zespół ZPS w formie 
1-drogowej zawiera niezbędne elementy dla 
instalacji solarnej. Najczęściej wybierany  
w zestawach zespół typu ZPS18e-01 pozwala 
na obsługę przynajmniej 17 schema-
tów instalacji solarnej. Standardo-
wo wyposażony jest w 4 czujni-
ki temperatury i elektroniczny 
przepływomierz oraz sterownik 
G422 z modułem tekstowym. 
Wbudowane zawory spusto-
wo-napełniające pozwalają 

Hewalex  
– instalacja solarna  
z zestawem taniej

  Ireneusz Jeleń

  Kolektory słoneczne w zestawach pa-
kietowych dostępne są standardowo w cał-
kowicie lakierowanych obudowach, o po-
wierzchniach absorbera od 1,82 do 2,36 m2. 
W zależności od oczekiwań technicznych  

i cenowych wyboru można dokonać pomię-
dzy kolektorami:
• KS2000 SlP: płaski z absorberem harfowym 
całkowicie miedzianym (Cu-Cu) i wysokowar-
tościowym pokryciem z czarnego chromu – 
najwyższy tradycyjny standard wytrzymałości 
i odporności na trudne warunki pracy;
• KS2000 TlP: różniący się od kolektora 
KS2000 SLP zastosowaniem standardowego 
na rynku pokrycia typu PVD („niebieskie”) – 
najwyższy standard materiałowy (absorber 
Cu-Cu) i sprawność;
• KS2100 TlP AC: płaski z absorberem harfo-
wym aluminiowo-miedzianym (Al-Cu) – opty-
malny stosunek efektywności do ceny zaku-
pu (ok. 20% mniej w porównaniu absorberów 
Cu-Cu), standard rynkowy;

• KS2000 TlP Am: płaski z absorberem  
meandrowym całkowicie aluminiowym  
(Al-Al) – nowa technologia, najkorzystniejszy 
wskaźnik „cena/wydajność”, niezbędne za-
chowanie specyficznych wa-
runków budowy instalacji so-
larnej (materiał wykonania 
osprzętu, glikol);
• KSR10: próżniowy klasy Pre-
mium (sprawność 85% w odnie-
sieniu do absorbera), z wyko-
rzystaniem rur niemieckiej firmy 
Narva z bezpośrednim przepły-
wem i dolnymi przyłączami dla 
ochrony przed przegrzewaniem, 
dopuszczony także do montażu 
pionowego na elewacji.

Zestawy solarne Hewalex mogą być przeznaczone 
zarówno do podgrzewania wody użytkowej, jak również 
dodatkowo do wspomagania ogrzewania. Najmniejszy 
zestaw złożony z 2 kolektorów płaskich KS2000 TLP Am  
i podgrzewacza 2-wężownicowego 200 litrów jest dostępny w cenie 6590 zł netto. Największy zestaw złożony  
z 8 kolektorów płaskich KS2100 TLP AC (łącznie 14,5 m2 absorbera) i podgrzewacza uniwersalnego INTEGRA 
800/200 dostępny jest w cenie 17 320 zł netto i przeznaczony także do wspomagania ogrzewania budynku.

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl,  
www.hewalex.pl
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na wygodne uruchamianie i konserwację in-
stalacji solarnej oraz skracają czas prac mon-
tażowych. Zespół ZPS został wysoko ocenio-
ny w testach laboratorium WILO INTEC pod 
względem niskich oporów przepływu oraz 
zdolności odpowietrzania.
Sterownik instalacji solarnej G422 wbudowa-
ny w zespole pompowo-sterowniczym ZPS 
wprowadza szeroki zakres funkcji dostępnych 
na ekranie tekstowym. 
Praca instalacji solarnej przedstawiana  
w formie schematu ze wskazaniem bieżą-
cych temperatur pracy, mocy grzewczej in-
stalacji, zużycia energii elektrycznej przez 
pompę obiegową. Dodatkową opcję dla 
sterownika może stanowić system zdalnego 
nadzoru EKONTROL.
Zestawy solarne wymagają odrębnego 
zamówienia rur elastycznych ze stali nie-
rdzewnej o średnicy odpowiedniej do ilo-
ści kolektorów słonecznych. Rura ze sta-
li nierdzewnej SNP dostępna jest w średnicy 
DN16, DN20 lub DN25, w izolacji cieplnej AC 
do wnętrza budynku lub HT do stosowania 
także na zewnątrz. W zależności od warun-
ków zabudowy dobierany jest dodatkowo 
uchwyt mocujący do dachu pochyłego 
lub płaskiego.

Warunki gwarancji przy zarejestrowaniu ze-
stawu solarnego (na www.he-

walex.pl) zwiększają czas 
trwania ochrony gwaran-

cyjnej dla komponen-
tów zestawu (w tym  
11 lat na kolektory). 
Dodatkowe korzyści 

zyskuje również in-
stalator w ramach 
programu Instala-
tor Plus.  

trzeby podgrzewu wody w domu jednoro-
dzinnym składa się z: 
• dwóch kolektorów rurowych OKP-20  
o całkowitej powierzchni brutto 6,5 m2, 
• elementów do podłączenia kolektorów  
w jedno pole kolektorowe: kształtki
złączki, uszczelki, 
• konstrukcji wsporczej umożliwiającej mon-
taż zestawu na dachu, 
• kształtek do podłączenia obiegu solarne-
go do kolektorów, 
• naczynia wzbiorczego Solar o pojemności 
nominalnej 18 l,
• grupy solarnej wyposażonej m.in. w pom-
pę Wilo ST 25/6, sterownik 
Regtronic BS/2B oraz grupę bezpieczeństwa, 
• pojemnika z płynem solarnym Tyfocor LS (25 l), 
• zasobnika c.w.u. 300 l wyposażonego  
w dwa wewnętrzne wymienniki ciepła 
(wysokość 1834 mm, średnica 600 mm).
Dzięki elementom powyżej opisanego ze-
stawu możliwy jest stosunkowo łatwy i mało 
czasochłonny montaż i uruchomienie insta-
lacji solarnej.  

Pakiety solarne 
SOLCOS firmy Oventrop

  Joanna Pieńkowska

  W programie sprzedaży firmy Oventrop 
znajduje się w sumie 15 zestawów, będą-
cych w stanie zaspokoić potrzeby nawet bar-
dzo wymagających inwestorów. Wszystkie po-
zostałe zestawy wykorzystujące technikę rur 
próżniowych i paneli płaskich zostały zesta-
wione analogicznie do opisanego powyżej. 
Składają się one z elementów o odpowiednio 
wyższych parametrach, zależnych od zapotrze-
bowania na c.w.u. i od powierzchni mieszkal-
nej, której ogrzewanie ma być wspomagane 
poprzez instalację solarną. Firma Oventrop ofe-

ruje pomoc w doborze odpowiedniego zesta-
wu oraz wsparcie w trakcie realizacji inwestycji.

Najmniejsze z oferowanych zestawów  
służą do podgrzewu ciepłej wody i mogą zo-
stać zastosowane na potrzeby gospodarstw 
domowych zamieszkałych przez dwie do sze-
ściu osób. Rozbudowane zestawy do podgrze-
wu c.w.u. i wspomagania c.o. przeznaczone są 
do budynków jednorodzinnych o powierzch-
niach odpowiednio 130, 200, 240 m2.
Najmniejszy zestaw solarny „Pakiet Solcos  
nr 1” (nr kat. 1365020) przeznaczony na po-

Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów indywidualnych 
firma Oventrop rozszerzyła program armatury solarnej  
o pakiety solarne SOLCOS. W skład zestawów wchodzą 
kolektory rurowe bądź płaskie, zasobniki, grupy pompowe, 
naczynia wzbiorcze oraz elementy montażowe. 

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42, faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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stację pompową Logasol KS0105 z wbudo-
wanym separatorem powietrza oraz za-
awansowany, naścienny regulator solar-
ny Logamax SC20. Połączenia hydrauliczne 
pola kolektorów zostały uwzględnione  
w pakietach do montażu.
Zestawy SIlVER+ bazują na kolektorach  
logasol CKN 2.0. Płaski kolektor słoneczny 
Logasol CKN 2.0 charakteryzuje się wyjątko-
wo atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydaj-
ności. Jest to idealna propozycja dla osób, 
które wkraczają w technologię słoneczną, 
ale nie chcą przy tym zrezygnować z nieza-
wodnej jakości Buderus. CKN 2.0 dedykowa-
ny jest do podgrzewu c.w.u. Aluminiowa pły-
ta pokryta wysokoselektywnym absorberem 
oraz strukturalne szkło słoneczne praktycznie 
w całości pochłania padające promienio-
wanie słoneczne. Kolektor CKN 2.0 dostępny 
jest wyłącznie w wersji pionowej (-S) z kom-
pletem akcesoriów, w wersji do montażu na 
dachu pochyłym oraz płaskim.
Logalux SM/SMS, to biwalentny podgrzewacz 
pojemnościowy c.w.u., ładowany za pomo-

cą dwóch wężownic: dolnej (o większej po-
wierzchni) – zasilanej przez układ solarny, gór-
nej (o mniejszej powierzchni) – zasilanej przez 
dodatkowe źródło ciepła. Skuteczna izolacja 
zapewnia ekonomiczną eksploatację, a ter-
moglazura DUOCLEAN MKT w połączeniu  
z anodą magnezową – nienaganną higienę  
i trwałość. 

Pakiety kolektorów PlATINIUM+ 

Pakiety PlATINIUM+ dla najbardziej wy-
magających wyposażono w kolektory 
logasol SKS 4.0, których wydajność, nie-
zawodność oraz żywotność mogą służyć za 
wzór dla innych płaskich kolektorów słonecz-
nych. SKS 4.0 to innowacyjny i wyjątkowy ko-
lektor, który osiąga porównywalny uzysk 
energetyczny jak kolektory próżniowe. Dzięki 
sprawności równej 85,1% gwarantuje on szyb-
ki zwrot z inwestycji oraz znaczącą redukcję 
kosztów związanych z podgrzewem c.w.u., 
ogrzaniem wody basenowej oraz wspoma-
ganiem c.o. Logasol SKS 4.0 dostępny jest 

Pakiety solarne 
BUDERUS SILVER+  
i PLATINIUM+  
– po prostu idealnie 
dopasowane

  Adam Kiszkiel

  Pakiety kolektorów SIlVER+ 

Uniwersalne zestawy solarne dedykowa-
ne są – w zależności od liczby kolektorów 
w pakiecie (2 lub 3) – dla 2-3 lub 3-4 użyt-
kowników, przy standardowym zapotrzebo-
waniu na c.w.u. Zestaw SILVER+ oprócz pła-
skich kolektorów słonecznych CKN 2.0  
i podgrzewacza biwalentnego c.w.u.  
Logalux SM/5 o pojemności odpowiednio 
200 lub 300 l zawiera także dwupionową 

Proponowane uniwersalne pakiety solarne Buderus mogą zostać 
wykorzystane w stworzonym zestawie lub odpowiednio rozbudowane 
w zależności od usytuowania budynku, sposobu montażu lub 
indywidualnych potrzeb użytkowników. Poszczególne komponenty 
instalacji zostały starannie dobrane 
na bazie oryginalnych produktów 
marki Buderus. 

Pakiet 2xSILVER+ Pakiet 2xPLATINIUM+  

http://www.instalreporter.pl
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zarówno w wersji pionowej (-S), jak i pozio-
mej (-W) z kompletem akcesoriów do mon-
tażu na dachu pochyłym, płaskim/fasa-
dzie oraz w połaci dachu. Rama kolektorów 
słonecznych Logasol SKS4.0 wykonana jest 
z włókna szklanego, które jest o 30% lżej-
sze od aluminium, ale jednocześnie solid-
ne, stabilne i trwałe. Ponadto materiał ten 
jest odporny na promieniowanie UV, warun-
ki atmosferyczne, korozję i naturalną eksplo-
atację. Kolektor słoneczny Logasol SKS4.0 
pracuje efektywnie już od momentu instala-
cji. Jego wnętrze jest wypełnione argonem 
– obojętnym gazem, który zapobiega paro-
waniu kolektora w godzinach porannych  
i zmniejsza straty ciepła między gorącym 
absorberem a zimnym szkłem. 

W pakiecie PLATINUM+ oprócz kolektorów 
SKS 4.0 znajduje się również podgrzewacz bi-
walentny c.w.u. Logalux SL5 W o pojemności 
300 lub 400 l, kompletna, dwupionowa stacja 
pompowa Logasol KS0105 z wbudowanym 
separatorem powietrza oraz zaawansowany 
regulator solarny Logamax SC20. 
Biwalentny podgrzewacz c.w.u. Logalux SL 
ładowany jest warstwowo za pomocą sy-
fonu termicznego, woda jest podgrzewana 
warstwa po warstwie z góry na dół.  
Taki sposób podgrzewania wody powodo-
wany jest tym, że wymienniki słoneczne  
w tego typu podgrzewaczach ogrzewają 
jedynie małą objętość wody do temperatu-
ry zbliżonej do poziomu temperatury zasila-
nia systemu słonecznego. Podgrzana woda 
przemieszcza się ku górze w rurze odprowa-
dzającej ciepło, osiągając poziom, z które-
go może być pobierana, w ten sposób przy 
normalnym promieniowaniu słonecznym  
w bardzo krótkim czasie zostaje tam osią-
gnięta stosunkowo wysoka temperatu-
ra wody gotowej do użycia. Jak w każdym 
podgrzewaczu Logalux marki Buderus, sku-
teczna izolacja zapewnia ekonomiczną eks-
ploatację, a termoglazura DUOCLEAN MKT 
w połączeniu z anodą magnezową – higie-
nę oraz trwałość.  
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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

Wszystkie pakiety 
solarne Buderus

SILVER+  
– doskonałe rozwiązania  
w rozsądnej cenie

przejdź

GOLD+  
– najlepszy stosunek 
możliwości do ceny

przejdź

PLATINIUM+  
– dla najbardziej 
wymagających

przejdź

DIAMANT+  
– dla tych, którzy 
poszukują najlepszego 
próżniowego zestawu

przejdź

Kompensacja 
wydłużeń termicznych 
rurociągów

  Lidia Pietraszkiewicz

  W większości instalacji temperatura pra-
cy rurociągu różni się od temperatury, w jakiej 
był on montowany. Dodatkowo także podczas 
eksploatacji często występują wahania tem-
peratury. W efekcie finalnym następuje wydłu-
żenie termiczne przewodów. Na zjawisko to 
wpływ mają dwa podstawowe czynniki: róż-
nica temperatury oraz rodzaj materiału, z ja-
kiego wykonany jest rurociąg. Każdy materiał 
charakteryzuje współczynnik rozszerzalności 
cieplnej, który jest inny dla różnych materiałów. 
I tak na przykład 10-metrowy odcinek rury ze 
stali ocynkowanej przy różnicy temperatury  
70 K (°C) wydłuży się o 8,4 mm, a taki sam odci-
nek rury wielowarstwowej w tych samych wa-
runkach zwiększy swoją długość aż o 16,1 mm.

Punkty stałe PS (fot. 1 , 2 , 3 ) są to miej-
sca, które dzielą całą instalację na odcin-
ki poddane kompensacji. Ich zadaniem jest 
niedopuszczenie do przemieszczenia się rur 
wskutek działania sił podczas wydłużania się 
rurociągów, jak i wzrostu ciśnienia wewnątrz. 
Punkty stałe powinny być montowane do 
mocnego i stabilnego podłoża, a ich umiej-
scowienie na instalacji wskazuje projektant.

Kompensacja naturalna to najprostszy spo-
sób redukowania wydłużeń.
Polega ona na wykorzystaniu do kompensa-
cji załamań przebiegu przewodów np. w na-
rożnikach pomieszczeń. W tym celu tworzone 
jest ruchome ramię o odpowiednich wymia-

Powstanie dużych powierzchniowo obiektów, jak: hale sportowe, kompleksy 
basenowe, galerie handlowe, sale widowiskowe i kinowe zmieniło 
całkowicie filozofię budowania. Uważa się, że największą transformację 
przeszły instalacje wewnątrz obiektów. Ich ilość, różnorodność i stopień 
skomplikowania osiągnęły niespotykany do tej pory poziom. 
Jednym z problemów występujących w nowo powstałych obiektach, 
na który wpływ ma niewątpliwie wielkość powstających instalacji, jest 
rozszerzalność termiczna przewodów rurowych.

http://www.instalreporter.pl
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rach, które uzyskuje się poprzez prawidłowe 
rozmieszczenie mocowań. Długość ramienia 
ustala się na podstawie tabel i obliczeń oraz 
wytycznych producentów rur.
Wydłużenia możemy także w sposób natu-
ralny skompensować poprzez zastosowanie 
prostego elementu, jakim jest wieszak waha-
dłowy (fot. 4 ). Pozwoli on na swobodny ruch 
rurociągu podczas wydłużania związany np. 
ze wzrostem temperatury medium oraz na 
powrót do pozycji wyjściowej przy jej spadku.

Kompensacja kształtowa ma zastosowanie 
tam, gdzie naturalne ułożenie instalacji nie za-
pewnia dostatecznego zniwelowania wydłu-
żeń termicznych rurociągu. Najczęściej stoso-

Sposoby kompensacji wydłużeń

Jeśli będą istniały przeszkody, które unie-
możliwią wydłużenie cieplne przewodów 
może dojść do rozszczelnienia, zerwa-
nia części lub w skrajnych przypadkach 
całej instalacji. Aby temu zapobiec na-
leży zadbać o skompensowanie tych 
wydłużeń. Realizowane jest to poprzez 

zastosowanie czterech elementów:
- punktów stałych PS,
- kompensacji naturalnej,
- kompensatorów kształtowych KK  
lub kompensatorów osiowych  
(mieszkowych) KO,
- podpór przesuwnych PP.

1  Przykładowe rozwiązanie konstrukcji punktów 
stałych PST z zastosowaniem systemu zamocowań 
Niczuk Metall-PL 

3  Jeden ze sposobów na rozwiązanie konstrukcji 
punktów stałych 

2  Przykładowe rozwiązanie konstrukcji 
punktów stałych PSF 

5  Montaż podpór ślizgowych do 
konstrukcji z profili montażowych

4  Podwieszenie ruruciągów z użyciem 
wieszaków wahadłowych 

www.niczuk.pl
przejdź

wana jest kompensacja U-kształtowa. Wielkość 
ramienia takiej kompensacji jest zależna od 
zmian długości przewodów rurowych, którą 
ustala projektant na podstawie tabel i obliczeń.
Zdarza się jednak, że brak miejsca nie pozwa-
la na wykonanie kompensacji kształtowej.  
W tej sytuacji jedyną możliwością skompenso-
wania wydłużeń jest zastosowanie kompen-
satorów osiowych zwanych ze względu 
na swą budowę mieszkowymi. Przejmują 
one zmiany długości wzdłuż przewodów ru-
rowych. Podstawą prawidłowej pracy tego 
typu kompensatorów jest właściwy dobór  
i rozmieszczenie punktów stałych oraz zasto- 
sowanie podpór przesuwnych (fot. 5 ).
Konstrukcja kompensatorów osiowych opar-
ta jest na mieszkach sprężystych, których 
sztywność jest znacznie mniejsza od sztywno-
ści kompensowanych przewodów. Mieszki są 
wrażliwe na działające siły poprzeczne wy-
nikające ze wzrostu ciśnienia w przewodach 
pod wpływem rosnącej temperatury me-
dium. Stąd konieczność stosowania dobrej 
jakości podpór przesuwnych, które uniemoż-
liwią ruch poprzeczny przewodu, zapewnia-
jąc mu jednocześnie swobodny ruch osiowy.

Kompensacja wydłużeń termicznych rurocią-
gów jest zagadnieniem niezwykle istotnym, wy-
magającym gruntownego przemyślenia już 
na etapie projektowym. Przy wyborze metody 
kompensacji należy wziąć pod uwagę wszyst-
kie okoliczności, które mogą mieć wpływ na 
pracę instalacji, jej montaż, ilość miejsca, jaką 
dysponujemy do podwieszenia, ewentual-
ne kolizje z inną trasą rurociągów. Bez wzglę-
du jednak na wybraną metodę kompensacji 
gwarancją prawidłowej pracy instalacji będzie 
precyzyjny i dokładny montaż oparty na do-
brej jakości, certyfikowanych materiałach.
(fot. Niczuk Metall-PL)  
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Podsumowując 2013 rok, warto zwrócić uwa-
gę na kilka danych makroekonomicznych, 
które z pewnością miały przełożenie na wy-
niki branży instalacyjno-grzewczej, z uwagi 
na siłę nabywczą inwestorów korzystających 
z usług tej branży. Wartość dodana brutto  
w gospodarcze narodowej w 2013 roku wzro-
sła o 1,5% w porównaniu z 2012 rokiem, wo-
bec wzrostu o 1,9%, jaki miał miejsce w 2012 
roku. W tym wartość dodana brutto w bu-
downictwie w 2013 roku w porównaniu do 
2012 roku spadła o 9% wobec wzrostu o 0,3% 
który miał miejsce w 2012 roku. Jak widać, 
każdy ze wskaźników ekonomicznych opisu-
jący budownictwo, wykazywał stosunkowo 
duże spadki. W trzecim, a szczególnie czwar-
tym kwartale 2013 roku dało się zauważyć, 
że gospodarstwa domowe zaczęły ostrożnie 
zwiększać konsumpcję, a firmy odbudowy-
wać zapasy i zwiększać inwestycje, co dało 
się wyraźnie zauważyć w liczbie sprzedawa-
nych w tym okresie urządzeń grzewczych. 
Do tego doszedł oczywiście czynnik wykań-
czanych mieszkań oddawanych do użytku 
przed końcem roku. Oczywiście, jak podkre-
śla SPIUG, największy wpływ na wyniki bran-
ży instalacyjno-grzewczej ma sytuacja w bu-
downictwie mieszkaniowym. Słaby początek 
roku oznaczał regres praktycznie we wszyst-
kich trzech kategoriach, czyli liczby mieszkań 
oddawanych do użytku mieszkań, których 
budowę rozpoczęto i mieszkań na których 
budowę wydano zezwolenia. Od połowy 
roku, GUS publikował wyniki, które pokazy-
wały pozytywne dane o liczbie mieszkań, 
których budowę rozpoczęli deweloperzy.  
W grudniu ten wzrost był już na poziomie 
15,1% rok do roku. Według wstępnych da-
nych, w 2013 roku oddano do użytkowania 
4,4% mniej mieszkań niż w 2012 roku – wte-
dy odnotowane wzrosty osiągnęły poziom 

16,8%. W tym okresie wydano o 16% mniej 
pozwoleń na budowę w porównaniu do 
2012 roku. Rozpoczęto też o 10,2% mniej  
nowych budów w mieszkaniówce. 

rynek instalacyjny

Rok 2013 roku zdaniem SPIUG był ciężki dla 
branży instalacyjno-grzewczej, w tym ryn-
ku urządzeń grzewczych. Szczególnie pierw-
sze półrocze, które w praktyce zostało skró-
cone o ponad połowę, jeśli chodzi o okres 
sprzedaży miało podstawowe znaczenie dla 
zamknięcia całego roku. Zima trwająca do 
połowy kwietnia, a następnie problemy bu-
dżetowe i związana z tym niepewność, spo-
wodowały, że tak naprawdę pierwsze oznaki 
ożywienia dały się zaznaczyć dopiero w po-
łowie czerwca zamiast połowy marca, jak to 
bywało wcześniej. To wszystko spowodowało, 
że praktycznie cała branża była zaintereso-
wana odrabianiem strat w drugim półroczu  
i dotyczyło to praktycznie wszystkich grup za-
interesowanych, czyli dostawców urządzeń 
i osprzętu, instalatorów i firm handlowych. 
Ten wyścig o poprawienie wyniku rocznego 
trwał praktycznie do grudnia. Pomimo że  
w efekcie końcowym nie zawsze udało się  
w pełni odrobić starty, nastroje w branży 
pod koniec roku były raczej umiarkowanie 
pozytywne. Opierając swoje szacunki  
o dane zbierane przez SPIUG na rynku  
i wewnątrz swojej organizacji, Stowarzysze-
nie podjęło sie ryzykownego zadania oceny 
bezpośredniej sytuacji w branży instalacyj-
no-grzewczej. 
Wyniki całego 2013 roku, większość uczestni-
ków rynku ocenia na nieco słabszym pozio-
mie niż miało to miejsce w 2012 roku. Oczywi-
ście głównym powodem była bardzo słaba 
pierwsza połowa 2013 roku oraz konieczność 

Dane SPIUG-u wraz z komentarzem 

Podsumowanie 
sprzedaży w 2013 r. 
– kotły, grzejniki, kolektory 
słoneczne, pompy ciepła… 

  Janusz Starościk

  Podczas targów INSTALACJE 2014 odbyła 
się II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych 
organizowana wspólnie przez SPIUG i Izbę Go-
spodarczą Gazownictwa. Jedną z prezenta-
cji było podsumowanie trendów rynku urzą-
dzeń grzewczych w Polsce. Witold Ludwiczak 
– członek zarządu SPIUG, przedstawił sytuację 
rynku urządzeń grzewczych w 2013 roku.  
Rynek urządzeń grzewczych jest bezpośrednio 
zależny od sytuacji w branży budowlanej,  
w szczególności sytuacji, w jakiej się znajduje 
budownictwo mieszkaniowe. Z faktami się nie 
dyskutuje, trzeba tylko je przyjąć do wiado-
mości i właściwie zinterpretować. 

rynek budowlany

Na negatywny wynik wpływ miała przede 
wszystkim pierwsza połowa 2013 roku, po-
nieważ do drugiej połowy kwietnia pano-
wała w Polsce zima, a pierwsze oznaki se-
zonu budowlanego miały miejsce dopiero  
w drugiej połowie czerwca. Odnotowywa-
ne spadki były z miesiąca na miesiąc coraz 
mniejsze, a w grudniu został odnotowany 
nawet 5,8% wzrost. Można to zjawisko trak-
tować jako przełamanie negatywnych ten-
dencji, ponieważ ostatni wzrost odnotowa-
ny w budownictwie, miał miejsce w maju 
2012 roku – bezpośrednio przed EURO 2012, 
gdy kończone były inwestycje związane  
z tą imprezą. 

Cały rynek budowlany odnotował 
w 2013 roku spadek o 12%, co było 
pogłębieniem negatywnego wyni-
ku sprzed roku, gdy spadek w bran-
ży budowlanej wyniósł 7%.  

Budownictwo mieszkaniowe odno-
towało około 15% spadek, a bu-
downictwo niemieszkaniowe zma-
lało o ok. 5%.  

http://www.instalreporter.pl


wyprzedania w tym okresie zapasów maga-
zynowych, które zostały po 2012 roku. 

Warto tutaj odnotować, że już wtedy było sporo 
opinii mówiących o bardzo niewielkim wzroście 
rynku rok do roku na poziomie 1-2%. Zostało to 
jednak okupione spadkiem uzyskiwanych marż, 
jak się ocenia, na poziomie nawet 3% na pro-
duktach, co było efektem permanentnej wojny 
cenowej, jaka miała miejsce w ciągu całego 
roku w walce o wynik obrotowy. Oczywiście  
w kilku grupach towarowych zanotowano stosun-
kowo wysokie wzrosty, jak na sytuację rynkową, 
która miała miejsce w ciągu całego 2013 roku. 

Zahamowanie tendencji spadkowej gazo-
wych kotłów konwencjonalnych może być 
związane z wprowadzeniem w życie dy-
rektyw unijnych LOT 1 i LOT 2, według któ-
rych po wrześniu 2015 roku nie będzie można 
sprzedawać tych urządzeń. Dlatego praw-
dopodobnie przyspieszył rynek wymian i in-
westycji, żeby jeszcze wykorzystać okres 
przejściowy do sprzedaży tych kotłów. 

Oczywiście przez cały czas jest mowa o ko-
tłach gazowych. 
Ponieważ SPIUG nie ma w swoim gronie pro-
ducentów kotłów na paliwa stałe, to trudno 
się z dużą dokładnością odnosić do szacun-
ków organizacji dla tej grupy produktowej. 
Według ocen SPIUG, kotły stojące zanoto-
wały w dalszym ciągu regres sprzedaży. Ten 
rynek zaczyna się krystalizować i widać już 
kilku znaczących liderów, którzy najmniej 
ucierpieli w wyniku odnotowanych spadków. 

Ogólnie, zweryfikowane po pierw-
szym kwartale 2014 roku opinie wska-
zują, że cały rynek wzrósł nieznacz-
nie o ok. 3% rok do roku (2013:2012), 
co jest bardziej optymistyczną oceną 
w porównaniu do opinii zbieranych 
bezpośrednio po zakończeniu 2013 
roku, kiedy to oceniano, że cały ry-
nek instalacyjno-grzewczy stracił  
do zeszłego roku ok. 5-10%. 

Z pewnością, do grup towarowych  
z tendencją wzrostu zaliczają się ko-
tły kondensacyjne. Jednak dyna-
mika wzrostu była daleka od ocze-
kiwań i w ostatecznym rozrachunku 
osiągnęła ok. 4-6%. Warto odnoto-
wać, że także zahamowany został 
nieco spadek w grupie kotłów kon-
wencjonalnych. Według zebranych 
danych, zanotowano nawet niewiel-
ki wzrost na poziomie 0-5% rdr. Ogól-
nie segment kotłów gazowych zano-
tował lekki wzrost na poziomie 4-5%. 

Według ocen SPIUG rynek kotłów 
konwencjonalnych w 2013 roku za-
mknął się na poziomie 93 000 szt. 
kotłów wiszących i 2500 kotłów sto-
jących. 
W segmencie kotłów kondensacyj-
nych spodziewano się większych, 
nawet dwucyfrowych wzrostów. 
Tymczasem w 2013 roku sprzedano 
73 000 wiszących kotłów konden-
sacyjnych i 2600 stojących kotłów 
kondensacyjnych.  

Rynek kotłów na paliwa stałe w 2013 
roku ocenia się na 153 000 szt. i jest 
rynkiem w dalszym ciągu bardzo 
rozdrobnionym.  

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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wsparcia produkcji energii elektrycznej,  
a wsparcie dla ciepła będzie możliwe tylko  
w układach hybrydowych. 
Trudno też liczyć na szybkie wejście w ży-
cie ustawy dla ciepła z OZE, ponieważ 
rząd do tej pory nie poradził sobie jeszcze 
z ustawą o OZE dla wytwarzania energii 
elektrycznej. Zresztą, ciepło, w tym ciepło 
z OZE, nie jest lubianym dzieckiem przez 
obecnych decydentów, o czym świad-
czą różne lapsusy prawne mające na celu 
wsparcie ciepła systemowego, czasami  
w miejscach, w których nie ma to żadne-

go ekonomicznego i technicznego uzasad-
nienia. Dlatego konieczne jest kilka zmian 
w obecnych aktach prawnych, aby zrów-
nać szanse i pozostawić prawo wyboru 
sposobu grzania inwestorowi, a nie urzęd-
nikom i lokalnym operatorom ciepła syste-
mowego. 
Brakuje też programu promowania kotłów 
kondensacyjnych i mikrokogeneracji gazo-
wej. Jest to o tyle ważne, że czas do 2015 
roku ucieka i za półtora roku możemy mieć 
problem, jeżeli świadomość zmian w przepi-
sach się w społeczeństwie nie zmieni. 

Tradycyjnie już zanotowano spadek w grupie 
towarowej podgrzewaczy do ciepłej wody 
użytkowej, który wyniósł ok. 10%. Podobnie 
zresztą, jak w grupie grzejników stalowych 
płytowych, gdzie spadek rynku ocenia się  
na poziomie 7%. 

W ciągu 2013 roku wydawało się, że spadki 
sprzedaży grzejników będą większe, ale koń-
cówka roku pozwoliła na odrobienie znacz-
nej części strat z pierwszej połowy roku. Przy-
czyną spadków jest zmniejszona liczba 
inwestycji i wzrastająca konsekwentnie popu-
larność ogrzewania podłogowego.  
Zanotowano także spadek sprzedaży kolek-
torów słonecznych, czego przyczyna leżała 
także w pogodzie na wiosnę 2013 roku.  
W czasie kiedy normalnie instalowało się 
dużo kolektorów, panowała jeszcze głęboka 
zima, która uniemożliwiała prowadzenie ta-
kich prac montażowych. 

Grupą towarową, w której odnotowano wzrost, 
były pompy ciepła, szczególnie w podgrupie 
pomp z zasobnikiem do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Wzrosty sprzedaży pomp cie-
pła w 2013 roku szacuje się na poziomie 20%, 
co jest zgodne z szacunkami zaprzyjaźnionej 
organizacji branżowej jaką jest PORT PC. 

Trudny rok 2013 pokazał, że rynkowi urzą-
dzeń grzewczych potrzebne są instrumenty 
wsparcia, żeby mógł szybciej wyjść z lekkie-
go regresu. 

Programy i wsparcie:  
aktualne i planowane

W połowie 
2014 roku skoń-
czy się program 
wsparcia NFO-
ŚiGW dla kolek-
torów słonecz-
nych. Potrzebny 
jest konkretny 
program wspar-
cia dla pomp 
ciepła i także 
coś w zamian 
za wygasza-
ny program dla 
kolektorów sło-
necznych. Nie-
stety po ostat-
nich zmianach 
w zasadach 
przyznawania 
wsparcia, pro-
gram Prosu-
ment ogłoszony 
przez NFOŚiGW 
raczej tego nie 
zapewni, ponie-
waż poszedł  
w kierunku 

Według ocen SPIUG w 2013 roku 
sprzedano ok. 1,73 mln szt. stalo-
wych grzejników płytowych. 

Ocenia się, że sprzedano ok.  
112 000 m2 kolektorów płaskich  
i 62 000 m2 kolektorów próżniowych. 

Łącznie, według szacunków SPIUG 
sprzedano ok. 15 000 pomp ciepła.

where comfort begins

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

WIDOCZNIE LEPSZY

Sprawdzony zawór równoważąco - pomiarowy TacoSetter Tronic  
z elektronicznym pomiarem przepływu i temperatury.

 Bezstopniowe i dokładne ustawienie wartości przepływu

 Zastosowanie: instalacje solarne, geotermalne  
i grzewczo-chłodzące (odporny na glikol)

 Pomiar temperatury bezpośrednio w strumieniu  
medium, zakres od 0 do 100 °C

 Pomiar przepływu od 1 do 40 l/min

Informacje o tym i innych, wysokiej jakości produktach  
znajdą Państwo na stronie www.taconova.com
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Rok 2014 i następne…
 
…przyniosą dla rynku urządzeń grzewczych 
nowe wyzwania. Należą do nich zmiany 
struktury rynku, które już następują, a ulegną 
przyspieszeniu. 
Można się spodziewać dalszego wzrostu 
sprzedaży gazowych kotłów kondensacyj-
nych i zniknięcie po 2015 roku z rynku gazo-
wych kotłów konwencjonalnych. Nikt na ra-
zie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co 
będzie z rynkiem wymian dla tych urządzeń, 
tam, gdzie warunki techniczne uniemożli-
wią wymiany przewodów powietrzno-spali-
nowych. 
Można się mimo wszystko spodziewać sta-
bilnych, ale raczej niedużych wzrostów 
sprzedaży kolektorów słonecznych, która 
może być większa, jeżeli inwestorzy przeko-
nają się do wykorzystania energii słonecz-
nej także do ogrzewania, a nie tylko przy-
gotowania c.w.u. 
Do tego trzeba zaznajomić się ze sposo-
bem magazynowania pozyskanego z tego 
źródła ciepła. Rozwój energetyki słonecz-
nej to dynamiczny rozwój fotowoltaiki i być 
może układów hybrydowych, które są dużą 
szansą dla energetyki prosumenckiej.  
Z pewnością będzie wzrastać rynek pomp 
ciepła, w tym tych do przygotowywania 
c.w.u. Zacznie zwiększać się znaczenie mi-
krokogeneracji i małej kogeneracji oraz 
– za sprawą wprowadzania LOT 15 – tak-
że kotłów na biomasę, co zresztą już teraz 
można obserwować. 
Natomiast dalej będzie spadać liczba 
sprzedawanych podgrzewaczy gazowych 
do c.w.u. oraz dalej będzie się zmniejszać 
udział w sprzedaży grzejników stalowych 
na rzecz wzrastającej sprzedaży instalacji 
ogrzewania podłogowego.  

Firma SANKOM opracowała program Audy-
tor EKO w związku z obowiązkiem uwzględ-
niania w projekcie budowlanym analizy 
możliwości racjonalnego wykorzystania alter-
natywnych systemów zaopatrzenia budynku 
w energię i ciepło.
Program ten umożliwia szybkie porównanie 
maksymalnie czterech systemów zaopa-
trzenia budynku w energię i ciepło zarówno 
pod względem ekonomicznym, jak i ekolo-
gicznym.
Program Audytor EKO może być używany 
jako niezależna aplikacja (bez konieczności 
korzystania z innych programów). Jednakże, 
w przypadku gdy dla budynku przeprowa-
dzono obliczenia cieplne z wykorzystaniem 
programu Audytor OZC 6.1 Pro, to wyniki 
tych obliczeń (np. roczne zapotrzebowanie 
na ciepło, sprawność systemu zaopatrzenia 
w ciepła itp.) mogą zostać zaimportowane 
do programu Audytor EKO.
Z punktu widzenia wiarygodności analizy nie-
zwykle ważna jest możliwość uwzględniania 

wszystkich istotnych czynników, np. różnych 
systemów grzewczych, wentylacyjnych  
czy źródeł ciepła. Program wyposażono  
w system diagnostyki, zapobiegający wpro-

wadzaniu błędnych danych. Analiza eko-
nomiczna wykonywana jest wg wytycznych 
unijnych (z uwzględnieniem m.in. cyklu życia, 
kosztów utrzymania, kosztów usunięcia, kosz-
tów odtworzenia elementów systemów). 
Automatyczne przyjmowanie wielu danych 
umożliwia znaczne skrócenie czasu przygoto-
wania analizy.
Niewątpliwą zaletą programu jest wykony-
wanie obliczeń na bieżąco (tzw. „obliczenia 
w locie”). Dzięki temu możliwa jest szybka 
ocena wpływu poszczególnych danych na 
wyniki.
Program tworzy raport z analizy, który może 
być zarówno wydrukowany, jak i wyekspor-
towany do pliku w różnych formatach, m.in. 
PDF, HTML, RTF (Word) i XLS (Excel). Wyniki 
obliczeń przedstawiane są również na przej-
rzystych wykresach.

Audytor EKO 1.0 

Porównanie kosztów całkowitych analizowanych wariantów
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Stojące pompy ciepła powietrze-woda do podgrzewu c.w.u. 

NUOS PRIMO FS – dla każdego  
i NUOS FS – klasa premium

  Marcin Mazur

  Ariston oferuje szeroką gamę pomp 
ciepła do podgrzewu c.w.u. Dostępne 
są urządzenia o pojemności zasobnika 
od 80 do 300 litrów; w wersji stojącej lub 
wiszącej oraz monoblok lub split (wersji  
z pompą ciepła montowaną na zewnątrz 
i zbiornikiem wewnątrz pomieszczenia). 
W tym artykule przybliżamy zalety wersji 
stojącej, monoblok na przykładzie  
2 wariantów pompy ciepła NUOS FS.

Pompy ciepła NuoS PRIMO FS  
i NUOS FS to… 

…monobloki
Monoblok jako wersja zintegrowana – je- 
den moduł zawierający zbiornik połączony  
z pompą ciepła, cechują się prostotą i niskimi 
kosztami montażu. Pojemność zbiorników (od 
200 do 250 litrów) została tak dobrana, aby 
zapewnić pełny komfort przygotowania i ko-

rzystania z ciepłej wody użytkowej dla prze-
ciętnej rodziny cztero- lub pięcioosobowej.

…pompy powietrzne  
Pompy ciepła NUOS wykorzystują powietrze 
jako dolne źródło ciepła i pracują w szerokim  
w zakresie temperatury tego powietrza: od 
-5oC do 42oC, tak więc praktycznie przez 
cały rok podgrzewacze te gwarantują pracę 
z wysoką sprawnością. Gdy niemożliwa jest 

W tym roku do rodziny pomp ciepła powietrze-woda Ariston dołączyła NUOS PRIMO 200-240 SYS, pompa 
stojąca, w bardzo korzystnym wariancie cenowym. Dla najbardziej wymagających użytkowników firma Ariston 
Thermo poleca NUOS FS – pompę stojącą o najwyższej efektywności oraz najwyższym komforcie termicznym.

praca w trybie pompy ciepła np. ze wzglę-
du na temperaturę powietrza poniżej -5oC, 
komfort ciepłej wody zapewnia wbudowana 
grzałka. W NUOS FS grzałka wykonana jest  
w technologii „suchej”, co z jednej strony wy-
dłuża jej żywotność, z drugiej ułatwia wymia-
nę – bez konieczności opróżniania zbiornika. 
W urządzeniach tych zyskujemy zalety w postaci 
możliwości wykorzystania powietrza wylotowe-
go do schładzania czy też osuszania pomiesz-
czeń. Powietrze może być zasysane z zewnątrz 
lub z pomieszczenia; przy czym, w drugim przy-
padku długość przewodów zasysających/od-
prowadzających powietrze jest ograniczona  
i na przykład w modelu NUOS FS wynosi 46 m. 
Modulowany wentylator dopasowuje pręd-
kość obrotową do warunków pracy – stopnia 
odparowania czynnika grzewczego, gwaran-
tując utrzymanie wysokiej sprawności. 

…wersje podgrzewacza SYS 
Umożliwiają podłączenie dodatkowego źródła 
ciepła np. kotła, kominka, systemu solarnego, co 
dodatkowo redukuje koszty podgrzania c.w.u.  

Nagroda Trophée de la Maison  
dla pompy ciepła NUOS FS 250 SYS
Każdego roku Monadia, główne Centrum Jakości francuskich konsumentów, 
przyznaje Trophées de la Maison (Nagrody Domu), które są znakiem jakości 
przyznawanym najlepszym urządzeniom do użytku domowego, jakie są  
dostępne na francuskim rynku.
Po znakomitym przejściu testów jakości w edycji 2013-14, NUOS – podgrzewacz 
wody z pompą ciepła marki Ariston – został zaproponowany bezpośrednim 
klientom w celu przetestowania go w warunkach domowych. Osiemdziesiąt 
pięć procent z nich (85%) powiedziało, że natychmiast zaczęliby korzystać  
z tego produktu ze względu na jego zalety, jakimi są oszczędność i komfort 
użytkowania.

http://www.instalreporter.pl
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Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl
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Sterowanie i funkcje pracy

Sterownik elektroniczny umożliwia pracę 
podgrzewacza w jednym z kilku trybów: 
• GREEN – urządzenie pracuje tylko w trybie 
pompy ciepła, dając maksymalne oszczęd-
ności;
• AUTO – zapewnia wysoki komfort c.w.u.  
Przy wzmożonym, intensywnym zapotrzebo-
waniu na ciepłą wodę możliwe jest szybkie 
podgrzanie wody z użyciem grzałki. Urządze-
nie optymalnie dobrane do potrzeb miesz-
kańców przez większość czasu pracuje  
w trybie pompy ciepła;
• BOOST, czyli równoległej pracy pompy 
ciepła i grzałki. Jeżeli wybrany został tryb  
BOOST, pompa ciepła i grzałka elektryczna 
pracują w tym samym czasie. Tryb ten może 
być wybrany manualnie, zawsze, kiedy użyt-
kownik potrzebuje ciepłej wody w możliwie 
krótkim czasie. Maksymalna temperatura 
możliwa do osiągnięcia w tym trybie BOOST 
to 75°C.
Sterownik ma też możliwość zaprogramowa-
nia częstotliwości dezynfekcji zbiornika oraz 
pracę pompy w trybie taryfy ekonomicznej. 
Dzięki przystosowaniu do pracy przy standar-
dowym  zasilaniu 230 V i niskiemu poboro-
wi energii (od 250 do 750 W w zależności od 
modelu), urządzenia te mogą być instalowa-
ne praktycznie w każdym domu i mieszkaniu. 

Zabezpieczenia…

…antykorozyjne
Na żywotność urządzenia duży wpływ ma 
zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika.  
W urządzeniach Ariston stosowana jest ano-
da aktywna PROTECH – jest to system bez-
obsługowy, nie wymagający okresowej kon-
troli i wymiany. Anoda do pracy potrzebuje 
napięcia około 5 V, w przypadku przerwy 
w zasilaniu zabezpieczenie antykorozyjne 

gwarantują zabudowane akumulatorki pod-
trzymujące zasilanie anody przez minimum 
16 h. Kolejnym elementem przedłużającym 
żywotność zbiornika są dostarczane z urzą-
dzeniem złączki dielektryczne likwidujące 
zjawisko korozji elektrochemicznej. Wymiana 
ciepła odbywa się na skraplaczu, owiniętym 
na zewnątrz zbiornika, co likwiduje negatyw-
ny wpływ wody (brak kontaktu z wodą użyt-
kową), nie ma więc ryzyka zakamienienia  
i perforacji. Na zbiornik podgrzewaczy  
Ariston udziela do 5 lat gwarancji, obwa-
rowane koniecznością wykonania w tym 
okresie tylko jednego przeglądu przez  
Autoryzowany Serwis.

…antylegionella 
Funkcja ta przewiduje automatyczne, comie-
sięczne cykle dezynfekcji zbiornika. Urządze-
nie ogrzewa wodę do 65°C, temperatury,  
w której giną ewentualnie rozwijające się 
drobnoustroje.  

NUOS PRIMO FS kontra NUOS FS 

NUOS FS NUOS PRIMO FS
Dane techniczne dla pojemności 200 250 250 SYS 200 240 SYS
COP wg EN255-3 3,7* 3,7* 3,7* 3,1** 3,1**
COP wg 16147 2,8*** 2,8*** 2,8*** 2,6*** 2,6***
Średnia wydajność cieplna W 2775* 2775* 2775* 1550** 1550**
Średni pobór energii elekt. przez pompę ciepła W 750* 750* 750* 500** 500**
Moc grzałki (dodatkowe źródło ciepła) W 1000+1500 1000+1500 1000+1500 2000 2000
Max temp. wody w trybie pompy ciepła oC 65 65 65 55 55
Min/max temp. powietrza w trybie pompy 
ciepła

oC -5/42 -5/42 -5/42 -5/42 -5/42

Max ilość ciepłej wody (40oC) (jednostkowy 
pobór) l 348 435 435 290 353

Czas nagrzewania h:min 3:10* 3:41* 3:41* 6:05** 7:17**
Nominalny przepływ powietrza m3/h 500 500 500 400 400
Pozom hałasu w odległości 1 m dB[A] 54 54 54 54 54

*Temperatura powietrza T=15oC, woda zimna T=15oC, woda gorąca T=51oC (zgodnie z normą EN255-3)
**Temperatura powietrza T=20oC, woda zimna T=15oC, woda gorąca T=55oC (zgodnie z normą EN255-3)
***Temperatura powietrza T=7oC, woda zimna T=10oC, woda gorąca T=55oC (zgodnie z normą EN16147)

Więcej o Nuos Primo FS
przejdź

Więcej o Nuos FS
przejdź

NUOS PRIMO FS 200-240 SYS
Podgrzewacz wody z pompą ciepła  
– wersja stojąca.
Pojemność: 200, 240 litrów.
Dostępny w wersji SYS z wężownicą, 

możliwość podłączenia 
dodatkowego źródła 
ciepła (kominek  
z płaszczem wodnym, 
kocioł stałopalny).
• COP 3,1
• niskie zużycie 
energii elektrycznej 
(500 W) w trybie 
pompy ciepła
• zabudowana  
grzałka o mocy  
2000 W
Funkcja: GREEN, 
BOOST, AUTO, 
Antylegionella
Możliwość 
programowania  
dziennego

NUOS 200-250-250 SYS 
Podgrzewacz wody z pompą ciepła - 
wersja stojąca. 
Pojemność: 200, 250 litrów.
Dostępny w wersji SYS  
z dodatkową wężownicą 
umożliwiającą podłączenia 
kolejnego źródła ciepła. 
• COP 3,7
• podwójna sucha grzałka 
elektryczna
• możliwość transportu  
w pozycji poziomej
Funkcja: GREEN, BOOST, 
AUTO, Antylegionella 
Możliwość programowania 
pozwala dopasować czas 
przygotowania dostępności 
ciepłej wody wg upodobań 
użytkownika. Urządzenie 
nadaje priorytet pracy w trybie 
pompy ciepła, ale w razie potrzeby 
zostanie uruchomiona grzałka, aby 
przygotować wodę na czas.

http://www.instalreporter.pl
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Dlaczego warto zainstalować tę aplikację?  

Aplikacja mobilna KAN,  
czyli wszystko z oferty firmy w jednym telefonie

  Małgorzata Słomińska-Wicher

  KAN Mobile App to najwyższa użytecz-
ność i gwarancja aktualnych materiałów za-
wsze w zasięgu ręki.
Wśród najważniej-
szych funkcjonalności 
aplikacji znajdziesz:
• Wszystkie cenniki, 
informację technicz-
ną, instrukcje i po-
radniki pomocne na co dzień w Twojej 
pracy. Nie musisz za każdym razem pobie-

rać katalogu, aby z niego skorzystać. Wystar-
czy, że raz ściągniesz dany materiał na swój 

smartfon, a zachowasz do 
niego dostęp bez połącze-
nia z internetem. Wszystkie 
materiały w aplikacji mo-
bilnej są dostępne równo-
cześnie z ukazaniem się na 
stronie internetowej.

• Możliwość szybkiego i bezpiecznego 
zamawiania produktów z oferty Systemu 

KAN-therm bezpośrednio z Twojego smart-
fona lub tabletu. Co pewien czas ponawiasz 
podobne zamówienia? – to świetnie! Apli-
kacja zapamięta je w pamięci telefonu, a Ty 
oszczędzisz cenny czas! W każdej chwili mo-
żesz też wrócić do zamówienia, którego jesz-
cze nie skończyłeś, uzupełnić je i wysłać  
w dogodnym dla siebie czasie.
• Pomocne w pracy kalkulatory wydłu-
żeń termicznych i oporów hydraulicznych 
bezpośrednio na Twoim urządzeniu mobil-

Żyjemy w czasach, gdy smartfony są już prawie standardem i korzystamy z nich nie tylko do dzwonienia.  
Są bardzo użyteczne także w pracy zawodowej. Wprowadzanie więc przez firmy aplikacji mobilnych umożliwiających 
sprawdzenie cen produktów, złożenie zamówienia czy proste obliczenia bardzo ułatwia nam pracę – szczególnie –  
w terenie, gdy jesteśmy poza firmą. Od marca każdy może z Google Play pobrać także aplikację mobilną firmy KAN .

Już teraz możesz pobrać 
nową aplikację mobilną 
KAN na swój smartfon lub 
tablet z systemem Android.

http://www.instalreporter.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.kan.KanAppPL
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nym – bez połączenia z internetem i zbęd-
nych kosztów. Kalkulator wydłużeń termicz-
nych umożliwia szybki dobór długości ramion 
kompensacyjnych dla poszczególnych syste-
mów KAN-therm, zaś kalkulator oporów hy-
draulicznych ułatwi Ci dobór odpowiedniej 
średnicy instalacyjnej Systemu KAN-therm,  
w zależności od przepływu lub transportowa-
nej mocy cieplnej.
• Kontakty do dystrybutorów i oddziałów 
KAN w trybie offline. Aplikacja KAN zapamię-
ta kontakt do Twojego dystrybutora – nie musisz 
go szukać za każdym razem na nowo, zaś inte-
gracja z google maps lub nawigacją w Twoim 
urządzeniu mobilnym poprowadzi Cię do wy-
branego oddziału KAN lub Dystrybutora.  
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KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com  
www.kan-therm.com

Z opinii użytkowników o aplikacji
Spore ułatwienie! Skończyło się no-
szenie 300-stronnicowego katalogu. 
Wystarczy telefon i pod ręką ma się 
gwarancję zawsze aktualnych cen-
ników, oczywiście z możliwością zło-
żenia zamówienia przez aplikację!

jest norma PN-EN 14961). Seria ta obejmuje 
sześć norm:

• EN 14961-1 (PN-EN 14961-1:2010) - przedsta-
wia ogólną klasyfikację biomasy,
• EN 14961-2 – określa podstawowe parame-
try jakościowe pelletu,
• EN 14961-3 – brykiety drzewne do zastoso-
wań nieprzemysłowych,
• EN 14961-4 – zrębki drzewne do zastosowań 
nieprzemysłowych,
• EN 14961-5 – drewno opałowe do zastoso-
wań nieprzemysłowych,
• EN 14961-6 – pelety niedrzewne do zastoso-
wań nieprzemysłowych.

EN Plus – tylko dla wymagających

Osobną kategorię stanowi EN Plus – nowa, 
opracowana przez niemieckie stowarzysze-
nie Pellet Industry Association (DEPV), nor-
ma dla pelletu drzewnego. Przy współpracy 
z Centrum Badań Biomasy (DBFZ) oraz au-
striackim proPellets opracowano certyfika-
cję, która oprócz wysokiej jakości, uwzględ-
nia także kryteria zrównoważonego rozwoju 
oraz bezpieczeństwa dostaw. Obecnie taką 
normą wyróżniono pellet Olimp, produko-
wany wyłącznie z czystej, pozbawionej za-
nieczyszczeń trociny. Regulacja odnosi się 
wyłącznie do biopaliw o najlepszych para-
metrach, dlatego też materiał oznaczony tą 
normą nazywa się „pelletem dla wymaga-
jących”.
Warto dodać, że wszystkie wymienione regu-
lacje są jedynymi obecnie europejskimi nor-
mami odnoszącymi się do parametrów bio-
paliw stałych. Pomimo, że rynek pelletów 
drzewnych jest jeszcze świeży, to wyraźnie  
widać tendencję rozwoju standardów jako-
ściowych.  

Po czym poznać  
dobry pellet?  
Jak czytać certyfikaty  
i normy?

  opracowano na podstawie materiałów firmy Stelmet

  Parametry jakościowe pelletu

Najczęściej parametry te dotyczą: opisu do-
puszczalnych wymiarów biopaliwa (średni-
cy i długości), minimalnej gęstości, trwałości, 
wartości opałowej, a także ustalają dopusz-
czalną zawartość pyłu, popiołu, wody (para-
metr wilgotności) oraz wybranych pierwiast-
ków. Ponadto, normy mogą również określać 
rodzaj surowca oraz ilość domieszek. Wszyst-
kie wymienione czynniki w znaczny sposób 
decydują o jakości granulatu.  

Celem każdej normy jest wskazanie standar-
dów jakościowych pelletu, a także założenie 
pewnego marginesu odchyleń od obowiązu-
jących norm. 

Wspólne normy europejskie 

Momentem przełomowym dla określe-
nia wspólnych norm europejskich w ob-
szarze paliw z biomasy okazał się wrzesień 
2011 roku, kiedy to w życie wszedł certyfi-
kat EN 14961 (jego polskim odpowiednikiem 

Jednym z najważniejszych kryteriów podczas zakupu pelletu 
drzewnego jest jego jakość, wyrażająca się w spełnianiu 
określonych właściwości opałowych, kaloryczności surowca 
czy niskiej podatności na kruszenie. Informacja, że dany 
produkt spełnia normy oraz ma certyfikaty jest cenna, chociaż 
niewiele mówi konsumentom. Co zatem użytkownik pelletu 
powinien wiedzieć o znaczeniach symboli, umieszczonych na 
opakowaniach pelletu? 

http://www.instalreporter.pl
http://pl.kan-therm.com/
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wtedy zużywa się środków myjąco-piorących 
(szacunkowo do 50% mniej). Nie bez znacze-
nia jest też zdrowie i higiena domowników – 
osad i kamień to bowiem niebezpieczeństwo 
tworzenia się siedlisk bakterii.

AQUADIAl softlife technicznie

BWT AQUADIAL softlife to zmiękczacz jed-
nokolumnowy polecany dla gospodarstw 
domowych i obiektów usługowych. Jest 
kompaktowy i w pełni automatyczny, zapro-
gramowany dla ułatwienia uruchomienia. 
Wyposażono go w cyfrowy sterownik zapew-
niający wysoką wydajność pracy urządze-
nia. Przetestowany i zgodny z europejską nor-
mą EN 14743.
Profesjonalne rozwiązanie w przystępnej cenie:
• zmiękczacz kompaktowy sterowany objęto-
ściowo,
• wyposażony w wielodrogowy zawór steru-
jący z kontrolą mikroprocesorową oraz w za-
wór podmieszania do regulacji twardości,
• dostępne cztery typy: 10, 15, 20, 25,
• ma atest PZH,
• tester twardości ogólnej w zestawie.

Zalety filtracji mechanicznej:
• usuwanie z wody zanieczyszczeń stałych,
• czyste, niezapchane perlatory i siatki w ar-
maturze łazienkowej i kuchennej,
• ochrona domowych urządzeń przed zary-

BWT wprowadza ciekawą promocję 
urządzeń dla domowej instalacji… 

Kup zmiękczacz 
AQUADIAL softlife 
a filtr PROTECTOR mini 1″ 

otrzymasz gratis

  Stosowanie zmiękczaczy do wody zapew-
nia pracę instalacji w jej pełnej wydajności, 
zmniejszenie strat energii w instalacji grzew-

czej i wydłużenie jej żywotności. Zmiękczona 
woda wpływa na łatwiejsze utrzymanie czy-
stości wyposażenia kuchni i łazienki. Mniej 

W obiektach z twardą wodą zalecane jest jej 
zmiękczanie głównie w celu pozbycia się 

kamienia niekorzystnie wpływającego 
na pracę urządzeń w kuchni i stan 
sanitariatów w łazienkach.

O zaletach zmiękczaczy nikogo, 
kto walczył z osadem, nie 
trzeba przekonywać. Firma 
BWT do małych obiektów 

proponuje kompaktowe 
urządzenia AQUADIAL softlife: 
solidnie wykonane, o dobrym 
parametrach pracy, sprawdzające 
się przez lata.

Promocja: zmiękczacz + 
filtr mechaniczny GRATIS
Przy zakupie zmiękczacza  
BWT AQUADIAL softlife, filtr  
mechaniczny BWT PROTECTOR 
min C/R 1” GRATIS. 
Dodatkowe warunki promocji:
• promocja ważna na zamó- 
wienia złożone od 5 maja do  
30 czerwca 2014 r. lub do wyczer-
pania zapasów;
• w przypadku promocji obowią-
zują Ogólne Warunki Sprzedaży  
i Dostaw BWT Polska Sp. z o.o. 
oraz Ogólne. Warunki Promocji 
BWT Polska Sp. z o.o. dostępne  
na stronie www.bwt.pl

BWT AQUADIAL softlife typ 10 15 20 25

nominalna średnica przyłącza DN 20 ( 3/ 4" ) 20 (3/ 4" ) 20  ( 3/ 4" ) 20 ( 3/ 4" ) 

pojemność jonowymienna m3xodH 26 43 60 75

przepływ nominalny m3/h 1,44 1,56 1,68 1,68

ciśnienie robocze (min. / max.) bar 1.0 / 8.0 1.0 / 8.0 1.0 / 8.0 1.0 / 8.0

zużycie soli na regenerację kg 1.5 2.0 2.5 3.0

temperatura wody (min. / max.) °C 5 / 30 5 / 30 5 / 30 5 / 30

temperatura otoczenia (min. / max.) °C 5 / 40 5 / 40 5 / 40 5 / 40

wymiary:  
szerokość x głębokość x wysokość mm 270 x 480 x 532 270 x 480 x 602 270 x 480 x 804 270 x 480 x 804

Protector mini C/R 1˝
nominalna średnica przyłącza DN 25
wydajność przy  Δp = 0,2 bar m3/h 3,5
długość montażowa mm 184
wysokość całkowita  mm 194

http://www.instalreporter.pl
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sowaniami powodowanymi przez zanieczysz-
czenia stałe w wodzie.
BWT PROTECTOR mini C/R 1” to mały filtr 
mechaniczny do wody zimnej. Jest ekono-
miczny i trwały dzięki materiałom zasto-
sowanym do jego produkcji: mosiądz, stal 
szlachetna, nowoczesne tworzywa.  
Wydajność filtra to: 3,5 m3/h, ciśnienie no-
minalne: 16 bar. Jego konstrukcja zapewnia 
możliwość podłączenia manometru i re-
duktora ciśnienia.

Mały filtr – maksymalne możliwości
• wkład filtracyjny ze stali szlachetnej;
• klosz z nowoczesnego tworzywa – przezro-
czysty, łatwo sprawdzić stan czystości filtra;
• wysoka skuteczność filtracji – 100 μm;
• możliwość szybkiego płukania;
• produkowany w Europie zgodnie  
z HACCP.

Zalecane wyposażenie dodatkowe  
oraz osprzęt instalacyjny
Do podłączenia zmiękczacza zalecana  
jest armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK 
INLINE, węże przyłączeniowe 20/25 bez ko-
nieczności redukcji oraz syfon do odprowa-
dzania popłuczyn.  

r
ek

la
m

a

BWT Polska Sp. z o.o.                   
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
tel. 22 533 57 00, faks 22 533 57 19
bwt@bwt.pl, www.bwt.pl

Firma Danfoss wprowadza nową, bez-
płatną usługę dla projektantów – pro-
fesjonalną weryfikację i optymalizację  
projektów instalacji do budownictwa 
mieszkalnego, komercyjnego i użytecz-
ności publicznej pod kątem różnych roz-
wiązań produktowych Danfoss.

Zakres wsparcia obejmuje 4 działy tematyczne.

Instalacje wody lodowej, c.o. i  c.w.u., 
w tym: 
- obliczenia hydrauliki i regulacji instalacji 
centralnego ogrzewania, chłodzenia oraz 
c.w.u.;  
- dobór równorzędnych urządzeń Danfoss 
jako zamienników produktów konkurencji; 
- zamianę zaworów ręcznych na automa-
tyczne; 
- pomoc w usunięciu i analizy raportu błę-
dów; 
- dobór nastaw zaworów równoważących  
i zaworów termostatycznych; pomoc  
w opracowywaniu koncepcji równoważenia 
i regulacji.

Ogrzewanie elektryczne DEVI, w tym: 
- dobór instalacji ogrzewania elektryczne-
go do budynków użyteczności publicznej, 
mieszkalnych oraz budynków komercyjnych; 
- sprawdzanie wcześniej dobranego systemu 

pod kątem poprawności; 
- dobór równorzędnych urządzeń DEVI jako 
zamienników produktów konkurencji.

Pompy ciepła, w tym:  
- dobór równorzędnych urządzeń Danfoss 
jako zamienników produktów konkurencji; 
- dobór pomp ciepła do przedstawionych 
danych dotyczących budynku wraz z przed-
stawieniem odpowiedniego schematu hy-
draulicznego układu pomp.

Wodne ogrzewanie podłogowe, w tym: :  
- dobór równorzędnych urządzeń Danfoss 
jako zamienników produktów konkurencji; 
- dobór komponentów wodnego ogrzewa-
nia podłogowego na podstawie danych do-
tyczących budynku.

Do dobranych urządzeń Danfoss dołącza 
także ofertę cenową, uwzględniającą 
ceny katalogowe netto. Wybierając pro-
dukty Danfoss, wpływasz na polepszenie 
komfortu cieplnego użytkowników.
Zachęcamy do kontaktu. 

Danfoss wspiera 
projektantów 

tel. kom. 603 880 162 
projekty.hvac@danfoss.com

kontakt

tel. kom. 601 407 417  
projekty.devi@danfoss.com

kontakt

tel. kom. 785 503 042  
projekty.pompyciepla@
danfoss.com

kontakt

tel. kom. 603 881 090  
projekty.wodneogrzewanie@
danfoss.com

kontakt

www.ogrzewanie.danfoss.pl
przejdź

http://www.instalreporter.pl
mailto:projekty.hvac%40danfoss.com?subject=Zapytanie%20%28InstalReporter%29%3A%20instalacje%20wody%20lodowej%2C%20c.o.%20i%20c.w.u.
mailto:projekty.devi%40danfoss.com?subject=Zapytanie%20%28InstalReporter%29%3A%20ogrzewanie%20elektryczne%20DEVI
mailto:projekty.pompyciepla%40danfoss.com?subject=Zapytanie%20%28InstalReporter%29%3A%20pompy%20ciep%C5%82a
mailto:projekty.wodneogrzewanie%40danfoss.com?subject=Zapytanie%20%28InstalReporter%29%3A%20wodne%20ogrzewanie%20pod%C5%82ogowe
http://www.ogrzewanie.danfoss.pl
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Bardziej precyzyjny pomiar 
przepływu objętościowego  
na anemostatach wirowych 

Prostownica 
strumienia 
testovent 417 

  Michał Brodzik

  Wyzwanie
Coraz częstszym przypadkiem jest stoso-
wanie tzw. anemostatów wirowych w celu 
zapewnienia wyższego komfortu. Ten typ 
wylotów jest często używany w budownic-
twie, gdzie wymagany jest wysoki poziom 
wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
np.: w budynkach biurowych, szkołach, 
pomieszczeniach rekreacyjnych, szpita-

lach lub w domach prywatnych. Typową 
cechą tych otworów wentylacyjnych jest 
fakt, że powietrze napływające do po-
mieszczenia nie jest wdmuchiwane bez-
pośrednio. Zamiast tego powietrze wdmu-
chiwane jest na zasadzie ciągłego wiru. 
Pozwala to na lepsze mieszanie się powie-
trza dostarczanego z powietrzem będą-
cym w pomieszczeniu. 

Kierunek przepływu i turbulencje wytworzone przez 
anemostat wirowy, powodują duże utrudnienia  
w pomiarach strumienia objętościowego.
Prostownica strumienia testovent 417 rozwiązuje ten 
problem. Nowe rozwiązanie stworzone przez Testo  
zmienia zawirowane powietrze w prawie równomierny 
przepływ, zapewniając możliwość precyzyjnego określenia 
przepływu objętościowego na anemostatach wirowych.

Kierunek obrotów wywołany
anemostatem wirowym jest przeciwny do
kierunku obrotów wiatraczka – mierzona
prędkość przepływu jest za niska

Kierunek obrotów wywołany
anemostatem wirowym jest identyczny do
kierunku obrotów wiatraczka – mierzona
prędkość przepływu jest za wysoka

Prostownica strumienia testovent 
417 wyrównuje wirujące powietrze, 
zapewniając bardziej precyzyjne  
wyniki pomiarów

Anemostaty wirowe sprawiają jednak pro-
blemy podczas wykonywania pomiarów 
wydatku, ponieważ wpływają na ruch ob-
rotowy wiatraczka w użytkowanym anemo-
metrze, na dwa możliwe sposoby, jak można 
to zobaczyć na rys. 1 i 2.
W obydwu przypadkach, występujący wir 
prowadzi do błędów pomiarowych: strumień 
objętościowy jest zbyt wysoki (1) lub zbyt niski 
(2). System wentylacyjny jest niepoprawnie 
ustawiany w dół (1) lub w górę (2). W konse-
kwencji oznacza to zbyt małą ilość świeżego 
powietrza w pomieszczeniu (1) lub fakt, iż sys-
tem wentylacyjny pracuje niepotrzebnie ze 
zbyt wysoką wydajnością (2).

http://www.instalreporter.pl
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Sposób montażu
Prostownica strumienia powietrza testovent 
417 montowana jest pomiędzy rękaw po-
miarowy a sondę wiatraczkową. Wewnątrz 
ma zamontowany specjalny wkład o struk-
turze plastra miodu, który zapewnia przerwa-
nie wirowania powietrza i zmianę w prawie 
jednorodny przepływ. Pozwala to na wyko-
nywanie do 50% precyzyjniejszych pomiarów 

strumienia objęto-
ści powietrza na 
anemostatach wi-
rowych.
Prostownica stru-
mienia powietrza 
jest systemem pa-
sywnym i nie może 
skompensować 
strat ciśnienia – 
pewna niedokład-
ność pomiaru musi 
być zawsze brana 
pod uwagę.  
Jednakże jest 
znacznie zmniejszo-
na w stosunku do 

innych pasywnych metod pomiarowych.

Zastosowanie w zestawie 
Prostownica strumienia powietrza testovent 
417 może być użyta tylko w kombinacji z rę-
kawami pomiarowymi testovent 417 i nastę-
pującymi przyrządami pomiarowymi:
• anemometrem wiatraczkowym testo 417;
• referencyjnym urządzeniem pomiarowym 
testo 480 w połączeniu z sondą wiatraczko-
wą o średnicy 100 mm;
• wielofunkcyjnym urządzeniem pomiaro-
wym testo 435 w połączeniu z sondą wia-
traczkową o średnicy 100 mm.  

Testo Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków
tel. (22) 863 74 01/22, (22) 863 24 41,
(22) 292 76 80 do 83
faks: (22) 863 74 15
testo@testo.com.pl, www.testo.com.pl
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Więcej o testovent 417
przejdź

Rozwiązanie:
Opatentowana prostownica strumienia po-
wietrza testovent 417 wyrównuje wirujące po-
wietrze pochodzące z anemostatu wirowe-
go i zmienia w niemal  jednolity przepływ (3). 
Wpływ wirującego powietrza na ruch obroto-
wy wiatraczka zmniejsza się znacząco, dzięki 
czemu strumień objętościowy powietrza może 
zostać zmierzony szybko, prosto i niezawodnie 
– na przykład za pomocą anemometru wia-
traczkowego testo 417.

Rękaw  
Ø 200 mm

Przyrząd 
pomiarowy  

np. testo 417

Rękaw  
330 x 330 mm

Prostownica 
strumienia powietrza 

testovent 417

Podczas Międzynarodowych Targów In-
stalacyjnych INSTALACJE 2014 w Poznaniu, 
odbyły się Mistrzostwa Polski Instalatorów dla 
Szkól. W eliminacjach udział wzięło blisko  
30 uczestników z 7 szkół. Zwyciężył Kamil  
Maleszka z Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu. 
Przedstawiciele targów odwiedzili szkołę 
Młodego Mistrza w Gosty-
niu, by przekazać główną 
nagrodę Mistrzostw Polski 
Instalatorów dla Szkół – sto-
jak konkursowy. Wręczenie 
odbyło się w obecności 
dyrektora szkoły – Macieja 
Marcinkowskiego, wicedy-
rektora – Jacka Kasperskiego 
oraz Kamila Maleszki i jego 
nauczyciela – Dawida Na-
wrockiego, nagrodę przeka-
zał dyrektor targów INSTALA-
CJE – Konrad Fleśman. Stojak 
konkursowy ufundowany 
przez MTP to instalacja wy-
posażona m.in. w grzejnik 
COSMO T6, głowicę termo-

statyczną do zaworu termostatycznego  
Afriso, pompę ALPHA 2, zawór trójdrożny  
kotła BrotjeWHBS, rurę Rautitan Rehau.  
Stojak znalazł swoje miejsce w pracowni 
technik urządzeń odnawialnych źródeł ener-
gii. W przyszłości ma zostać połączony z ko-
lektorem słonecznym oraz z instalacją ogrze-
wania podłogowego.  

MTP: wspieramy młodych instalatorow

Nowa ustawy o odnawialnych źródłach energii, 
zakładająca wprowadzenie systemu aukcyjnego, 
to zdaniem firm na rynku dużej energetyki krok  
w dobrą stronę. Według osób związanych z tą 
branżą potrzebne jest jednak ustabilizowanie cen 
certyfikatów z wcześniejszych lat oraz wprowa-
dzenie aukcji na farmy morskie wiatrowe. Praw-

dopodobnie operacyjnie nowe przepisy mogą 
wejść w życie najwcześniej z końcem 2016 roku 
lub na początku 2017 roku. Obecnie obowiązu-
jący system zielonych certyfikatów wymaga od 
dystrybutorów energii osiągnięcia określonego 
poziomu udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
Więcej

Ustawa o OZE pod koniec 2016 roku

http://www.instalreporter.pl
http://anemometry.eu/index.php/testovent-417
http://instalreporter.pl/aktualnosci/ustawa-o-oze-pod-koniec-2016-roku/
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powietrza w pomieszczeniach niewentylo-
wanych w tym m.in. zawilgacanie przegród 
chłodnych budynku jako kolejny powód 
przytacza się sprawnie działający system 
wentylacji. Dobra jakość powietrza w po-
mieszczeniu (dla zapewnienia komfortu) do-
pełnia powodów stosowania rekuperacji.

Centrale wentylacyjne 500 m3/h do 
obiektów powierzchni około 200 m2

Wśród małych rekuperatorów wyróżnić moż-
na jednostki do 500 m3/h i powyżej. Jednost-
ki najmniejsze stosowane mogą być miesz-
kaniach i małych budynkach mieszkalnych. 
Charakteryzują się  prostą budową i obsłu-
gą. Realizują podstawowe funkcje wentyla-
cji, jednak nie zapewniają pewnych przydat-
nych funkcji np. „chłodzenia nocnego”.
Zdecydowanie ciekawsze mogą być jednostki 
większe, które są z reguły bardziej rozbudo- 
wane – posiadają rozwinięte rozwiązania tech-
nologiczne i sterowanie. Zapewniają komfort  
w typowych budynkach mieszkalnych. W ujęciu 
klasycznym pozwalają na obsłużenie budynku o 
kubaturze co najmniej 500 m3 (przy 1 wym/h) co 
odpowiada budynkowi o powierzchni użytkowej 
do 200 m2. Uwzględniając jednak wymagania 
zawarte w wytycznych NFOŚiGW dla budownic-

twa energooszczędnego (w których wymagany 
jest nadmiar powietrza w ilości 50%) centrala 
o wydatku 500 m3 jest odpowiednią dla ma-
łych budynków mieszkalnych (do 130 m2).
Na potrzeby artykułu do rozważań przyjęto 
urządzenia o wydatku 500 m3/h.

Od zewnątrz do wewnątrz, czyli 
szczegóły budowy i ich znaczenie

do postawienia i zawieszenia
Wyróżnia się centrale stojące i do zawiesze-
nia. W zastosowaniach domowych dominują 
centrale stojące – praktyczne z punktu widze-
nia możliwości umieszczenia w pomieszczeniu 
gospodarczym. Należy zadbać o maksymal-
ne ograniczenie przenoszenia drgań do po-
mieszczenia. Ważne jest również odpowiednie 
„podniesienie centrali” –  celem prawidłowe-
go odprowadzenia kondensatu (syfon).  
Ze względu na ograniczoną powierzchnię ta-
kich pomieszczeń warto, aby miały one moż-
liwość zawieszenia. Miejsce montażu uzależ-
nione jest również od miejsca wyprowadzenia 
podłączeń pod kanały wentylacyjne. Czę-
sto są to podłączenia od góry, jak też z prze-
ciwstawnych boków. W pierwszym przypadku 
wysokość 
zawiesze-

Rekuperacja 500+ 
…czyli czego możemy się 
spodziewać po centralach 
wentylacyjnych o wydajności 
co najmniej 500 m3/h?

  Krystian Kurowski*

  Jak widziany jest system  
rekuperacji przez potencjalnego 
klienta?

Najważniejszą przyczyną stosowania skutecz-
nej wentylacji opartej na rekuperacji powi-
nien być aspekt zdrowotny (a niestety nie jest 
uważany za najważniejszy). Trudno go zmie-
rzyć, ocenić, a jednocześnie użytkownicy 
uważają, że jest on naturalnym we współcze-
snych prawidłowo wykonanych budynkach.
Klienci przy wyborze centrali (poza wymiara-

mi, wyglądem) zwracają uwagę na co naj-
mniej dwa parametry techniczne: sprawność 
odzysku ciepła oraz zużycie energii. Produ-
cenci mający świadomość takiego stanu rze-
czy nierzadko „dopieszczają je”, tak że te wiel-
kości osiągają nadzwyczaj dobre wartości.
Ciekawe są również powody wyboru syste-
mu rekuperacji. Najczęściej uwzględnia się 
oszczędności jakie można uzyskać stosu-
jąc odzysk ciepła w wentylacji - zmniejsze-
nie kosztów ogrzewania budynków. Posiada-
jąc niezbyt dobre doświadczenie z jakością 

Spełnienie wymagań współcześnie budowanych budynków (nie tylko 
budynków energooszczędnych, które stają się powoli standardem) 
jest niemożliwe bez zastosowania rekuperacji. Zgodnie z warunkami 
technicznymi od stycznia 2014 r. dla budynków zaopatrzonych w wentylację 
mechaniczną wprowadzono dla strumienia wentylacyjnego od 500 m3/h 
nakaz stosowania odzysku ciepła ze sprawnością co najmniej 50%. 

* dr inż. Krystian Kurowski, adiunkt na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku – UKSW – Katedra Energii Rekuperator z wymiennikiem 
przeciwprądowym
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 Rekuperator z wymiennikiem obrotowym
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idealnego sposobu odmrażania, każdy ma 
zalety, jak i wady.
Stosowanie systemu antyzamrożeniowego 
jest szczególnie niezbędne dla wymienników 
wysokosprawnych, w których powietrze usu-
wane (o dużej zawartości wilgoci) po odda-
niu ciepła schładza się poniżej zera stopni 
Celsjusza wykraplając i wymrażając wilgoć.  
Z kolei w centralach wyposażonych w wy-
miennik krzyżowy funkcja antyzamrożeniowa 
działa już od około -50oC, podnosząc tempe-
raturę powietrza od strony czerpni (wykorzy-
stując np. grzałkę). Wymrażaniu nie ulegają 
centrale zaopatrzone w obrotowe wymienni-
ki ciepła. Okresowe kontaktowanie się powie-
trza z tą samą masą akumulacyjną wymienni-
ka powoduje przekazywanie wilgoci suchemu 
powietrzu zewnętrznemu (pora zimowa). 
Centrale czasowo niepracujące są bardziej 
narażone na okresowe wymrażanie niż cen-
trale pracujące w sposób ciągły. Na wymra-
żanie się centrali ma wpływ również niewy-
starczająco izolowane kanały wentylacyjne, 
w których dochodzi do wykraplania się wil-
goci (szczególnie dotyczy to kanałów przy 
czerpni i wyrzutni), która następnie może 
spływać do centrali i w porze zimowej ule-
gać wymrożeniu.
Zalecanym elementem centrali jest by-pass. 
Pozwala on m.in. na korzystanie z powietrza 
zewnętrznego – bez odzysku ciepła z powie-
trza usuwanego. W centralach od 500 m3/h 
rozwiązanie to często jest stosowane. Ważne 
jest, aby pole przekroju by-passu było porów-
nywalne z polem przekroju kanałów podłą-
czających pod centralę wentylacyjną (ogra-
niczenie oporów). Może być on ręcznym, lub 
automatycznym (sterowany przez automaty-
kę centrali). By-pass wykorzystać można pod-
czas nocy letniej do przewietrzania pomiesz-
czeń, czy do odszraniania wymiennika.

o sterowaniu
Istotnym elementem z punktu widzenia funk-
cjonowania centrali jest automatyka, któ-
rą wykorzystuje się powszechnie w rozwią-
zaniach od 500 m3/h. Stosuje się płynną 
regulację, automatycznie sterowany by-pass, 
monitorowanie zabrudzenia filtrów czy wy-
miennika, układy antyzamrożeniowe, moż-
liwość sterowania dowolnym urządzeniem 
wentylacyjnym (np. przepustnicą, nagrzew-
nicą, chłodnicą). Sterowanie realizowane 
jest czujnikami temperatury, wilgotności, za-
wartości dwutlenku węgla. Obecne jednost-
ki zaopatrzone są w układy programowalne 
z wizualizacją parametrów pracy. Ostatnim 
trendem jest możliwość podłączenia centrali 
pod system BMS.
Tak zaawansowane centrale są już niemal 
standardem przy jednostkach od 500 m3/h.  
W najmniejszych i najprostszych konstrukcjach 
spotyka się nadal niekiedy sterowanie oparte 
na wykorzystaniu przełącznika trzypozycyjne-
go (przełączającego biegi wentylatora). 

Parametry rekuperatora, praca  
w rzeczywistych warunkach

Istotną cechą centrali jest jej sprawność  
odzysku ciepła. Należy pamiętać, że poda-
wane są zawsze wartości sprawności maksy-
malnej – chwilowe, niedające informacji  
z jaką sprawnością będzie odzyskiwane ciepło 
podczas normalnych warunków pracy. Spraw-
ności eksploatacyjne dla jednostek wyposa-
żonych w przeciwprądowy wymiennik ciepła 
oscylują wokół 80%, zaś krzyżowy ok. 50%.
Dla małych instalacji zaleca się, aby spręż 
zdecydowanie przekraczał 100 Pa. Z tego 
powodu producenci oferują najczęściej min. 
150 Pa, a nie rzadko 200 Pa i więcej (dla wyż-
szego sprężu instalacja jest bardziej elastycz-

nia jest mocno ograniczona (konieczność za-
stosowania kanału „rozbiegowego” i kolana). 
Typowe małe centrale podwieszane – są rza-
dziej spotykane (charakterystyczne są dla po-
mieszczeń, w których prowadzi się kanały  
w przestrzeni sufitu podwieszanego). 

Wymiary i ciężar
Gabarytowo jednostki rekuperacyjne znacz-
nie się różnią. Najczęściej zajmują do 0,7 m3 
kubatury, co dla jednostek stojący może sta-
nowić wymiary 120x80x70 cm. Wagowo naj-
częściej są z przedziału 60-100 kg (spotkać 
można również urządzenia o wadze poniżej 
40 kg). Waga jest związana pośrednio z jako-
ścią, trwałością centrali, a przede wszystkim 
rodzajem zastosowanych materiałów. Naj-
więcej waży obudowa i wymiennik. Obudo-
wę centrali wykonuje się często z konstrukcji 
stalowej/aluminiowej, a ściany centrali z alu-
minium/tworzywa. 

Szczelne i dobrze zaizolowane
Obudowa rekuperatora powinna charak-
teryzować się: szczelnością, dobrą izola-
cją cieplną i akustyczną. W wysokospraw-
nych rekuperatorach stosuje się najczęściej 
wymienniki przeciwprądowe (aluminiowe) 
– zapewniające dużą powierzchnię wymia-
ny ciepła. Wykorzystanie innego materiału 
(tworzywa, celulozy) obniża sprawność od-
zysku ciepła (choć spadek nie jest tak istot-
ny jak wynikałoby z uwzględnienia wartości 
współczynnika λ, co spowodowane jest nie-
wielką grubością ścianki wymiennika. 

Wentylatory w rekuperatorach
Zastosowane wentylatory podporządkowane 
są wymogowi energooszczędności central 
wentylacyjnych. Z tego powodu zdecydo-
waną większość rozwiązań stanowią wenty-

latory EC. Pozwalają one na zdecydowane 
zmniejszenie zużycia energii przy mniejszym 
niż nominalnym wydatku powietrza oraz 
płynną regulację. Dla wydatku 500 m3/h  
i sprężu 200 Pa moce wentylatorów wynoszą 
około 200-250 W.

Czyste powietrze, czyli jakie filtry
W rekuperatorach stosuje się różne klasy i ro-
dzaje filtrów. Najczęściej wykorzystuje się fil-
try działkowe o klasie filtracji G4 (ewentualnie 
wyższej F5). Zaletą tych filtrów są przyzwoite 
poziomy filtracji przy ograniczonym spadku 
ciśnienia. Wadą stosowania prostych filtrów 
działkowych jest mała powierzchnia filtra  
i konieczność częstych ich wymiany. Zwięk-
szenie powierzchni filtra można uzyskać, sto-
sując filtry kieszeniowe (dłużej pracują). Wyż-
sze klasy filtrów powodują wyższe opory. 
Opory początkowe filtrów zaczynają się od 
30-50 Pa, zwiększając się wraz z zanieczysz-
czeniem filtra.

System antyzamrożeniowy 
Może być realizowany na kilka sposobów. 
Powinien być on przeprowadzany automa-
tycznie. Często są to rozwiązania, które od-
mrażają wymiennik, a nie zapobiegają temu 
zjawisku.  Klasycznie system antyzamrożenio-
wy realizowany jest przez małą nagrzewnicę 
wstępną (w okolicach 1 kW). Doświadczenia 
wskazują, iż obsługa nie jest tak kosztowna 
jak mogłoby się to wydawać (w systemach 
z automatyką). Lepszymi sposobami realiza-
cji odmrażania (pod względem zużycia ener-
gii) są: zastosowanie by-passu (ciepłe, zu-
żyte powietrze przepływa przez wymiennik, 
świeże zaś kierowane jest obejściem), czy 
zastosowanie balansowania wentylatorów 
(występuje krótkotrwałe niezbilansowanie 
strumienia wentylacyjnego). Nie ma jednak 
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na dla zmieniających się warunków pracy).
Istotnym parametrem z punktu widzenia użyt-
kownika jest ilość energii jaką będzie konsu-
mował rekuperator. Podawane jest to naj-
częściej w postaci mocy zamontowanych 
wentylatorów (one decydują o zapotrzebo-
waniu na moc urządzenia). Zgodnie z wy-
mogami NFOŚiGW wymaga się 0,4 W/(m3/h), 
co dla wymiany 500 m3/h dałoby do 200 W 
całkowitej mocy urządzenia. Jest to do osią-
gnięcia przez typowe centrale wentylacyjne. 
Uwzględniając ilość przetłaczanego powie-
trza i moc wentylatora przy założonej ciągłej 
pracy, można określić zużycie energii. 
Głośność centrali wentylacyjnej jest jednym 
z podstawowych parametrów, który wpływa 
na komfort korzystania z instalacji wentylacji 
mechanicznej. Głośność centrali podłączo-
nej określa się w warunkach laboratoryjnych. 
Najlepsze nie przekraczają 50 dB. Ważna jest 
również emisja dźwięku do kanału nawiew-
nego (wyższa) i wyciągowego (niższa). Ob-
serwuje się duży rozrzut poziomu natężenia 
dźwięku wynikający nie tylko powodu różnic 
w rozwiązaniach technicznych ale również 
sposobie prowadzenia pomiaru. 

rynek rekuperacji

Ostatnie 10 lat miało decydujące znaczenie 
w kształtowaniu się młodego rynku wentyla-
cji mechanicznej w obiektach mieszkalnych. 
W ciągu tego czasu pojawiły się liczne fir-
my, które zaczęły oferować systemy wentyla-
cji w tym centrale wentylacyjne. Szacuje się, 
iż obecnie jest ponad 50 firm producenckich 
i głównych dystrybutorów, którzy w swych 
ofertach mają centrale. 
Dominują urządzenia o najwyższej spraw- 
ności – z wymiennikami przeciwprądowymi  
i coraz bardziej rozbudowywaną instalacją  

i automatyką, choć nie brakuje również urzą-
dzeń najprostszych, które spełniając pod-
stawowe funkcje wentylacji (zorganizowany 
transport oczyszczonego i częściowo pod-
grzanego powietrza) i z prostym sposobem 
sterowania stanowią alternatywę również dla 
mniej zamożnych klientów. W ostatnich la-
tach w instalacjach z średniej i wysokiej półki 
coraz chętniej stosuje się elementy dodatko-
we instalacji wśród których stosunkowo czę-
sto znajduje się gruntowy wymiennik ciepła 
(stosowany jest ze względu na możliwość ob-
niżenia temperatury powietrza w porze let-
niej). Automatyka zaczyna wykorzystywać 
czujniki wilgoci, czy CO2 do sterowania pro-
cesem wymiany powietrza, steruje przepust-
nicami czerpni powietrza, by-passem, sygna-
lizuje stan czystości filtrów itd.
Cenowo jednostki są w bardzo szerokim zakre-
sie od około 8 tys. do 20 tys. zł (ceny netto). Stan-
dardowa długość trwania gwarancji 2 lata.
Niestety w dalszym ciągu nie przekłada się to 
istotnie do zmiany w sposobie zapewnienia 
czystego powietrza w nowo budowanych ma-
łych obiektach mieszkalnych, wśród, których 
nadal ponad 90% budynków zaopatrzonych 
jest w instalacje grawitacyjne. W ten sposób 
bardzo daleko nam do standardów europej-
skich wśród których najbardziej rozwinięty ry-
nek rekuperacji znaleźć można w Holandii, 
Francji, Niemczech i krajach skandynawskich.

Podsumowanie

Rekuperacja spełnia dwa (wydawać by się mo-
gło przeciwstawne oczekiwania klientów/użyt-
kowników) oszczędność i komfort. Połączenie 
tych dwóch cech zapewnia racjonalność a jest 
to jeden z podstawowych warunków sukcesów 
rynkowych produktów, na który systemy wenty-
lacji z odzyskiem ciepłą są po prostu skazane.  

Nowe 
rekuperatory  
Vaillant

  Marcin Demczuk

  W nowej ofercie Vaillant znajdują się na-
stępujące rekuperatory:
- VAR 150/4 – do apartamentów lub domów 
jednorodzinnych o pow. do 90 m2,
- VAR 250/4 – do domów jednorodzinnych  
o pow. do 190 m2,
- VAR 350/4 – do domów jednorodzinnych  
o pow. do 300 m2.

Zalety nowych rekuperatorów

Automatyka – calorMATIC 470/4
Wszystkie rekuperatory firmy Vaillant mogą 
współpracować ze sterownikiem systemowym 
calorMATIC 470/4. W ten sposób Vaillant oferu-
je możliwość sterownia także kotłem, pompą 
ciepła aroTHERM i układem słonecznym marki 

Vaillant. Jeden sterownik do pełnego systemu 
grzewczo-chłodząco-wentylacyjnego.

Wbudowany czujnik wilgotności powietrza
Rekuperatory Vaillant mają wbudowany 
czujnik wilgotności powietrza. Dzięki jego po-
miarom urządzenia automatycznie dosto-
sowują swoją wydajność wg potrzeb uwa-
runkowanych pogodą i liczbą domowników.  
Regulacja wydajności poprzez pomiar wil-
gotności powietrza może spowodować 
oszczędności energii elektrycznej zużywanej 
przez wentylatory urządzenia nawet do 30%.
Dodatkowo przy zastosowaniu sterownika ca-
lorMATIC VRC 470/4 jest możliwość pomiaru 
wilgotności w pomieszczeniu, w którym znaj-
duje się sterownik (np. w salonie, sypialni).

W czerwcu 2014 r. Vaillant 
wprowadza na rynek nowe 
urządzenia do wentylacji 
z odzyskiem ciepła, czyli 
rekuperatory recoVAIR 
VAR modele: 260 i 360 
(natomiast najmniejszy 
model VAR 150 dostępny 
będzie od września 2014 r.).
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VAR 150/4 – zabudowa sufitowa lub ścienna
VAR 260, 360/4 – zabudowa 
ścienna
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Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
vaillant@vaillant.pl, www.vaillant.pl

VAr  
150/4

VAr  
260/4

VAr  
360/4

Maksymalna 
wydajność powietrza/
spręż wentylatora

150 m3/h 
/130 Pa

260 m3/h 
/180 Pa

360 m3/h 
/200 Pa

Wymiennik ciepła Polistyren
Sprawność wymiennika bd. 98% 98%
Pełna zdolność 
działania do temp. 
zewn.

-3°C

Częściowa zdolność 
działania do temp. 
zewn.

-7°C

Pełna zdolność 
działania przy 
zastosowaniu elementu 
grzejnego

-15°C

Klasa filtra powietrza 
zewnętrznego F7

Klasa filtra powietrza 
wywiewanego G4

Możliwość 
zastosowania filtra F9 tak

Bypass letni opcja wbudowany
Czujnik wilgotności 
powietrza wbudowany

Czujniki jakości 
powietrza (CO2)

opcja

Możliwość 
zamówienia jednostki 
z wymiennikiem 
entalpicznym

nie tak

Automatyczne 
rozpoznanie 
zabrudzenia filtrów

tak

Wymiary (wysokość/
szerokość/głębokość)

250/1413 
/600 mm 885/595/631 mm

Przyłącza 150 mm 150/180 mm
Masa 25 43
German Passive House 
(PHI) Certyfikat tak

Możliwość współpracy z czujnikiem  
jakości powietrza (czujnik CO2)
Dla monitoringu jakości powietrza Vaillant ofe-
ruje czujnik CO2. Czujnik współpracuje ze ste-
rownikiem VRC 470/4. Do każdego sterowni-
ka istnieje możliwość podpięcia 2 czujników. 
Korzyścią zastosowania czujników jest natych-
miastowa reakcja rekuperatora na wzrost stę-
żenia CO2 spowodowanego np. przebywa-
niem większej liczby osób lub paleniem tytoniu. 

Filtry o dużej powierzchni filtracji  
z automatyczną kontrolą ich stanu
Nowe filtry powietrza F7 lub F9 (opcja) o po-
wierzchni 0,9 m2 powodują, iż powietrze ze-
wnętrzne i wewnętrzne wolne jest od kurzu, 
pyłu czy innych zanieczyszczeń. Wymiana fil-
trów odbywa się rzadziej niż standardowo 
przyjęte. O momencie wymiany filtrów decy-
duje profesjonalny pomiar różnicy ciśnienia 
przed i za filtrem (jak w profesjonalnych cen-
tralach wentylacyjnych), a komunikat wy-
świetlony zostaje na sterowniku VRC 470/4  
Wymiennik entalpiczny
Rekuperatory VAR 260/4E i 360/4E wyposa-
żono w wymiennik entalpiczny. Umożliwia 

on przekazywa-
nie wilgoci z po-
wietrza zużytego 
do powietrza do-
prowadzanego. 
Ma to szczególne 
znaczenie  
w okresie zimo-
wym, podczas 

którego powietrze w budynku jest szcze-
gólnie suche. Polymer, z którego wykona-
ny jest wymiennik nie przepuszcza bakte-
rii dzięki specjalnej powłoce (Microban®). 
Dzięki temu zachowane są higieniczne 
warunki wietrzenia podczas poboru po-
wietrza zużytego z kuchni i pomieszczeń 
sanitarnych.

recoVAIR dostosowuje swoją pracę  
do zmiennej wilgotności powietrza
Nowe rekuperatory Vaillant zapewniają 
idealny klimat przez cały rok dzięki syste-
mom AguaCare i AguaCare Plus.
AguaCare to system inteligentnej automa-
tyki połączonej ze standardowym wymien-
nikiem ciepła, dokonujący pomiaru wil-
gotności powietrza wywiewanego. Czujnik 
wilgotności i automatyka recoVAIR dostoso-
wuje wydajność rekuperatora, gdy wilgot-
ność powietrza spada, zwłaszcza w sezonie 
zimowym. Suchość powietrza w pomiesz-
czeniu zostaje obniżona. Czujnik wilgotności 
jest wbudowany w rekuperator – korzyścią 
jest brak konieczności zakupu dodatkowego 
elementu oraz jego montażu 
AguaCare Plus to system inteligentnej auto-
matyki połączonej z entalpicznym wymien-
nikiem ciepła, dokonujący pomiaru wil-
gotności powietrza wywiewanego. Czujnik 
wilgotności i automatyka recoVAIR dostoso-
wuje wydajność rekuperatora, gdy wilgot-
ność powietrza spada.
Dzięki właściwościom wymiennika entalpicz-
nego część wilgoci z powietrza wywiewane-

go (łazienki, kuchnia) jest przekazywana do 
powietrza nawiewanego, powodując, iż wil-
gotność w pomieszczeniach jest na opty-
malnym poziomie. Czujnik wilgotności jest 
wbudowany w rekuperator.

Wstępny podgrzew
Rekuperatory VAR działają z pełną wydaj-
nością do temp. zewn. -3°C, a z częściową 
do -7°C.
Aby możliwa była praca urządzeń przy ni-
skiej temp. zewnętrznej, Vaillant oferuje 
wstępny podgrzew powietrza za pomocą 
grzałki. Grzałka zapewnia bezpieczną pra-
cę urządzenia do temperatury zewnętrz-
nej -15°C bez redukcji wydajności powietrza. 
Dzięki temu nawet przy niskiej temperatu-
rze zewnętrznej zapewniony jest komfort 
działania urządzenia przy niezmniejszonym 
przepływie powietrza. Grzałka umożliwia 
podniesienie temperatury o ca. 15 K przy 
maksymalnym przepływie powietrza. Ele-
ment grzewczy jest dostosowany do zabudo-
wy w rekuperator.

System komunikacji internetowej
Każdy rekuperator współpracujący ze ste-
rownikiem calorMATIC 470/4 można podłą-
czyć do systemu komunikacji internetowej 
comDIALOG. W ten sposób nadzór nad sys-
temem grzewczo-wentylacyjnym może od-
bywać się za pomocą komputera, tableta 
czy też smartfona, a podstawowe komunika-
ty pracy będą wysyłane do użytkownika np. 
jako wiadomości sms.  

Element grzewczy do wbudowania w rekuperator
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Nazwa handlowa REGO450V REGO600H REGO500V
Rodzaj wymiennika obrotowy
Wydatek powietrza 440 m3/h 600 m3/h 500 m3/h
Spręż dyspozycyjny 200 Pa 100 Pa 350 Pa
Sprawność do 83% do 89% do 85%
Wymiary (szer./wys. 
/dł.) [mm]

630x680 
x535

570x600 
x1150

635x940 
x1060

Ciężar 46 kg 90 kg 140 kg
Poziom hałasu  
otocz. 3 m 53 dB(A) 32 dB(A) 36 dB(A)

Pobór mocy  
wentylatorów 134 W 165 W 155 W

Gwarancja 2 lata
Moc nagrzewnicy 1 kW
Zabezpieczenia przed 
szronieniem tak

regulacja pracy  
wentylatora płynna EC

Cena producenta 8250 zł 
netto

8700 zł 
netto

11 900 zł 
netto

żywają ją na rozmrożenie wymiennika). Do-
datkowe zalety wymiennika obrotowego to 
brak wykraplania kondensatu, odzysk wilgoci 
w zimie (brak przesuszania pomieszczeń) oraz 
automatyczna funkcja by-pass poprzez za-
trzymanie obrotów wymiennika. 

Dlaczego Komfovent? 
Centrale wentylacyjne Komfovent są testo-
wane zgodnie z renomowanym europejskim 
certyfikatem Eurovent. Centrale REGO450V 
oraz RECU450V-CF mają uznany certyfikat 
Passive House Institute potwierdzający przy-
datność urządzeń do domów pasywnych.  
W urządzeniach Komfovent (tabela) zamon-
towane są wentylatory z energooszczędnymi 
silniki EC. Dzięki zastosowaniu silników z elek-
troniczną komutacją rekuperatory mają trzy 
biegi, a każdy może być płynnie regulowa-
ny w zakresie 20-100% nominalnej wydajno-
ści. Centrale Komfovent charakteryzują się 
kompaktowymi wymiarami, wykonane są 
z blachy ocynkowanej malowanej proszko-
wo. Jest to konstrukcja samonośna izolowana 
wełną mineralną o grubości 45mm. Urządze-
nia są dostarczane w wersjach z wtórną na-
grzewnicą elektryczną lub wodną. Dostęp-
ny jest poziomy lub pionowy układu króćców 
wentylacyjnych.

Proste sterowanie
Sterowanie dla użytkownika powinno być 
proste – nie każdy musi uczyć się na pamięć 
kodów sterowania lub wprowadzać zmia-
ny wydatku z instrukcją w dłoni. Dodatko-
wo ważne jest, aby automatyka zapewniała 
możliwość rozbudowania o nowe funkcje. 
Urządzenia serii Komfovent Domekt i Kom-
pakt mają następujące funkcje:
- menu w języku polskim,
- harmonogram tygodniowy,
- płynna regulacja obrotów wentylatorów,
- funkcja OVR (w Kompakt trzeba zaznaczyć 

Z szerokiej oferty VENTIA 

Rekuperatory 
KOMFOVENT  
z wymiennikiem obrotowym

  Wojciech Krawczyk

  Czym się kierować podczas wyboru 
centrali wentylacyjnej?
Producenci central rekuperacyjnych często 
sugerują klientom, iż tylko sprawność tempe-
raturowa odzysku wymiennika ciepła w cen-
trali jest jedynym kryterium wyboru urządze-
nia. Warto jednak pamiętać, że w naszych 
warunkach klimatycznych sama sprawność 
temperaturowa nie może być wyznaczni-
kiem wyboru urządzenia. Wymienniki potrafią 
się szronić w zimie, a nawet zamarzać. Do-

datkowo należy uwzględnić, iż centrale pod-
czas swojej pracy w zimie znacznie obniżają 
wilgotność pomieszczeń. Centrale wentyla-
cyjne z wymiennikami obrotowymi proponu-
ją bardzo wysoka sprawność temperaturo-
wą, bo aż do 89%, wymienniki te zachowują 
swoje zdolności regeneracyjne przy minuso-
wej temperaturze zewnętrznej, nawet poni-
żej -20oC, podczas gdy centrale z wymienni-
kami przeciwprądowymi/krzyżowymi pracują 
w trybie odszraniania (w tym trybie centrale 
nie odzyskują energii, a wręcz przeciwnie zu-

Przedstawiciel marki Komfovent  
na terenie Polski 
 
Ventia sp. z o.o.
ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa,  
tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl
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przy zamó-
wieniu),
- sterowanie 
temperaturą 
nawiewu,
- funkcje  
zabezpie- 
czające,
- oraz wiele innych funkcji sterujących. 

Inwestor ma także możliwość wykorzystania 
dodatkowego modułu PING2. Zapewnia 
on zdalne zarządzanie oraz kontrolę poza do-
mem. Wystarczy tylko urządzenie podpiąć do 
Internetu i skonfigurować (inwestor musi mieć 
stałe IP w sieci). Logowanie odbywa się po-
przez przeglądarkę internetową, a już niedłu-
go poprzez smartfona lub tableta z Andro-
idem 4.0 lub późniejszym.  
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ciepła z powietrza wywiewanego docho- 
dzi do 90%. Wymiana powietrza wynosi do  
55 m3/h. W przypadku zastosowania wie-
lu urządzeń można realizować kompletne 
koncepcje wentylacji. Do zainstalowania 
urządzenia wentylacyjnego wystarczy wy-
konanie otworu w ścianie zewnętrznej. Do-
datkowych kanałów wentylacyjnych nie 
trzeba wykonywać – wystarczy przyłącze 
do sieci (230 V). Dla zapewnienia dużej ela-
styczności oraz szybkiego i bezproblemo-
wego montażu można wybierać pomiędzy 
prostokątną i okrągłą tuleją do zabudowy.
Urządzenie do wentylacji Vitovent 200-D nada-
je się m.in. do stosowania podczas moderniza-
cji mieszkań oraz domów jednorodzinnych,  
w przypadku problemów z odprowadzaniem 
wilgoci oraz do komfortowego zachowania 
dobrego klimatu pomieszczeń.
Dodatkowy komfort oferuje funkcja nawiewu 
powietrza w lecie: w godzinach nocnych wy-
miana ciepła odbywa się z pominięciem wy-

miennika ciepła i do pomieszczenia jest kie-
rowane chłodne powietrze nocne. Jednostka 
obsługowa jest już wbudowana w wewnętrz-
ną osłonę ścienną. Wymiana filtrów nawiewu  
i wywiewu oraz czyszczenie i przegląd central-
nych podzespołów możliwe są od wewnątrz.
Bezbateryjny włącznik bezprzewodowy (do-
datkowa opcja) umożliwia komfortową zmia-
nę trybów pracy jednego lub kilku urządzeń 
równocześnie. Dzięki wykorzystaniu techno-
logii opartej na elementach piezoelektrycz-
nych nie jest wymagane przyłącze kablowe.

Vitovent 300 – system wentylacji 
mieszkania z odzyskiem ciepła  
i podgrzewaniem powietrza

Centrala Vitovent 300 wyposażona w krzyżowy 
przeciwprądowy wymiennik ciepła wraz z sys-
temem kanałów Fastflex tworzy kompletny sys-
tem wentylacji mieszkania z odzyskiem ciepła i 
podgrzewaniem powietrza. Pozwala on szcze-

Dwa sposoby 
Viessmanna  
na wentylację mieszkań: 
Vitovent 200-D oraz nowy 
Vitovent 300

  Krzysztof Gnyra

  Vitovent 200-D – zdecentralizowany 
system wentylacji pomieszczeń

Kompaktowe urządzenie do wentylacji po-
mieszczeń Vitovent 200-D zostało zaprojekto-
wane do kontrolowanej wentylacji (nawiew  

i wywiew) poszczególnych pomieszczeń. Na-
pływające powietrze przechodzi przez filtry. 
Przez wbudowany krzyżowy przeciwprądowy 
wymiennik ciepła, powietrze napływające 
jest podgrzewane ciepłem pobieranym z po-
wietrza pomieszczenia. Sprawność odzysku 

Okrągła tuleja ścienna z zewnętrzną 
osłoną ścienną

Kwadratowa tuleja ścienna z zewnętrzną 
osłoną ścienną

5 4

2

1

3

6

7

Vitovent 200-D

1  Zewnętrzna osłona ścienna
2  Krzyżowy przeciwprądowy 

wymiennik ciepła 
3  Wentylator stałoprądowy  

(powietrze zewnętrzne / nawiew)
4  Filtry wywiewu
5  Obudowa z ekspandowanego 

polipropylenu (EPP)
6  Wewnętrzna osłona ścienna
7  Wyłącznik (z prawej strony)
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Oszczędność energii i ochrona środowi-
ska. System wentylacji mieszkania Vitovent 
300 w połączeniu z hermetyczną konstrukcją 
budynku pozwala na zaoszczędzenie ok.  
20 kWh/m2 energii potrzebnej do ogrzania 
pomieszczeń w ciągu roku. W budynku o po-
wierzchni mieszkalnej 150 m2 odpowiada to 
około 300 litrom oleju opałowego wzgl.  
300 m3 gazu ziemnego rocznie. Jest to możli-
we dzięki zastosowaniu energooszczędnych 
silników na prąd stały, które utrzymują stały 
przepływ powietrza, niezależnie od ciśnienia 
statycznego. 
Dzięki krzyżowemu przeciwprądowemu wy-
miennikowi ciepła odzyskuje się ponad 90% 
ciepła. Współczynnik sprawności elektrycz-
nej wynosi wtedy >15, tzn. w zależności od ilo-
ści zużytych kWh prądu elektrycznego odzy-
skuje się ponad 15 kWh ciepła. 

Zintegrowana klapa obejścia powietrza 
(modele 300 i 400 m3/h). W lecie, w zależ-
ności od temperatury zewnętrznej i tempe-
ratury pomieszczenia, chłodne powietrze 
nocne prowadzone jest obok krzyżowego 
przeciwprądowego wymiennika ciepła, tzn. 
nie pobiera ono ciepła z powietrza zużytego 
(patrz także zasada funkcjonowania). Dzięki 
temu w trybie pracy nocnej do pomieszczeń 
mieszkalnych dochodzi chłodne powietrze. 
Sterowanie klapą obejściową odbywa się 
automatycznie za pomocą wbudowanych 
czujników temperatury. W celu wykorzysta-
nia chłodnego powietrza nocnego również 
w małym Vitovent 300 (180 m3/h) w zestawie 
akcesoriów znajduje się kaseta letnia bez od-
zysku ciepła.

Szybka i prosta zabudowa dzięki techni-
ce systemowej Fastflex. System kanałów 
płaskich z tworzywa jest dopasowany do-

kładnie do systemu Vitovent 300. Poszczegól-
ne zawory nawiewne i wywiewne łączone  
są pojedynczo giętkimi kanałami płaskimi  
z tworzywa ze skrzynkami rozdziału powie-
trza, wyposażonymi w zintegrowane tłu-
miki szmerów. Elastyczne płaskie kanały 
bez problemu dopasowują się do konstruk-
cji budowli. Można je układać również pod 
wylewką posadzki w warstwie izolacji pod-
łogi. Poszczególne kształtki łączy się z ka-
nałami na wtyk, z użyciem uszczelki kołnie-
rzowej.  

gólnie w okresie grzewczym zrezygnować  
z wentylacji okiennej i tym samym zapobiec nie-
kontrolowanym stratom ciepła. Dzięki temu sys-
temowi alergicy mogą naprawdę odetchnąć. 
Substancje szkodliwe w świeżym powietrzu wy-
chwytywane są przez filtr przeciwpyłkowy. 

Świeże powietrze, zdrowy klimat po-
mieszczeń, ochrona przed hałasem.  
System wentylacji mieszkania zapewnia sta-

łą wentylację i obniża stężenie CO2 w po-
mieszczeniach mieszkalnych poniżej 0,1 vol. %. 
Mieszkaniec odczuwa to jako „świeże po-
wietrze”. Okna mogą pozostać zamknięte 
przez cały rok. Zwiększa to bezpieczeństwo 
przed groźbą włamania i zapewnia więcej 
spokoju mieszkańcom: hałas uliczny pozo-
staje na zewnątrz.

Ochrona substancji budowlanej. Wilgot-
ne powietrze w pomieszczeniu wykrapla się 
w obszarze mostków termicznych i prowadzi 
do powstawania grzyba pleśniowego.  
Według raportów o szkodach budowlanych  
w ostatnich latach liczba tego rodzaju szkód 
znacznie wzrosła. Za odpowiednie środ-
ki zapobiegawcze uznaje się: ograniczenie 
obciążenia wilgocią przez stosowanie sys-
temów wentylacji mieszkania, staranne wy-
konywanie budowli i nadzór z eliminacją 
mostków termicznych.

System wentylacji mieszkania z odzyskiem ciepła Vitovent 300 (po lewej: do 180 m3/h, bez 
zaworu obejściowego; po prawej: do 300 m3/h lub do 400 m3/h, z zaworem obejściowym)

1

1

2

3

4

4

  Wentylator  nawiewny  z silnikiem  na prąd stały

  Klapa  Bypass

  Wymiennik  ciepła

  Filtr powietrza  zewnętrznego

 

Vitovent 300

1  

2  

3

 4
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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
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regu central oferowanych przez firmę. Nowa 
automatyka to nie tylko nowoczesny, bez-
przewodowy panel sterujący eAir z ekranem 
dotykowym, ale przede wszystkim większe 
możliwości sterowania centralą i pompą cie-
pła. Użytkownik steruje centralą dotykowo, 
poprzez ikony na panelu eAir. Dzięki wbudo-
wanemu kreatorowi konfiguracji również pra-
ca instalatora staje się łatwiejsza i mniej na-
rażona na błędy. Prowadzi on przez cały 
proces i sprawdza, czy instalacja zakończy-
ła się pomyślnie. Zdalne zarządzanie centra-
lą wymagało do tej pory dokupienia bram-
ki WEB, natomiast automatyka MD oferuje tę 
funkcję w standardzie, w oparciu o usługę  
w chmurze internetowej. Możliwa jest też ak-
tualizacja oprogramowania zarówno same-
go sterownika, jak i płyty głównej. Interesu-

Centrale Enervent HP eAir  
– nowy wymiar central ze zintegrowaną 
pompą ciepła

  Krzysztof Szczygieł

  Marka Enervent to ponad 30-letnie do-
świadczenie w produkcji central wentylacyj-
nych z odzyskiem ciepła. Wyposażone są one 
wyłącznie w obrotowy wymiennik ciepła, któ-
ry doskonale sprawdza się w ekstremalnych, 
skandynawskich warunkach. Oferta produk-

towa obejmuje szereg urządzeń, począwszy 
od standardowych central typu LTR-3 EC  
o wydajności od 50 do 1404 m³/h przy 125 Pa, 
a kończąc na centralach z pompami ciepła. 
Wszystkie centrale wyposażone są w wentyla-
tory z silnikami EC firmy EBM Papst, które  

w porównaniu z silnikami standardowymi po-
zwalają zaoszczędzić do 50% kosztów energii. 

Automatyka MD
Nowością w ofercie Ensto Enervent jest auto-
matyka MD, którą zastosować można do sze-

Budując dom, często stajemy przed dylematem dotyczącym 
wyboru rekuperatora lub decyzji, czy zasadne jest zastosowanie 
w nim pompy ciepła. Odpowiedzią na oba pytania może być 
unikalny produkt w ofercie Ensto Enervent – centrala Enervent 
HP eAir, stanowiąca połączenie wysokosprawnego wymiennika 
obrotowego z całkowicie wbudowaną, sterowaną inwerterowo, 
powietrzną pompą ciepła. Ciepło odzyskiwane jest 
z powietrza wywiewanego, zarówno przez pompę 
ciepła, jak i wymiennik obrotowy. Dodatkowo pompa 
ciepła ogrzewa lub schładza powietrze nawiewane. 
Rozwiązanie to zapewnia dostępność czystego  
i świeżego powietrza o odpowiedniej temperaturze 
zarówno latem, jak i zimą, czego efektem jest 
optymalny klimat w domu przez cały rok. Centrale 
Enervent HP montowane są w Polsce od 2010 roku  
i cieszą się na naszym rynku dużym uznaniem.

www.enervent.fi
przejdź
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jący jest również tryb „Eco”, który pozwala 
zmaksymalizować wydajność energetycz-
ną rekuperatorów Ensto Enervent, natomiast 
funkcje central Enervent HP eAir zostały roz-
budowane o tryb osuszania. 

Wybór modeli
Centrale Enervent HP eAir to rozwiązanie 
przede wszystkim dla osób, które cenią sobie 

komfort i wygodę użytkowania. 
Mogą być wyposażone w tłumik modułowy, 
który dzięki znacznemu ograniczeniu hała- 
su pozytywnie wpływa na ogólny komfort  
w domu. W ofercie są dwa modele central: 
Pelican i Pegasos, o wydajności odpowied-
nio 576 i 1404 m³/h, natomiast jeszcze w tym 
roku do oferty wprowadzona zostanie nowa 
centrala o nazwie Pallas, o przepływie po-
wietrza powyżej 2000 m3/h. 

Centrala Pegasos HP Aqua –  
dla wymagających
Najbardziej zaawansowane urządzenie  
w ofercie Ensto Enervent to centrala Pega-
sos HP Aqua. Wyposażona jest ona w do-
datkowy wymiennik ciepła, który odzysku- 
je energię odpadową generowaną w cza-
sie pracy pompy ciepła i wykorzystuje ją 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 
lub c.o.  

Dane techniczne PElICAN HP eAir PEGASOS HP eAir
Maksymalny przepływ powietrza (filtry F5) 576 m³/h 1404 m³/h
Minimalny przepływ powietrza (filtry F5) 374 m³/h 432 m³/h
Powierzchnia mieszkania dla ogrzewania (3,6-7,2 m³/h/m²) 80-160 m2 195-390 m2

Powierzchnia mieszkania dla chłodzenia  
(3,6-10,8 m³/h/m²) 60-160 m2 130-390 m2

Maksymalna moc wentylatorów (nawiewny/wywiewny) 170/170 W 545/545 W
Moc silnika rotora 5 5
Średnica kanału 200 mm 250 mm
Filtry standardowe F5/F5
Filtry opcjonalne F7/F7
Zabezpieczenie przed przegrzaniem tak
Zasilanie 230 V~/50 Hz 400 V 3~, 50 Hz
Czynnik chłodniczy pompy ciepła R410A
Moc znamionowa sprężarki 0,98 kW 2,6 kW
COP 6,04 6
eer 9,22 12
odprowadzenie skroplin 2xØ32 mm
Sterowanie sprężarką 30-100% 10-100%

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A, 83-010 Straszyn
tel. 801 360 066, faks 58 692 40 20 
rekuperacja@ensto.com
www.enervent.fi
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16 maja 2014 r. ogłoszono listę pomysłów na 
wynalazek, których autorzy zakwalifikowali się 
do finału konkursu IV edycji programu edu-
kacyjnego dla gimnazjalistów „Akademia 
Wynalazców im. Roberta Boscha”. Z blisko  
90 zgłoszonych koncepcji zostało wybranych 
20 najciekawszych, po 10 w Warszawie i we 
Wrocławiu. Do 30 maja br. finaliści mają za 
zadanie przygotować prototypy wymyślo-
nych urządzeń. Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi w trakcie uroczystych gal finałowych  
w czerwcu 2014 roku.
Do konkursu „Akademii Wynalazców im.  
Roberta Boscha” zgłoszono w tym roku rekor-
dową liczbę pomysłów różnorodnych urzą-
dzeń – 55 w Warszawie i 32 we Wrocławiu. 
Uczestnicy programu edukacyjnego, ucznio-
wie szkół gimnazjalnych z obu miast, mieli za 
zadanie przygotować opis koncepcji urzą-
dzenia o powszechnym zastosowaniu, doty-
czącym tech-
niki w domu, 
w ogrodzie lub 
w motoryzacji. 
Kryteria oceny 
obejmowały 
również niskie 
koszty wykona-
nia i ekologiczny 
charakter wyna-
lazku. 
W kolejnym eta-
pie konkursu na 
wynalazek wy-
różnione zespoły 
muszą zbudo-
wać prototyp 

swojego pomysłu oraz przygotować prezen-
tację przedstawiającą funkcjonowanie urzą-
dzenia. Firma Robert Bosch oferuje dofinan-
sowanie finałowych projektów do kwoty 500 
zł. Posiedzenie Jury odbędzie się w pierwszym 
tygodniu czerwca 2014 r. Natomiast ogłosze-
nie wyników nastąpi podczas uroczystego 
finału programu 10 czerwca  
w Warszawie i 12 czerwca br. we Wrocła-
wiu. Atrakcyjne nagrody czekają na zdo-
bywców pierwszych trzech miejsc. Każdy 
członek zwycięskiego zespołu otrzyma ta-
blet o wartości 1000 zł. Pozostałe miejsca 
zostaną wyróżnione nagrodami o wartości 
300 i 150 zł.  
Nauczyciele, opiekunowie najlepszych trzech 
zespołów, otrzymają dodatkowo elektrona-
rzędzia marki Bosch, a ich szkoły – wyposaże-
nie pracowni technicznych. Podczas uroczy-
stości zaplanowano wiele atrakcji.

Finał konkursu na wynalazek IV edycji 
„Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha”
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kształt, można zatem do minimum ograni-
czyć liczbę podpór. Charakteryzuje się rów-
nież dłuższym i lepszym jakościowo okresem 
eksploatacji w warunkach wyższego ciśnie-
nia. Dzięki niskiemu współczynnikowi rozsze-
rzalności liniowej oraz wzmocnionej konstruk-
cji, rury kompozytowe VESBO FASER stosuje 
się głównie w odkrytych instalacjach ruro-
wych. W normalnych warunkach eksplo-
atacyjnych i ciśnieniowych przeciętny okres 
użytkowania wszystkich rur VESBO planuje się 
na 50 i więcej lat.

Informacje dodatkowe

Rury FASER mają europejski certyfikat In-
stytutu AENOR, a w Polsce Aprobatę Tech-
niczną wydaną przez ITB, o numerze AT-15-
8904/2012. Wszystkie produkty VESBO mają 
certyfikaty wydane przez ośrodki badaw-
cze znajdujące się w Niemczech (SKZ, KTW, 
DVGW), Polsce (ITB, PZH), Wielkiej Brytanii 
(WRC), Federacji Rosyjskiej (GOST-R, Minister-
stwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej), Turcji (TSE), 
Holandii (KIWA) i na Filipinach (Instytut Badań 
Technicznych Przemysłu). Produkty VESBO 
otrzymały również certyfikaty ośrodków znaj-
dujących się w Malezji, Chinach, Rumunii, In-
donezji, Singapurze, Wietnamie i na Maledi-
wach.  

Trzywarstwowe z PP-R, z nową, grubszą ścianką 

Rury VESBO FASER SDR 6 

  Budowa

Rura kompozytowa VESBO FASER PN20 zbu-
dowana jest z trzech koncentrycznie ułożo-
nych warstw (wewnętrznych i zewnętrznych 
elementów wykonanych z kopolimeru sta-
tycznego polipropylenu PP-R i umieszczonej 
pomiędzy nimi warstwy PP-R wzbogaconej 
20-procentową domieszką włókna szklane-
go). Nowa rura charakteryzuje się grubszą niż 
dotychczas ścianką (SDR 6), a co za tym idzie 
jeszcze lepszymi parametrami wytrzymało-
ściowymi. Dla łatwej identyfikacji warstwa 

wewnętrzna jest zabarwiona na czerwono,  
a na zewnątrz nowych rur znajdują się czer-
wone paski.
Rury VESBO FASER są przeznaczone głównie 
do instalacji centralnego ogrzewania oraz 
zimnej i ciepłej wody użytkowej. Są produko-
wane w zakresie średnic zewnętrznych od 20 
do 110 mm, w sztangach 4-metrowych. Rury 
spełniają wymagania higieniczne i mogą 
być stosowane w instalacjach wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi, co potwier-
dza Atest Higieniczny Nr HK/W/0778/01/2013 
wydany przez PZH w Warszawie.  

Rury VESBO FASER są łączone w systemie  
z kształtkami metodą zgrzewania polifuzyjne-
go kielichowego lub połączenia mechanicz-
nego za pomocą kształtek przejściowych  
z gwintem oraz tuleją kołnierzową z nakrętką.

Rozszerzalność liniowa i maksymalne 
ciśnienie pracy rur FASER

W porównaniu z jednorodnymi (homogenicz-
nymi) rurami PP-R, rury VESBO FASER wykazu-
ją dużo niższą rozszerzalność liniową. Produkt 
w wysokiej temperaturze utrzymuje prosty 

Produkty wchodzące w skład systemu instalacji sanitarnych z PP-R marki VESBO wytwarza się z wysokiej 
jakości żywic kopolimeru statycznego polipropylenu (PP-R Typ 3). Uniwersalność surowca pozwala na 
zastosowanie ich w różnych gałęziach przemysłu. Jednym z elementów systemu, który charakteryzuje się 
m.in. niską przewodnością ciepła i dużą gładkością wewnętrznych ścianek, są rury kompozytowe VESBO 
FASER – odporne na uderzenia i wysoką temperaturę przepływającej przez nie wody. Oferta VESBO 
rozszerzyła się właśnie o rurę wzmocnioną grubszą ścianką - FASER SDR 6 (PN20).

okres grzewczy Temperatura [oC] Lata eksploatacji PN16 SDR7.4 [bar] PN20 SDR6 [bar] PN25 SDR5 [bar]
Stale 70 50 8,1 10,2 12,8
Ciągła praca 
w temp. 70oC 
w tym przez 60 
dni w roku  
w temp.

75 45 8,1 10,2 12,8
80 40 7,8 9,8 11,6
85 35 7,1 8,9 11,2
90 30 6,3 7,6 8,4

Ciągła praca 
w temp. 70oC 
w tym przez 90 
dni w roku

75 45 7,3 9,9 12,2
80 37,5 7,0 9,1 11,5
85 32,5 6,2 8,0 10,4
90 25 5,7 7,3 8,2

Średnica 
[mm]

Grubość 
ścianki  
Sdr 6  
[mm]

20 3,4
25 4,2
32 5,4
40 6,7
50 8,3
63 10,5
75 12,5
90 15,0
110 18,3

Tabela W porównaniu z innymi rury FASER charakteryzują się dłuższym i lepszym jakościowo okresem 
eksploatacji w warunkach wyższej temperatury i ciśnienia. Maksymalne ciśnienie pracy dla rur PP-R 80 
do transportu wody przy współczynniku bezpieczeństwa (SF)= 1,25 (zgodnie z DIN 8077:2007-05)
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  Urządzenie serii OW-PC 270.1 R pozwala  
w bardzo ekonomiczny i przyjazny dla środowi-
ska sposób ogrzać wodę nawet dla 4- lub 
5-osobowej rodziny. Ta pompa ciepła jest 
urządzeniem kompaktowym – z wbudowa-
nym 285-litrowym emaliowanym zbiornikiem, 
wyposażonym dodatkowo w zintegrowaną wę-
żownicę grzewczą o powierzchni 0,8 m2. Zasto-
sowanie wężownicy w zbiorniku ciepłej wody, 
pozwala na pełną integrację pompy ciepła z ist-
niejącą już instalacją grzewczą. Urządzenie może 
współpracować z instalacją solarną, kotłem sta-
łopalnym, kominkiem z płaszczem wodnym itp.
Zimą, główne źródło ciepła w budynku może 

wspomagać pompę w przygotowywaniu 
c.w.u., a latem lub w okresach przejściowych, 
gdy kocioł pracowałby nieekonomicznie, pod-
grzewem wody zajmuje się wyłącznie mo-
duł chłodniczy pompy ciepła umiejscowio-
ny w górnej części urządzenia. Zbiornik pompy 
ciepła wyposażony jest, oprócz wężownicy 
grzewczej, w dodatkową grzałkę elektryczną 
o mocy 1,5 kW, która w zależności od zapotrze-
bowania może wspomagać podgrzew c.w.u., 
a przede wszystkim umożliwia przeprowadze-
nie termicznej dezynfekcji zbiornika. 
Cechą istotną pompy ciepła BIAWAR jest to, 
iż skraplacz, w którym krąży czynnik chłod-

niczy nie jest zanurzony w zbiorniku (co przy 
rozszczelnieniu mogłoby stanowić zagroże-
nie), a obiega go na ze-
wnętrz w postaci spe-
cjalnej, aluminiowej 
wężownicy.  
Pompę ciepła OW-PC 
270.1 R można wykorzy-
stywać już przy tempe-
raturze -5°C, a im wyższa 
temperatura zasysane-
go powietrza, tym urzą-
dzenie pracuje wydajniej. Zintegrowany  
z pompą ciepła zbiornik pozwala na uzyska-

nie wody użytkowej o temperaturze 55°C dzię-
ki samej pompie, a maksymalnie nawet 65°C 

(przy udziale wbudowanej 
grzałki elektrycznej). 
Nie bez znaczenia jest 
również możliwość do-
wolnej konfiguracji urzą-
dzenia poprzez dołączal-
ne kanały powietrzne.  
W tym przypadku pompa 
ciepła ma możliwość wy-
korzystywania powietrza 

zewnętrznego, powietrza otaczającego lub 
powietrza z sąsiednich pomieszczeń. Zapew-

Powietrzna 
pompa ciepła  
do c.w.u.: OW-PC 270.1 R

  Karol Łapiński

Obecnie w większości domów jedno- i wielorodzinnych 
oraz budynków użyteczności publicznej podgrzew wody 
realizowany jest za pomocą urządzeń pojemnościowych 
wyposażonych np. w grzałkę elektryczną lub w wężownicę 
spiralną zasilaną z zewnętrznego źródła ciepła, jakim 
jest kocioł gazowy, stałopalny lub olejowy. Aby jednak 
uzyskać największe oszczędności przygotowania c.w.u., 
przy minimalnym wpływie na środowisko, doskonałym 
rozwiązaniem jest zainstalowanie nowoczesnej, powietrznej 
pompy ciepła do c.w.u. OW-PC 270.1 R marki BIAWAR. 

1  Powietrzna pompa ciepła do 
c.w.u. BIAWAR OW-PC 270.1 R

2  Najpopularniejsze sposoby podłączenia pompy ciepła na c.w.u.  
ze względu na doprowadzenie i odprowadzenie powietrza

pompa ciepła BIAWAR 
OW-pC 270.1 R może 
wyprodukować średnio  
365 litrów ciepłej wody  
o temperaturze 52,5oC  
w ciągu 11,5 godz.
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„ŁAZIENKA, KUCHNIA,  
PRALNIA, WC – tam gdzie chcesz!” 

Pompy  
i rozdrabniacze  
SFA do zastosowań  
publicznych

  Przemysław Kapczuk

  Pompy do ścieków szarych 

Sanicom 1
Pompa Sanicom 1 przeznaczona jest do prze-
pompowywania ścieków szarych (bez feka-
liów), wyposażono ją w jeden silnik o mocy 
1300 W. Sanicom 1 zapewnia przepompowy-
wanie ścieków na wysokość 10 m oraz tłocze-
nie ich na odległość 100 m w poziomie. Oczy-
wiście oba te parametry tłoczenia są ze sobą 

ściśle związane, to znaczy im wyższa jest wy-
sokość tłoczenia w pionie tym odległość tło-
czenia w poziomie się skraca. Wszystkie te za-
leżności podawane są w tabelach. Dzięki jej 
wysokiej wydajności ścieki z restauracji, ba-
rów i innych miejsc publicznych zostają prze-
pompowane bez najmniejszego problemu. 
Urządzenie ma możliwość podłączenia do-
datkowo zewnętrznego alarmu (światło, sy-
gnalizator dźwiękowy). Ciągła praca silnika 

Firma SFA od ponad 55 lat konstruuje pompy i rozdrabniacze  
do fekaliów o najwyższej skuteczności, łącząc zdobycze techniki 
z komfortem użytkowania. Przeznaczone są zarówno do domów 
jednorodzinnych, mieszkań oraz zastosowań komercyjnych (puby, 
gabinety, restauracje, hotele). Artykuł ten jest poświęcony komercyjnym 
przepompowniom i rozdrabniaczom ścieków. Mogą być również 
stosowane w użytku domowym do obsługi kilku łazienek, kuchni czy 
pralni równocześnie. SFA oferuje kilka urządzeń w tej kategorii.

nia to przede wszystkim swobodę wyboru miej-
sca ustawienia, a poprzez różnorodność spo-
sobów doprowadzenia powietrza daje szeroką 
gamę zastosowań i dodatkowych funkcji – 
oprócz przygotowywania c.w.u. m.in. przewie-
trzanie pomieszczeń i schładzanie powietrza 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zużycie energii potrzeb-
nej do przygotowania 
c.w.u. w typowym budyn-
ku mieszkalnym pochła-
nia sporą część wydat-
ków (nawet ponad 20%) 
na energię w budyn-
ku. Naturalnym jest więc poszukiwanie przez 
użytkowników alternatywnych i ekonomicz-
nych źródeł energii cielnej, które w wyraź-
ny sposób wpłyną na minimalizację kosztów 
eksploatacji. Zastosowanie pompy ciepła 
OW-PC 270.1 R z pewnością korzystnie wpły-
nie na poprawę bilansu energetycznego  
w gospodarstwie domowym. 
Najistotniejszym parametrem, który potwierdza 
ekonomiczność ogrzewania wody za pomo- 
cy OW-PC 270.1 R, jest współczynnik efektyw-
ności COP. Tak wysoka efektywność sprawia,  
iż koszty zużycia energii elektrycznej potrzebnej 
do przygotowania c.w.u. w typowym budyn-
ku jednorodzinnym są ponad trzykrotnie niż-
sze w porównaniu do elektrycznego ogrzewa-

cza wody. Wynika to przede wszystkim z tego, 
iż niemal 70% energii cieplnej jest pozyskiwane 
z otoczenia, a reszta dostarczana jest w posta-
ci energii elektrycznej doprowadzanej do sprę-
żarki pompy ciepła (na 1,5 kW energii uzyski-
wanej z pompy ciepła tylko 0,43 kW to energia 
elektryczna, reszta to darmowa energia zaku-

mulowana w otaczają-
cym nas powietrzu).
Dodatkowym atutem są 
relatywnie niskie kosz-
ty inwestycyjne i pro-
sty montaż urządzenia, 
zwłaszcza w stosunku do 

częściej stosowanych do tej pory systemów 
solarnych. Pompa ciepła OW-PC 270.1 R jest 
kompaktowym urządzeniem o wymiarach 
pozwalających na bezproblemowy transport 
do większości pomieszczeń, a jej instalacja 
jest szybka i prosta i nie wymaga wysokich 
nakładów – wystarczają jedynie podłącze-
nie zimnej i ciepłej wody, odpływ konden-
satu, zasilanie 230V/50Hz oraz odpowiednie 
podłączenie kanałów powietrznych i wężow-
nicy grzewczej. Zastosowany w pompie cie-
pła regulator OPTIMA 170 zapewnia łatwą 
obsługę oraz umożliwia wybór pomiędzy róż-
nymi trybami pracy pompy (automatyczny, 
ogrzewanie grzałką, funkcję automatyczne-
go wygrzewu anty-legionella, a także możli-
wość zaprogramowania okresu niskiej taryfy 
itp.). Wbudowany wentylator może praco-
wać w trzech różnych trybach prędkości, 
dzięki czemu mamy możliwość zmiany ilości 
przepływającego przez pompę powietrza.  
Pompa ciepła OW-PC 270.1 R marki BIAWAR pro-
dukowana przez europejskiego lidera w techno-
logii pomp ciepła, szwedzką firmę NIBE to bez 
wątpienia najwłaściwszy wybór wśród tego typu 
urządzeń dostępnych na polskim rynku.
(fot. i rys. NIBE-BIAWAR)  

Pompa ciepła BIAWAR  OW-PC 270.1 R 
Pobór mocy elektrycznej (sprężarka) 430 W
Pobór mocy elektrycznej (wentylator) 58 W
Moc grzałki zanurzeniowej 1500 W
COP (A15/W10-45) wg EN 255-3 3,54
COP (A15/W10-55) wg EN 16147 2,9
Pojemność zbiornika c.w.u. 285 l
Powierzchnia wężownicy 0,8 m2

Temperatura powietrza min./maks. -5/35oC
Maks. temperatura wody (sprężarka) 65oC (55oC)
Przepływ powietrza (swobodny) 250 m3/h
Czynnik chłodniczy/ilość R134a/1,1 kg
Zasilanie 1x230 V
Poziom hałasu 52 dB(A)

COp dla tej pompy wynosi 
3,54 (dla temperatury 
powietrza 15°C  
i temperatury wody 45°C). 
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(przez czas dłuższy niż 5 minut) powoduje uak-
tywnienie alarmu. Pozwala to użytkownikowi 
szybko wychwycić taką sytuację. Urządzenie 
idealnie nadaje się do montażu w obiektach 
przemysłowych, gdzie trzeba przepompować 
duże ilości wody na znaczne odległości.

Sanicom 2
W przypadku zapotrzebowania na większą 
moc SFA proponuje urządzenie Sanicom 2. 
Pompa ta wyposażona jest w dwa silniki o mocy 
1500 W każdy. Pozwala odprowadzić „brudną 
wodę” na maksymalną odległość 11 m w pio-
nie i na 110 m w poziomie. Urządzenie ma 4 wej-
ścia, 40 lub 50 mm oraz odprowadzenie do ka-
nalizacji rurą 50 mm. Wydajność dwóch pomp 
(ok. 340 l/min) pozwala przepompować ście-
ki z terenów przemysłowych bądź z dużych 
obiektów gastronomicznych, gdzie podłączo-
nych jest wiele punktów odbiorczych: zlewo-
zmywaków, zmywarek, lodówek chłodniczych 
itd. Niewysoka cena, jak na możliwości, którymi 
dysponuje pompa Sanicom 2, pozwala na jej 
zamontowanie w małych przedsiębiorstwach.
Oba te urządzenia mogą być stosowane wszę-
dzie tam, gdzie trzeba przepompować ścieki 
szare do oddalonych pionów kanalizacyjnych. 
Parametry tłoczenia pozwalają na dowolną 
aranżację przestrzeni, co jest istotne w przy-
padku adaptacji istniejących budynków na 
inne cele niż było to przewidziane pierwotnie.

Pomporozdrabniacze do ścieków 
czarnych 

Sanicubic 1 Mono 
To pomporozdrabniacz do domowego lub 
publicznego użytku, pozwalający odprowa-
dzić ścieki z całego domu/pubu/małego lo-
kalu gastronomicznego bądź kilku łazienek  
z WC, niezależnie od położenia pionów ka-

nalizacyjnych. Urządzenie wyposażono  
w silnik o mocy 1500 W, z zaawansowanym 
systemem rozdrabniania oraz 4 wejścia o róż-
nych średnicach (100/40 mm). Nie wymaga 
umieszczenia w specjalnej studzience, usta-
wiane jest zwykle na podłodze w piwnicy. 
Odprowadza ścieki na wysokość do 11 m i do 
110 m w poziomie. Podobnie jak w opisywa-
nych wcześniej urządzeniach oba te para-
metry są ze sobą ściśle powiązane, a dokład-
ny dobór urządzeń odbywa się na podstawie 
tabel opisujących te zależności. Zaopatrzone 
jest w przewodową (5 m) czujkę alarmową.

Sanicubic 2 Classic
Pompa tłocząca Sanicubic 2 Classic z wbu-
dowanymi rozdrabniaczami doskonale nada-
je się do odprowadzania wszystkich ścieków 
z całego domu oraz do zastosowań publicz-
nych: w hotelu, restauracji, pubie, niezależnie 
od pionów i spadków. Wyposażona jest w dwa 
silniki, każdy o mocy 1500 W, z zaawansowa-
nym systemem rozdrabniania, oraz 4 wejścia  
o różnych średnicach (100/40 mm). Urządzenie 
zapewnia optymalną wydajność i wysoki po-
ziom bezpieczeństwa. Odprowadza ścieki na 
wysokość do 11 m (do 110 m w poziomie). 

Sanicubic 2 Pro 
To pompa tłocząca z wbudowanymi roz-

drabniaczami, o parametrach technicz-
nych jak Sanicubic 2 Classic, z bezprzewodo-
wą czujką alarmową. Ta dodatkowa czujka 
alarmowa wysyła informację drogą radiową 
podczas nieprawidłowej pracy urządzenia 
lub braku prądu. Produkt przeznaczony jest 
do zastosowań w miejscach publicznych, ob-
sługiwanych przez osobę nadzorującą pracę 
urządzenia, np. w galerii handlowej, hotelu, 
restauracji, pubie, przychodni lekarskiej, nie-
zależnie od pionów i spadków. 
Dobór pompy odbywa się na podstawie ilo-
ści ścieków, jakie będą przetłaczane oraz 
uwzględniając wysokość i odległość tłocze-
nia. W urządzeniach dwusilnikowych w przy-
padku przepływu małej ilości ścieków załą-
cza się automatycznie jeden silnik, jeżeli ilość 
ścieków się zwiększa – drugi silnik włącza się, 
zwiększając tym samym wydajność urządze-
nia. Dodatkowo silniki uruchamiane są na-
przemiennie, co wydłuża ich żywotność.  
W sytuacji awarii jednego z silników urządze-
nie może pracować dalej, zmniejsza się tylko 
wydajność. Informacja o awarii podawana 
jest na panelu zewnętrznym urządzenia. 

Wszystkie urządzenia objęte są dwuletnią 
gwarancją. Ważnym elementem jest bardzo 
dobrze działająca sieć 50 punktów serwiso-
wych na terenie kraju. Naprawa urządzeń 
następuje bezpośrednio w miejscu zainstalo-
wania urządzenia.  

Sanicubic 1 Mono

Sanicom 2

Sanicom 1

Sanicubic 2 Classic Sanicubic 2 Pro
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GRZEJNIKI JAGA – KREATYWNOŚć I WYOBRAźNIA
Wyobraźnia to słowo-klucz do postrzegania firmy Jaga. Wyobraźnia leży u pod-
staw innowacyjnych technologi i produktów Jaga, jest też motorem niekomercyj-
nych projektów z pogranicza sztuki, w które angażuje się belgijski producent.
Kapsuła Moby to ciekawy prototyp, który powstał w odpowiedzi na wizję glo-
balnego zanieczyszczenia środowiska i konieczność oszczędności energii. Obiekt  
w kształcie bańki mydlanej ma własne ogrzewanie, chłodzenie oraz automatycz-
ny system wentylacji utrzymujący stałą ilość świeżego powietrza. Doskonale wy-
tłumiony wewnątrz i na zewnątrz Moby oferuje komfortową przestrzeń do snu lub 
odpoczynku. Jeśli przebywamy w kapsule, ogrzewanie w całym domu możemy 
ustawić do temperatury, co znacznie wpłynie na oszczędność energii.
HotSofa to pomysł na kreatywne wykorzystanie grzejnika stojącego w budynku 
dworca, lotniska, biura, urzędu czy uczelni. Grzejnik w zabudowie staje się czymś  
w rodzaju ogniska. Na razie jednak HotSofa pozostaje w fazie konceptu.
Różowy grzejnik w kształcie klatki dla ptaków to największy grzejnik na świe-
cie, który może być zasilany pompą ciepła i który może pracować w warunkach 
zewnętrznych. Ten performance pokazujący możliwości technologiczne i kreatyw-
ność Jaga na pewno będzie można jeszcze kiedyś zobaczyć przy okazji targów 
czy imprez związanych ze sztuką.
Pięćdziesiąt grzejników na pięćdziesięciolecie działalności firmy Jaga i ze-
społu Rolling Stones – to niekomercyjny 
i na wskroś artystyczny projekt zrealizo-
wany przez firmę Jaga w 2013 roku i za-
prezentowany na zamku Van Hex. Przy 
współpracy z różnymi artystami powstało 
50 niezwykłych grzejników inspirowanych 
kultowym zespołem. Najbardziej cha-
rakterystycznym jest grzejnik-język. Jego 
wersja wykonana z puszek po Coca Coli 
gościła jako eksponat w wielu galeriach 
sztuki współczesnej. Wystawa na zamku 
towarzyszyła premierze książki Jana Kre-
kielsa, właściciela Jagi, pod znamien-
nym tytułem „Innovate or die”. To kieru-
nek, w którym Jaga niezmiennie podąża 
łącząc biznes z pasją i sztuką.

 JAGA

NOWE REGUlATORY PRZEPŁYWU 
HERZ COMBI VAlVE 
Firma HERZ uzupeł-
niła ofertę o nową 
serię regulatorów 
przepływu HERZ 
Combi Valve. Są to re-
gulatory przepływu pro-
porcjonalne, bezpośrednie-
go działania w wykonaniu
kołnierzowym. 
Regulatory Combi Valve 
Herz najczęściej znajdują 
zastosowanie w obiegach 
pierwotnych wymiennikowni 
lub węzłów ciepłowniczych, 
instalacjach ciepła techno-
logicznego, nagrzewnicach 
powietrza central wentylacyj-
nych, a także w instalacjach 
wody lodowej, chłodnicach 
powietrza central klimatyza-
cyjnych oraz w obiegach grzew-
czych i chłodzących klimakon
wektorów wentylatorowych (fancoili). 
Rodzinę regulatorów HERZ Combi Valve charaktery-
zuje duży zakres średnic od DN 15 do 125 oraz szeroki 
zakres regulowanych przepływów od 0,15 do 80 m3/h 
przy zakresie kVs od 2,5 do 180.
Regulatory Combi Valve produkowane są z przyłą-
czami kołnierzowymi w klasie ciśnieniowej 16 bar,  
a na specjalne zamówienia możliwa jest również do-
stawa w klasie ciśnieniowej 25 bar. Korpusy regulato-
rów zrobione są z żeliwa szarego, które na życzenia 
klienta mogą być wykonane także z żeliwa sferoidal-
nego lub stali szlachetnej. 

 HerZ

http://www.instalreporter.pl


54m a j  2 0 1 4  ( 0 5 )  p r o d u k t y d O  s p I s U  T R E Ś C I

WENTYlATOR DACHOWY VERTICAl 
Vertical to typoszereg wentylatorów dachowych, których średnica wlo-
tu rozpoczyna się od wielkości Ø160, a kończy się na Ø400 mm. Pierw-
szą wielkością wprowadzaną na polski rynek jest Vertical-250. Model 
charakteryzuje się wydajnością na poziomie 0,27 m3/h przy sprężu 250 
Pa. Dzięki zastosowanemu wygłuszeniu, wentylator może być instalowa-
ny na obiektach typu szkoły, biurowce, sale konferencyjne, gdzie wy-
maga się cichej pracy przy utrzymaniu wysokiej wydajności.
Zastosowany elektronicznie komutowany silnik, na którym osadzony 
jest nowoczesny wirnik, pozwala uzyskać wysokie parametry wydaj-
nościowe przy bardzo małym zużyciu energii elektrycznej. Dodatkowo 
wentylator ma możliwość pełnej regulacji, do czego służy zadajnik ZDA-500.
Silnik wentylatora jest w pełni zabezpieczony elektrycznie.
Obudowa wentylatorów wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego, co pozwala stosować urządzenie 
w środowisku korozjotwórczym. Temperatura pracy waha się od -25 do 60oC. Każdy z wentylatorów może 
być malowany na dowolny kolor. Wentylatory Vertical mogą być integralną częścią cokołu regulowane-
go CSR, dzięki temu zintegrowany system może być montowany na dachach o różnym kącie nachylenia 
0-25o (0-55%). Ocieplenie cokołu od wewnątrz zapobiega powstawaniu skroplin w wyniku różnicy tempe-
ratury. Brak takiej ochrony może być przyczyną przedostawania się wody do pomieszczeń wentylowanych. 

 UNIWERSAl

CZUJNIK ECONAVI DO SYSTEMóW 
KlIMATYZACYJNYCH 
Panasonic zaprezentował czujnik Econavi w wersji dla systemów klimatyzacyjnych 
PACi oraz VRF, zaprojektowanych na potrzeby obiektów komercyjnych. Urządzenie 
pozwala na automatyzację działania klimatyzacji oraz większe oszczędności energii. 
Urządzenie eliminuje konieczność ręcznego nastawiania temperatury i umożliwia 
jej automatyczne dostosowywanie w oparciu o kilka czynników. Należy do nich 
obecność osób w danym pomieszczeniu, ich aktywność oraz temperatura panu-
jąca na zewnątrz budynku. Autoregulacja odbywa się w czasie rzeczywistym. Je-
śli aktywność osób przebywających w pomieszczeniu jest wysoka, czujnik wykryje 
ciepło ludzkie i w trybie chłodzenia będzie zwiększał produkcję zimnego powietrza, 
natomiast w trybie grzania ograniczy wytwarzanie ciepła. Z drugiej strony, kiedy 
urządzenie będzie działać w trybie chłodzenia zmniejszona aktywność spowodu-
je podnoszenie temperatury. Jeśli pomieszczenie jest puste przez 20 minut, system 
Econavi będzie utrzymywał w pomieszczeniu temperaturę o dwa stopnie wyższą 
lub niższą od zadanej tak, aby wraz z przybyciem użytkowników jak najszybciej po-
wrócić do wcześniej nastawionej temperatury komfortu. Po trzygodzinnej nieobec-
ności osób Econavi wyłączy system klimatyzacji automatycznie, pozwalając na 
uniknięcie strat energii. 
Czujnik znajdzie zastosowanie w wielu obiektach o charakterze komercyjnym. 
W przypadku hoteli, jeśli goście zapomną o wyłączeniu klimatyzacji w poko-
ju, Econavi zrobi to za nich. Z kolei w ruchliwym sklepie wzmocni przepływ po-
wietrza, a gdy klienci opuszczą pomieszczenie – stopniowo zredukuje aktyw-

ność klimatyzacji. W ten sam sposób zadziała np. 
w sali konferencyjnej – kiedy uczestnicy spotkania  
z niej wyjdą, system wyłączy klimatyzację. Urucho-
mi ją ponownie, jak tylko wykryje obecność i aktyw-
ność ludzi.
Czujnik jest kompatybilny ze wszystkimi jednostkami 
z linii PACi oraz VRF – kasetowymi, ściennymi, kana-
łowymi i podsufitowymi. Mieści się w małej skrzynce, 
która może zostać ulokowana w dowolnym miejscu  
w pomieszczeniu, a jej instalacja nie sprawia trudności. 
Czujnik będzie dostępny od października br. u auto-
ryzowanych dystrybutorów firmy Panasonic 
w cenie od 800 zł netto.

 PANASONIC

MODUŁ KOMUNIKACYJNY FMS 
Prandelli wzbogacił system sterowania ogrzewaniem podłogowym 
Waterline o moduł komunikacyjny FMS (Floor Management System). 
W połączeniu z modułem BMS umożliwia sterowanie temperaturą we 
wszystkich strefach grzewczych za pomocą komputera, smartfona czy tabletu 
– lokalnie lub poprzez Internet. Komunikacja odbywa się przez Wi-Fi lub bluetooth.
FMS w wersji standard obsługuje do 22 pomieszczeń. Dla większych obiektów przeznaczona jest wersja 
Pro (do 1890 pomieszczeń). Dedykowana aplikacja do zarządzanie systemem ogrzewania i chłodzenia 
dostępna jest z poziomu wyszukiwarki internetowej.

 PRANDEllI
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SOlANE – KOMPAKTOWA CERAMIKA DO NIEWIElKICH POMIESZCZEń
Dysponując ograniczoną powierzchnią WC, warto zapoznać się z ofertą kompaktowej i uniwersalnej ceramiki Solane Grupy Armatura.
Sygnowane nazwą Solane produkty, charakteryzują się miękkimi, opływowymi liniami. Kompakty oraz umywalka wchodzące w skład serii, za-
projektowane zostały z myślą o niewielkich przestrzeniach, w których kluczowa jest funkcjonalność. Dzięki prostej, a jednocześnie uniwersalnej 
kompozycji, łączą właściwości użytkowe i ponadczasową estetykę. Centralny punkt toalety – kompaktowe WC, cechuje zwarta konstrukcja 
oraz wysoka odporność na zarysowania i substancje chemiczne. Miski, dostępne w wariancie z odpływem poziomym oraz pionowym, za-
pewniają wygodny montaż. Dodatkowym atutem jest funkcja DUO 3/6 l, umożliwiająca spłukiwanie połową objętości zbiornika, przyczynia-
jąca się do znacznej oszczędności wody. Umywalka Solane przeznaczona jest do montażu ściennego lub na stelażu. Jej optymalne wymiary 
gwarantują komfort użytkowania bez ryzyka rozchlapywania wody. Podobnie jak w wypadku kompaktów z tej linii, miskę wykonano z trwałej 
ceramiki sanitarnej, charak-
teryzującej się wysoką od-
pornością na zarysowania.
Ceramika łazienkowa  
z kolekcji Solane objęta jest 
8-letnią gwarancją.

 GRUPA  
    ARMATURA

EKOGROSZEK PRO – PRODUKT PREMIUM 
Tani Opał rozszerzył ofertę handlową o nowy produkt: ekogroszek Pro – węgiel wyróżniający 
się najwyższą wartością opałową, wysoką wydajnością i ekskluzywnym opakowaniem. 
Ekogroszek Pro to węgiel o najwyższej wartości opałowej, sięgającej poziomu 28-30 MJ/kg, 
przeznaczony do stosowania w kotłach z automatycznym podajnikiem. Najwyższa dostępna 
energetyczność gwarantuje wysokie ciepło spalania (30-32 MJ/kg). Węgiel o granulacji 5-25 
mm ma wilgotność rzędu 2-5%. Charakteryzuje się niskimi parametrami produktów powsta-
łych po spaleniu: 6-9% popiołu i znikomej wartości emisji siarki 0,4-1%. 
Znakomite walory techniczne ekogroszku Pro podkreśla nowoczesna estetyka linii opakowań 
oraz ich dopracowana funkcjonalność. Worki-torby o wadze 25 kg wyposażono w wygodną 
rączkę ułatwiającą przenoszenie i zasypywanie podajnika.  
Ekogroszek Pro – 999 zł brutto/ tona + transport gratis

 TANI OPAŁ

ZAWóR MIESZAJĄCY 
NOVAMIX COMPACT 70
Samoczynny, podumywalkowy termostatyczny zawór 
mieszający NovaMix Compact 70 troszczy się o sta-
łą temperaturę wody zmieszanej w punkcie poboru.  
W ten sposób gwarantowana jest stała ochrona przed 
oparzeniem, nawet przy wysokiej temperaturze wody 
w zasobniku. Zawór mieszający stosowany jest w instala-
cjach sanitarnych w budynkach prywatnych i publicz-
nych. Z uwagi na estetyczny wygląd jest odpowiednim 
zaworem do nierzucającego się w oczy montażu bez-
pośrednio pod umywalką. Zakres regulacji do 70°C.
Dla hydraulicznego bezpieczeństwa wbudowano 
zawory zwrotne na dopływie ciepłej i zimnej wody.
Element termostatyczny i sprężyna powrotna troszczą 
się o utrzymanie stałej temperatury wody zmieszanej  
w punkcie poboru. Konstrukcja mieszacza pozwala 
na wymianę elementu termostatycznego w sytuacji 
zmniejszenia jego wydajności, które powstaje poprzez 
naturalne zjawisko zużycia. W sytuacji awarii zimnej 
wody, dopływ ciepłej wody jest samoczynnie odcinany. 
Gwarantuje to skuteczną ochronę przed oparzeniem.
Korpus: mosiądz odporny na odcynkowanie, niklowany. 
Części wewnętrzne: stal nierdzewna, wysokiej jakości 
tworzywo sztuczne. Uszczelki: EPDM. Korpus zabezpie-
czony przed osadzaniem się kamienia. Dopuszczalne 
media: woda pitna, woda grzewcza. Ma atest PZH.

 TACONOVA
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NAJNOWSZY OGRZEWACZ WODY OD ATlANTIC
Wraz z początkiem roku 2014 Atlantic Polska wprowadził do ofer-
ty Ingenio – model wiszącego, elektrycznego pojemnościowe-
go ogrzewacza wody Ingenio z cyfrowym sterowaniem. Ingenio 
jest naściennym, wiszącym w pozycji pionowej ogrzewaczem 
średniej pojemności, który dostępny jest w wersji 50, 80 lub 100 l. 
Jako pierwszy w ofercie Atlantic ma tryb Smart, czyli samo-
uczący się program, którego działanie opiera się na historii 
użytkowania urządzenia przez domowników. Poprzez cyfro-
wy termostat temperatury i wyświetlacz LCD możemy progra-
mować także cztery inne tryby temperatury: Mini (45-50oC), 
Komfort (50-65), Max (65-75) i chroniący przez zamarznięciem 
Antyfrost (7). Ogrzewacz został wyposażony w tryb Autodia-
gnostyka, który zobrazuje na wyświetlaczu kod usterki, jeśli 
się ona pojawi.
Grzałka nurkowa ogrzewacza Atlantic Polska o mocy 2000W 
wyprodukowana została z miedzi (moc punktowa 9 W/cm kw.), 
wnętrze pokryte jest emalią ceramiczną Diamond quality (200 

mikrometrów), nato-
miast izolacja wykona-
na została z pianki po-
liuretanowej o gęstość 
35-40 g/l. Jeśli chodzi 
o ochronę antykoro-
zyjną Ingenio wypo-
sażony został w system 
O’Pro i anodę magne-
zową. Całość zamknię-
ta jest w obudowie ze 
stali wysokogatunkowej 
RST 235 polakierowanej 
białym lakierem epoxy-
-polyester.
Ceny brutto: 861 zł (50 l),  
922 zł (80 l) lub 984 zł 
(100 l).

 ATlANTIC
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