
06
2014

c z e r w i e c  06 / 2014 

w w w . i n s t a l r e p o r t e r . p l

SpiS treści 

r
ek

la
m

a

zasilanie
ze źródła ciepła nr 1

powrót
do źródła ciepła nr 1

zasilanie
ze źródła ciepła nr 2

powrót
do źródła ciepła nr 2

A K T U A L N O Ś C I  / 2, 10, 
25, 31, 36, 38, 59
Znakowanie wyrobów oznakowaniem 
CE i znakiem budowlanym / 8
PIIB informuje: uprawnienia po 
deregulacji / 10

W Y W I A D  / 13
Zmiana organizacji sprzedaży  
i marketingu w FERRO

p O r A D Y
Termostatyczne zawory mieszające 
w instalacjach wody użytkowej / 15
O czym należy pamiętać podczas 
wymiany starego podgrzewacza 
wody przepływowej na nowy? / 16

A r T Y K U Ł Y 
T E C H N I C Z N E
Elementy pompy ciepła kształtujące 
COP: Sprężarka (1) / 18
Zawór rozprężny (2) / 20
Wymienniki ciepła oraz pompa 
obiegowa wody/glikolu (3) / 23
BudERuS / 26
danFOSS / 27
GalmET / 29

HydRO-TECH / 30
nIBE-BIaWaR / 32
STIEBEl ElTROn / 34
VIESSmann / 37
montaż i praca pionowych sond: 
coraz głębiej, coraz wydajniej / 39
moduł świeżej wody TaCOTHERm 
FRESH / 42
Gebo Seal – uszczelniacz do wszystkich 
rodzajów gwintów metalowych / 44

Jak poprawić ciąg kominowy? / 45
Rury i złączki Viega o średnicy  
dn 64 / 46
Comfort Pipe Plus –  
najbardziej elastyczna rura  
uponor PE-Xa i u@home –  
aplikacja mobilna do sterowania 
automatyką / 48
STaVOKlIma – specjalistyczne 
kurtyny powietrzne / 50
analizatory spalin – bezpieczne  
i efektywne użytkowanie kotła / 52
SaFE-T Connect – moduł ochrony 
przed wyciekiem / 57
Kotły na biomasę w natarciu / 58

p r O D U K T Y  / 60

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl


Jubileusz 90-lecia PKN

r
ek

la
m

a

Wentylator typu MAG przeznaczony jest głównie do 
stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków 
mieszkalnych. Montowany być może na zakończeniu 
przewodów wentylacji wywiewnej kanałowej lub zbiorczej. 
Zadaniem wentylatora MAG jest utrzymanie normatywnych 
przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz 
zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego  
do pomieszczeń wentylowanych.

Zabrania się stosowania wentylatorów MAG do wentylacji mechanicznej obiektów mieszkalnych,  
w których w wydzielonym pomieszczeniu używa się kotłów gazowych z otwartą komorą spalania.

Przy wyłączonym spod napięcia silniku elektrycznym wentylator stanowi dzięki swoim cechom 
geometrycznym formę stacjonarnej, o niskim współczynniku oporu własnego, nasady grawitacyjnej 
o parametrach wynikających z właściwości fizycznych powietrza zewnętrznego i powietrza wewnątrz 
pomieszczenia wentylowanego.
W przypadku braku warunków potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użytkownik może  
włączyć mechaniczną pracę wentylatora. Wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej.

Wentylator MAG występuje w dwóch 
odmianach konstrukcyjnych:

- MAG 200/AC – wentylator napędzany 
silnikiem z wirującym stojanem niskiej 
mocy, z możliwością regulacji obrotów 
w zakresie 40-100% jego obrotów 
nominalnych,
- MAG 200/EC – wentylator napędzany 
silnikiem elektronicznie komutowanym, 
niskiej mocy, dwubiegowym.

Wentylator MAG charakteryzuje się niskim poziomem ciśnienia akustycznego.
Wentylator może być montowany na dowolnym elemencie wsporczym (podstawa, redukcja, kanał)  
o odpowiedniej sztywności, wyposażonym w kołowe przyłącze kołnierzowe Dn = 200 mm.  
Nominalna średnica wlotu wentylatora Dn = 200 mm.
Pracę układu wentylacyjnego można zautomatyzować zasilając wentylator ze sterownika przetwarzającego 
sygnał z dowolnego czujnika np. temperatury, ruchu, światła,  
wilgotności (np. HIGSTER).

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

Po powstaniu niepodległego Państwa 
Polskiego zarówno środowiska technicz-
ne i naukowe, jak i władze państwowe 
odczuwały potrzebę ustalenia wymagań 
na materiały i wyroby, szczególnie dla 
potrzeb zamówień rządowych. Starania 
o zorganizowanie i usankcjonowanie 
gremium normalizatorów zostały sfinalizo-
wane w 1923 roku powołaniem Komitetu 
Technicznego dla normalizacji wyrobów 
przemysłowych. Głównym inspiratorem 
powołania Komitetu był inż. Piotr Drze-
wiecki – prezydent Warszawy, szef Banku 
Komunalnego, przewodniczący Zarządu 
Związku Miast i wreszcie pierwszy prezes 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się 
w 1924 roku i wtedy przyjęto nazwę POLSKI 
KOMITET NORMALIZACYJNY – rok 1924 jest 
oficjalnie uznaną datą powstania PKN.
W skład Komitetu Technicznego wcho-
dziło 10 przedstawicieli rządu, 7 przed-
stawicieli przemysłu, 2 przedstawicieli 
zawodowych organizacji społecznych   
i 6 przedstawicieli instytucji naukowych 
reprezentowanych przez Politechnikę 
Warszawską, Akademię Górniczą, Aka-
demię Nauk Technicznych i Politechnikę 
Lwowską. 
Po II wojnie światowej kilkakrotnie zmie-
niano nazwę oraz zakres działania. Już  
w 1947 r. PKN stał się członkiem założy-
cielem ISO, a w 1950 r. przejął prowa-
dzenie działalności normalizacyjnej  

w zakresie elektrotechniki od Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich (zgodnie  
z Ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r. PKN 
stał się centralnym urzędem ds. norma-
lizacji z prawem wyłączności m.in. do 
reprezentowania Polski w sprawach nor-
malizacji za granicą). W tym czasie rów-
nież Polskie Normy zmieniały swój status 
– pierwotnie pomyślane jako dokumenty 
do dobrowolnego stosowania, w latach 
1949-1993 stały się obligatoryjne, żeby 
wraz z Ustawą o normalizacji z 3 kwietnia 
1993 r. stać się ponownie dobrowolne. 
Chociaż nie do końca – ta sama usta- 
wa zezwalała właściwym ministrom  
„w szczególnych przypadkach” nakła-
dać obowiązek stosowania PN. Ale inne 
jej postanowienia kreowały jednak  
w Polsce system dobrowolny, który nale- 
ży klasyfikować według  kryterium dobro-
wolności udziału w procesie normaliza-
cyjnym. 
W 2002 roku nastąpiła nowelizacja usta-
wy z 1993 r. – nowa ustawa wprowadziła 
całkowitą dobrowolność stosowania 
Polskich Norm. W tym samym roku PKN 
wystąpił o przyznanie pełnego członko-
stwa w europejskich organizacjach nor-
malizacyjnych – CEN (Europejski Komitet 
Normalizacyjny) i CENELEC (Europejski 
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki).  
Członkostwo uzyskał w styczniu  
2004 roku.
http://www.pkn.pl

http://www.uniwersal.com.pl


Drugi pakiet klimatyczny  
może zaszkodzić polskiemu transportowi,  
budownictwu i rolnictwu
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Pierwszy unijny pakiet klimatyczny ob-
ciąża polską gospodarkę w znacznie 
mniejszym stopniu niż zakładano. Cena 
zezwolenia na emisję jednej tony dwu-
tlenku węgla to tylko 5 euro, choć pesy-
mistyczne prognozy mówiły nawet  
o 100 euro. Negocjowany drugi pakiet 
klimatyczny będzie już większym wyzwa-
niem i może nieproporcjonalnie bardziej 
obciążyć Polskę.

Zgodnie z pierwszym pakietem klimatycz-
nym, przyjętym przez Parlament Europej-
ski w 2008 r., do 2020 r. o 20% ma zmaleć 
emisja gazów cieplarnianych, do 20% 
wzrosnąć udział odnawialnych źródeł 
energii i o 20% poprawić się efektywność 
energetyczna. 
Jednym z narzędzi w ramach pakietu jest 
System Handlu Emisjami (ETS), w ramach 
którego przedsiębiorstwa muszą wyku-
pywać zezwolenia na emisję dwutlenku 
węgla na rynku. Okazało się, że zezwoleń 
tych jest więcej niż oczekiwano, więc ich 
cena jest niska.

Dużo większym obciążeniem dla polskiej 
gospodarki może być jednak drugi pakiet 
klimatyczny. W styczniu propozycję przed-
stawiła Komisja Europejska. Choć nego-
cjacje trwają, wiadomo, że zmiany mogą 

zaszkodzić gospodarkom w większym 
stopniu opartym na węglu.

Wbrew oczekiwaniom KE negocjacji nie 
uda się zakończyć szybko, bo dla Polski 
obecne założenia są nieakceptowalne. 
Drugi pakiet klimatyczny może bowiem 
bardzo zaszkodzić konkurencyjności na-
szego kraju. W dużym stopniu ucierpiały-
by również sektory, gdzie nie został wpro-
wadzony handel emisjami, np. transport 
(z wyjątkiem lotnictwa), sektor budowla-
ny oraz rolnictwo.

Nowy pakiet klimatyczny prawdopo-
dobnie nie będzie wprost zachęcał do 
rozwoju OZE, jednak z uwagi na ambitne 
cele dotyczące redukcji emisji będzie to 
naturalny kierunek. 
Choć odnawialne źródła energii mogą 
pokryć całość lub większość zapo-
trzebowania na energię, nie oznacza 
to całkowitego zmierzchu energetyki 
konwencjonalnej. Na przykład w Niem-
czech, które według Eurostatu w 2012 r. 
pozyskiwały nieco ponad 12% energii ze 
źródeł odnawialnych, trwa budowa no-
wych bloków energetycznych opartych 
na węglu. 

http://biznes.interia.pl/

http://www.gebo.com.pl
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W tegorocznej edycji konkursu „Łazienka 
Wybór – Roku 2014” wzięło udział 47 produ-
centów i marek, zgłaszając 134 produkty. 
Najlepsze z nich wyłoniła kapituła konkursu, 
składająca się z 18 osób, związanych z bran-
żą łazienkową i wzornictwem. Jury przyznało 
18 wyróżnień i 17 nagród głównych. Wręcze-
nie nagród miało miejsce podczas Forum 
Branży Łazienkowej w warszawskim hotelu 
Sheraton. Uroczystą galę poprowadziła zna-
na dziennikarka i prezenterka telewizyjna 
Anna Popek. W imieniu firmy Viega nagrodę 
odebrał Jacek Lange, dyrektor Viega Sp. z 
o.o., który skomentował ją w następujący 
sposób:
- Dawno temu, podczas studiów miałem za-

projektować wałek przekładni. Ku mojemu 
zdziwieniu, docent oceniający projekt nawet 
nie zajrzał do obliczeń. Otrzymałem odpo-
wiedź, że coś co dobrze wygląda, na pewno 
jest dobrze wykonane. Mam satysfakcję, że 
pracuję dla firmy, która robi właśnie takie 
produkty. Dziękuję szanownemu jury, za do-
cenienie naszego produktu i wyróżnienie go 
tą nagrodą. 
Advantix Vario jest pierwszym odpływem 
liniowym na rynku, którego długość można 
płynnie regulować w zakresie od 120 do 
30 cm. Z łatwością można zaprojektować 
odwodnienia o długości nawet do 280 cm, 
umieścić odpływ w narożniku albo ułożyć go 
w kształcie litery L lub U. 

Jednorazowy zakup palety rury Multyrama 
lub Tris-up Prandelli premiuje nagrodą w po-
staci Kalibratora Multi 3w1. Promocja obo-
wiązuje w okresie 16.06-31.07.2014 lub do 
wyczerpania zapasów.

Wakacyjna 
promocja Prandelli

Trwa wymiana przestarzałych technologii 
oświetleniowych. Do 2020 roku może zmniejszyć 
to zużycie energii o 30%. Dziś oświetlenie odpo-
wiada za konsumpcję 19% wyprodukowanej na 
świecie energii elektrycznej. Najwięcej zużywają 
samorządy, w których opłaty za oświetlenie sta-
nowią często połowę rachunków za prąd.
– Z naszych wyliczeń wynika, że około 30% 
zużycia energii na oświetlenie może zostać 
ograniczone, ale istnieją też projekty, które 
osiągają 70, a nawet 80 proc. oszczędności 
– mówi agencji informacyjnej Newseria Biz-
nes Harry Verhaar, dyrektor ds. energii  
i zmian klimatu w Philips. – Biorąc pod uwa-
gę, że jeden punkt świetlny rocznie może 
kosztować 5-10 euro, ale i 60-70 euro, i prze-
kładając to na skalę miasta, które ma setki 
tysięcy punktów oświetlenia, to oszczędności 
mogą okazać się naprawdę spore.
Według badań firmy Philips, jedna trzecia 
dróg na świecie oświetlona jest rozwiązania-
mi z lat 60., a tylko 10% dróg ma najbardziej 
energooszczędne oświetlenie LED (stan na 
2012 rok). Oceniając tempo zmian, Philips 
wskazał, że za siedem lat 80% oświetlenia 
będą stanowiły nowoczesne technologie. 
Zainstalowanie oświetlenia LED-owego na 
ulicach miast może przynieść globalnie  
10 mld euro oszczędności rocznie. Z sza-
cunków Philipsa wynika, że emisja CO2 do 
atmosfery może być niższa o 515 mln ton. 
Komisja Europejska wskazała, że oświetle-
nie półprzewodnikowe (LED) pomoże pań-
stwom członkowskim osiągnąć niektóre z ce-
lów strategii „Europa 2020” – głównie chodzi 
o zwiększenie efektywności energetycznej.
www.EkoNews.pl

Za 6 lat  
będziemy zużywać  
o 1/3 mniej energii

Główna nagroda dla firmy Viega  
w konkursie „Łazienka – Wybór Roku 2014” 

Jacek lange odbiera nagrodę 

http://www.instalreporter.pl
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Geberit On Tour już w trasie

Od początku działania na polskim rynku mar-
ka Purmo aktywnie wspiera instalatorów w 
rozwoju własnego biznesu. Purmo podnosi 
kwalifikacje swoich partnerów poprzez orga-
nizację licznych szkoleń dla instalatorów. 
Wiosenna tura 13 szkoleń Purmo dla instala-
torów zorganizowana została we współpra-
cy z producentami urządzeń grzewczych 
Vaillant i De Dietrich oraz renomowaną firmą 
doradczą „Synteza”. Firmy instalacyjne zdą-
żyły już zgromadzić wiedzę techniczną i wy-

szkolić doświadczony personel. Na obecnym 
poziomie rozwoju firm instalacyjnych poja-
wiła się nowa potrzeba – pozyskania wiedzy 
dotyczącej prowadzenia rozrastającego się 
przedsiębiorstwa. Dlatego tym razem głów-
nym tematem szkoleń Purmo nie były pro-
blemy związane z techniką grzewczą, lecz 
przede wszystkim zagadnienia biznesowe. 
– Z naszymi partnerami współpracujemy od 
wielu lat i obserwujemy stały rozwój ich biz-
nesów. Firmy, które 20 lat temu startowały 
z nami od zera, przekształciły się obecnie 
w solidne przedsiębiorstwa, zatrudniające 
wielu doświadczonych fachowców. Według 
naszej oceny oraz w oparciu o sygnały pły-
nące od firm instalacyjnych, kwestie prawne 
i finansowe stanowiły dla naszych partnerów 
istotny problem. Dla marki Purmo prioryte-
tem od zawsze jest wsparcie merytoryczne 
partnerów, dlatego w tym roku postawiliśmy 
na doradztwo biznesowe. – wyjaśnia Emilia 
Dudek, kierownik marketingu Rettig Heating, 
właściciela marki Purmo. 
Marka Purmo postanowiła zaoferować 
swoim partnerom wsparcie w prowadzeniu 
przedsiębiorstwa od strony prawnej i finan-
sowej. Firma Doradcza „Synteza”, specjalnie 
na potrzeby firm instalacyjnych, przygotowa-
ła panel szkoleniowy dotyczący prawnych 
zagadnień kontaktów z klientami. Uczestnicy 
warsztatów uczyli się jak prawidłowo konstru-
ować umowy. Poznali podstawowe prawne 
obostrzenia dotyczące realizacji kontraktów 
oraz problemy skutecznej windykacji należ-
ności. W szkoleniach wzięło udział 330 osób.  
Kolejny cykl bezpłatnych szkoleń jest plano-
wany na wiosnę 2015 roku. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.purmo.pl

PURMO wspiera instalatorów

GEBO zaprasza wszystkich dystrybuto-
rów do udziału w promocji „Aktywne 
Lato z Gebo”. Tylko przez czerwiec do 
każdego jednorazowego zamówie-
nia złączek i obejm Gebo Quick, 
Gebo Clamps i Gebo Special za mini-
mum 1500, 3000 i 6000 zł netto dodaje 
zestawy atrakcyjnych gadżetów na 
Lato. Wśród gadżetów znajdują się: piłki 
plażowe, etui na telefon, poduszki pla-
żowe, torby chłodzące, daszki, zestawy 
do tenisa, ręczniki plażowe oraz mate-
race do pływania. Szczegóły w ulotce 
oraz regulaminie promocji.

PROMOCJA 
„Aktywne Lato  
z Gebo” 

Odwiedź On Tour w swojej miejscowości. Do-
wiedz się więcej o systemach zaciskowych Ge-
berit Mapress oraz Geberit Mepla - przyjedź i zo-
bacz nowe produkty 2014.
Sprawdź się:
– czas START...
– uzbrój zaciskarkę w szczękę
– zaznacz głębokość wsunięcia rury
– zaciśnij
– odetnij 1 cm rury
– czas STOP!

Na instalatora, który najszybciej wykona zadanie 
czeka nagroda dnia: obcinak krążkowy Geberit 
Mapress. A dla najszybszego instalatora sezonu 
czeka zaciskarka ECO 202.
Robiąc zakupy produktów Geberit biorących 
udział w promocji systemy wodociągowe Mepla 
i Mapress, podczas dnia Geberit On Tour i 3 dni 
roboczych po w danej lokalizacji, będziesz mógł 
odebrać nagrodę gwarantowaną, którą samo-
dzielnie wybierzesz z katalogu nagród Geberit.
Sprawdź najbliższe eventy

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/06/promocja_Aktywne-Lato-z-Gebo.jpg
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/06/Regulamin-promocji-Aktywne-Lato-z-Gebo.pdf
http://www.geberit.pl/pl_pl/target_groups/installer/service_4/geberit_on_tour_2/eventy/eventy_1.html
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6 czerwca br. w Toruniu odbyła się konferen-
cja promująca nowe kotły QUADRA marki  
Beretta na wyłączność GRUPY INSTAL-KONSOR-
CJUM. Do Torunia przybyli goście z całej Polski, 
przedstawiciele konsorcjantów, klienci, zarząd 
oraz dyrekcja Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.  
Spotkanie w sumie ponad 100-osobowej grupy 
było okazją do wymiany doświadczeń między 
przedstawicielami producenta a partnerami 
Instal-Konsorcjum. 
Wydarzenie rozpoczęło się w południe wizytą 

w fabryce wiszących kotłów gazowych. Fabry-
ka w Toruniu jest największą z 9 fabryk Grupy 
Riello, produkowane są w niej kotły wiszące. 
Podczas zwiedzania na dwóch z sześciu linii 
produkcyjnych były właśnie w tym dniu produ-
kowane nowe kotły Quadra. Goście osobiście 
byli świadkami całego procesu produkcji urzą-
dzeń będących tematem konferencji.
Czerwcowe wczesne popołudnie idealnie 
sprzyjało zwiedzaniu i poznawaniu uroków 
zabytkowego grodu Kopernika. 
O godzinie 18 przyszedł czas na oficjalną 
część wieczoru. Konferencja, która odbyła się 
w Centrum Sztuki Współczesnej była okazją 
do dokładnego poznania nowych produktów 
oraz do omówienia bieżącej współpracy po-
między Instal-Konsorcjum a marką Beretta.
W dużym skrócie prelegenci swoimi przemó-
wieniami dali bardzo pozytywny przekaz doty-
czący współpracy, mówiąc o następujących 
kwestiach:
- Adriano Cortesi, dyrektor handlowy na rynki 
zagraniczne, przedstawił strategię działania  

i plany na najbliższą przyszłość. Przedstawił 
również nowego dyrektora handlowego na 
rynek polski – jest nim Paweł Ott.
- Ryszard Jędrzejewski, prezes zarządu Instal-
-Konsorcjum Sp. z o.o., zaznaczył ważność 
projektu Quadra II i Quadra Green, podkre-
ślając m.in. obustronny wkład pracy podczas 
tworzenia nowej oferty oraz fakt, że została 
ona przygotowana ze szczególnym uwzględ-
nieniem potrzeb i sugestii Grupy IK dotyczą-
cych parametrów technicznych produktu.
- Maciej Kowalski, kierownik działu sprzedaży, 
przypomniał i przybliżył profil marki Beretta 
oraz działu handlowego szczególnie zwraca-
jąc uwagę na oferowane przez markę Beretta 
narzędzia promujące nowe kotły na wyłącz-
ność. Między innymi nowe ekspozytory dostęp-
ne dla konsorcjantów oraz fakt pojawienia się 
kotłów Quadra w corocznym programie lojal-
nościowym, w którym głównymi nagrodami 
są wycieczki – w 2014 roku jest to tydzień na 
wyspie Korfu.
- Łukasz Darka, produkt menadżer, przedstawił 

nową generację kotłów Quadra II i Quadra 
Green pod względem technicznym.
Po powyższych wystąpieniach w gronie sa-
mych już konsorcjantów Jerzy Perges omówił 
wewnętrzne kwestia handlowe.
Po konferencji przyszedł czas na uroczystą  
kolację, a po niej goście spędzili wieczór  
w towarzystwie kabaretu Łowcy.B oraz  
przy muzyce granej na żywo przez Kasię  
Kołodziejczyk z zespołem.

Konferencja marki Beretta dla INSTAL-KONSORCJUM 

Nadal trwają negocjacje pomiędzy 
Grupami Riello i Viessmann, których 
przedmiotem jest przejęcie marki 
Beretta. Jednocześnie Adriano Cortesi 
zapewnił dystrybutorów urządzeń 
Beretta, że struktura marki będzie 
niezależna i całkowicie skoncentrowana 
na rynku dystrybucji, jak dotychczas  
ma to miejsce.

http://www.instalreporter.pl
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Grupa Bosch osiągnęła w Polsce w 2013 roku ob-
rót w wysokości prawie 2,5 mld złotych. Oznacza 
to wzrost o 2%, pomimo utrzymującej się trudnej 
sytuacji rynkowej. W 2014 roku Bosch przewiduje 
dalszy rozwój w Polsce, bazując na dwucyfrowym 
wzroście obrotów Grupy w pierwszym kwartale br.
– Bosch utrzymuje silną pozycję na rynku pomi-
mo spadków koniunktury w głównych obsza-
rach naszej działalności: branży budowlanej 
oraz przemyśle samochodowym – powiedziała 
Krystyna Boczkowska podczas rocznej konfe-
rencji prasowej w Warszawie. Wzrost obrotów 
był możliwy przede wszystkim dzięki rozwojowi 
nowych kanałów dystrybucji (np. sprzedaż 
internetowa) oraz dzięki innowacyjnym pro-
duktom w obszarach systemów zabezpieczeń, 
elektronarzędzi i termotechniki. – Naszą siłą są 
kompleksowe i nowoczesne rozwiązania, któ-
rych obecnie poszukują klienci. Należą do nich 
na przykład najmniejszy na rynku dalmierz la-
serowy PLR15, nowa generacja kamer DINION 
starlight czy aplikacje na smartfony i tablety. Co 
więcej, nieodłącznym elementem naszej oferty 
jest serwis na najwyższym poziomie – dodała. 
W 2013 roku Grupa Bosch utrzymała stabilny 
poziom inwestycji w wysokości 29,8 mln zło-
tych. Zostały one przeznaczone na rozbudowę 
linii produkcyjnych w fabryce układów hamul-
cowych Bosch w Mirkowie oraz na inwestycje 
infrastrukturalne w Warszawie. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia w Polsce prawie 
1000 osób. Rankingi niezależnych instytutów 
potwierdzają, że Bosch znajduje się w grupie 
najbardziej cenionych pracodawców w na-
szym kraju. Szczególnym wyróżnieniem jest 2. 
miejsce w badaniu przeprowadzonym wśród 
10 tys. studentów kierunków inżynieryjnych 
oraz certyfikat Top Employers Polska 2014. 

Dział Techniki Motoryzacyjnej Bosch,  
reprezentowany w Polsce przede wszystkim 
przez dywizję części samochodowych, w 2013 
roku rozwijał się pozytywnie i powiększył swoje 
udziały rynkowe. Ważnym elementem strategii 
działu jest rozwój sieci autoryzowanych warsz-
tatów samochodowych. Sieć, działająca pod 
markami Bosch Service i Auto Crew, konse-
kwentnie podwyższa poziom usług w zakresie 
napraw poprzez procesy certyfikacji, audyty  
i szkolenia. Obecnie zrzesza prawie 400 warsz-
tatów samochodowych i jest największą  
w Polsce siecią, autoryzowaną przez produ-
centa części zamiennych. 

Dział Systemów Zabezpieczeń. W niektó-
rych liniach produktowych, takich jak systemy 
sygnalizacji pożarowej czy systemy kontroli 
dostępu, udało się osiągnąć w 2013 roku 
dwucyfrowe wzrosty. Ważną rolę odgrywają 
tutaj innowacyjne produkty. Na przykład  

w obszarze systemów telewizji przemysłowej 
w ciągu 12 miesięcy 80% produktów zostało 
zastąpionych urządzeniami nowej generacji. 

Elektronarzędzia Bosch. Mimo trudnej sy- 
tuacji w branży budowlano-montażowej  
w Polsce, która zanotowała prawie 10-proc. 
spadek, dział Elektronarzędzia utrzymał udzia-
ły rynkowe i pozostał liderem rynku narzędzi 
profesjonalnych. Nowości produktowe stano-
wiły 35% całości sprzedaży działu. Co więcej, 
serwis elektronarzędzi Bosch został w 2013 
roku uznany na drodze wewnętrznego audytu 
za najlepszy serwis na świecie. Nagroda Bosch 
Service Award jest przyznawana serwisom naj-
lepszym pod względem jakości usług, obsługi 
klienta oraz efektywności procesów. 

Zaangażowanie w edukację 
Bosch realizuje między innymi program dualnego 
systemu nauczania w fabryce układów hamul-
cowych w Mirkowie, którym od 2012 roku jest 
objętych 25 uczniów. Ponadto, Bosch zainicjo-
wał merytoryczną dyskusję pomiędzy MEN a dy-
rektorami szkół technicznych o efektach reformy 
systemu edukacji i możliwościach jego poprawy. 
Ważnym wydarzeniem jest wspierana przez Bo-
scha Ogólnopolska Olimpiada Techniki Samo-
chodowej dla uczniów szkół samochodowych, 
organizowana już od 15 lat. Finał Olimpiady od-
bywa się w Centrum Szkoleniowym firmy w War-
szawie. W tym roku Bosch ufundował główną 
nagrodę w konkursie – samochód, który trafi jako 
model szkoleniowy do warsztatu w zwycięskim 
zespole szkół. Ponadto Grupa Bosch w Polsce od 
czterech lat realizuje program edukacyjny dla 
gimnazjalistów pod nazwą Akademia Wynalaz-
ców im. Roberta Boscha, którego celem jest po-

pularyzacja kierunków technicznych jako dalszej 
ścieżki kształcenia. W programie wzięło udział 
ponad 4500 uczniów z Warszawy i Wrocławia. 

Grupy Bosch na świecie w 2014 roku
Grupa Bosch na świecie oczekuje w bieżącym 
roku wzrostu sprzedaży w granicach 3-5%. Pro-
dukty i usługi wykorzystujące funkcjonalność 
sieci internetowej będą należały do głównych 
elementów oferty przedsiębiorstwa. Dzięki sze-
rokiej wiedzy technologicznej oraz know-how 
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, Bosch 
jako światowy dostawca technologii i usług jest 
dobrze przygotowany do kroku w tym kierunku. 
Ponadto, Bosch jest światowym liderem w pro-
dukcji sensorów mikromechanicznych (MEMS), 
technologii, która ma kluczowe znaczenie dla 
komunikacji przedmiotów i usług za pośred-
nictwem sieci internetowej. Sensory umożli-
wiają nową formę technicznego wsparcia  
w codziennym życiu, na przykład w zautoma-
tyzowanym prowadzeniu samochodów czy  
w domach inteligentnych. Celem strategicz-
nym firmy Bosch jest oferowanie rozwiązań dla 
zintegrowanej mobilności, zintegrowanej pro-
dukcji, zintegrowanych systemów energetycz-
nych oraz zintegrowanych budynków.

Konferencja roczna Bosch w Warszawie

Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch 
sp. z o.o. i reprezentantka Grupy Bosch w Polsce
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Dział Bosch Termotechnika systema-
tycznie umacnia swoją pozycję na 
rynku grzewczym w Polsce, oferując 
kompleksowe portfolio urządzeń i sys-
temów grzewczych zarówno dla klien-
tów indywidualnych, jak i dużych in-
westycji. Wprowadził w ubiegłym roku 
kilka przełomowych rozwiązań skiero-
wanych do instalatorów (pierwsze na 
rynku e-szkolenia połączone z certyfi-
kacją) oraz do końcowych użytkowni-
ków (aplikacje mobilne na smartfony 
do zdalnego sterowania urządzeniami 
grzewczymi Junkers i Buderus). 

http://www.instalreporter.pl
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Nr 305/2011), które spełniają kryteria zawar-
te w definicji wyrobu budowlanego, określo-
nej w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011, 
i które jednocześnie objęte są zakresem 
przedmiotowym mandatów Komisji Europej-
skiej na ustanowienie norm zharmonizowa-
nych lub wytycznych do europejskich apro-
bat technicznych (co wynika z art. 9 ust. 1 
ustawy o wyrobach budowlanych).

Wyrób budowlany oznakowany CE może 
być dodatkowo znakowany znakiem bu-
dowlanym. 
Jednak może to nastąpić tylko wtedy, kiedy 
znak budowlany oznacza odwołanie się do 
właściwości użytkowych (odnoszących się 
do zasadniczych charakterystyk) określonych 
w Polskiej Normie wyrobu lub (krajowej) apro-
bacie technicznej, jak również do zamierzo-
nych zastosowań wyrobu budowlanego, a te 
właściwości lub zamierzone zastosowania nie 
były objęte normą harmonizowaną lub euro-
pejską oceną techniczną.
W przypadku równoczesnego oznakowywa-
nia wyrobu budowlanego oznakowaniem CE 
i znakiem budowlanym, należy wyraźnie od-
dzielić oznakowanie CE i towarzyszące mu 
informacje od znaku budowlanego i towa-
rzyszących temu znakowi informacji. Ponadto 
z zakresu i sposobu umieszczonych informa-

cji towarzyszących oraz informacji zawartych 
w deklaracji właściwości użytkowych powin-
no jednoznacznie wynikać, którego oznako-
wania informacje te dotyczą i wskazywać, że 
oznakowanie znakiem budowlanym dotyczy 
wyłącznie właściwości użytkowych lub za-
mierzonego zastosowania, nieodnoszących 
się, odpowiednio, do zasadniczych cha-
rakterystyk lub zamierzonego zastosowania 
określonych w normie zharmonizowanej lub 
europejskiej ocenie technicznej.
Powyższe zasady dotyczą również wyro-
bów budowlanych, wprowadzanych do ob-
rotu jako zestaw. Zgodnie z art. 2 pkt 1 roz-
porządzenia Nr 305/2011 wyrób budowlany 
oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodu-
kowany i wprowadzony do obrotu w celu 
trwałego wbudowania w obiektach bu-
dowlanych lub ich częściach, którego wła-
ściwości wpływają na właściwości użytkowe 
obiektów budowlanych w stosunku do pod-
stawowych wymagań dotyczących obiek-
tów budowlanych.
Przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu bu-
dowlanego będącego zestawem nie bie-

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach 
budowlanych, wyrób budowlany objęty nor-
mą zharmonizowaną lub zgodny z wyda-
ną dla niego europejską oceną techniczną, 
może być wprowadzony do obrotu wyłącz-
nie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia  
9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmoni- 
zowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającym dyrek-
tywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88  
z 04.04.2011, str. 5).
W konsekwencji wyrób budowlany objęty 
normą zharmonizowaną lub dla którego wy-
dana została europejska ocena techniczna 
może być wprowadzony do obrotu lub udo-
stępniany na rynku krajowym (z wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 5 tego rozpo-
rządzenia), jeżeli producent:
1. sporządził deklarację właściwości użytko-
wych w odniesieniu do zasadniczych cha-
rakterystyk tego wyrobu, określonych w tej 
normie zharmonizowanej lub europejskiej 
ocenie technicznej i właściwych dla deklaro-
wanego zastosowania lub zastosowań wyro-
bu (zob. art. 4 rozporządzenia Nr 305/2011), 
oraz 
2.  oznakował wyrób oznakowaniem CE (zob. 
art. 8 ust. 2 rozporządzenia Nr 305/2011).
Podkreślić należy, że zgodnie z art. 8 ust. 3 

rozporządzenia Nr 305/2011 oznakowanie 
CE takich wyrobów jest jedynym oznakowa-
niem potwierdzającym zgodność wyrobu 
budowlanego z deklarowanymi właściwo-
ściami użytkowymi w odniesieniu do jego za-
sadniczych charakterystyk, objętych tą nor-
mą zharmonizowaną lub europejską oceną 
techniczną.
Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy  
o wyrobach budowalnych wyrób budowlany 
nieobjęty normą zharmonizowaną, dla któ-
rej zakończył się okres koegzystencji, o któ-
rym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia 
Nr 305/2011, i dla którego nie została wyda-
na europejska ocena techniczna, może być 
wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznako-
wany znakiem budowlanym. 
Oznakowywanie wyrobu budowlanego zna-
kiem budowlanym zostało szczegółowo ure-
gulowane przede wszystkim w art. 8 ustawy  
o wyrobach budowlanych oraz przepisach 
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów de-
klarowania zgodności wyrobów budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041  
z późn. zm.). 
Powyższe wymagania systemu krajowego 
dotyczą wyłącznie tych wyrobów budowla-
nych (niepodlegających rozporządzeniu  

Stanowisko GInB  

Znakowanie wyrobów 
oznakowaniem CE i znakiem budowlanym

Na terenie Polski funkcjonują dwa 
podstawowe systemy, za pomocą 
których można wprowadzić wyrób 
budowlany do obrotu:
1)  tzw. system europejski, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, 
z późn. zm.) 
oraz
2) tzw. system krajowy, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2 ustawy  
o wyrobach budowlanych.

http://www.instalreporter.pl
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rze się pod uwagę tego, czy poszczególne 
składniki wyrobu budowlanego (które mogą 
stanowić samodzielny wyrób budowlany) zo-
stały wprowadzone do obrotu lub jakiego 
systemu użyto do ich wprowadzenia.
Zestaw stanowi bowiem odrębny wyrób  
budowlany i podlega jako całość proceso-
wi wprowadzenia do obrotu, nawet jeżeli  
w jego skład wchodzą inne wyroby bu-
dowlane.

Po wprowadzeniu do obrotu wyrobu bu-
dowlanego będącego zestawem, wyrób 
ten jest przeznaczony do stosowania go jako 
całość przy użyciu wchodzących w jego 
skład składników. Natomiast użycie skład-
ników tego zestawu jako samodzielne wy-
roby budowlane jest dopuszczalne jedynie 
wtedy, gdy zostały wprowadzone do obro-
tu zgodnie z przepisami prawa (m.in. zosta-
ły oznakowane oznakowaniem CE lub zna-
kiem budowlanym, gdy jest to wymagane). 
Ponadto zastosowanie takich składników na 
budowie następuje wyłącznie na odpowie-
dzialność uczestników procesu budowlane-
go, w szczególności projektanta i kierownika 
budowy.

Źródło: www.gunb.gov.pl  

Natomiast „zestaw” oznacza wyrób 
budowlany wprowadzony do 
obrotu przez jednego producenta 
jako zestaw co najmniej dwóch 
odrębnych składników, które muszą 
zostać połączone, aby mogły 
zostać włączone (wbudowane)  
w obiektach budowlanych (zob. art. 
2 pkt 2 rozporządzenia Nr 305/2011).

Firma KAN została laureatem XXIV edycji 
konkursu „Teraz Polska” za swój flagowy pro-
dukt – System KAN-therm Press LBP.
System KAN-therm Press to nowoczesny, kom-
pletny system instalacyjny składający się  
z rur polietylenowych wielowarstwowych oraz 
kształtek z tworzywa PPSU lub mosiężnych  
o zakresie średnic Ø 16-63 mm. System prze-
znaczony jest do: wewnętrznych instalacji 
wodociągowych, instalacji centralnego 
ogrzewania lub chłodzenia, ciepła techno-
logicznego i instalacji przemysłowych (np. 
sprężonego powietrza).
Godło „Teraz Polska” na przestrzeni 20 lat 
stało się marką samą w sobie. Jego siła 
rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność 
wzmacniają konkurencyjność oraz sukces 
rynkowy wyróżnionych nim Laureatów.  
Nagroda jest potwierdzeniem, że System  

KAN-therm spełnia najwyższe wymagania 
jakościowe, a System KAN-therm Press LBP 
jest doceniany przez niezależnych ekspertów. 
Jest to kolejna już nagroda – unikalne roz-
wiązania złączek LBP już wcześniej zwróciły 
uwagę i produkt został uhonorowany nagro-
dą w Konkursie „Złotego Instalatora” organi-
zowanym przez redakcję miesięcznika „Polski 
Instalator” oraz Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
oraz otrzymał tytuł „Systemu Instalacyjnego 
2011 roku”.
Kapituła konkursu składa się z 30 osób, uzna-
nych autorytetów życia społecznego, kultu-
ralnego, gospodarczego, naukowego i poli-
tycznego, powoływanych przez fundatorów 
oraz Patrona Honorowego. Przewodniczą-
cym Kapituły jest prof. Michał Kleiber, prezes 
Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku przyzna-
wano nagrody w na-
stępujących katego-
riach: Produkt, Usługa, 
Innowacyjne przed-
sięwzięcia, Samorzą-
dy oraz w konkursie 
„Wybitny Polak”. Tytuł „Wybitnego Polaka” 
otrzymali: Marek Belka, Janusz Lewandowski 
oraz Andrzej Wajda. Wśród uhonorowanych 
jest także TVP i Uniwersytet Trzeciego Wieku 
za podejmowanie ambitnych ogólnopolskich 
kampanii, służących seniorom.
Ceremonia wręczenia statuetek „Teraz  
Polska” i „Wybitny Polak”, a także wyróżnień 
honorowych odbyła się 9 czerwca br. w trak-
cie wieczornej Gali „Teraz Polska” w Teatrze 
Wielkim w Warszawie.
Więcej

„Teraz Polska” dla Systemu KAN-therm Press LBP

http://www.instalreporter.pl
http://pl.kan-therm.com/news/teraz_polska_dla_systemu_KAN_therm_Press_LBP.html
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• wprowadzono instytucję patrona, zre-
zygnowano jednak z możliwości skracania 
praktyki przez patrona, jak początkowo prze-
widywał projekt,
• wprowadzono regulację, zgodnie z którą 
pozytywny wynik części pisemnej egza-
minu jest ważny przez okres 3 lat od dnia 
jego uzyskania,
• skrócono wymiar praktyki projektowej aż  
o połowę, tj. z dwóch lat do roku,
• wprowadzono możliwość zwolnienia z eg-
zaminu na uprawnienia budowalne na mocy 
porozumienia z uczelnią oraz możliwość 
uznania praktyki studenckiej za część lub 
całość praktyki zawodowej – umowy z uczel-
niami podpisywane będą przez organy kra-
jowe izby, tj. Krajową Radę PIIB,
• przeniesiono przepisy przewidujące moż-
liwość nadawania tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego z przepisów ustawy „Prawo 
budowlane” do przepisów ustawy o samo-
rządach zawodowych – różnicą w stosunku 
do stanu obowiązującego jest: 
○ możliwość nadania tytułu na określony czas,
○ wymóg członkostwa w izbie,
○ brak wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczo-
znawców prowadzonego przez GUNB – listę 
rzeczoznawców budowlanych będzie prowa-
dziła Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Powyższe zmiany dotyczyły przepisów usta-

wy „Prawo budowlane”, natomiast w od-
niesieniu do ustawy o samorządach zawo-
dowych wprowadzono dwie istotne zmiany. 
Pierwsza dotyczy likwidacji samorządu zawo-
dowego urbanistów, natomiast druga doty-
czy zmian w zakresie przynależności do izby 
architektów i inżynierów budownictwa.  

Według projektu:
do Izby Architektów RP będą należały 
osoby:
I. posiadające uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej (archi-
tekci i inżynierowie budownictwa):
- do projektowania bez ograniczeń,
- do projektowania w ograniczonym zakresie,
- do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń,
- do kierowania robotami budowlanymi  
w ograniczonym zakresie,
- do projektowania i kierowania robotami bu-
dowlanymi bez ograniczeń,
- do projektowania i kierowania robotami bu-
dowlanymi w ograniczonym zakresie,
uzyskane na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, 
czyli po 1 stycznia 1995 r.
II. posiadające uprawnienia w specjalno-
ści architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń (architekci) uzyskane przed 

PIIB informuje: 
uprawnienia po deregulacji

  na podstawie tekstu dr Joanny Smarż,  
Głównego Specjalisty Krajowego Biura PIIB

  Podstawowym założeniem rozwiązań 
przyjętych w projekcie jest ułatwienie  
i przyśpieszenie drogi do uzyskania upraw-
nień budowlanych umożliwiających wy-
konywanie zawodu. Analizując charakter 
zmian, należy odnotować, że początkowo 
przewidywano:
• możliwość uzyskania wyłącznie łącznych 
uprawnień do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń bez 
możliwości uzyskania uprawnień odrębnych 
do projektowania lub kierowania,
• włączenie do specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej specjalności: drogowej, 
mostowej, kolejowej, wyburzeniowej
• likwidację specjalności telekomunika-
cyjnej,

• nieznaczne skrócenie wymiaru prakty-
ki projektowej,
• likwidację funkcji rzeczoznawcy bu-
dowlanego.
W wyniku licznych dyskusji merytorycz-
nych, ostatecznie:
• przywrócono możliwość uzyskania od-
rębnych uprawnień do projektowania i kie-
rowania robotami budowlanymi,
• utrzymano uprawnienia budowlane we 
wszystkich dotychczasowych specjalno-
ściach, aczkolwiek pod inną nieco nazwą,
• dodano specjalność hydrotechniczną,
• wprowadzono możliwość uzyskania upraw-
nień bez ograniczeń w zakresie wykonawstwa 
przez inżynierów I stopnia i w ograniczonym 
zakresie przez techników oraz mistrzów,

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 
zawodów regulowanych, tzw. ustawy deregulacyjnej został przyjęty przez 
Sejm RP i obecnie czeka na podpis Prezydenta RP. Prace nad przepisami 
projektu trwały od września 2012 r. Przyjęta wersja projektu znacznie 
różni się od jej pierwotnego kształtu, co było wynikiem licznych dyskusji 
merytorycznych, opinii prawnych i uwag zainteresowanych środowisk. 
Zmiany prawne odnoszą się do przepisów ustawy „Prawo budowlane”,  
jak i przepisów ustawy o samorządach zawodowych.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż zmiana w stosunku do dzisiejszej 
regulacji będzie polegała na tym, iż wyłącznie grupa osób posiadających 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uzyskane po  
1 stycznia 1995 r. będzie zobowiązana do przynależności do izby architektów, 
gdy osoby te będą chciały wykorzystywać uprawnienia w tym zakresie. 
Pozostałe zasady członkostwa pozostaną bez zmian.
Wobec powyższego należy zwrócić uwagę, czy przedmiotowe przepisy nie 
będą miały wpływu na wykonywanie zawodu przez poszczególnych członków 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. czy nie będą wymagały uzyskania 
dodatkowo wpisu na listę Izby Architektów RP.
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dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. „Prawo budowlane”, czyli przed  
1 stycznia 1995 r.

do Izby Inżynierów Budownictwa będą 
należały osoby:
I. posiadające uprawnienia budowlane  
we wszystkich zakresach w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejo-
wej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń: telekomunikacyjnych; cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągo-
wych i kanalizacyjnych; elektrycznych i elek-
troenergetycznych
uzyskane na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, 
czyli po 1 stycznia 1995 r.
II. posiadające uprawnienia budowlane od-
powiadającym zakresowi specjalności, 
o których mowa w pkt I uzyskane przed 
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. „Prawo budowlane”, czyli przed  
1 stycznia 1995 r.
III. posiadające uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej (architekci 
i inżynierowie budownictwa): 
- do projektowania w ograniczonym zakresie, 
- do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń, 
- do kierowania robotami budowlanymi  
w ograniczonym zakresie
uzyskane przed dniem wejścia w życie usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, 
czyli przed 1 stycznia 1995 r.

Omawiane przepisy wejdą w życie po  
upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy

Źródło: www.piib.org.pl  

Piękna pogoda i bogaty program pikników sprawiły, że wokół Przedstawi-
cielstw firmy Viessmann w Polsce (Wrocław, Poznań, Piaseczno, Mysłowi-
ce) w ostatnią sobotę maja zgromadzili się licznie Instalatorzy z rodzinami. 
Na przybyłych gości czekały niespodzianki: sportowe, rekreacyjne, eduka-
cyjne i kulinarne.
Nie  zabrakło też partnerów biznesowych tj. firm: PGNIG i AQUAHOME, któ-
rzy zaprezentowali swoje produkty i przygotowały upominki w konkursach.
Sportowa rywalizacja i wspaniały rodzinny doping towarzyszył rozegranym 
zawodom mega siatkówki. Wśród najmłodszych cieszyła się specjalnie 
przygotowana „ścieżka energetyczna” pełna konkursów i zabaw, zjazdy 
na dmuchanej zjeżdżalni, pokaz kulinarny z rodzinnym konkursem, warszta-
ty plastyczne, czy też energetyzujący taniec zumby.
Prowadzone w trakcie pikników szkolenia oraz zawody wiedzy i umiejętno-
ści serwisowych skupiły blisko 300 instalatorów zainteresowanych pozna-
niem najnowszych urządzeń z programu produkcji firmy Viessmann. 
Finał pikników w Polsce zgromadził ponad 1000 osób, a zwłaszcza tych, 
którzy czekali z niecierpliwością na rozlosowanie nagród finałowych w lo-
terii z zgromadzonych kuponów ze ścieżki energetycznej.
Patronat medialny nad imprezami objęła m.in. redakcja InstalReportera.  

Pikniki Viessmanna okazją  
dla instalatorów na sprawdzenie  
swoich umiejętności, dla ich rodzin  
– do fajnej zabawy
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Absolwent Politechniki Warszaw-
skiej na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej (1979-1986). Doświadczenie 
rynkowe na stanowiskach dyrek-
torskich wsparł wiedzą nabytą 
na kursie w IMD Businness School 
(2007) w Lozannie.
Doświadczenie zarządcze i han-
dlowe zdobywał w firmach pro-
dukcyjnych i dystrybucyjnych  
stanowiących część dużych 
koncernów międzynarodowych 
z przedstawicielstwami w Polsce.
Dobrze rozumie rynek, jego po-
trzeby i wyzwania, szczególnie  
w segmencie B2B, który jest jednym z najlepszych kanałów dys-
trybucji w produktach przemysłowo-budowlanych.
Zaczynał od dystrybucji hurtowej w branży budowlanej, m.in. 
przez  7 lat zatrudniony był w Rigips Polska na stanowisku dyrek-
tora handlowego i marketingu oraz członka zarządu.
Następnie pełnił funkcje prokurenta i dyrektora marketingu  
w firmie Bauma SA ( 2002-2004). Kolejne lata (2004-2011) spędził  
w Nordkalk, firmie z branży wydobywczej wapienniczej (m.in. pro-
dukcja kruszyw i mączek dla budownictwa) jako dyrektor general-
ny i prezes zarządu. Od marca 2011 do września 2012 r. reprezento-
wał interesy fińskiego koncernu instalacyjnego YIT w naszym kraju. 
Od listopada 2013 r. pracuje w firmie De Dietrich Technika Grzew-
cza Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora zarządzającego, zastąpił 
tutaj Kazimierza Gołeckiego, który przeszedł na emeryturę.
W De Dietrich TG widzi kolejne możliwości i wyzwanie zawodowe dla 
siebie. Chciałby, aby De Dietrich był postrzegany jako atrakcyjny 
dostawca, pracodawca i partner, jako najlepszy w swojej klasie. 

Żonaty, dwoje dzieci. Wśród zainteresowań warto wymienić  
turystykę, pielęgnację ogrodu i enologię, czyli winoznawstwo.  
Z tej ostatniej pasji wynika zamiłowanie do win włoskich oraz 
wina własnego wyrobu. Zimą zwykle jeździ na nartach.

GRZEGORZ SZUKIEL 
Dyrektor zarządzający  
De Dietrich TG Sp. z o.o. 

Z wykształcenia inżynier, ukoń-
czył MEiL (Mechaniczny Ener-
getyki i Lotnictwa) na Politech-
nice Warszawskiej w 1982 roku. 
Roczne ekonomiczne studia 

podyplomowe (Studium Menedżerskie) z kolei zrobił już na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Poznaniu (2001 r.). Oczywiście podczas pracy 
zawodowej zaliczył liczne kursy handlowe i marketingowe.
Swoją przygodę z branżą instalacyjną rozpoczął od firmy Danfoss 
(lata 1995-2000). Na krótko, bo zaledwie na 2 lata przeszedł do 
Geotermii Czarnków, gdzie odbył trudną szkołę życia. Tu bowiem 
jako prezes zarządu tworzył firmę od podstaw, zarządzał zespołem 
30 osób i tu zetknął się po raz pierwszy z taryfami ciepła. 
Powrócił do firmy Danfoss w lutym 2002 r. i spędził w koncernie ponad 
11 lat. Droga jego kariery to regionalny kierownik sprzedaży, następnie 
dyrektor sprzedaży i marketingu i przez ostatnie 4 lata kierownik wsparcia 
technicznego – systemy grzewcze. Praca i kolejne stanowiska pozwo-
liły na zebranie doświadczenia na najróżniejszych polach, w tym m.in.: 
tworzenia i zarządzania budżetem, realizowania celów sprzedażowych 
i wizerunkowych firmy, zarządzania zespołami handlowym i wsparcia 
technicznego, przygotowania i negocjowania warunków umów han-
dlowych, tworzenia sieci partnerów serwisowych, ustalenia procedur 
serwisowych… Dużo udzielał się dla branży odnawialnych źródeł energii, 
które uważa za przyszłość także małej, domowej energetyki.
W Galmecie pracuje od października 2013 r. Tu odpowiedzialny jest 
za całokształt działań handlowych firmy, rozwój i wprowadzanie 
nowych produktów do sprzedaży.

Prywatnie pasjonat wędkarstwa, największy sukces w tej dziedzinie 
to 5-kilogramowy szczupak. W wolnych chwilach uwielbia rozrywki 
umysłowe, ze sportów zaś narciarstwo …także czynne.

ANDRZEJ 
OCZOś
dyrektorem 
handlowym  
w Galmet 
Spółka  
z o.o., Spółka 
Komandytowa 

MAŁGORZATA  
KERNTOPF-ZALEWSKA 
Rok 2014 już w Honeywell  
jako kierownik sprzedaży

W firmie Honeywell od stycznia 2014 r. Przedtem 11 lat (od 
1999 r. do końca 2013 r.) pracowała dla koncernu Ret-
tig Heating. W firmie tej piastowała różne stanowiska od  
specjalisty w dziale marketingu, przez Product Managera 
działu grzejników łazienkowych, Product Managera dzia-
łu grzejników specjalnych w Polsce i Europie Wschodniej. 
Ostatnie prawie 6 lat jako kierownik sprzedaży odpowie-
dzialna była za kształtowanie polityki handlowej wszystkich 
produktów Purmo – grzejników płytowych, łazienkowych  
i dekoracyjnych oraz ogrzewania podłogowego. 
Z wykształcenia inżynier środowiska, Wydział Inżynierii Sanitarnej 
i Wodnej Politechniki Warszawskiej ukończyła w 1987 r. Swoją 
wiedzę techniczną wzbogaciła wiedzą nt. zarządzania ludźmi 
podczas studiów podyplomowych w 2004 roku, kończąc Po-
dyplomowe Studium Menadżerskie przy warszawskiej SGH.
Warto także wspomnieć o jej różnorodnych doświadcze-
niach zawodowych. Pierwsze bowiem kroki kariery za-
wodowej związane były z projektowaniem instalacji c.o. 
i c.w.u., doradztwem technicznym i sprzedażą urządzeń 
grzewczych. 
1,5 roku pracowała też w wydawnictwie Murator na sta-
nowisku kierownika działu instalacji, Praca ta nauczyła ją 

przedstawiania trudnych 
aspektów technicznych  
w zrozumiały dla wszystkich 
sposób.

Prywatnie: bardzo ak-
tywna sportowo, kocha 
narty, rower, kajaki, także 
świetnie tańczy –  aktual-
nie salsę! Generalnie lubi 
mieć wszystko: dopięte 
na ostatni guzik i …pod 
kontrolą.
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dzięki któremu, w kolejnych latach 2012/2013 
możliwe stało się wdrożenie cross sellingu, 
wejście na nowe rynki i umocnienie pozycji li-
dera w Europie środkowo-Wschodniej. Obec-
nie jesteśmy na etapie analizy, jak wykorzy-
stać pojawiające się możliwości związane  
z poprawą koniunktury na wszystkich ryn-
kach naszej działalności.

Czy będzie Pan odpowiedzialny tylko  
za rynek Polski, czy także za rynki  
zagraniczne?
Za główne rynki zagraniczne odpowiadałem 
już wcześniej. Zdobyte doświadczenie pozwa-
lało dzielić się nim w Grupie, wykorzystywać 
najlepsze wzorce i przenosić je elastycznie 

na nowe rynki przy jednoczesnym zachowa-
niu lokalnych uwarunkowań. To znakomicie 
się sprawdziło w skali europejskiej. Teraz kolej 
na reorganizację sprzedaży na rynku polskim. 
Sprzyja nam lekkie ożywienie gospodarcze, 
a także zaufanie klientów, z którymi łączą nas 
bardzo dobre relacje. Niezwykle wysoko ce-
nimy ich zaangażowanie, dzięki któremu po 
obu stronach rośnie wolumen sprzedaży,  
a marka FERRO umacnia swoją pozycję. 

Patrząc na ostatnie miesiące/lata  
działalności firmy FERRO, jakie były  
najlepsze posunięcia rynkowe, które  
już dziś przynoszą realne korzyści  
w postaci wyników finansowych?

Zmiana organizacji 
sprzedaży i marketingu  
w FERRO

  wywiad ze Zbigniewem Gonsiorem, wiceprezesem zarządu Ferro Sa

  Obserwując rozwój spółki na prze-
strzeni zaledwie kilku lat, uderzająca jest 
dynamika zmian, za którą, podejrzewam, 
kryje się długodystansowa strategia biz-
nesowa. Czy mógłby Pan skomentować 
te najistotniejsze, jakie są ich przyczyny? 
Odpowiem przekornie – FERRO lubi zmia-
ny, lub nieco bardziej filozoficznie, parafra-
zując powiedzenie „jeżeli nie szukasz proble-
mów, to one cię znajdą”– jeśli nie będziemy 
antycypować zmian, zarządzać nimi i wyko-
rzystywać ich do celów biznesowych w co 
najmniej 10-letniej perspektywie czasowej 
to one, w niesprzyjających okolicznościach, 

mogą zakłócić proces rozwoju firmy.  
Dlatego, jak słusznie Pani zauważyła, zmia-
ny, o których mówimy są integralną częścią 
obranego modelu biznesowego, jak również 
wyrazem realizacji długoletniej wizji dotyczą-
cej miejsca Grupy FERRO w globalnej gospo-
darce. Przechodząc do najistotniejszych: lata 
2007/2008 to okres zmian strategicznych – 
przekształcenie FERRO w spółkę akcyjną i dy-
wersyfikacja oferty produktowej. 2010 rok to 
debiut na GPW w Warszawie, oceniany jako 
jeden z najlepszych debiutów małych spółek 
w I połowie roku. 2011 rok upłynął pod zna-
kiem przejęcia czeskiej spółki Novaservis, 

Zbigniew Gonsior
Wiceprezes zarządu, od czerwca  
dyrektor sprzedaży i marketingu

Wykształcenie: wyższe, magister 
w zakresie zarządzania, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach 

Przebieg kariery zawodowej: 
Od czerwca 2014 r. – wiceprezes 
zarządu FERRO S.A., dyrektor sprzedaży  
i marketingu
2007 – do maja 2014 roku – wiceprezes 
zarządu FERRO S.A., dyrektor 
marketingu 
2001-2007 – Sanitec Koło Sp. z o o., 
ostatnio jako Marketing 
Communication Manager  
Central Eastern Europe 

Hobby: szachy, pływanie, 
zainteresowania kulturą i sztuką Francji 

Zmiany w kierownictwie firmy to świetna okazja do zadania kilku pytań.  
Zaczynam więc prośbą o podzielenie się informacją na ten temat…
Po kilku latach funkcjonowania zarządu w czteroosobowym składzie, Przemysław 
Szczygieł (wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy) w maju tego roku zdecydował 
się zakończyć współpracę z FERRO z powodów osobistych. Nastąpiło to zaledwie 
kilka miesięcy po odejściu z Rady Nadzorczej jednego ze współwłaścicieli,  
Jana Gniadka. Wydarzenia te stały się więc okazją do dalszych zmian 
organizacyjnych w firmie. I tak, z początkiem czerwca szeregi FERRO zasilił  
Damian Majer, dyrektor ds. sprzedaży hurtowej. W ten sposób wróciliśmy do 
pewnej koncepcji funkcjonowania na rynku. Prezesem niezmiennie pozostaje Pani 
Aneta Raczek, ja odpowiadam za sprzedaż i marketing, a Artur Depta za finanse.
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Do najważniejszych należy niewątpliwie 
przejęcie Novaservis, które pozwoliło Grupie 
FERRO na optymalizację produkcji i wdroże-
nie cross sellingu, czyli wzajemnej sprzeda-
ży produktów Novaservis na rynku polskim 
poprzez kanały dystrybucji Grupy i produk-
tów FERRO na rynkach obsługiwanych przez 
czeską spółkę. Ta spektakularna akwizycja 
wzbogaciła nasz asortyment o kilkaset wy-
sokiej jakości produktów, portfolio posze-
rzyło się o nowe marki Metalia, Titania i No-
vatorre, wzrosła konkurencyjność na rynku 
polskim oraz otwarły się przed nami rynki za-
graniczne, na których inwestujemy. Dzięki 
przejęciu Novaservis w 2011 roku, w 2014 wy-
korzystujemy już w pełni efekt synergii, jaki 
osiągnęliśmy w Grupie na wszystkich po-
lach działalności, w szczególności w zakresie 
optymalizacji produkcji. 
Od kilku lat inwestujemy z powodzeniem 
w rozwój innowacyjnych technologii i pro-
duktów ekologicznych – baterii i natrysków 
oszczędzających wodę. Widzimy ogromne 
zapotrzebowanie na ten asortyment, ponie-
waż mamy drogą wodę, a cena energii  
w odniesieniu do zarobków jest w Polsce jed-
ną z najwyższych w porównaniu do krajów 
europejskich. 
Przyszłość należy także do energooszczęd-
nych rozwiązań dla instalacji grzewczych 
przeznaczonych budownictwu jednorodzin-
nemu – ten segment produktów jest dla nas 
równie istotny. O znaczeniu tych inwestycji 
świadczą certyfikaty i wyróżnienia przyzna- 
ne produktom spełniającym najwyższe nor-
my środowiskowe, między innymi takie jak:  
EU Ecolabel, Godło Teraz Polska, Medium  
Lider Instalacji. 

Parę lat temu Ferro postawiło na baterie 
m.in. kupując fabrykę baterii w Znojmo. 

Jakie znaczenie ten segment produktów 
ma dziś dla FERRO?
Jeżeli chodzi o baterie jesteśmy najwięk-
szym graczem rynkowym w tej części Euro-
py, numerem 1 w Czechach i na Słowacji, 
numerem 2 w Polsce, dynamicznie rozwija-
my się w Rumunii. Poza wymienionymi, pro-
dukty FERRO są sprzedawane w około 20 
krajach Europy Wschodniej i Zachodniej, 
dlatego planując ekspansję na kolejne rynki 
nasza oferta musi być konkurencyjna. W tym 
celu ubiegaliśmy się o najwyższe europej-
skie wyróżnienie w zakresie ekologii – certyfi-
kat EU Ecolabel dla baterii oszczędzających 
wodę: Cassino VerdeLine, Veneto VerdeLine 
i Genova VerdeLine. W styczniu 2014 roku, 
w wyniku pomyślnie zakończonego proce-
su certyfikacji, FERRO stało się pierwszą eu-
ropejską firmą z Certyfikatem EU Ecolabel: 
PL/040/001/01, przyznanym w kategorii: ar-
matura sanitarna. To powód do radości  
i dumy nie tylko dla FERRO, ale i dla nasze- 
go kraju, którego udział w składanych  
wnioskach jest niewielki.

Jak w praktyce sprawdza się model  
spółki giełdowej w wypadku Ferro?
Wejście na giełdę było starannie przygoto-
wanym, kolejnym krokiem w rozwoju spółki, 
dlatego liczyliśmy się ze wzrostem wymagań, 
które objęły wszystkie obszary działalności 
Grupy. Transparentne finanse, wiarygodna 
polityka informacyjna, dbałość o reputację, 
odpowiedzialność przed nowymi interesa-
riuszami, czyli właścicielami akcji – wymaga-
ły spełnienia najwyższych standardów zarzą-
dzania. Wydaje mi się, że FERRO odnalazło 
się w tym modelu bardzo dobrze, co po-
twierdzają instytucje finansowe. Jak pokaza-
ły 4 lata obecności na GPW, radzimy sobie  
z tym wyzwaniem doskonale.  
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Na majowych Targach Książki, które 
odbyły się na Stadionie Narodowym 
w Warszawie nagrodzono najlepsze 
książki w poszczególnych działach te-
matycznych.
Za najlepszą akademicką książkę 
techniczną jury uznało podręcznik au-
torstwa prof. Bogdana Mizielińskiego 
i dr. Grzegorza Kubickiego „Wentyla-
cja pożarowa - oddymianie” i nagro-
dę wręczyło wydawnictwu WNT. 
Książka skierowana jest do szerokie-
go grona odbiorców m.in studentów 
uczelni technicznych o specjalności 
instalacji sanitarnych oraz szkół pożarniczych, 
a także wszystkich uczestników procesu inwe-
stycyjnego: architektów, projektantów insta-
lacji bezpieczeństwa pożarowego, inspekto-
rów nadzoru budowlanego i rzeczoznawców 
bezpieczeństwa pożarowego. 
Na 370 stornach podręcznika zawarte zo-
stały informacje dotyczące podstaw teore-
tycznych niezbędne dla zrozumienia proce-
sów towarzyszących pożarom w obiektach 
budowlanych takich jak wymiana ciepła, 
dymotwórczość, emisja i zagrożenie dymem 
oraz przepływ dymu w budynku. Opis zja-
wisk fizycznych stanowi wstęp do omówienia 
zasad funkcjonowania, projektowania i wy-
konania różnego typu systemów wentylacji 

pożarowej, stosowanych w ochronie szerokiej 
grupy obiektów budowlanych (obiektów 
wielkokubaturowych, wielokondygnacyj-
nych, atriów, garaży zamkniętych i tuneli 
drogowych). W końcowej części podręcznika 
znaleźć można szereg praktycznych informacji 
dotyczących elementów systemu wentylacji 
pożarowej oraz wymagań odnośnie wykona-
nia, odbiorów i nadzoru nad tego typu instala-
cjami.
Książka jest kompleksowym podręcznikiem 
przedmiotu wentylacja pożarowa i jako taka 
powinna znaleźć miejsce w bibliotece każ-
dego inżyniera budownictwa oraz osoby od-
powiedzialnej za bezpieczeństwo pożarowe 
obiektów budowlanych.   

„Wentylacja pożarowa – oddymianie” 
nagrodzona na Targach Książki 

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
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 Termostatyczne zawory mieszające w instalacjach wody użytkowej

Zadaniem termostatycznych zaworów mie-
szających ciepłej wody użytkowej jest za-
pewnienie wypływu wody o stałej tem-
peraturze, zadanej przez użytkownika lub 
eksploatatora, niezależnie od zmieniających 
się warunków i parametrów w instalacjach 
zasilających wody zimnej i gorącej. Nastawa 
odpowiedniej temperatury zmieszania od-
bywa się na pokrętle, możliwa jest regulacja 
w zależności od wybranego produktu w róż-
nych zakresach, przykładowo w zakresie  
30-65°C. Element termostatyczny charakte-
ryzuje wysoka czułość, co pozwala zapew-

nić wysoką sprawność regulacji również przy 
małych przepływach. Nastawiona wartość 
może zostać zablokowana i zaplombowa-
na w celu ochrony przed ingerencją osób do 
tego nieuprawnionych.

Działanie 

Woda zmieszana opływa element termosta-
tyczny zintegrowany w zaworze tak, że moż-
liwe jest uzyskanie stałej temperatury wypły-
wającej wody.
Element termostatyczny koryguje na bieżą-

co strumienie przepływającej zimnej i gorą-
cej wody, dzięki czemu uzyskujemy bardzo 
dokładną regulację i precyzyjnie zmieszaną 
temperaturę wynikową.
Mieszacze termostatyczne wyposażone są  
w blokadę antypoparzeniową, w celu ochro-
ny przed ewentualnym oparzeniem wypływ 
z urządzenia jest samoczynnie odcinany  
w przypadku zaniku zimnej wody w instalacji.

Zastosowanie

Główny obszar zastosowania termostatycz-
nych zaworów mieszających to instalacje 
wody użytkowej: 

• na przewodzie 
wody użytkowej  
za wymiennikiem 
ciepła, kotłem lub 
podgrzewaczem,  
w celu zmieszania 
wody i uzyskania od-
powiedniej tempera-
tury na potrzeby całe-
go budynku lub całej 
instalacji.
Zastosowanie termo-
statycznego zawo-
ru mieszającego jest 
wręcz konieczne np. 
w instalacjach z so-
larnym podgrzewem 
wody. W biwalentym 
zasobniku wody użyt-
kowej w zależności 

od warunków atmosferycznych temperatu-
ra może dochodzić do 100°C. Jest to tem-
peratura zbyt wysoka, aby bez domieszania 
wprowadzić ją w instalację wody użytkowej; Przestrzegamy zasad i... zawory pracują poprawnie

Aby zapewnić prawidłową pracę instala-
cji wyposażonych w termostatyczne za-
wory mieszające, pamiętać należy o kilku 
aspektach:
• ciepła woda dopływająca do zaworu 
mieszającego musi być o około 10°C wyż-
sza niż średnia temperatura zmieszana; 
• zimna woda  dopływająca do zaworu 
mieszającego musi mieć co najmniej  
10°C mniej od oczekiwanej temperatury 
zmieszania; 
• ciśnienia po stronie zimnej i gorącej 
wody powinny być na zbliżonym lub iden-
tycznym poziomie. 
W przypadku silnego zmineralizowania 
wody zaleca się zastosowanie urządzeń 
uzdatniających w celu ochrony armatu-
ry i rur przed uszkodzeniem wzgl. przed za-
kłóceniami ich funkcjonalności. Dotyczy 

to zwłaszcza tzw. gorącej części instalacji, 
która narażona jest na osadzanie się ka-
mienia znacznie bardziej, niż część zimna. 
Należy przy tym przestrzegać obowiązują-
cych norm i wymogów.

W przypadku montażu w instalacji z cyrku-
lacją zaleca się montaż zaworu stopowe-
go, zapobiegającego wystąpieniu prze-
pływu wody w niepożądanym kierunku. 
Na dopływie ciepłej i zimnej wody zale-
ca się montaż filtra siatkowego, który za-
pobiegnie zakłóceniom pracy spowodo-
wanym nieczystościami niesionymi przez 
wodę.
W celu zapewnienia bieżącej kontroli tem-
peratury wody zmieszanej rozważyć moż-
na montaż kształtki termostatycznej, wy-
posażonej w termometr.

1  Przykład instalacji, w której termostatyczny zawór mieszający 
zamontowany został w kotłowni budynku za biwalentnym  
zasobnikiem ciepłej wody

http://www.instalreporter.pl
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• przed kilkoma punktami czerpalnymi,  
w szachcie przed pokojem hotelowym,  
salą szpitalną.
Łatwo wyobrazić sobie celowość takiego 
rozwiązania. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i wymogami, w instalacjach ciepłej 
wody użytkowej szczególnie obiektów uży-
teczności publicznej powinna być przepro-
wadzana okresowa dezynfekcja termiczna. 

Jest to ważne w przypad-
ku dużych obiektów, ze 
względu na dużą objętość 
wodną rur i armatury,  

a tym samym duże ryzyko kolonizacji bakte-
riami Legionnella i innymi.
W obiektach mieszkalnych zaleca się prze-
prowadzanie dezynfekcji termicznej czyn-
nikiem o odpowiedniej temperaturze nie 
niższej niż 70°C. Zwykle wykonawcy czy pro-
ducenci urządzeń grzewczych przewidują 
dezynfekcję w porze nocnej. Niestety w hote-
lu czy szpitalu nie można wykluczyć, że gość 
hotelowy czy pacjent szpitala będzie chciał 
skorzystać z instalacji również w godzinach 
nocnych. Zawory mieszające, przykłado-
wo typ Brawa Mix, zamontowane przed salą 
szpitalną, pokojem hotelowym, zapewniają 
pewną ochronę przed poparzeniem, również 
w trakcie odbywającej się dezynfekcji czy 
braku dopływu zimnej wody; 

• przed jedną umywalką.
Zastosowanie to wykorzystywane jest np.  
w żłobkach, itp. obiektach, gdzie wymaga-
na jest odpowiednio niska temperatura zmie-
szania w konkretnym punkcie czerpalnym. 
Termostatyczne zawory mieszające poja-
wiają się coraz częściej w instalacjach wody 
użytkowej. Podyktowane jest to głównie co-
raz większą uwagą jaką przypisuje się higie-
nie instalacji wodnych oraz komforcie i bez-
pieczeństwie użytkowników. 

Dodatkowo termostatyczne zawory mieszają-
ce mogą zostać zastosowane w instalacjach 
grzewczych jako ogranicznik temperatury  
w systemach ogrzewania płaszczyznowego 
jak np. na schematach (rys. 3 ).

Odpowiedzi udzieliła:
Joanna Pieńkowska
Doradca techniczny
Oventrop

 O czym należy pamiętać podczas 
    wymiany starego podgrzewacza  
    wody przepływowej na nowy?

Obecnie w Polsce gazowe podgrzewa-
cze wody przepływowej są powszechnie 
używanymi urządzeniami przeznaczony-
mi do grzania wody użytkowej. Wykorzysty-
wane są najczęściej w przypadku, gdy na 
cele centralnego ogrzewania zastosowa-
ne jest odrębne źródło ciepła. Sytuacja ta 
dotyczy przede wszystkim mieszkań w bu-
dynkach wielorodzinnych, które ogrzewane 
są z sieci ciepłowniczej, bądź domów jed-
norodzinnych z odrębnym źródłem na cele 
c.o. Urządzenia te dzięki małym gabary-
tom mogą być zamontowane nawet w po-
mieszczeniach o niewielkiej powierzchni 
użytkowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infra-
struktury „W sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie” Dz.U. 02.75.690 par 172, ku-
batura pomieszczenia, (w przypadku zainsta-
lowania podgrzewacza wody przepływowej) 
nie powinna być mniejsza niż:
- 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą ko-
morą spalania;
- 6,5 m3 w przypadku urządzeń z zamkniętą 
komorą spalania (turbo).

Przyjmując średnią sprawność urządze-
nia 20-letniego na poziomie 80% przy zuży-
ciu wody dla 4-osobowej rodziny 200 l/dzień, 
koszty podgrzewania wody mogą wynieść 
(przy cenie gazu ziemnego dla taryfy W-2.1: 
2,4 zł/m3 brutto) około 955 zł brutto rocznie. 
W celu porównania dla nowego urządzenia 
ze średnią sprawnością wynoszącą 88% (dla 
tych samych wytycznych), koszty podgrzania 
wody mogą wynieść około 870 zł brutto 
rocznie. Koszty eksploatacyjne dodatkowo  
rosną w przypadku starych podgrzewaczy  
z uwagi na brak modulacji mocy. Starsze urzą-
dzenia są wyposażone w palnik dyżurny (tzw.
„świeczkę”) służący do zapłonu w momencie 
rozpoczęcia poboru wody użytkowej. Palnik 
ten generuje dodatkowe zużycie gazu sięga-
jące nawet 15 m3/miesiąc, zwiększając przez 
to koszty eksploatacyjne. Wymienione wyżej 
cechy obrazują przewagę, jaką mają nowe 
urządzenia nad urządzeniami starszego typu.

Potencjalne problemy  
podczas wymiany

Najczęstsze problemy związane z wymianą 
starego urządzenia na nowe wynikają z:

Gazowe podgrzewacze wody przepływowej są niezwykle trwałymi urządzenia-
mi. Fakt ten wynika po części z krótszego czasu ich pracy w ciągu roku w po-
równaniu np. do kotłów grzewczych jedno- czy dwufunkcyjnych (można przy-
jąć, że czas pracy podgrzewacza jest pięciokrotnie krótszy od pracy kotła 
grzewczego). W warunkach polskich pracuje ok. 1,5 mln starych podgrzewaczy 
wody, których wiek często przekracza 20 lat.

2  Przykład instalacji, w której termostatyczny 
zawór mieszający zamontowany został  
bezpośrednio przed punktem czerpalnym

Rys. 3  Przykłady 
zastosowania 
termostatycznych 
zaworów 
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Miedziany wymiennik ciepła wykonany wg 
nowoczesnej technologii zapewnia wyso-
ką sprawność. Stopień ochrony przeciw-
porażeniowej IP 45 umożliwia instalację 
ogrzewacza na ścianie bezpośrednio nad 
wanną (w strefie 1).
Również podgrzewacze z otwartą komo-
rą spalania będące w ofercie firmy TERMET 
charakteryzują się wysoką sprawnością, 
gwarantują ekonomiczną pracę poprzez 
elektroniczny zapłon bateryjny (TERMAQ 
electronic) lub zapłon z hydrogenerato-
ra (TERMAQ aqua-power) oraz mają pełną 
modulację mocy – zużycie gazu jest pro-
porcjonalne do zapotrzebowania użytkow-
nika na wodę. Komplenty system zabezpie-
czeń gwarantuje spokojną eksploatację. 

Wymieniając stary podgrzewacz wody 
przepływowej na nowe urządzenie, zmniej-
szamy koszty eksploatacyjne, zwiększamy 
bezpieczeństwo użytkowania oraz poziom 
komfortu ciepłej wody użytkowej. 
Poprawiamy również walory estetyczne po-
mieszczenia, w którym nowy podgrzewacz 
jest zainstalowany. Nowe urządzenia cha-
rakteryzują się również mniejszym negatyw-
nym wpływem na środowisko naturalne po-
przez niższą emisję tlenku węgla.

• mniejszych gabarytów nowych  
urządzeń. Wiąże się to z innym rozstawem 
króćców przyłączeniowych, co z kolei wy-
musza przeróbkę instalacji. Mniejsze gabary-
ty wymuszają również przeróbki remontowo-
-budowlane, ponieważ miejsce po starym 
(większym) podgrzewaczu wygląda zazwy-
czaj nieestetycznie; 

• średnic przewodów spalinowych sta-
rych podgrzewaczy – odbiegających czę-
sto od tych wymaganych przez nowe urzą-
dzenia – dlatego nowe przewody muszą 
być odpowiednio dopasowane, bądź wy-
mienione; 

• wymiany systemu spalinowego – zastą-
pienie podgrzewacza z otwartą komorą spa-
lania podgrzewaczem z komorą zamkniętą 
wymusza wymianę starego przewodu spali-
nowego na odpowiedni system powietrzno-
-spalinowy.

Wentylacja… 

Aby zapewnić bezpieczną i sprawną pra- 
cę nowego podgrzewacza, należy spraw-
dzić również poprawność wentylacji na-
wiewno-wywiewnej, która powinna być 

zgodna z wymaganiami polskich norm  
budowlanych.

…nawiewna
W pomieszczeniu, w którym znajduje się 
podgrzewacz powinien znajdować się nie-
zamykany otwór wentylacji nawiewnej  
o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2,  
którego dolna krawędź powinna być 
umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad po-
ziomem podłogi.
Dopuszcza się doprowadzenie powietrza  
zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wy-
posażonych w niezamykany otwór wentyla- 
cji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej  
niż 200 cm2.

…wywiewna (wyciągowa)
W pomieszczeniu, w którym zainstalowany 
jest ogrzewacz powinien znajdować się nie-
zamykany otwór wentylacji wywiewnej o po-
wierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umiesz-
czony możliwie blisko stropu. 

Zalety wymiany starego  
podgrzewacza wody  
przepływowej na nowy

Zastosowanie nowego podgrzewacza z za-
mkniętą komorą spalania (np. firmy TERMET, 
model Aqua Comfort turbo typ G-19-03) po-
zwala w znaczny sposób obniżyć koszty eks-
ploatacyjne. 
Urządzenia nowej generacji mają elektro-
niczny zapłon z jonizacyjną kontrolą pło-
mienia (brak „świeczki” dyżurnej), linio-
wą modulację mocy palnika pozwalającą 
na utrzymywanie stałej temperatury wody. 
Umożliwiają kontrolę temperatury wypły-
wającej wody (ustawianej dwoma przy-
ciskami MAX i MIN) na wyświetlaczu LED. 

Przy instalacji nowego urządzenia 
należy sprawdzić ciąg kominowy, 
ponieważ zdarza się, że dawno 
nieczyszczone kanały spalinowe 
nie gwarantują odpowiedniego 
ciągu, który powinien wynosić dla 
urządzeń z otwartą komorą spala-
nia nie mniej niż 3 Pa i nie więcej 
niż 15 Pa. 

Odpowiedzi udzielił:
Kamil Czajkowski
Specjalista ds. Systemów  
Grzewczych 
Termet

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
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opierający się na zasadzie działania elemen-
tu sprężającego.
Poza tym możemy podzielić sprężarki na in-
werterowe prądu stałego i tradycyjne prą-
du zmiennego o stałej prędkości obrotowej 
wirnika. Nie można tego porównania całko-
wicie oderwać od podziału na typ budowy 

sprężarki, ponieważ tylko spojrzenie na ca-
łość może dać nam odpowiedni obraz – np. 
sprężarka typu scroll jest lepsza od rotacyj-
nej, ale już podwójna rotacyjna inwerterowa 
może będzie lepszym wyborem niż zwykła 
sprężarka scroll. Oczywiście jakość elementu 
jest też zależna od producenta.

Najbardziej efektywną sprężarką jest inwer-
terowa DC scroll. Jej cena jednak jest bar-

Sprawdzamy co jest najważniejsze  
w gruntowych pompach ciepła  

Elementy  
pompy ciepła  
kształtujące COP:  
SPRężARKA (1)

  Xuehua an-matyjasik, Szymon Piwowarczyk

  Podstawowe pojęcia ze względu na po-
jemność artykułu nie zawsze mogły być wy-
tłumaczone. 
Z tego samego powodu poruszone zosta-
ły wyłącznie aspekty dotyczące najważniej-
szych elementów kształtujących COP  
w pompie ciepła tzn.: sprężarki, zaworu  
rozprężnego oraz wymienników płytowych  
i pomp obiegowych. 

Sprężarka

Najbardziej energochłonnym elementem  
w układzie pompy ciepła jest sprężarka.  
W pompach ciepła wykorzystujących cie-
pło zawarte w gruncie najczęściej stosuje się 
sprężarki typu rotacyjnego, podwójnego ro-
tacyjnego (udoskonalenie sprężarki rotacyj-
nej) i typu spiralnego (scroll). Jest to podział 

W prasie branżowej można znaleźć wiele artykułów poświęconych 
efektywności instalacji z pompą ciepła – większość autorów 
skupia się jednak na samej instalacji towarzyszącej pompie ciepła, 
tzn. wymiennikom gruntowym, pompom obiegowym, buforom 
magazynującym… 
Poniższy artykuł dotyka również tematu efektywności, ale od strony 
elementów kształtujących COP w samej pompie ciepła.

1  Różnica pomiędzy sprężarką rotacyjną 
a sprężarką Twin Rotary (podwójna rotacyjna) Jeśli weźmiemy pod uwagę budo-

wę sprężarki, to elementami zwięk-
szającymi efektywność urządzenia 
będą, m.in.: inwerter DC, silnik bez-
szczotkowy, większa liczba par bie-
gunów silnika. 
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Czym jest praca inwerterowa?

Sprężarka nazywana inwerterową cha-
rakteryzuje się możliwością płynnej 
zmienny wydajności pracy. Napięcie 
zasilania sprężarki (standardowe z sie-
ci 230 V AC) zamieniane jest na prąd 
stały o napięciu 300V DC. Za pomocą 
zmiany częstotliwości prądu (w zakresie 
20-120 Hz AC) regulujemy prędkość ob-
rotową wirnika. Widoczne jest to na po-
niższym wzorze:

           
     

  

Gdzie: 
n – prędkość wirnika sprężarki, f – czę-
stotliwość sprężarki, s – to poślizg silnika, 
p – ilość par biegunów. 
Poślizg silnika w przypadku sprężarek in-
werterowych DC wynosi s = 0, w przy-
padku sprężarek AC s = 0,2.

Rys. 2  Budowa  
sprężarki Scroll
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dzo wysoka,  
a doświadcze-
nie w produkcji 
ma jedynie kil-
ka firm na ca-
łym świecie. 
Dobrą alterna-
tywą cenowo-
-jakościową do 
sprężarek in-
werterowych 
DC scroll jest 
sprężarka typu 
inwerterowego 
DC Twin-rotary 
(podwójna ro-
tacyjna). Jest 
to urządze-
nie stosunkowo 
nowe, łączące 
jednak zalety 
niezbyt wygó-
rowanej ceny 
oraz eliminują-
ce wady stan-

dardowych sprężarek rotacyjnych. Kolejne 
w uszeregowaniu będą sprężarki tradycyjne 
scroll i sprężarki tradycyjne rotacyjne. 
Sprężarki typu inweter DC Twin Rotary mają 
kilka cech, które zwiększają ich trwałość  
i efektywność. Dołożenie drugiego tłoka  
w porównaniu do sprężarki rotacyjnej spowo-
dowało większą stabilność pracy. Układ jest 
mniej pulsacyjny, a ponadto został dużo le-
piej wyważony, przez co siły niszczące wał 
napędowy są dużo mniejsze. Jest to odczu-
walne zwłaszcza w przypadku mniejszych 
prędkości, gdzie efektywność sprężarki tego 
typu jest bardzo dobra. Większość producen-
tów sprężarek wybrała ten typ do rozwoju 
urządzeń inwerterowych. Standardowo przyj-

muje się, że sprężarki Twin Rotary mogą pra-
cować w większym zakresie prędkości obro-
towej (15-150 rps, a urządzenia scroll 30-120). 
W przypadku sprężarek typu scroll efektyw-
ność jest mniejsza, jeśli urządzenie pracuje  
w częstotliwości poniżej 65 Hz. 
Sprężarki zwykłe rotacyjne (z jednym tłokiem) 
stosowane są praktycznie wyłącznie w ukła-
dach typu ON/OFF, głównie do podgrzewa-
nia samego c.w.u. Dla zbyt niskich prędkości 
obrotowych wał napędowy może wpadać 
w wibracje, co spowoduje spadek wydajno-
ści i skrócenie życia urządzenia.

Zalety sprężarki inwerterowej DC  
do sprężarki ON/OFF:
- precyzyjna regulacja temperatury wody na 
wyjściu (precyzja sterowania do 0,5°C, w po-
równaniu ON/OFF >2°C) = większy komfort;
- szybsze chłodzenie i grzanie (okresowe 
zwiększenie mocy);
- mniejsze koszty eksploatacji w przypadku 
długotrwałej pracy – kluczem jest wtedy pra-
ca na mniejszej częstotliwości urządzenia, tak 
aby sprężarka pracowała z mniejszą mocą 
(mniejsza moc sprężarki, wielkość wymienni-
ków pozostaje taka sama);
- pompa ciepła może pracować przy niż-
szym napięciu z sieci (do 187V);
- niższy poziom głośności (5-10 dB niższy niż  
w ON/OFF);
- dłuższy czas życia sprężarki (5-8 lat dłużej 
niż w przypadku ON/OFF, szacunkowo ok.  
20 lat);
- niski prąd rozruchowy.  

Rys. 4  Tabela 
przedstawiająca  
wzrost COP
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3   Budowa sprężarki  
Twin-rotary
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Szwedzka  
DOTACJA  
do pomp ciepła NIBE

3000 zł*

Nie wypełniaj wniosków dotacyjnych,  
nie czekaj w kolejce na przyznanie środków,  
nie bądź petentem…  
po prostu zostań klientem  
NIBE-BIAWAR, zarejestruj się na 
biawar.com.pl i sięgnij po dotację! 
*  Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje na www.biawar.com.pl

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.  al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, tel. (085) 662-84-90, fax (085) 662-84-81, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl, infolinia: 0801 003 066  www.biawar.com.pl
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z ciśnienia gazu zawartego w czujniku-pro-
bówce. Probówka napełniona specjalnym 
gazem, umieszczona jest w odpowiednim 
miejscu parowacza, gdzie jego temperatura 
oddziałuje bezpośrednio na czujnik zmienia-
jąc ciśnienie gazu. 
Z drugiej strony membrany przyłożone są siły 
wynikające z wstępnego naprężenia spręży-
ny korygującej oraz ciśnienia czynnika chłod-
niczego wpływającego do parowacza. Tak 
więc, w momencie kiedy różnica tempera-
tur (wartość przegrzania) wzrasta, probów-
ka nagrzewa się, powodując wzrost ciśnienia 
i większy nacisk na membranę – zawór roz-
prężny się zamyka. Jeśli wartość przegrzewu 

jest mała, ciśnienie w probówce spada – za-
wór rozprężny się bardziej otwiera. Ze wzglę-
du na konieczność pokonania własnej po-
jemności cieplnej (zwłaszcza przy szybkich 
zmianach, np. w momencie rozruchu) dosto-
sowywanie do przegrzania jest dokonywane 
z dużym opóźnieniem. Temu opóźnieniu to-
warzyszą duże amplitudy otwarcia zaworu, 
co bardzo wpływa na stabilizację pracy oraz 
efektywność samego urządzenia. 
Drugim problem w przypadku termostatycz-
nych zaworów rozprężnych jest brak liniowej 
zależności pomiędzy temperaturą czynnika 
chłodniczego a ciśnieniem gazu w czujniku 
pomiarowym. W niskiej temperaturze odpa-
rowania wartość przegrzania jest na tyle wy-
soka, że przekracza efektywny zakres regula-

  Jest to kolejny element każdej pompy 
ciepła wpływający na jej efektywność – ze 
względu na skomplikowaną istotę automaty-
ki i mnogość rozwiązań konstrukcyjnych jest 
często pomijalnym w rozważaniach instala-
tora wybierającego urządzenie do instalacji. 
Jednak samo rozpoczęcie porównania na-
leży rozpocząć od wyjaśnienia dwóch pod-
stawowych kwestii związanych z zaworem 
rozprężnym – pojęcia przegrzania gazu (su-
perheat) i dlaczego to przegrzanie jest dla 
nas tak istotne?
Najbardziej efektywne zawory rozpręż-
ne utrzymują wartość przegrzania powy-
żej 0°C, lecz z drugiej strony najniżej, jak to 
jest możliwe. Dodatkowo muszą charakte-
ryzować się dużą stabilnością. Dopasowa-
nie zaworu rozprężnego bardzo wpływa 
na efektywność całego urządzenia. Gene-
ralnie zawory rozprężne można pod wzglę-
dem budowy podzielić na 3 rodzaje: ka-

pilary, zawory termostatyczne i zawory 
elektroniczne.

Kapilary

Praktycznie nie stosowane w fabrycznych 
gruntowych pompach ciepła, dlatego nie 
będziemy ich szerzej opisywać. Czasami jesz-
cze można je spotkać w urządzeniach tzw. 
garażowych, o bardzo niskich współczynni-
kach efektywności. Charakteryzują się bra-
kiem możliwości kontroli, nawet w ograni-
czony sposób. Zupełnie nie nadają się do 
nowoczesnych urządzeń ze sprężarkami in-
werterowymi. 

Zawory termostatyczne

Regulacja zaworu rozprężnego dokony-
wana jest za pomocą membrany. Na górę 
membrany wywierana jest siła wynikająca 

Elementy pompy ciepła kształtujące COP:  
ZAWóR ROZPRężNY (2)

  Xuehua an-matyjasik, Szymon Piwowarczyk

1  działanie zaworu rozprężnego termostatycznego
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Rys. 2  Zawór rozprężny 
termostatyczny – budowa

Pobierz

Czym jest przegrzanie gazu?

Przegrzanie jest różnicą temperatu-
ry pomiędzy parą suchą (nie zawiera 
żadnych cząsteczek cieczy) przegrza-
nego czynnika chłodniczego w paro-
waczu do temperatury wrzenia cieczy 
czynnika chłodniczego w konkretnym 
ciśnieniu. Dla porównania: woda przy 
ciśnieniu jednej atmosfery wrze w tem-
peraturze 100°C. Więc jeśli para wod-
na ma przy tym ciśnieniu 102°C to prze-
grzanie wyniesie 102°C – 100°C = 2°C.

Dlaczego przegrzanie jest tak  
istotne dla pompy ciepła?
Jeśli przegrzanie będzie mniejsze niż 
0°C, będzie to oznaczało dostanie się 
nieodparowanego czynnika chłod-
niczego (w stanie cieczy) do sprężar-

ki. Zassanie cieczy przez sprężarkę jest 
bardzo szkodliwe i prowadzi do jej znisz-
czenia lub zmniejszenia jej żywotności. 
W języku angielskim to zjawisko nazwa-
ne jest Liquid Strike i uważane za jedno 
z najbardziej niebezpiecznych dla pra-
widłowego funkcjonowania układu. Z 
drugiej strony jeśli przegrzanie jest za 
duże, to sprężarka i tak nie jest w stanie 
przełożyć tego na większą efektywność 
pompy ciepła, jednocześnie blokując 
kolejnej dawce czynnika odparowa-
nie. W skrajnych sytuacjach zbyt wyso-
ka temperatura przegrzania doprowa-
dzi do alarmów wysokiego ciśnienia.
Częste zmiany wartości przegrzania 
(pulsacja) prowadzą do niestabilnej 
pracy układu i jego niskiej efektywności.

http://www.instalreporter.pl
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cji. W takim przypadku zawór termostatyczny 
nie jest lepszy niż kapilara.
W przypadku gruntowych pomp ciepła za-
wory tego typu można spotkać dość często, 
zwłaszcza w budżetowej półce służącej wy-
łącznie do ogrzewania. W przypadku pomp 
ciepła wykorzystywanych również do chło-
dzenia i pomp ciepła o wyższych współczyn-
nikach efektywności najczęściej stosuje się 
już zawory elektroniczne.

Zawory elektroniczne  
– najnowsza generacja

Napęd elektronicznego zaworu rozprężne-
go może być dokonywany w różny sposób, 
jednak najczęściej wybieranym jest silni-
czek krokowy. Regulacja postępuje według 
następującego schematu: układ sterujący 
pompą ciepła za pomocą czujników w sys-
temie chłodniczym bada aktualny stan pra-
cy. Po obliczeniach wynikających z algoryt-
mu wysyła sygnał do silniczka krokowego, 
powodując jego zamknięcie lub otwarcie. 
Częstotliwość oraz liczba impulsów decydu-
je o szybkości otwierania lub zamykania się 
zaworu. 
Generalnie wyróżnić można kilka typów 
sterowania zaworem rozprężnym:
- sterowanie liniowe – opierając się na in-
formacji zwrotnej o wartości przegrzania, ste-
rownik reguluje zawór w stałych krokach  
w stałym okresie regulacji. Ten sposób jest 
najprostszy i najtańszy (brak dodatkowego 
kontrolera zaworu rozprężnego). Charaktery-
zuje się sporą niedokładnością i dużym opóź-
nieniem do stanu faktycznego. W przypadku 
pomp ciepła ze sprężarkami inwerterowymi 
ten sposób jest nie do przyjęcia. 
- sterowanie z bazy danych – opierając się 
na badaniach i wykonanych testach przez 
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3  Pokazanie stabilizacji w sterowaniu  
zaworem rozprężnym typu termostatycznego  
i elektronicznego. 
Źródło: artykuł EXPERImEnTal RESEaRCH On 
COnTROl mETHOdS OF ElECTROnIC EXPanSIOn 
ValVE In HEaT PumP WaTER HEaTER SySTEm – 
Shanghai Jiaotong university, 2002

4  Zmiana COP w zależności od zastosowanego 
zawory rozprężnego
Źródło: artykuł EXPERImEnTal RESEaRCH On 
COnTROl mETHOdS OF ElECTROnIC EXPanSIOn 
ValVE In HEaT PumP WaTER HEaTER SySTEm – 
Shanghai Jiaotong university, 2002

Pozycja Kapilara Termostatyczny  
zawór rozprężny

Elektroniczny  
zawór rozprężny

Adaptacja do zmian 
parametrów pracy nie dobra b. dobra, może być użyty do 

ogrzewania I chłodzenia

Jak kontroluje 
przepływ czynnika

opór 
przepływu
(długość 
kapilary)

zawór
zawór, większy zakres 

regulacji niż zawór rozprężny 
termostatyczny 

Zakres regulacji 
przepływu znikomy średni duży

Możliwość 
dynamicznej  
korekcji nastaw

brak brak możliwe

Odpowiedź na zmiany 
parametrów systemu brak z dużym opóźnieniem  

i niestablinością
szybko, dobra stabliność  

(w zależności od sterowania)
Złożoność budowy bardzo proste umiarkowana złożona

Możliwość zmiany 
obciążenia brak

możliwość bardzo 
małych zmian, nie 

nadają się do inwetera
tak

Wartość COP niska dobra b. dobra, zwłaszcza w niskich 
temperaturach parowania

Koszt bardzo mały niski

wysoki, cena zakupu 
najlepszych może być 

wyższa nawet o 300-400  
razy niż zaworu 

termostatycznego

Zastosowanie  
w pompach ciepła

tylko 
budżetowe 

pompy ciepła 
basenowe

większość pomp 
ciepła basenowych, 
część pomp ciepła 
c.w.u., budżetowe 

pompy ciepła do c.o. 
(nie nadaje się do 

inwerterowych sprężarek)

ze względu na cenę 
stosowany w wyższej półce 

urządzeń, czyli w wyższej 
klasy pompach ciepła 
do c.w.u., basenowych 
i c.o.; we współpracy ze 

sprężarkami inwerterowymi 
jest koniecznością

Tabela Różnice pomiędzy 3 typami stosowanych zaworów rozprężnych: kapilarą, 
termostatycznym i elektronicznym zaworem rozprężnym

Linia idealna

Elektroniczny

zawór rozprężny

Termostatyczny

zawór rozprężny

Kapilara

Wielkość przepływu czynnika przez zawór

M
oc pom

py ciepła

5  dopasowanie otwarcia zaworu rozprężnego do wymagania wynikającego z mocy 
pompy ciepła
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producenta, baza danych zawierająca wiel-
kość otwarcia zaworu rozprężnego jest zapi-
sana w sterowniku urządzenia. Jeśli baza da-

nych obejmuje wszystkie stany, ten sposób 
może być bardzo dokładny. Minusem jest 
brak elastyczności systemu i duże koszty pro-
wadzenia wielu badań.
- sterowanie PiD – proporcjonalno-całkują-
co-różniczkowy regulator jest najbardziej po-
pularną drogą sterowania zaworem w urzą-
dzeniach tego typu. Jest dokładny, prosty  

i dostosowany do różnych warunków. Minu-
sem jest, że informacja o temperaturze paro-
wania nie jest liniowa, PID może nie być sta-
bilny. Przykładowe próbkowanie musi być 
wprowadzone na podstawie badań produ-
centa.
- zaawansowane sterowanie Fuzzy – wpro-
wadza do kalkulacji nie tylko temperatu-
rę parowania, ciśnienie ssania i zmiany prze-
grzania, ale również temperaturę wlotową 
wody ogrzewanej w skraplaczu, temperatu-
rę wlotu czynnika dolnego źródła i częstotli-
wość kompresora w przypadku sprężarek in-
werterowych. Ciśnienie parowania i ciśnienie 

skraplania są bardzo zależne od temperatu-
ry dolnego źródła i temperatury ogrzewanej 
wody, więc system z wyprzedzeniem niejako 
może reagować na otwarcie zaworu rozpręż-
nego. Zastosowanie sterowania Fuzzy może 
zwiększyć COP nawet o 20% w porównaniu 
do systemów, gdzie sterowania Fuzzy nie za-
stosowano.

Na całym świecie prowadzonych jest wie-
le prac badawczych nad elektronicznym za-
worem rozprężnym. Właśnie w tym miejscu 
upatruje się dalszego zwiększenia efektyw-
ności urządzeń w przyszłości.  

Jak obliczyć wartość przegrzania w zaworach rozprężnych?

Jak sama nazwa wskazuje zawór rozpręż-
ny jest elektroniczny, więc do prawidłowej 
pracy potrzebuje sterowania – właśnie 
ono ma duży wpływ na efektywność ca-
łego systemu. 
Można wyszczególnić dwie podstawowe 
metody obliczania wartości przegrzania:
• Metoda T-T (temperaturowa) – wykorzy-
stują ona temperaturę przed kompreso-
rem jako temperaturę nasycenia. Układ 
składa się z dwóch czujników tempera-
tury. Pierwszy zlokalizowany jest w środku 
parowacza, a drugi przed sprężarką (mie-
rzy temp. ssania). Wartość przegrzania wy-
nika z równania:
  
Tprzegrzania = Ttemp.ssania – Ttemp.parowacza

• Metoda P-T (temperaturowo-ciśnienio-
wa) – bardziej dokładny pomiar wartości 
przegrzania (a więc i bardziej efektywny).

Tprzegrzania = Ttemp.nasycenia@ciśnienie ssania – Tparowacza

Ttemp.nasycenia@ciśnienie ssania – temperatura nasy-
cenia jest obliczana na podstawie ciśnie-
nia z tabeli danych zawartych w module 
kontrolującym pracę pompy ciepła.

Metoda typu T-T jest dużo tańsza niż me-
toda P-T. Związane jest to ze stosunko-
wo drogim miernikiem ciśnienia czynni-
ka chłodniczego. W większości urządzeń 
budżetowych stosowana jest metoda T-T. 
Ten pomiar daje niestety jeden problem 
– wartość aktualna przegrzewu nie jest 
prawdziwa. Wartość zmierzona jest tylko 
przybliżoną wartością przegrzania, gdy ci-
śnienie i temperatura zachowują się linio-
wo w określonych warunkach pracy oraz 
gdy stany nie zmieniają się za szybko. Trze-
ba również pamiętać, że czujnik ma swo-
ją bezwładność, która decyduje o czasie 

pomiaru. Tak więc w przypadku urządzeń 
do ogrzewania budynków (w tym pomp 
ciepła typu gruntowego warto stosować 
metodę pomiaru P-T).
Idealna sytuacja w przypadku kontrolo-
wania pracy zaworu rozprężnego byłaby, 
gdyby wartość przegrzania była synchro-
nicznie przeniesiona zgodnie z warunka-
mi pracy systemu chłodniczego w danym 
momencie oraz cały czas utrzymywa-
na stabilnie. Jednak w rzeczywistości za-
wór rozprężny zawsze działa z opóźnie-
niem. Na początku moduł sterujący zbiera 
informacje z systemu, następnie robi obli-
czenia i wysyła odpowiedni komunikat do 
napędu zaworu rozprężnego. W tym mo-
mencie w systemie chłodniczym następu-
ją zmiany związane ze zmianą ustawień. 
Moduł sterujący odczytuje nowe warto-
ści pomiarowe i wysyła korekty nastaw do 
zaworu. Jeśli te zmiany będą zbyt częste, 

układ stanie się niestabilny i przez to bar-
dzo mało efektywny, natomiast jeśli będą 
zbyt wolne, zawór przestanie spełniać swo-
ją funkcję. Dokładny algorytm pracy elek-
tronicznego zaworu rozprężnego działa tak, 
żeby zachować system jak najbardziej sta-
bilny i efektywny – sposób, w jaki się to dzie-
je, jest już tajemnicą każdego producenta.

40 bar 3°C

Kontroler

zaworu

Aktualne przegrzanie 1 °C

Aktualna temp.

4 C°

Pomiar przegrzania metodą P/T

6  Schemat pomiaru przegrzania metodą P/T
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Rys. 7  Budowa 
zaworu rozprężnego 
elektronicznego
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Elektroniczny zawór rozprężny (EXV) 
daje możliwość płynnej regulacji 
(najczęściej 5-115% nominalnego 
przepływu). Sama regulacja rów-
nież jest bardziej dokładna niż  
w zaworach termostatycznych, 
więc stabilność, a co za tym idzie 
efektywność również jest większa.
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naniu do wymienników płaszczowo-ruro-
wych również stosowanych w pompach cie-
pła, są:
a) wielkość – wymienniki płytowe o tej samej 
mocy grzewczej zajmują 1/3 do 1/6 wielkości 
co wymienniki rurowe, oraz ważą proporcjo-
nalnie 1/2-1/5. Przez to koszty zużycia mate-
riałów są mniejsze. Dodatkowo w wymienni-
ku o mniejszej kubaturze będzie mieścić się 
mniej czynnika chłodniczego – 1/5-1/7 w po-
równaniu do wymiennika rurowego;
b) wyższa efektywność – dla tej samej po-
jemności i przepływu, efektywność wymien-
nika płytowego jest 2-5 razy większa niż wy-
miennika płaszczowo-rurowego.

Zdolność przewodzenia ciepła dla cieczy  
i gazu zależy od powierzchni kontaktu i turbu-
lencji czynnika. W pobliżu ścianek wymiennika 
można zawsze zaobserwować część medium 
tworzącą cienką warstwę (film), która przepły-
wa w sposób laminarny. To zjawisko zmniejsza 
przepływ ciepła przez ściankę, a więc rów-
nież efektywność wymiennika. Jeśli chcemy 
zwiększyć więc efektywność należy spowodo-
wać, żeby ta warstwa była jak najmniejsza.

Dużą turbulencję można osiągnąć poprzez 
zwiększenie zakłóceń w przepływie, a więc 
chropowatą powierzchnię, małe rowki pona-
cinane wzdłużnie i zastosowanie płynów o ni-
skiej lepkości. Osiągnięcie wysokiej prędkości 
przepływu i niewielkiego rozmiaru wymienni-
ka związane jest ze spadkiem ciśnienia w wy-
mienniku. Projektant musi więc dobrać wy-
miennik, w którym spadek ciśnienia będzie 
mniejszy niż zakładany projektowo, jednak 
o maksymalnej efektywności wymiany cie-
pła. Efektywność wymiany ciepła jest rów-
nież zwiększona w momencie, gdy grubość 
ścianki jest jak najmniejsza. Najlepsi produ-

cenci stosują materiały i rozwiązania tech-
niczne zapewniające odpowiednią wytrzy-
małość wymiennika, jednocześnie grubość 
ścianki ograniczając do minimum.

Wymienniki płytowe są łatwe do zaadap-
towania w przypadku różnych przepływów. 
Zbudowane są z wielu płyt z różnej głęboko-
ści wyżłobieniami lub żebrami, które są skie-
rowane pod różnym kątem. Poprzez odpo-
wiednie zaprojektowanie takiego układu 

  Wymienniki ciepła  
(parowacz i skraplacz)

W gruntowych pompach ciepła najbardziej 
popularne jest stosowanie jako parownika  
i skraplacza dwóch lutowanych wymienni-

ków płytowych. Wymagania stawiane wy-
miennikom stawiane są głównie na ich od-
porność na wysokie ciśnienie i temperaturę 
w skraplaczu oraz w parowaczu (w momen-
cie odwróconej pracy w trybie chłodzenia). 
Zaletami wymienników płytowych w porów-

Elementy pompy ciepła kształtujące COP:  
WYMIENNIKI CIEPŁA  
ORAZ POMPA OBIEGOWA  
WODY/GLIKOLU (3)

  Xuehua an-matyjasik, Szymon Piwowarczyk

Rys. 3  Różne typy 
wymienników 

Pobierz

2  W zaawansowanych urządzeniach stosuje 
się specjalnie zaprojektowane wymienniki 
asynchroniczne, które charakteryzują się 
inną budową w zależności od procesu, 
który na danym etapie się dokonuje
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producenci wymienników płytowych są  
w stanie dopasować się do optymalnego 
przepływu cieczy, gazu lub mieszaniny dwu-
składnikowej tak, żeby efektywność wymiany 
ciepła była jak najwyższa.
Istnieją dwa możliwe przepływy czynników 
poprzez wymienniki płytowe – współ- i prze-
ciwprądowy. Częściej stosowany jest prze-
pływ czynników w przeciwprądzie, ponie-
waż w taki sposób możemy uzyskać większą 
średnią logarytmiczną różnicę temperatury 
(LMTD).
Ważnym aspektem w przypadku wymienni-
ków jest również zabezpieczenie przed za-
marznięciem czynnika dolnego źródła  
w przypadku zbyt małego przepływu lub 
jego całkowitego braku.

Pompa obiegowa wody/glikolu 

W gruntowych pompach ciepła zastosowa-
ne są najczęściej pompy obiegowe AC ze 
stałą prędkością. Obecne ustawodawstwo 

zmienia podejście w tej kwestii, zobowiązu-
jąc do używania w tych urządzeniach pomp 
elektronicznych. Jest to związane z faktem, 
że pompy obiegowe pod względem poboru 
energii zajmują drugie miejsce po sprężarce. 
Dlatego trend rynku idzie w kierunku pomp 
ciepła z regulacją PWM, która jest określona 
za pomocą różnicy temperatury wlotu i wylo-
tu glikolu/wody ze skraplacza. Niższe obroty 
wiążą się w takim przypadku z mniejszą kon-
sumpcją energii elektrycznej. Jeśli sterowa-
nie PWM pompy obiegowej jest powiązane 
ze sprężarką inwerterową, COP będzie zna-
cząco wyższe niż w przypadku zastosowania 
pompy ze stałymi obrotami.
Jednego punktu powinniśmy być pewni – 
od wielkości temperatury parowania zależy 
efektywność całego systemu. Nie możemy 
patrzyć tylko na różnicę temperatury wlotu-
-wylotu glikolu/wody ze skraplacza. Dolne 
źródło musi być tak wykonane, aby zapew-
nić odpowiednią temperaturę parowania. 
Wpływ różnicy temperatury parowacza oraz 
samej temperatury wylotu czynnika ze skra-
placza został pokazany na schemacie 7 .

Możemy zaobserwować, że temperatura wy-
lotowa ze skraplacza ma dużo wyższy wpływ 
na system COP, niż różnica temperatury skra-
placza. Zwiększenie różnicy temperatury po-

W zastosowaniach wymiany ciepła 
powodujących przemianę fazową 
(procesy parowania i skraplania  
w gruntowej pompie ciepła) wymien-
nik płytowy powinien być umiesz-
czony pionowo z wylotem strumienia 
gazu czynnika chłodniczego do góry 
oraz wylotem skroplonego czynnika 
do dołu. Wymiennik ciepła wyposa-
żony w kryzę może zwiększyć ciśnie-
nie wlotu cieczy lub mieszaniny gazu 
i cieczy oraz spowodować turbu-
lencję przepływu. Dzięki temu pa-
rownik w funkcji chłodzenia może 
zwiększyć swoją efektywność. 

Moc wymiennika a przepływ 
przeciw- i współprądowy
Moc wymiennika wyliczana jest wg. 
wzoru:

Q = K × A × LMTD

Q – Moc wymiennika (W)
K – Współczynnik przenikania ciepła  
(większy w przypadku przepływu  
turbulentnego [W/(m2 × K)]
A – powierzchnia wymiany ciepła [m2]
LMTD – średnia logarytmiczna różnica  
temperatury

Jeśli średnia logarytmiczna różnica 
temperatury jest większa, oznacza to, 
że do prawidłowej pracy wystarczy 
mniejszy wymiennik ciepła (co oznacza 
również mniejsze koszty). Również warto 
zauważyć, że współprądowy przepływ 
charakteryzuje się dużym gradientem 
temperatury na wejściu do wymienni-
ka, co powoduje szybkie odparowanie 
czynnika już na początku wymiennika. 
W takim przypadku nie wykorzystujemy 

całego wymiennika, więc efektywność 
całkowita jest mniejsza. 
W przypadku gruntowych pomp cie-
pła, gdy urządzenie jest dostosowane 
zarówno do ogrzewania, jak i chłodze-
nia (a więc parownik w trybie ogrzewa-
nie będzie odbierał ciepło od dolnego 
źródła, a w trybie chłodzenia będzie 
oddawał ciepło jako skraplacz). W tym 
momencie przepływ wody/glikolu bę-
dzie odbywał się w taki sam sposób jak 
przy ogrzewaniu, a czynnik chłodniczy 
będzie płynął w odwrotnym kierunku. 
W tym momencie od projektanta zale-
ży, czy głównym celem pompy ciepła 
jest ogrzewanie czy chłodzenie (wybór 
przepływu przeciwprądowego będzie 
lepszy pod względem efektywności). 
Jeśli jednak bardzo zależy nam na uzy-
skaniu wysokich efektywności zarówno  
w ogrzewaniu, jak i chłodzeniu, czasa-
mi stosuje się również specjalne grupy 
pompowe powodujące zmianę prze-
pływu wody/glikolu.  

100°C

60°C

0°C

70°CΔA

ΔB

LMTD=53,6°C

100°C

60°C

0°C

70°CΔA
ΔB
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4  Porównanie średniej logarytmicznej różnicy temperatury (lmTd) w przypadku 
przepływu przeciw- i współprądowego
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Rys. 6  Wymiennik ciepła  
z kryzą i bez
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między wlotem i wylotem pomiędzy 4 a 9°C 
daje nam wzrost COP o 5%, a zwiększenie 
wylotu medium schładzanego z 5 do 8°C 
daje nam wzrost COP aż o 17%.
Cała sztuka w tym przypadku polega na 
znalezieniu optymalnych nastaw związanych 
z przepływem, różnicy temperatury wlotu-
-wylotu skraplacza oraz optymalnej tempe-
ratury wychodzącej ze skraplacza pom-
py ciepła – i jest to zależne od producentów 
urządzeń, ale i instalatorów, którzy na dolne 
źródło mają duży wpływ.

Podsumowanie

Po przeczytaniu artykułu możemy być pewni 
jednego – na efektywność COP pompy cie-
pła wpływa naprawdę dużo czynników – na-
wet w tak obszernym artykule zostało omó-
wionych zaledwie część z nich, w dodatku  
w skróconej formie. Czym się kierować w wy-
borze urządzeń, które będą montowane u in-
westorów? Na pewno cena zawsze będzie 

odgrywała znaczącą rolę, ale należy pamię-
tać również o jakości i efektywności oferowa-
nych urządzeń. 
Z punktu widzenia instalatora i inwestora do-
brą wiadomością jest dobiegający koń-
ca proces akredytacyjny Europejskiego Sto-
warzyszenia Pomp Ciepła EHPA dla COCH 
w Kraków. W tym momencie w Polsce nie 
ma akredytowanego, niezależnego labo-
ratorium, które nadawałoby znak jakości 
urządzeniom oferowanym na polskim ryn-
ku (analogia do Solar Keymark na rynku ko-
lektorów słonecz-
nych). Powstanie 
tego laboratorium 
powinno spowo-
dować większą 
transparentność 
porównywanych 
ofert, co ostatecz-
nie stanie się ko-
rzyścią dla wszyst-
kich.  
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tel.: 58 698 20 00, faks: 58 698 20 01

e-mail: gdynia@hydro-tech.pl

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

Sprawdź szczegóły na www.PromocjePompy.pl
7  Zależność pomiędzy różnicą temperatury dolnego źródła na 
parowaczu, temperaturą wylotu dolnego źródła z parowacza oraz 
współczynnikiem efektywności pompy ciepła
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Szkolenie z zakresu programów doboru Ratus II, Akuair, Kompakt, Verso i LatsCAD, organizowane 
przez firmy Ventia i  LG Electronics Polska odbędzię się 3 lipca we Wrocławiu w Akademii Klimaty-
zacji LG, ul. Szwedzka 5a, 55-040 Bielany Wrocławskie. Uczestnictwo jest bezpłatne. Liczba miejsc 
ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu mogą wziąć udział maks. 2 osoby z jednej 
firmy. Zgłoszenia udziału, wraz z danymi uczestników (imię i nazwisko, firma, telefon kontaktowy) 
proszę przesyłać na adres: Krzysztof Deniszewski, tel. 501 141 807, krzysztof.deniszewski@ventia.pl. 
Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów technicznych oraz programy doboru na temat 
prezentowanych produktów marki LG, KOMFOVENT oraz STAVOKLIMA. Więcej

Programy doboru urządzeń HVAC
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  Oszczędności 
Wśród wielu rozwiązań zastosowanych w tym 

urządzeniu warto wspomnieć o zastosowaniu 
energooszczędnych pomp obiegowych wbu-

dowanych w urządzenie. Pobór energii elek-
trycznej podczas ich pracy jest kilkukrotnie niż-
szy niż tradycyjnych pomp stopniowanych, 
co wpływa na niższe zużycie energii całe-
go urządzenia podczas pracy. Jednocześnie 
w pompach ciepła Logatherm zastosowa-
na została nowa substancja robocza: czynnik 
chłodniczy R410A, którego sprężanie wyma-
ga mniejszego nakładu pracy (mniejszy po-
bór energii), co również wpływa na oszczęd-
niejszą pracę. Elementy wymagające izolacji 
zostały zaizolowane, co zapobiega utracie 
ciepła do otoczenia. Sterowanie pompą cie-
pła również odgrywa znaczącą rolę w gene-
rowaniu oszczędności. Urządzenie ma funkcję 
autoadaptacji obrotów pompy obiegowej po 
stronie skraplacza, zapewniając optymalny 
odbiór ciepła, a w konsekwencji uzyskiwanie 
najwyższego możliwego współczynnika efek-
tywności COP. Współczynniki dla urządzeń Lo-
gatherm WPS-1 sięgają wartości 4,8 przy pa-
rametrach 0/35 wg EN 14511.

Trwałość i żywotność
Duży nacisk położno w tym segmencie na 
zapewnienie trwałości obiegu chłodniczego 
– serca pompy ciepła. Sprężarka zamocowa-
na jest za pomocą elastycznych podkładek 
do „pływającej” podstawy, która powodu-
je tłumienie wibracji, które są bardzo częstą 
przyczyną mikropęknięć w układzie chłodni-
czym i ucieczki czynnika chłodniczego. Każ-
da pompa ciepła zanim wyjedzie z fabryki 
jest sprawdzana i regulowana indywidualnie, 
co gwarantuje jej prawidłowe działanie. Do-
datkowo, aby zapobiec przedostawaniu się 
zanieczyszczeń do urządzenia, jakie może ze 
sobą nieść płyn z dolnego źródła lub instala-
cji c.o., każda z pomp standardowo wyposa-
żona jest w zawory z wbudowanymi filtrami, 
których czyszczenie nie wymaga żadnych 

dodatkowych 
narzędzi, a ilość 
ubytku płynu  
w czasie czysz-
czenia jest bar-
dzo niewielka. 
Urządzenie jest 
wyposażone rów-
nież w tzw. mięk-
ki start, czyli ele-
ment obniżający 
prąd rozruchowy, 
który zapobiega 
przeciążeniom in-
stalacji elektrycz-
nej, co wpły-
wa również na jej 
trwałość. 

Cicha praca
Oprócz wcześniej 
opisanego wy-
tłumienia wibra-
cji na układzie 
chłodniczym, za-
stosowano jesz-
cze inne rozwią-
zania, które mają sprawić, że pompa ciepła 
nie będzie zakłócała ciszy domowników. 
Sprężarka ma płaszcz wytłumiający, a obu-
dowa pokryta jest z każdej strony pianką 
wytłumiającą hałas. Wewnątrz WPS połą-
czenia hydrauliczne są elastyczne, zapobie-
gające przenoszeniu się wibracji na insta-

Nowa generacja 
pomp ciepła serii WPS-1

  Grzegorz Łukasik

Gruntowe pompy ciepła marki Buderus logatherm WPS-1 to 
urządzenia zaawansowane technologicznie. Szczególny nacisk przy  
ich produkcji położono na łatwość instalacji, oszczędną pracę, trwałość 
i żywotność urządzenia oraz cichą pracę. Typoszereg obejmuje 
urządzenia od 6 do 10 kW w wbudowanym zasobnikiem c.w.u.  
185 litrów oraz od 6 do 17 kW bez zasobnika.

Pompa ciepła logatherm WPS-1
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

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

http://www.instalreporter.pl
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– TWS, w zintegrowanym zasobniku (180 l) 
oraz TGG. 
DHP-H Opti Pro+ została zaprojektowana tak, 
aby poziom głośności był bardzo niski. Jest 
to najcichsze rozwiązanie nie tylko grzewcze, 
lecz także chłodzące. Istnieje także możli-
wość zdalnego sterowania pracą pompy  
(Internet). 
Co jeszcze wyróżnia DHP-H Opti Pro+:
- najwyższy współczynnik efektywności ener-
getycznej COP 5;
- dobry okres zwrotu – koszt inwestycji zwraca 

Z korzyścią dla portfela i dla środowiska 

Gruntowe pompy 
ciepła Danfoss  
typu DHP

  michał mika

  Do domów jednorodzinnych…

…DHP-H 
Pompa ciepła DHP-H (3,5-11 kW) wykorzystu-
je innowacyjną technologię, która zapewnia 
najwyższą roczną wydajność (COP do 4,9).
Dzięki opatentowanej technologii TWS, zin-
tegrowany zasobnik (180 l) warstwowo pod-
grzewa c.w.u. znacznie szybciej i wydajniej niż 
tradycyjne zasobniki płaszczowe. DHP-H jest 
najcichszym rozwiązaniem – 44 dB(A) – nie tyl-
ko grzewczym, lecz także chłodzącym. Istnie-
je również możliwość zdalnej kontroli pracy 
pompy ciepła za pomocą Internetu i bezprze-
wodowej transmisji danych (GSM-GPRS). Ten 
zaawansowany i intuicyjny system kontroli jest 
niezwykle prosty w obsłudze. Wydajność i nie-
zawodność przy niskich kosztach eksploatacji.

…DHP-H Opti Pro+ – jedna z najbardziej 
wydajnych gruntowych pomp ciepła 
Pompa ciepła DHP-H Opti Pro+ wykorzystuje 

technologię Opti, któ-
ra wprowadza elek-
troniczny system kon-
troli prędkości pomp 
obiegowych, zapew-
niający maksymal-
ną efektywność pra-
cy pompy ciepła 
przez cały rok. Pom-
pa ciepła dostoso-
wuje swoją pracę do 
rzeczywistego zapo-
trzebowania na cie-
pło przez budynek.
DHP-H Opti Pro+ 
może produkować 
większą ilość ciepłej 
wody użytkowej przy 
jednoczesnej reduk-
cji zużywania ener-
gii. Jest to możliwe 
dzięki połączeniu 
dwóch opatento-
wanych technologii 

8

podłączenie do instalacji
ciepłej wody użytkowej 

podłączenie do instalacji
centralnego ogrzewania

trójdrożny zawór
przełączający dostarczane
ciepło między centralne
ogrzewanie a ciepłą wodę
użytkową gromadzoną
w zintegrowanym
zasobniku

pompa cyrkulacyjna
instalacji c.o.

elektryczny podgrzewacz
pomocniczy o mocy
3/6/9 kW

izolacja dźwiękochłonna
mająca na celu wyciszenie
komory sprężarkowej

pompa cyrkulacyjna
dolnego źródła

kompaktowa obudowa
o wymiarach: W x Sz x G
1800 x 596 x 690

sterownik kontrolujący pracę 
pompy ciepła (możliwość 

sterowanie 
bezprzewodowe  OnLine) 

zasobnik ciepłej wody 

stali nierdzewnej lub miedzi 
przygotowujący c.w.u. 

wymienniki płytowe ze stali 
nierdzewnej 

sprężarka spiralna typu scroll 

Budowa gruntowej
pompy ciepła serii dHP

Szczegółowa oferta 
gruntowych pomp  
ciepła Danfoss

przejdź

lację grzewczą, a dodatkowo nie wymagają 
montażu poza urządzeniem i nie trzeba pono-
sić z tego tytułu dodatkowych kosztów. Wszyst-
kie elementy zainstalowane są na stalowej ra-
mie, co sprawia, że konstrukcja jest zwarta,  
a każdy element ma swoje stabilne mocowanie. 

Sterowanie 
Pompa ciepła Logatherm WPS-1 pod ką-
tem regulacji ma również wiele możliwości. 
Standardowo pompa ciepła reguluje dwa 
obiegi grzewcze, bez konieczności stosowa-
nia żadnych dodatkowych modułów steru-
jących. Jeśli jest konieczność, można auto-
matykę rozszerzyć jeszcze o dwa dodatkowe 
obiegi grzewcze maksymalnie do 4, a każdy 
z nich pozwala na zastosowanie osobnego 
regulatora pokojowego. Stosując odpowied-
nie akcesoria pompa dodatkowo steruje do-
datkowym źródłem ciepła (kocioł), instalacją 
basenową, instalacją chłodzenia pasywne-
go. Pompy można łączyć w kaskadę. 

Wiele innowacyjnych rozwiązań zastosowa-
nych w urządzeniach Buderus pozwala na za-
pewnienie komfortu eksploatacji urządzeń  
i poprawę efektywności działania całego ukła-
du. W dążeniu do doskonałości nieustannie pro-
wadzimy prace badawcze. Zapraszamy do od-
wiedzania naszej strony www.buderus.pl  

Sterownik HmC 10-1

http://www.instalreporter.pl
http://pl.heating.danfoss.com/Content/C71D346D-1B0E-4955-9A8D-6CC8C7044A54_MNU17543352_SIT18.html
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układów grzewczych, podgrzewacza po-
mocniczego, chłodzenia, c.w.u.  
W przypadku ewentualnego alarmu lub 
zmiany ustawień, system automatycznie wy-
syła powiadomienia w postaci wiadomości 
sms lub e-mail. Pompę ciepła można zinte-
grować także z systemami kontroli i komuni-
kacji sieciowej BMS.
DHP-R Eco jest najlepszym rozwiązaniem 
znajdującym zastosowanie w obiektach 
użytkowych (budynki wielorodzinne, szkoły, 
przedszkole, szpitale, domy pomocy społecz-
nej) oraz w obiektach komercyjnych (biura, 
fabryki, hotele). Idealna dla tych, którzy ce-
nią użytkowanie bezobsługowe i sterowanie 
pracą systemu na odległość.

…DHP-S Eco
Pompa DHP-S Eco o mocy 22-42 kW wy-
różnia się: nowoczesnym obiegiem chłod-
niczym ze sprężarką spiralną Performer SH, 
czynnikiem chłodniczym R410A, wymienni-

kiem ciepła nowej generacji, elektronicz-
nym zaworem rozprężnym i pompami obie-
gowymi klasy A, technologią gorącego 
gazu (TGG). 
DHP-S Eco może być wyposażona w zdal-
ny system sterowania pozwalający w pro-
sty sposób monitorować jej pracę – Danfoss 
on-line.
Pompę ciepła cechuje wyjątkowa łatwość 
montażu w układach modernizowanych.  
Rozwiązanie typu: „ustaw i zapomnij” zwięk-
sza komfort funkcjonowania oraz umożliwia 
bezproblemową obsługę.  

się w ciągu 4 lat, np. kiedy zastępuje się tra-
dycyjny system grzewczy oparty na oleju 
- bardzo cicha praca;
- niskie koszty klimatyzacji.
Dodatkowe wyposażenie:
- bezpieczeństwo i kontrola poprzez zdal-
ne monitorowanie pracy pompy ciepła – 
Danfoss OnLine – z dowolnego miejsca,  
w dowolnej chwili,
- niskie koszty klimatyzacji i ogrzewanie basenu.

Do dużych budynków…

…DHP-R Eco 
Pompa ciepła mocy od 20 do 42 kW przy-
stosowana do pracy w kaskadzie o łącz-

nej mocy 336 kW. W układach biwalent-
nych moc systemu jest poszerzana poprzez 
współpracę ze szczytowym źródłem ciepła. 
Pompę ciepła cechują: nowoczesny obieg 
chłodniczy z jeszcze bardziej efektywną 
sprężarką Danfoss Performer serii SH, nowy 
czynnik chłodniczy R410A, wymiennik cie-
pła asymetryczny nowej generacji, pompy 
obiegowe klasy A oraz elektroniczny zawór 
rozprężny. DHP-R Eco może współdziałać  
z istniejącymi szczytowymi źródłami ciepła 
takimi, jak: kocioł olejowy, podgrzewacz 
elektryczny, miejski system dystrybucji ener-
gii cieplnej.
DHP-R Eco ma nowoczesny sterownik pozwa-
lający kierować pracą pompy przez Inter-
net.  Umożliwia to swobodny dostęp do wielu 
ustawień – obiegu grzewczego, mieszanych 

Technologia TWS. Danfoss ma unikalną technologię pozwalającą na 
uzyskanie dużych ilości ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), w krótkim czasie 
i bez zużywania większej ilości energii. Technologia ta oparta jest na 
efektywnej wymianie ciepła oraz na warstwowym podgrzewaniu c.w.u.  
w zasobniku. Zasobnik ciepłej wody wykonany w technologii TWS jest 
znacznie bardziej wydajny niż tradycyjny zasobnik dwupłaszczowy.

Technologia Gorącego Gazu (TGG) wykorzystuje pompę ciepła do 
wytwarzania ciepłej wody użytkowej w tym samym czasie, gdy ogrzewany 
jest Twój dom, zachowując wysoką efektywność (COP). Kluczową rolę 
odgrywa tutaj dodatkowy wymiennik ciepła, który bierze udział w procesie 
przygotowania c.w.u. – może on podgrzać wodę grzewczą używaną  
w podgrzewaczu nawet do temperatury 90°C.
Pompy ciepła Danfoss są fabrycznie ustawione do podgrzewania wody 
raz w tygodniu do temperatury 65°C. Ma to na celu minimalizację ryzyka 
wystąpienia bakterii Legionella w podgrzewaczu.

Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755 07 00, faks 22 755 07 01
www.danfoss.pl, info@danfoss.com
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dHP-H Opti Pro+dHP-H dHP-R Eco

Artykuł o DHP-R Eco
Pobierz

http://www.instalreporter.pl
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Oferta gruntowych pomp ciepła GT  

New MiniLand GT oraz New MiniLand 
Compact GT to asortyment urządzeń o wy-
sokiej mocy grzewczej, odpowiednio od 6 do 
20 kW oraz od 6 do 11 kW. Dzięki wspomnia-
nej mocy grzewczej inwestorzy w łatwy spo-
sób mogą zaspokoić swoje wymagania w 
różnych obiektach (zarówno większych, jak 
i mniejszych). Gruntowe pompy ciepła GT 
mają współczynnik COP sięgający nawet 
wartości 4,4 , czyli z 1 kWh energii elektrycz-
nej urządzenie wytwarza aż 4,4 kWh ener-
gii cieplnej, a co za tym idzie – efektywność 
działania wynosi około 440%. Maksymalna 
temperatura ciepłej wody użytkowej w try-
bie pracy pompy ciepła wynosi 55°C. New 
ML GT oraz New ML Compact GT mają nie-
zbędne zabezpieczenie i dwie niezależnie 
załączane grzałki elektryczne każda o mocy 
4 kW. Pompa przystosowana jest do pra-
cy w systemach ogrzewania podłogowe-
go, grzejnikowego oraz ciepłej wody użyt-
kowej. Nowa konstrukcja umożliwia również 
oddzielenie układu chłodniczego od ukła-
du zasobnika, co pozwala na zoptymalizo-
wanie i ułatwienie transportu pompy ciepła 
do miejsca docelowego 
montażu. Zasobnik grzany 
jest w układzie bezpośred-
nim poprzez wbudowaną 
wewnątrz wężownicę, co 
znacznie skraca czas pod-
grzewania i zwiększa kom-
fort użytkowania. Sterownik 
COMPIT R 420 pozwalana 
na kompletną kontrolę pra-
cy pompy ciepła, umożli-
wia skonfigurowanie z in-
nymi źrodłami ciepła (np. 
solar, kocioł c.o.).

W wyposażeniu standardowym modelu 
New ML GT znajduje się: pompa obiegowa do 
dolnego oraz górnego źródła, sterownik COM-
PIT R 420, termostat pogodowy sterujący obie-
giem grzewczym i dwie niezależnie załączane 
grzałki elektryczne, termostat pokojowy.

New ML Compact GT ma podobne wypo-
sażenie, lecz ponadto występują w nim takie 
elementy, jak anoda tytanowa czy zintegro-
wany z pompą  
w jednej obudo-
wie zbiornik o po-
jemności 180 l.  

Galmet – gruntowe 
pompy ciepła  
w systemie solanka-woda

  Jarosław lichwa

  Na jakiej zasadzie działa  
gruntowa pompa ciepła

Gruntowe pompy ciepła pobierają energię  
z gruntu za pomocą wymiennika gruntowe-
go, tzw. dolnego źródła, przez który przepły-
wa niezamarzająca ciecz. 
Najczęściej wykorzystywanym źródłem cie-
pła w instalacjach z pompami ciepła jest 
grunt, skała, woda gruntowa czy powierzch-
niowa. Kolektory gruntowe można podzie-
lić na: poziome (płaskie), które w zależno-
ści od sposobu ułożenia dzielimy jeszcze na 
równoległe lub spiralne oraz pionowe (son-
dy pionowe). Posiadacze systemu gruntowe-
go źródła ciepła mają zapewnioną energię 
cieplną na wiele lat, ze względu na bardzo 
dobre parametry eksploatacyjne i nieza-

leżność od zmian temperatury zewnętrznej. 
O ile tylko wydajność źródła ciepła (grun-
tu) i pompa są właściwie dobrane do po-
trzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy 
temperaturze zewnętrznej -20°C system bę-
dzie pracować prawidłowo. Właściwy dobór 
i zwymiarowanie kolektora dolnego źródła 
jest więc jednym z podstawowych i najważ-
niejszych warunków poprawnej pracy pom-
py ciepła. 
Galmet oferuje różne urządzenia grzewcze 
z bogatym wyposażeniem, dzięki temu nie 
wymagają one wielu zbyt prac montażo-
wych i diagnostycznych. Łatwa instalacja 
produktów pozwala na oszczędność czasu, 
a co za tym idzie nakładów finansowych. 
Dotyczy to również gruntowych pomp ciepła 
w systemie solanka-woda.

dlaczego warto zdecydować się na zakup gruntowych pomp ciepła firmy 
Galmet? Bezpieczeństwo poprzez jakość i wieloletnie doświadczenie, 
oszczędność energii, kompetentny serwis, oraz szeroki asortyment 
produktów to tylko niektóre z argumentów przemawiających za naszą 
firmą. Zyskujące coraz większe zainteresowanie i popularność pompy 
ciepła GT to efekt wieloletniej pracy inżynierów firmy.

new ml Compact GT new miniland GT 

„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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• możliwość chłodzenia pasywnego bez ko-
nieczności dodatkowych instalacji (free co-
oling)
• dzięki kompaktowej obudowie nie zajmuje 
dużej powierzchni 
• przyjazne dla użytkownika sterowanie za 
pomocą jednego pokrętła na urządzeniu
• sterowanie z komputera, smartfona z do-
wolnego miejsca (AlphaWeb, AlphaApp)
• praca urządzenia bez konieczności inge-
rencji użytkownika
• 5 lat gwarancji producenta
• jeden, zintegrowany regulator dla wszystkich 
urządzeń do kontroli instalacji urządzeń grzew-
czych, systemu solarnego oraz wentylacji
• produkt wyprodukowany w Niemczech
Urządzenia SWC i WZS wyposażono w szereg 

elementów hydrauliki zintegrowanych w obu-
dowie lub dołączonych do dostawy. W urzą-
dzeniach do 17 kW zamontowano sprężarkę 
SCROLL Mitsubishi, w urządzeniach powyżej 
17 kW – SCROLL.

Pompy ciepła serii SWC
Do ogrzewania i przygotowywania c.w.u., 
opcjonalnie także do chłodzenia. 
Pompy serii Compact są łatwym do instalacji 
rozwiązaniem dla zapotrzebowania na moc 
grzewczą od 6 do 32 kW. 
Pompy SWC wyposażono:
- pompa obiegowa górnego źródła

Główne korzyści serii SWC oraz WZS 

Solankowe 
pompy ciepła 
Alpha-InnoTec

  Grzegorz Kreft

  Korzyści dla instalatora:
• szeroki zakres mocy w dostępnych urządze-
niach od 6 do 33 kW
• wysoka wartość COP – do 4,8
• oszczędność czasu montażu, dzięki kom-
paktowej i gotowej do połączenia konstrukcji 
(ochronę, bezpieczeństwo i prawidłowy do-
bór podzespołów gwarantuje ich integracja 
w urządzeniu)
• elastyczność w rozbudowie hydraulicznej, 
w tym możliwość podłączenia wielu obie-
gów grzewczych, basenu, chłodzenia)
• możliwość połączenia kilku pomp ciepła  
w kaskadę
• wszystkie niezbędne urządzenia bezpie-
czeństwa zintegrowane fabrycznie
• wyjmowalny moduł z obiegiem chłodni-
czym dla ułatwienia transportu (seria WZS)
• czynnik chłodniczy nie zawierający chloru 
– R407C
• elektroniczne urządzenie łagodnego rozru-
chu (od SWC 100H)
• przystosowanie do pracy z systemem  
inteligentnych sieci elektroenergetycznych 
Smart Grid

• możliwość zasilania z ogniw  
fotowoltaicznych
• jeden, zintegrowany w urządze-
niu regulator do wszystkich funkcji 
pompy ciepła, w tym ogrzewa-
nia, chłodzenia, wentylacji
• możliwość zdalnej obsługi (Alpha-
Web i AlphaApp), możliwość współ-
pracy z systemami inteligentnych budynków
• serwis producenta na terenie Polski 
• elektroniczna pompa obiegowa górnego 
źródła z płynną regulacją obrotów (dla urzą-
dzeń z pakietem energooszczędnym)

Korzyści dla użytkownika:
• ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej w jednym systemie
• nadaje się do zarówno do nowych, 
 jak i modernizowanych budynków
• temperatura na zasilaniu nawet do 65°C
• jedne z najcichszych modeli na rynku (na-
wet 37 dB przy 10 kW)
• możliwość łączenia z wentylacją, syste-
mem solarnym, kotłami olejowymi, gazowymi 
oraz kominkiem

Pompy ciepła serii SWC

Pompy ciepła serii WZS

http://www.instalreporter.pl
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- zawór przelewowy i odpowietrznik obiegu c.o.
- grzałka elektryczna
- pompa obiegowa dolnego źródła
- zbiornik wyrównawczy dolnego źródła  
i zawór
- grupa bezpieczeństwa dolnego źródła
- grupa bezpieczeństwa górnego źródła
W zakres dostawy wchodzą również: zbiornik 
wyrównawczy górnego źródła i zawór; przyłą-
cza elastyczne dolnego źródła i górnego źró-
dła; czujnik zewnętrzny; wygłuszające paski  
z silomeru do ułożenia pod pompę ciepła.

Pompy ciepła serii WZS
Centrala cieplna oparta jest na pompie ciepła 
glikol/woda i przeznaczona jest do ogrzewania 
i przygotowywania c.w.u., opcjonalnie także 
do chłodzenia. W zależności od wielkości bu-
dynku można wybrać urządzenie o mocy 6, 8 
lub 10 kW. Pompa ciepła serii WZS zajęła 2 miej-
sce w teście Stiftung Warentest. Innowacyjnym 
rozwiązaniem w modelu WZS jest zastosowa-
nie łatwego w obsłudze, wyjmowalnego mo-
dułu pompy ciepła. Wewnątrz modułu znajdu-
je się kompletny obieg chłodniczy ze sprężarką 
i pompą obiegową dolnego źródła. Dzię-
ki takiej budowie centrala cieplna jest jesz-
cze lepiej wyciszona i należy do najcichszych 
pomp ciepła dostępnych na rynku.
Wyposażenie WZS:
- zasobnik c.w.u. pojemności ok. 200 l  
z anodą ochronną z automatyczną kontro-
lą jej stanu przez regulator
- pompa obiegowa górnego źródła z płyn-
ną regulacją obrotów

- zawór przełączny c.o./c.w.u.
- zawór przelewowy
- grzałka 6 kW do wygrzewu jastrychu oraz 
wsparcia trybów c.o. i c.w.u.w trybie mono-
energetycznym
- zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, ma-
nometr obiegu c.o.
- pompa obiegowa dolnego źródła
- płyta Comfort LUX 2.0-COM
- przyłącza elastyczne górnego źródła
W zakres dostawy wchodzą również grupa 
obiegu dolnego źródła z: odpowietrznikiem, 
manometrem, zaworem bezpieczeństwa  
i zbiornikiem wyrównawczym (12 l) z zawo-
rem; zbiornik wyrównawczy obiegu c.o.  
(25 l) i zawór; przyłącza elastyczne dolnego 
źródła; czujnik zewnętrzny.  
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Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin
ul. Zakładowa 4D, 
62-510 Konin
tel. 63 245 34 79, 
faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl

Prospekt pompy 
ciepła glikol/woda

Pobierz

Dążąc do uproszczenia procedury przejmowa-
nia dokumentu świadczącego o przynależności 
do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa 
jej Rada postanowiła, korzystając z techniki infor-
matycznej, wprowadzić powszechną możliwość 
dostępu do zaświadczeń za pośrednictwem In-
ternetu. Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie 
procedury i ułatwienie dostępu do często wy-
maganego przez administrację publiczną doku-

mentu. Konsekwencją tej decyzji jest rezygnacja 
z przesyłania zaświadczeń podpisywanych trady-
cyjnie, na indywidualne prywatne adresy człon-
ków. Każdy zainteresowany, w dowolnym czasie 
korzystając z osobistego konta na portalu www.
piib.org.pl może samodzielnie pobrać podpisany 
elektronicznie plik pdf (zobacz) lub ustawić auto-
matyczna wysyłkę (zobacz) zaświadczenia na ad-
res e-mailowy podany w portalu www.piib.org.pl.

MO IIB – od 1 lipca  
tylko zaświadczenia elektroniczne

NIK ostrzega, że Polska musi przygotować się na 
możliwe zagrożenie dostaw energii elektrycznej 
po 2015 r. Nie będzie ono jednak spowodowa-
ne złym stanem sieci przesyłowych (sieci wyso-
kich i najwyższych napięć), lecz koniecznością 
wyłączenia wielu przestarzałych bloków wytwa-
rzających energię oraz niezbędnymi remonta-
mi. W ostatnich pięciu kontrolowanych latach 
(2009-2013) nie wystąpiła sytuacja, w której 
zagrożone byłoby bezpieczeństwo dostaw 
energii elektrycznej. NIK zgłosiła wniosek do pre-
zesa Rady Ministrów o przyspieszenie prac nad 
projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, 
która ułatwi pozyskiwanie prawa do gruntów 
pod infrastrukturę do przesyłania i dystrybucji 
energii. Minister gospodarki skierował projekt do 
Stałego Komitetu Rady Ministrów w lipcu 2013 r. 
Na potrzebę takich uregulowań wskazują opóź-
nienia w rozbudowie i modernizacji krajowej sie-
ci przesyłowej. 5 z 20 szczegółowo zbadanych 
przez kontrolerów projektów inwestycyjnych 
przebiegało z opóźnieniami. Okazało się, że 
spowodowane były najczęściej problemami  

z uzyskaniem prawa do gruntów oraz wykupem 
terenów pod infrastrukturę.
Przeprowadzona przez NIK kontrola pokazała, 
że dzięki systematycznie prowadzonym pracom 
modernizacyjnym i konserwującym sieci przesy-
łowe są w dobrym stanie. Pozwoliło to na pod-
jęcie decyzji o wydłużeniu czasu ich sprawności 
z 40 do 70 lat. W Polsce średni wiek linii przesyło-
wych wynosił pod koniec 2012 r. niespełna  
40 lat. To mniej niż np. w Szwajcarii (ok. 42 lata) 
czy w Niemczech (50 lat). Blisko połowa (47 proc.) 
polskich linii przesyłowych miała ponad 40 lat, 
natomiast większość (70 proc.) ponad 30 lat.
Z danych uzyskanych przez Polskie Sieci Ener-
getyczne (PSE) oraz URE wynika, że od 2015 r. 
wiele elektrowni planuje wyłączenia jedno-
stek wytwórczych. Oznaczać to może ryzyko 
przerw w dostawach energii elektrycznej, 
szczególnie w ekstremalnych warunkach po-
godowych lub w przypadku gwałtownego 
wzrostu zapotrzebowania na energię w obiek-
tach położonych daleko od elektrowni. 
Źródło: PAP 

Przerwy w dostawach prądu już w 2015 r.? 

http://www.instalreporter.pl
http://www.alpha-innotec.pl/uploads/glikol-woda_-_2009%283%29.pdf
http://www.piib.org.pl
http://www.piib.org.pl
https://maz.piib.org.pl/images/stories/portal2.JPG
https://maz.piib.org.pl/images/stories/portal1.JPG
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matycznej. Zastosowane zmiany spowodo-
wały podwyższenie sprawności pomp ciepła 
w trybie ogrzewania i produkcji c.w.u., pod-
wyższyły komfort w zakresie c.w.u. (o 11-15% 
więcej), a także spowodowały uproszczenie 
procesu rozruchu – instalator nie musi wyko-
nywać optymalizacji i regulacji pracy pomp. 

Oprócz tych zmian, sterownik pomp ciepła 
NIBE F1145/1245 zyskał dodatkowe funkcje, ja-
kimi są: praca w kaskadzie, możliwość stero-
wania i monitoringu przez Internet za pomo-
cą systemu NIBE UPLINK i opcja SMART GRID.  
Łączenie w kaskady kompaktowych pomp 
ciepła małych mocy NIBE F1245 otwiera 

Pompy ciepła NIBE, 
technologia na najwyższym poziomie

  małgorzata Smuczyńska

  Nowości w ofercie gruntowych 
pomp ciepła NIBE

Pompa ciepła NIBE F1155 (bez zbiornika 
c.w.u.) oraz NIBE F1255 (z wbudowanym zbior-
nikiem c.w.u.) to całkowicie nowy produkt  
w segmencie gruntowych pomp ciepła NIBE, 
różniący się od poprzedniej wersji: sprężar-
ką, pompami obiegowymi, inwerterem, au-
tomatyką i wyświetlaczem oraz akcesoria-
mi. Urządzenie wyposażono w inwerterowo 
sterowaną sprężarkę i elektroniczne pompy 
obiegowe z płynną regulacją prędkości. PC 
dopasowuje się automatycznie do zmienne-
go zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku, 
bez skoków poboru energii, co powoduje ni-
skie rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. 
Aktualnie w ofercie NIBE, w typoszeregu 
gruntowych pomp ciepła wyposażonych  
w inwerterowo sterowaną sprężarkę, są dwa 
modele: FXX55-6kW o mocy 1,5-6 kW  
i FXX55-16kW o modulowanej mocy w za-
kresie 4-16 kW. Zastosowanie inwerterowych 
sprężarek oznacza, nie tylko dostosowanie 

parametrów pracy do aktualnego zapotrze-
bowania na ciepło, ale co się z tym wiąże, 
skrócenie czasu rozruchu systemu, dłuższą 
żywotność, cichą pracę, osiągnięcie opty-
malnej temperatury w krótszym czasie oraz 
mniejsze zużycie energii. Nowa budowa i za-
stosowana technologia sprawiła, że pompa 
ciepła NIBE F1155 i F1255 osiąga bardzo wy-
soki średnioroczny współczynnik sprawności 
SCOP, który zgodnie z nową normą EN 14825, 
przy 0/35 dla klimatu zimnego i mocy obli-
czeniowej 12 kW, wynosi aż 5,5!
Oprócz tych nowości, typoszereg najlepiej 
sprzedających się w Polsce pomp ciepła 
NIBE F1145/1245 również przeszedł małą re-
wolucję – zmianom uległa automatyka  
i pompy obiegowe. Aktualnie, pompy cie-
pła samodzielnie i na bieżąco sterują wydaj-
nością pomp obiegowych, tak aby utrzymać 
optymalną różnicę temperatur zasilania  
i powrotu dolnego i górnego źródła, w zależ-
ności od trybu pracy (ogrzewanie, c.w.u, ba-
sen), aktualnych warunków panujących na 
zewnątrz i wewnątrz budynku oraz strefy kli-

Firma nIBE-BIaWaR oferuje kilkadziesiąt modeli gruntowych pomp ciepła o zróżnicowanej 
mocy od 1,5 aż do 160 kW w jednej jednostce i wg danych statystycznych BRG Building 
Solutions, jest liderem sprzedaży pomp ciepła w Polsce, w tym segmencie.
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dowanym 180-litrowym  zasobnikiem c.w.u  
i NIBE F1345 o mocy 60 kW.

Zdalne sterowanie 

Do zdalnego sterowania systemem z pom-
pą ciepła, można zastosować moduł komu-
nikacyjny NIBE SMS 40, który umożliwia bie-
żącą zmianę parametrów pracy urządzenia 
przez telefon komórkowy, za pomocą ko-
mend sms lub poprzez aplikację NIBE MOBILE 
APP dostępną dla telefonów z systemem An-
droid. Aplikacja jest darmowa. Dzięki niej wy-
świetlacz pompy ciepła NIBE, zamontowanej 
w domu, mamy w zasięgu ręki w dowolnym 
czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Pom-
pa ciepła wyposażona w moduł NIBE SMS 40 
jest w stanie samodzielnie zawiadomić użyt-
kownika i serwisanta o występującej awa-
rii systemu. System grzewczy na bazie pompy 
ciepła NIBE, może być sterowany za pomo-
cą inteligentnego sterowania budynkiem, co 
umożliwia z kolei moduł komunikacyjny NIBE 
MODBUS 40. Dzięki temu producenci syste-

mów BMS i użytkownicy inteligentnych do-
mów mogą sterować wybranymi parame-
trami pompy ciepła z panelu zarządzania 
takiego systemu. Zwolennikom komputerów, 
NIBE oferuje monitoring i sterowanie pompy 
ciepła przez witrynę www.nibeuplink.com, 
gdzie zupełnie za darmo (wersja „basic”) 
można uzyskać podgląd na aktualny sta- 
tus pompy ciepła, a także podgląd zmian  
10 wybranych parametrów z ostatniego mie-
siąca pracy urządzenia. Za niewielką rocz- 
ną opłatą (wersja „premium” kosztuje ok.  
27 euro) można zarządzać pracą pompy 
ciepła przez Internet, jak również mieć do-
stęp do historii pracy urządzenia od momen-
tu podłączenia do sieci. W przypadku wy-
stąpienia zakłóceń w pracy pompy ciepła, 
system NIBE UPLINK wysyła ostrzeżenie za po-
mocą poczty e-mail, co pozwala na szybką 
reakcję użytkownika lub serwisanta. Narzę-
dzie to, znacznie ułatwia zarządzanie pracą 
systemu grzewczego w większych przedsię-
biorstwach i może być szczególnie przydat-
ne, gdy sterujemy pracą pomp ciepła 
w kilku budynkach jednocześnie. Zarówno  
w przypadku modułu NIBE SMS 40, jak i syste-
mu NIBE UPLINK, zarządzanie pompą ciepła 
możemy powierzyć czasowo serwisantowi, 
co może przyczynić się do obniżenia kosz-
tu usług (np. o koszt dojazdu) i przyspieszenie 
reakcji w przypadku nieprawidłowości pracy 
systemu grzewczego.  

nowe możliwości konfiguracji systemu, stop-
niowanie mocy grzewczej i większą elastycz-
ność w dopasowaniu mocy pompy ciepła 
do zapotrzebowania na energię cieplną  

(rys. powyżej). Przykładowo, w biurowcu  
o dużym zapotrzebowaniu na ciepło i niskim 
zapotrzebowaniu na c.w.u., idealnym będzie 
połączenie pompy NIBE F1245-12kW z wbu-
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NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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  Szczególny nacisk na automatykę

Obudowa pompy ciepła wykonana jest  
z blachy stalowej cynkowanej ogniowo i jest 
lakierowana proszkowo na kolor biały. W czę-
ści frontowej urządzenia, w panelu wykona-
nym z aluminium, zabudowany jest dotykowy 
panel sterujący z czytelnym wyświetlaczem 
LCD, który umożliwia komunikację z wbudo-
waną w urządzenie nowoczesną automaty-
ką sterującą WPMi3. Automatyka umożliwia 

w pełni automatyczną regulację systemu za-
leżną od temperatury zewnętrznej oraz pełni 
funkcje zabezpieczające i diagnostyczne. 
Automatyka pompy ciepła steruje podgrze-
wem ciepłej wody użytkowej (w trzech stre-
fach czasowych obniżenia i podwyższenia 
temperatury dziennej i nocnej), pozwala na re-
gulację dwóch obiegów grzewczych: obie-
gu bezpośredniego (grzejnikowego) oraz obie-
gu z zaworem mieszającym, z przypisaniem 
oddzielnych krzywych grzewczych, oddzielnej 

Klasa Energetyczna a++/a+ dla W35/W55 

Pompa ciepła  
WPC solanka/woda  
z COP 5,02 potwierdzonym 
certyfikatem Q

  artur Karczmarczyk

Pompa ciepła WPC 
04/05/07/10/13 (cool) to 
kompaktowa pompa ciepła typu 
solanka/woda z wbudowanym 
zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 
200 litrów, występująca w 5 
wariantach mocy (4,77; 5,82; 7,5; 
10,31; 13,21 kW dla S0/W35). 
Z uwagi na fakt, że zajmuje 
tylko 0,42 m² powierzchni 
pomieszczenia oraz na wysoki 
stopień integracji komponentów 

świetnie nadaje się do 
montażu w małych, ciasnych 
pomieszczeniach. na uwagę 
zasługuję również wysokość 
urządzenia 1925 mm, co 
ułatwia transport, montaż  

i podłączenie do instalacji.

Manager Energii – system informujący o pracy 
pompy ciepła i zużyciu energii elektrycznej
Korzystając z najwyższych standardów 
konstrukcyjnych, pompy ciepła WPC 
zostały wyposażone w Managera Ener-
gii, czyli system zliczania energii (bez 
wbudowania przepływomierzy oraz 
dodatkowych zewnętrznych liczników 
energii elektrycznej). Automatyka pom-
py ciepła podaje informacje o energii 
przekazanej do systemu ogrzewania  
i c.w.u., podaje ilość zużytej energii przez 
sprężarkę i grzałkę elektryczną oraz po-
daje informacje o ich czasie pracy. 
Dane podawane są dla ostatniej doby, 
jak i sumarycznie od początku urucho-
mienia urządzenia, oddzielnie dla cie-
płej wody użytkowej, centralnego 
ogrzewania. Informacje te umożliwiają 
oszacowania średniego współczynnika 
COP dla c.w.u. i c.o. od początku uru-
chomienia pompy ciepła lub w danym 
dniu, kiedy odczytujemy wyniki.
Z automatyki pompy WPC możemy 
również odczytać takie dane, jak: tem-

peratura gorącego gazu oraz war-
tość wysokiego i niskiego ciśnienia, co 
umożliwia analizę pracy pomy ciepła 
bez konieczności ingerencji w układ 
termodynamiczny, co zabezpiecza 
przed niekontrolowaną utratą i w kon-
sekwencji niedoborem czynnika robo-
czego w układzie chłodniczym. 
Zapewnia to wysoki poziom obsługi ser-
wisowej bez konieczności podłączania 
do obiegu termodynamicznego specja-
listycznego sprzętu chłodniczego. Jest to 
możliwe, ponieważ pompy ciepła WPC 
firmy Stiebel Eltron mają wbudowane 
czujniki temperatury czynnika robocze-
go, przetworniki wysokiego i niskiego ci-
śnienia. Dodatkowo istnieje możliwość 
tworzenia, rejestracji i zapisu on-line pro-
tokołu parametrów obiegu termodyna-
micznego i stanów pracy pompy ciepła, 
co wpływa na wysoki poziom diagnosty-
ki i obsługi serwisowej, na co firma Stie-
bel Eltron zwraca szczególną uwagę.

* Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja       

*
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Zmiany w nowym modelu WPC

Obniżone króćce 
podłączeniowe 

Odpływ od zaworu 
bezpieczeństwa. 

 
 
Przejście kablowe. 
 
 
Wyjście cyrkulacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WPC nowe WPC stare 

 Wysokość 1925 mm 1975 mm 

Wysokość w 
pochyleniu 2020 mm 2100 mm 

1925 mm 

Obszar zastosowania. 
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› Maksymalna temperatura wody +60 oC przy temp. dolnego źródła 0 °C. 

nego źródła WILO Stratos PARA 25/1-…, elek-
troniczna pompa obiegowa górnego źródła 
WILO Yonos PARA 25/1-… służąca do łado-
wania zbiornika buforowego c.o. oraz zasob-
nika c.w.u., płyta podłączeń elektrycznych, 
moduł wielofunkcyjny MFG zawierający mię-
dzy innymi: 3-drogowy zawór przełączają-

cy c.o./c.w.u., zawór bezpieczeństwa, czujnik 
przepływu, odpowietrznik, czujniki tempe-
ratur i ciśnienia, listwę podłączeniowo czuj-
ników pomiarowych oraz wielostopniową 
grzałkę elektryczną o mocy maks. 8,8 kW 
umożliwiającą eksploatację pompy ciepła  
w systemie biwalentnym monoenergetycz-

temperatury dziennej i nocnej oraz programów 
ogrzewania tygodniowego. Dodatkowo dla 
zwiększenia poziomu regulacji i optymalizacji 
kosztów eksploatacyjnych automatyka WPMi3 
może współpracować z dodatkowym czujni-
kiem pomieszczeniowym FE7 lub automatyką 
FEK (niezbędną przy chłodzeniu powierzchnio-
wym) z pomiarem temperatury wilgotności po-
mieszczenia, które przyporządkowane są do 
odpowiednich obiegów grzewczych.

Ekstremalnie wysokie COP = 5,02!

Zastosowanie w pompach ciepła WPC naj-
nowszych sprężarek firmy Copeland Scrol 
typ ZH, nowych wymienników ciepła ze zop-
tymalizowaną powierzchnią wymiany cie-
pła oraz optymalny dobór najlepszych ma-
teriałów/komponentów i najnowocześniejsza 
technologia produkcji pozwoliły na uzyskanie 
najwyższych współczynników efektywności 
energetycznej na rynku COP = 5,02 (dla WPC 
10 i parametrów S0/W35 wg EN 14511). 

WPC w …dwóch częściach
 
Nowa konstrukcja pompy ciepła umożliwia od-
dzielenie górnej części od dolnej części zinte-
growanej z zasobnikiem ciepłej wody użytko-
wej. W górnej części, gdzie znajduje się układ 
termodynamiczny, automatyka, elektryczna  
listwa podłączeniowa oraz wbudowane  
w urządzenie elementy układów hydraulicznych.

Taki podział konstrukcji pozwala na zopty-
malizowanie i ułatwienie transportu pompy 
ciepła do miejsca docelowego montażu. 

W górnej części pompy ciepła, oprócz 
układu termodynamicznego zabudowane 
zostały: elektroniczna pompa obiegowa dol-

Współczynnik COP dla całego 
typoszeregu pomp ciepła WPC 
jest bardzo wysoki i waha się od 
najniższego 4,52 przez 4,79; 4,83; 
4,85 do 5,02!

Nowy regulator WPM 3i - nowa jednostka obsługująca z panelem dotykowym 
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Nowy regulator WPM 3i - nowa jednostka obsługująca  
z panelem dotykowym
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Regaty 
HVACR 2014 

nym, co pozwala na osiąganie wysokiej tem-
peratury ciepłej wody użytkowej i zapewnia 
ochronę przed legionellą. W wersji cool znaj-
duje się tam jeszcze wymiennik chłodzenia 
pasywnego z zaworem przełączającym.

W dolnej części pompy ciepła znajduje się 
zintegrowany, emaliowany zasobnik ciepłej 
wody użytkowej o pojemności 200 litrów. Za-

sobnik grzany jest w układzie bezpośrednim 
poprzez wbudowaną wewnątrz wężownicę, 
co znacznie skraca czas grzania oraz zwięk-
sza komfort użytkowania. Zasobnik c.w.u. wy-
posażono w króciec cyrkulacji ciepłej wody 
użytkowej. Należy pokreślić, że pompy cie-
pła WPC uzyskują temperaturę 60oC już przy 
temperaturze dolnego źródła 0oC, co jest 
bardzo ważne w kontekście uzyskania odpo-

wiedniej temperatury c.w.u. szczególnie w se-
zonie zimowym.

Zabezpieczenia i opcje dodatkowe

Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w ele-
menty zabezpieczające obieg termodyna-
miczny (czujniki i presostaty wysokiego i niskiego 
ciśnienia), układ hydrauliczny (zawór bezpie-
czeństwa, zabezpieczenie przed zamarzaniem), 
instalację elektryczną zasilającą pompę ciepła 
(ogranicznik prądu rozruchowego). 
Chłodzenie pomieszczeń odbywa się poprzez 

przepływ czynnika z dolnego źródła przez do-
datkowy wymiennik ciepła, w którym cie-
pło jest odbierane z wody grzewczej i przeka-
zywane do chłodniejszego gruntu. Podczas 
chłodzenia pasywnego sprężarka pompy cie-
pła nie pracuje, co pozwala na uzyskanie wy-
sokiego współczynnika chłodzenia EER.  

Zmiany w nowym modelu WPC
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, 
faks 22 609 20 29,
www.stiebel-eltron.pl

mFG (Grupa wielofunkcyjna): zawór 
2/3 drogowy, przełączający c.o./c.w.u.; 
przepływomierz – odczyt w regulatorze 
info; zawór bezpieczeństwa c.o.; 
odpowietrznik; czujniki temperatury, sensor 
ciśnienia – odczyt w regulatorze (info); 
dodatkowy czujnik temperatury powrotu.

Rozłączenie jednostki pompy ciepła od 
zasobnika

W pompach ciepła serii WPC...
cool dodatkowo wbudowany jest 
wymiennik płytowy chłodzenia 
pasywnego oraz zawór 3-drogowy 
do przełączania między 
ogrzewaniem a chłodzeniem. 

Regaty portalu www.hvacr.pl dla 
branży HVAC&R są organizowane  
po raz drugi. Organizator liczy, że  
w zawodach weźmie udział ponad  
10 załóg, reprezentujących firmy 
HVACR z całej Polski, a uczestniczyć 
w nich będzie około 100 osób.  
Impreza odbędzie się w weekend 6-7 
września 2014 r. na wodach jeziora 
Niegocin, w miejscu które sprawdzi-
ło się w poprzedniej edycji i właśnie 
dlatego w tym roku organizator rów-
nież zaprasza do nowego portu Eko-
marina w Giżycku na Mazurach  
(www.ekomarinagizycko.pl).
żeglarze startujący w Regatach będą 
ścigali się na jachtach klasy Omega 
na jeziorze Niegocin po trasie wyzna-
czonej przez sędziów zawodów. Jachty 
będą losowo przydzielane załogom 
zgłoszonym do wyścigów. Jedna zało-
ga Omegi może liczyć 3 lub 4 osoby. 
Wyścigi zaplanowano na sobotę i nie-
dzielę. Sternikiem załogi reprezentują-
cej firmę z branży HVACR powinna być 
osoba zatrudniona w firmie zgłoszo-
nej do Regat lub w inny sposób z nią 
związana. Zgłoszenia są przyjmowane 
nieodpłatnie. Termin zgłoszeń: do dnia 
31.08.2014 r. Udział w Regatach jest 
odpłatny. Koszty uczestnictwa podane 
są w regulaminie imprezy.

Film o pompie WPC
obejrzyj

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl
http://www.hvacr.pl/sites/default/files/article/attachment/05/3938/regatybranzyhvacr2014-regulamin.pdf
ftp://werbung:STE2012@s1.stiebel-eltron.pl/
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nakładzie energii. Wystarczy zastosować go-
towy moduł do chłodzenia naturalnego  
NC-Box aby dodatkowo wykorzystać pom- 
pę ciepła Vitocal 200-G.
Vitocal 200-G ma europejski certyfikat jako-
ści i efektywności pomp ciepła EHPA.

Vitocal 300-G 
Vitocal 300-G o mocy 5,9-34 kW jest pompą 
ciepła o maksymalnej efektywności pracy.  
Z uwagi na szczególnie kompaktową kon-
strukcję Vitocal 300-G zajmuje naprawdę 
niewiele miejsca. Obudowa pompy ciepła 
typu BWC/WWC mieści w sobie już zinte-
growane energooszczędne pompy: solan-
ki, obiegu grzewczego i pompę ładowania 
podgrzewacza c.w.u. 
Wydajna sprężarka Compliant Scroll pom-
py ciepła Vitocal 300-G przekonuje wysokim 
bezpieczeństwem i niezawodnością eksplo-
atacji. Bardzo cichą pracę (< 42 dB) zapew-
nia skuteczny system tłumienia drgań i zopty-
malizowana akustycznie konstrukcja. 
Równocześnie sprężarka gwarantuje naj-
wyższe wskaźniki efektywności (COP do 4,9) 
i temperatury zasilania do 60°C. System Re-
frigerant Cycle Diagnostic (RCD) kontrolu-
je stale obieg chłodniczy pompy ciepła i we 
współpracy z elektronicznym zaworem roz-
prężającym zapewnia najwyższą efektyw-
ność w każdym punkcie pracy, a tym samym 
wysoką sprawność roczną. 
Odpowiednim rozwiązaniem dla budyn-
ków mieszkalnych o wyższym zapotrzebowa-
niu na ciepło będzie dwustopniowy układ 
pomp ciepła Vitocal 300-G, na zasadzie Ma-
ster/Slave. Dla utworzenia tego układu łączy 
się ze sobą dwie pompy ciepła o identycz-
nej lub różnej mocy grzewczej. W ten sposób 
uzyskuje się nie tylko wyższą moc, lecz zwięk-
sza się także bezpieczeństwo eksploatacyjne 

Kompaktowe, solankowe pompy ciepła Vitocal 

Ogrzewanie ciepłem  
z natury by Viessmann

  Krzysztof Gnyra

  Vitocal 200-G
Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 200-
G (5,8-17,2 kW) do ogrzewania i podgrzewu 
c.w.u., o dobrym stosunku ceny do korzyści, 

nadaje się idealnie do domów jedno- i wie-
lorodzinnych. 
Innowacyjna technika z efektywną sprężarką 
Compliant Scroll pozwala urządzeniu uzyskać temperaturę na zasilaniu do 60°C. Pompa 

ciepła Vitocal 200-G dostarczana jest jako 
kompletne urządzenie gotowe do podłącze-
nia. Wbudowana energooszczędna pompa 
solanki, pompa obiegu grzewczego, pompa 
zasilająca podgrzewacz c.w.u. i grupa bez-
pieczeństwa, znacznie ułatwiają montaż in-
stalacji. 
W Vitocal 200-G można dodatkowo zabu-
dować grzałkę elektryczną, np. do susze-
nia nowego budynku lub do wygrzewu wody 
użytkowej do wyższej temperatury. Grzałkę 
elektryczną można zabudować na stałe lub 
tylko na określony czas, np. do suszenia wy-
lewek. Grzałkę montuje się łatwo i szybko za 
pomocą systemu wtykowego Multi-Steck.
Zintegrowana funkcja chłodzenia pomiesz-
czeń „natural cooling”, pozwala obniżyć 
temperaturę w gorące dni przy niewielkim 

Program pomp ciepła firmy Viessmann oferuje rozwiązania dostosowane 
do potrzeb wszystkich, którzy przy ogrzewaniu i podgrzewaniu ciepłej 
wody użytkowej przywiązują wielką wagę do eksploatacji przyjaznej dla 
środowiska oraz do uniezależnienia się od paliw kopalnych.

http://www.instalreporter.pl
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również w połączeniu z grzejnikami.
Vitocal 242-G i Vitocal 222-G stanowią atrak- 
cyjną cenowo alternatywę w stosunku do 
kompaktowych urządzeń serii 300. Wraz ze 
sprężarką Compliant Scroll i zaworem roz-
prężnym z regulacją termostatyczną osią-
gają one współczynniki efektywności do 4,3 
(wg PN EN 14511 przy temperaturze 0/35°C). 
Wyróżniają się niewielkimi wymiarami i wy-
magają trochę ponad 0,4 m2 powierzchni 
zabudowy. Dzięki temu, że w jednej obudo-
wie zintegrowany jest pojemnościowy pod-
grzewacz c.w.u., pompa obiegu solanki  
i pompa obiegu grzewczego oraz trójdrogo-
wy zawór przełączający, instalacja urządzeń 
jest szybka i łatwa. Pompy ciepła oferowa- 
ne są w dwóch wariantach: Vitocal-242-G  
z funkcją solarną i zwymiarowanym z nad-
miarem zasobnikiem c.w.u. 220 litrów; Vito-
cal222-G z podgrzewaczem c.w.u. 170 litrów. 
Nowy trójwymiarowy układ tłumienia 
drgań zapewnia cichą pracę (43 dB(A) przy 
0/35°C).
Kompaktowa pompa ciepła również w let- 
nie dni zawsze zapewni przyjemny klimat  
w domu, dzięki funkcji „natural cooling”.  
Do tego celu potrzebne jest dodatkowe wy-
posażenie w postaci zespołu NC-Box.  

całej instalacji. Budowa modułowa, z dwo-
ma osobnymi obiegami sprężarkowymi, pod-
nosi ponadto efektywność w zakresie obcią-
żeń częściowych i umożliwia równoczesną 
pracę pompy ciepła na potrzeby ogrzewa-
nia i podgrzewu c.w.u. 

Vitocal 242-G, Vitocal 222-G
Vitocal 222-G to kompaktowa pompa ciepła 
solanka/woda z pojemnościowym podgrze-
waczem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), mo-
del Vitocal 242-G ma dodatkowo możliwość 
podłączenia do instalacji solarnej.
W pompach ciepła Vitocal 242-G i Vitocal 
222-G są już zintegrowane wszystkie kompo-
nenty niezbędne do ogrzewania pomiesz-
czeń mieszkalnych i podgrzewu c.w.u. Mają 
one moc cieplną w zakresie 5,9-10,0 kW i są 
przewidziane do stosowania w domach jed-
norodzinnych. Temperatury na zasilaniu do-
chodzące do 60°C umożliwiają eksploatację 

Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 

Wszystkie kompaktowe pompy ciepła 
Viessmann wyposaża w nowy, bardzo 
przyjazny w obsłudze regulator Vitotro-
nic. Ważne wartości można odczytać 
wprost z ekranu powitalnego.
W razie wątpliwości wystarczy naci-
snąć przycisk pomocy. Graficzny wy-
świetlacz służy też do obrazowania 
charakterystyk grzewczych i czasów 
włączania. Moduł obsługowy regu-
latora Vitotronic można wyjąć z pły-
ty czołowej urządzenia i zastąpić ze-
wnętrznym modułem obsługowym 
– dostępnym jako wyposażenie do-

datkowe – i osłoną. Przewód przyłą-
czeniowy o długości 5 m pozwala na 
zamontowanie zewnętrznego modu-
łu obsługowego na uchwycie ścien-
nym w dogodnym miejscu. Regulator 
ma zintegrowaną funkcję bilansowa-
nia energii, dzięki której wiemy, z jaką 
efektywnością pompa pozyskuje cie-
pło ze środowiska. W lecie, może ste-
rować pracą układu naturalnego 
chłodzenia pomieszczeń „natural  
cooling” lub chłodzenia aktywnego 
„active cooling” (odwrócenie źródeł 
pompy ciepła). 
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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

W celu wzmocnienia obecności TROX GROUP  
na rynku międzynarodowym Trox GmbH w dniu  
22 maja 2014 r. przejął udziały w firmie BSH Luft + 
Klima Geraete GmbH Wiedeń, Austria. BSH Luft+ 
Klima Geraete jest jednym z wiodących na terenie 
Austrii i rozwijających się krajów Europy Wschodniej 
oferentów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. 
Nowo pozyskane firmy wypracowały w roku 2013 
ok. 20 mln euro obrotu. Całkowicie przejęte spółki 
zachowują odrębność i produkt portfolio, będą 
działały pod firmami BSH Technik Austria GmbH, 
BSH Technik Polska sp. z o.o. (wraz z RC Polska), 
BSH Technik Ungaria GmbH, BSH Technik Tsche-
chien GmbH i będą odpowiedzialne za rynki  
w Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Czechach. Udzia-
ły w BSH International Wiedeń działającej w Azerbej-
dżanie, Kazachstanie, na Ukrainie i w Gruzji pozosta-
ją w rękach dotychczasowego udziałowca. 
BSH GmbH: Spółka została założona w Austrii 
w roku 1972 przez Hansa Metza jako niezależne, 
prywatne przedsiębiorstwo wyrastające z ówcze-
snej filii Babcock-BSH. Program ofertowy, na który 
początkowo składały się tylko wentylatory był 
sukcesywnie uzupełniany a działalność przekro-
czyła granice poprzez zakładanie oddziałów  
w krajach nowych członków Unii Europejskiej tj.  
na Węgrzech, w Polsce i Czechach. 
TROX jest wiodącą firmą na rynku produkcji  
i dostawach komponentów, urządzeń i systemów 
wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Ze spółkami 
zależnymi w 26 krajach na 5 kontynentach,  
z 14 zakładami produkcyjnymi wraz z importerami  
i przedstawicielstwami firma jest obecna w su- 
mie w ponad 70 krajach. TROX, założony w 1951 
roku, z obecnie 3700 pracownikami, zanotował  
w roku 2013 na całym globie ponad 416 milionów 
euro obrotu.

TROX przejmuje BSH

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl
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od warunków gruntowych. Wśród 
metod wiercenia wyróżnia się: 
okrętne, obrotowe, udarowe oraz 
obrotowo-udarowe.  
W przypadku odwiertów pod son-
dy pionowe najczęściej stosuje 
się wiercenie obrotowe z płuczką 
przy gruntach miękkich lub wierce-
nie obrotowo-udarowe z młotkiem 
dolnym przy gruntach twardych 
(np. skały). Głębokość odwiertu 
wynika najczęściej z doboru pro-
jektowego dolnego źródła ciepła 
(w tym symulacji długoterminowej 
poboru ciepła z gruntu), na który 
wpływ mają następujące czynniki: 
dostępność miejsca, ilość energii po-
trzebnej do uzyskania z gruntu, możli-
wości techniczne firmy wykonawczej 
oraz względy ekonomiczne. 
Zrozumiałym jest, że wykonanie 1 odwiertu 
na 100 m będzie tańsze niż wykonanie 10 od-
wiertów po 10 m. Z tego względu zaleca się 
wiercenia otworu tzw. jednym marszem – bez 
wyciągania narzędzia. Przy wierceniu sond 
pionowych w większości przypadków planu-
je się wiercenie jedną średnicą na całej dłu-
gości otworu, tak żeby zagwarantować bez-
problemową aplikację sondy w otwór (fot. 1 ). 
Wobec powyższych aspektów wiercenia naj-
ważniejszym wydaje się być rozpoznanie geo-
logiczne podłoża, w którym planujemy wyko-
nać odwiert. Skuteczne zdefiniowanie warstw 
górotworu pozwoli dobrać optymalną metodę 
wiercenia, głębokość oraz średnicę odwiertu.

Kontrola sondy

Po dostawie należy sprawdzić, czy sondy nie 
zostały uszkodzone podczas transportu. Nie 
wolno montować sond z widocznymi uszko-

dzeniami. Bezpośrednio przed wprowadze-
niem sondy w odwiert należy przeprowa-
dzić próbę ciśnieniową (zgodnie z PN-EN 
805:2002), aby sprawdzić, czy sonda jest nie-
naruszona oraz wykluczyć uszkodzenia po-
wstałe podczas magazynowania i trans-
portu. Sondę można montować dopiero po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku testu ciśnie-
niowego. Warunki badania oraz wyniki nale-
ży wpisać do protokołu badań. 

Wprowadzanie sondy do otworu 
wiertniczego

W celu kompensacji siły wyporu podczas 
wprowadzania sondy w otwór i wypełniania 
otworu wiertniczego należy zamontować od-
powiedni obciążnik. Rury sondy muszą być 
szczelnie zamknięte aż do wykonania przy-
łącza, aby zapobiec dostaniu się zanieczysz-
czeń do środka. 

Sondy do gruntowych pomp ciepła 

Montaż i praca 
pionowych sond:  
coraz głębiej, coraz wydajniej 

  Jakub Koczorowski*

  Wykonanie odwiertu

Wykonanie odwiertów pod sondy pionowe 
ma na celu wprowadzenie na zadaną głę-
bokość sondy w postaci U-kształtnej rurki  

o określonej średnicy. Najczęściej stosuje się 
rury o średnicy DN32 lub DN40. Wyróżnia się 
różne metody wiercenia, głębokości odwier-
tów i średnice wiercenia. Wybór określonej 
metody wiercenia zależy przede wszystkim 

dolne źródło ciepła to płuca instalacji z gruntową pompą ciepła – jakość 
wykonania instalacji dolnego źródła ciepła ma fundamentalne znaczenie 
dla poprawnej i efektywnej pracy gruntowej pompy ciepła. 

Wykorzystywanie energii geotermalnej za pomocą pionowych sond 
geotermalnych przeżywa rozkwit w ostatnich latach. Najczęściej montuje 
się sondy pojedyncze lub rzadziej podwójne U na głębokości do 100 m. 
Ze względu na wzrost temperatury gruntu wraz ze wzrostem głębokości 
i związaną z tym większą efektywnością oraz stabilnością pracy pompy 
ciepła obserwujemy tendencję do stosowania coraz dłuższych sond 
geotermalnych np. 200 m. Znajduje to swoje zastosowanie szczególnie  
w termomodernizacji starego budownictwa, gdzie dostępna przestrzeń jest 
ograniczona ze względu na otaczającą zabudowę. Obecnie technicznie 
możliwy jest montaż na głębokości kilkuset metrów, jednak powoduje to 
znacznie wyższe wymagania w stosunku do materiału oraz profesjonalnego 
wykonania instalacji dolnego źródła ciepła.

1  Wiertnica do wykonywania wierceń na sondy pionowe

* Jakub Koczorowski, Ekspert ds. OZE, członek PORT PC oraz SPW, Manager Grupy Produktów OZE w firmie REHAU
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bazują w dużej mierze na ww. wytycznych 
VDI i stanowią niewątpliwie „kamień milowy”  
dla polskiego rynku pomp ciepła. Dlatego  
w umowie inwestora z firmą wykonawczą 
warto powołać się na zapisy tych wytycz-
nych, żeby zagwarantować sobie odpowied-
nie wykonanie dolnego źródła ciepła oraz 
uniknąć w przyszłości ewentualnych proble-
mów z ich eksploatacją.
Wypełnienie otworu wiertniczego należy  
wykonać od głowicy sondy w górę otworu  
z wykorzystaniem rury wypełniającej. W lite-
raturze branżowej opisuje się tę procedurę 
jako metoda kontraktor. Proces wypełniania 

odwiertu „od dołu” gwarantuje całkowite 
usunięcie płuczki (powstałej podczas wier-
cenia otworu) i musi trwać do momentu, gdy 
gęstość aplikowanego materiału wypełnia-
jącego oraz tego, który wypływa na górze 
otworu, będzie jednakowa (fot. 3 ). Rurę wy-
pełniającą można wyciągać z otworu sukce-
sywnie w trakcie wypełniania lub pozostawić 

Sondę pionową aplikuje się do otworu wiert-
niczego za pomocą rozwijarki, która przymo-
cowana jest do wieży wiertniczej (fot. 2 ). 
Rura wypełniająca wsuwana jest wraz z son-
dą do otworu wiertniczego. Przy większej 
głębokości może być potrzebna dodatko-
wa rura wypełniająca, aby zapewnić równo-
mierne wypełnienie.

Wypełnienie otworu wiertniczego

Wypełnianie otworu wiertniczego należy 
przeprowadzić zgodnie z VDI 4640 cz. 2 tak, 
aby zapewnić trwałe, stabilne fizycznie i che-
micznie połączenie sondy z otoczeniem skal-
nym. Fachowcy z branży pomp ciepła po-
wołują się w tym zakresie najczęściej na 
wytyczne niemieckiego stowarzyszenia inży-
nierów VDI, ponieważ w polskich regulacjach 
budowlanych niestety brakuje podobnych 
zapisów. Dopiero od niedawna funkcjonuje 
na polskim rynku nowa pozycja literaturowa 
w tej materii. Są to „Wytyczne projektowania, 
wykonania i odbioru instalacji z pompami 
ciepła Cz.1 Dolne źródła do pomp ciepła”, 
wydane przez Polską Organizację Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) w paź-
dzierniku 2013 r. Zapisy w tych wytycznych 

Minimalne odległości 
dla sondy pionowej
Zgodnie z zaleceniami wytycznych PORT 
PC oraz niemieckich VDI 4640 należy za-
chować minimalną odległość od funda-
mentów budynku wynoszącą 1,5 m. Przy 
montażu sond pod budynkiem nie wol-
no naruszyć jego stabilności. W przypad-
ku zastosowania kilku sond ciepła geo-
termalnego minimalna odległość między 
nimi powinna wynosić:
- 6 m dla długości sond > 70 m;
- 8 m dla długości sond 70-100 m;
- min. 8% głębokości odwiertu dla długo-
ści sond > 100 m (np. 8% x 150 m = 12 m).
Odległość sond od pozostałych sie-
ci zaopatrzenia powinna wynosić 1,5 m. 
W przypadku zmniejszenia tej odległo-
ści rury należy zaopatrzyć w odpowied-
nią ochronną izolację lub zastosować rury 
preizolowane. Minimalna odległość od-
wiertów od granicy sąsiedniej działki po-
winna wynosić 3 m.

4  Zalecane odległości sond pionowych od innych 
elementów infrastruktury – źródło Wytyczne PORT PC

Aby ułatwić wprowadzanie sondy w przypadku wypełnionego wodą otworu 
wiertniczego, zaleca się napełnić sondę wodą. W przypadku suchych 
otworów wiertniczych wprowadzamy do otworu pustą sondę, a następnie 
wypełniamy ją wodą najpóźniej przed wypełnieniem otworu wiertniczego. 
Jeżeli przystąpimy do wprowadzania w suchy odwiert napełnionej wodą 
sondy, to celem zapobieżenia zgnieceniu rur sondy, należy wypełnić odwiert 
wodą. Dzięki ww. zabiegom unikniemy uszkodzenia sondy pionowej przez 
działanie ciśnienia hydrostatycznego (np. na głębokości 150 m aż 15 bar). 

2  Specjalna rozwijarka do aplikacji sondy 
w otwór wiertniczy

3  Wypełnienie otworu wiertniczego 
dedykowanym materiałem wypełniającym
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przystosowanie do nieograniczonego stosowa-
nia w wodzie gruntowej oraz znikoma zawar-
tość chromu zg. z Dyrektywą UE 2003/53/WE,
• brak kurczenia się w czasie poprzez pro-
ces oddawania wody – najlepiej znikoma lub 
całkowity brak zawartości bentonitu. Bentonit 
w przypadku zbytniego wysuszenia ma wła-
ściwość kurczenia się i oddawania wody, co 
powoduje powstawanie pustych przestrzeni.
• niski współczynnik przepuszczalności wody kf  
< 1x10-9 m/s – co zapewnia dobry efekt uszczel-
nienia i szybkie twardnienie, również pomiędzy 
poszczególnymi warstwami wodonośnymi, 
• właściwość tiksotropowa, która gwarantu-
je szybkie krzepnięcie po iniekcji w otworze 
wiertniczym oraz brak roznoszenia materiału 
wypełniającego do wód gruntowych, 
• mrozoodporność przy 10 cyklach zamrażania 
i odmrażania dla -15°C – zapewnia długotrwałe 
i całkowite związanie sondy z górotworem.
Zaleca się stosowanie wyłącznie dedyko-
wanych materiałów wypełniających, któ-
re spełniają powyższe parametry. Przygo-
towywanie tzw. mieszanek na budowie jest 
obciążone możliwym błędem przy dobo-
rze i utrzymaniu odpowiednich proporcji 
poszczególnych składników. Ponadto tego 
typu mieszanka nie będzie zweryfikowana 
laboratoryjnie pod kątem optymalnego,  
z góry założonego, współczynnika prze- 
wodności cieplnej.

Przyłącze sondy/próba szczelności

Po wypełnieniu otworu wiertniczego prze-
prowadza się kontrole końcowe sondy na-
pełnionej i odpowietrzonej za pomocą wody 
o nadciśnieniu minimum 6 bar zgodnie z nor-
mą PN-EN 805: 2002. Wynik badania należy 
zapisać w protokole i przekazać inwestorowi. 
Jeżeli sonda nie może zostać bezpośrednio 

podłączona i występuje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia, należy opróżnić sondę do 2 m 
poniżej powierzchni terenu. Można to wyko-
nać poprzez otwarcie na jednej stronie przy-
łącza sprężonego powietrza i zapewnienie 
niskiego ciśnienia. Wówczas na drugiej stro-
nie dojdzie do wypłynięcia wody. Gdy za-
braknie ciśnienia, słup wody ustabilizuje się 
na żądanym poziomie we wnętrzu sondy. 
Rury sondy muszą być szczelnie zamknięte  
i zabezpieczone przed zabrudzeniami aż do 
momentu podłączenia. Przewody zasilające 
i powrotne sond należy podłączyć do bel-
ki rozdzielacza. Rury należy poprowadzić do 
rozdzielacza w równoległych obwodach  
(fot. 5 ). Rozdzielacz z urządzeniem odpowie-
trzającym należy zainstalować w najwyższym 
miejscu. Rozdzielacze należy koniecznie wy-
posażyć w przepływomierze (fot. 6 ) służące 
do regulacji przepływu medium w sondach 
oraz termo-manometr do kontroli tempera-
tury i ciśnienia za zasilaniu i powrocie. Przed 
uruchomieniem całego systemu dolnego 
źródła ciepła należy przeprowadzić próbę 
szczelności, np. zgodnie z PN-EN 805. Nale-
ży również sprawdzić, czy we wszystkich son-
dach odbywa się równomierny przepływ  
i sporządzić protokół z próby szczelności.
Dopiero w taki sposób wykonane dolne  
źródło ciepła do gruntowych pomp ciep- 
ła ma prawo optymalnie, efektywnie  
i bezpiecznie pracować przez wiele lat, nie 
przysparzając problemów np. z wymroże-
niem gruntu czy przebiciem warstw wo-
donośnych. Zwracajmy zatem szczególną 
uwagę na jakość wykonania tego bardzo 
ważnego elementu instalacji z pompą cie-
pła, bo jak wielokrotnie powtarzam: pom-
pa ciepła jest sercem układu grzewczo-
-chłodzącego, ale jego płucami jest dolne 
źródło ciepła. Dbajmy o te płuca!  

wypełnioną na stałe w otworze. W przy-
padku suchych otworów wiertniczych nale-
ży wypełnić sondę wodą najpóźniej przed 
wypełnieniem otworu. Aby nie przekroczyć 
dopuszczalnego ciśnienia zaleca się, szcze-
gólnie dla sond o długości powyżej 150 m, 
całkowite odpowietrzenie sond przed wy-
pełnieniem otworu, dokładne uszczelnienie 
i użycie ciśnieniomierza do kontroli ciśnienia 
wewnętrznego. Podczas wypełniania otworu 
nie może ono przekroczyć 21 bar.
W wypełnieniu otworu sondy nie mogą znaj-
dować się pęcherzyki powietrzne ani pu-
ste przestrzenie. W przypadku ich powstania 
będą one izolować przewód sondy pionowej, 
ograniczając w znaczący sposób efektyw-
ność wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem 
roboczym (np. glikolem) a gruntem. Współ-
czynnik przewodzenia ciepła dla powietrza 
(λ = 0,02 W/mK) jest kilkudziesięciokrotnie niż-
szy niż dla dedykowanego materiału wypeł-
niającego. Z tego względu należy dołożyć 
wszelkich starań, żeby uniknąć pustych prze-
strzeni w odwiercie z sondą. Wyłącznie nale-
życie przeprowadzona aplikacja sondy i wy-
pełnienie otworu zgodnie z wytycznymi PORT 
PC lub VDI 4640 zapewnia odpowiednie funk-
cjonowanie szczególnie głębszych sond.

WSKAZÓWKA!

Jaki wybrać materiał wypełniający?
Warto zwrócić uwagę na stosowany przez 
firmę wiercącą materiał do wypełnie-
nia przestrzeni otworu wiertniczego. Nale-
ży zweryfikować jego właściwości w zakresie 
następujących parametrów:
• przewodność cieplna – współczynnik  
λ min. 1 W/mK, a najlepiej ok. 2 W/mK – 
sprawdzony w warunkach laboratoryjnych,
• brak szkodliwego wpływu na środowisko – 

5  Podłączenie sondy pionowej do rur 
dobiegowych

6  Podłączenie rur dobiegowych do studni 
rozdzielaczowej z przepływomierzami
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wane są setki litrów wody i czasami magazy-
nowane przez kilka dni. Stanowi to stagnację 
w czystej postaci.
Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić 
dla przygotowania ciepłej wody w zasobniku, 
jest przeciwdziałanie zagrożeniu Legionellą. 
By spełnić te wymagania należy w central-
nych instalacjach przygotowania c.w.u.:
• stosować materiały z atestem higienicznym;
• utrzymywać odpowiednią temperaturę  
w instalacji (wody zimnej < 20°C, wody cie-
płej ≥55°C), włącznie z przeprowadzeniem 
równoważenia hydraulicznego systemów  
cyrkulacyjnych;
• zaizolować rurociągi i armaturę;
• zlikwidować wszelkie zastoiska wody;
• zlikwidować ślepe odcinki rur;
• zapobiec procesom korozji i tworzenia  
złogów, osadów.

Ciepła woda użytkowa wedle  
zapotrzebowania

Istnieje natomiast możliwość przygotowania 
żądanej ilości ciepłej wody użytkowej poza 
zasobnikiem, za pomocą grupy pompowej  
z wymiennikiem, przy jednoczesnej dostęp-
ności zbiornika buforowego do celów grzew-
czych. Taki zasobnik umożliwia podłączenie 
instalacji solarnej, kotłów na pelet, czy pomp 
ciepła i zapewnia jednocześnie ich ekono-
miczną pracę (np. wydłużenie czasu pracy 
palników).
Regulowany elektronicznie moduł świeżej 
wody TACOTHERM FRESH podgrzewa wodę 
użytkową na zasadzie przepływu, za pomo-
cą energii pochodzącej ze zbiornika buforo-
wego (nie trzeba montować dodatkowego 
zbiornika na c.w.u.).

Wedle zapotrzebowania, wolne od bakterii 
legionella, energooszczędne przygotowanie c.w.u. 

Moduł świeżej wody 
TACOTHERM FRESH

  Rafał Kowalski

  Bezpiecznemu i ekonomicznemu przy-
gotowaniu ciepłej wody użytkowej w obiek-
tach użyteczności publicznej i przemysło-
wych stawiane są wysokie wymagania, 

które trudno ze sobą pogodzić:
• higienicznie czysta woda pitna,
• możliwość przygotowania dużej ilości cie-
płej wody w krótkim czasie, z uwagi na duży 

równoczesny pobór 
przez wielu użytkow-
ników instalacji,
• długie przestoje, 
nawet kilka dni.
Do przygotowania 
ciepłej wody użyt-
kowej niezbędny jest 
dodatkowy zbiornik 
lub stosowny zbior-
nik kombinowany 
ze zintegrowanym 
podgrzewem wody 
użytkowej. Przy tym 
rozwiązaniu podgrze-

Regulowany elektronicznie moduł świeżej wody TaCOTHERm FRESH podgrzewa 
wodę użytkową na zasadzie przepływu, za pomocą energii pochodzącej ze zbiornika 
buforowego. nie ma więc potrzeby montowania dodatkowego zbiornik na c.w.u. Ten sposób 
podgrzewania wody użytkowej jest niezależny od rodzaju zastosowanego źródła ciepła. TacoTherm Fresh 40, po prawej  z zasobnikiem

TacoTherm Fresh TeraTacoTherm Fresh Femto
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Schłodzona woda grzewcza, o tempera-
turze nie większej niż 20°C, odprowadzana 
jest poprzez rurociąg powrotny do dolnej 
części zbiornika buforowego (2).
Poprzez rurociąg zasilający przepływa zim-
na woda użytkowa do wymiennika płyto-
wego (3).
Na wylocie z wymiennika płytowego  
a przed wylotem ciepłej wody użytkowej  
zamontowany jest czujnik, który ciągle mie-
rzy temperaturę i wielkość przepływu (4).
Elektroniczny sterownik wyznacza żąda-
ny strumień objętości wody grzewczej na 
podstawie temperatury i wielkości prze-
pływu podgrzanej wody użytkowej. Dane 
te służą do bezstopniowej regulacji liczby 
obrotów pompy obiegowej w przedziale 
od 12 do 100%, dzięki czemu zagwaranto-
wana jest stała temperatura ciepłej wody 
użytkowej.
Moduł świeżej wody można dodatkowo wy-
posażyć w cyrkulację (5). Elektroniczny ste-
rownik reguluje przy tym, za pomocą od-
rębnego programu, bezstopniowo liczbę 
obrotów pompy cyrkulacyjnej w przedziale 
od 18 do 100%.

Moduł świeżej wody TACOTHERM FRESH do-
starczany jest fabrycznie zmontowany, oka-
blowany i zaizolowany, gotowy do montażu 
na ścianie lub zbiorniku. 
Wszelkie króćce przyłączeniowe do obiegów 
grzewczych, dopływu zimnej wody, wylotu 
ciepłej wody i opcjonalnej cyrkulacji, zloka-
lizowane są na spodzie stacji, i umieszczone 
na specjalnej szynie.  

Zabezpieczenie przed oparzeniem  
i rozwojem bakterii Legionella

Moduł świeżej wody TACOTHERM FRESH sto-
sowany jest wszędzie tam, gdzie z uwagi na 
higienę użytkowania  
i zmienne, krótkotrwa-
łe zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę zrezygno-
wano z magazynowania 
ciepła w zbiorniku bufo-
rowym.
TACOTHERM FRESH stoso-
wany jest w instalacjach  
o nieregularnym lub ma-
łym poborze ciepłej wody 
użytkowej i od której oczekuje się wolnego  
od Legionelli zaopatrzenia w ciepłą wodę.
Za pomocą programu temperaturowego 
elektronicznego sterownika możemy usta-
wić temperaturę wody na wylocie równą 
45-55°C.
Zależnie od wielkości dostępnej w zasobni-
ku mocy cieplnej, TACOTHERM FRESH osiąga 
wydatek do 40 l/min.
Krótki czas reakcji sterownika chroni użyt- 
kownika przed ewentualnymi oparzeniami.  

Odpowiada za to czujnik temperatury  
TACOCONTROL, który ciągle mierzy tem-
peraturę i wielkość przepływu (co sekun-
dę cztery razy temperaturę i dwa razy prze-
pływ), zamontowany na odpływie c.w.u.  
z wymiennika płytowego, w połączeniu  
z pompą obiegową o regulowanej bez-
stopniowo liczbie obrotów. Eliminuje to ko-
nieczność stosowania np. zaworów termo-
statycznych.
Elektroniczna regulacja przyczynia się po-
nadto do tego, iż po stronie pierwotnej, do 
wymiennika płytowego dopływa tylko taka 
ilość wody grzewczej, jaka jest potrzebna 
do podgrzania aktualnie pobieranej ilości 
wody użytkowej. To umożliwia stałe utrzyma-
nie możliwie największej różnicy tempera-
tury, ogranicza temperaturę powrotu wody 
grzewczej do bufora (do wartości nie wyższej 

niż 20°C) i redukuje sto-
pień wytrącania kamie-
nia na wymienniku.
Ten sposób podgrzewa-
nia wody użytkowej jest 
niezależny od rodzaju 
zastosowanego źródła 
ciepła.
TACOTHERM FRESH stano-
wi doskonałe uzupełnie-
nie grup pompowych  

TACOSOL w instalacjach solarnych. 

Podłączenie hydrauliczne  
i funkcjonalność TACOTHERM FRESH

Schemat, pokazuje sposób podłączenia mo-
dułu świeżej wody pomiędzy zbiornikiem bu-
forowym i instalacją wody użytkowej.
Wymiennik płytowy zasilany jest w wodę 
grzewczą od strony wylotu ze zbiornika  
buforowego (1).

Zastosowanie TACOTHERM FRESH
- Nieregularnie użytkowane obiekty 
(sale sportowe, baseny, część 
sanitarna zakładów przemysłowych, 
instalacje z długimi przerwami  
w dostarczaniu ciepła, szpitale, 
szkoły, domy opieki itp.)
- Obiekty o małym zużyciu c.w.u. 
- Zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii np. pomp ciepła i zbiornika 
buforowego

Taconova GmbH
Biuro Polska
Rafał Kowalski
tel. 501 612 882
polska@taconova.com
www.taconova.com

Firma TACONOVA oferuje 
szeroką paletę modułów 
świeżej wody, o wydatku 
do 200 l/min, także  
w wersjach z pompami 
elektronicznymi o wysokiej 
sprawności.
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TacoTherm Fresh Exa
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Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład 
Higieny. Gebo Seal jest: wodoodporny, szybko 
wiążący, odporny na działanie środków che-
micznych i promieniowania UV. Zakres tempe-
ratury: od -50 do 150oC. Sposób działania 
Gebo Seal jest bardzo prosty i jednocześnie 
szybki oraz skuteczny. Na suchy i wolny od 
smaru gwint nakłada się uszczelniacz. Jest 
to min 1/2 obwodu pojedynczej nitki gwintu. 
Uszczelniacza powinno być na tyle dużo, aby 
po wkręceniu pokrył cały gwint. W przeciągu 
minuty od nałożenia uszczelniacza, możliwa 
jest zmiana pozycji złączki/zaworu bez utraty 
szczelności. Dalej montaż odbywa się w zwykły 
sposób za pomocą klucza. Czas uszczelnienia: 
w przypadku zastosowania Gebo Seal typ TS 
100 lub TS300 uszczelnienie następuje natych-
miast. Jeśli użyjemy typu TS200, pełne uszczel-
nienie następuje po upływie od 5 do 10 minut. 

Dlaczego istnieją 3 typy Gebo Seal?
Gebo Seal sprzedawane jest w 3 typach: 
TS100, TS200 i TS300 (każdy w butelce  
50 ml). Wszystkie trzy uszczelniacze opiera-
ją się na tej samej budowie chemicznej: są 
beztlenowym uszczelniaczem gwintów. Ale 
ich lepkość i moc różnią się w zależności od 
tego, do jakich zastosowań są przeznaczone. 
Dzieje się tak dlatego, że istnieją gwinty róż-
nej jakości. Zależy to od materiału oraz tech-
nologii produkcji złączek i rur. Wybór kon-
kretnego typu uszczelniacza powinien być 
zatem dokonany na podstawie rozmiaru 
gwintu oraz jego jakości. Uszczelniacz 
TS100 przeznaczony jest do gwintów bardzo 
dobrej jakości. Maksymalna średnica gwintu: 
1 1/2”. Jedno opakowanie wystarcza do wy-
konania 400 ± 20 połączeń o średnicy 1/2”. 
Typ TS200 stosuje się na gwinty dobrej jako-
ści, gdzie maksymalna średnica gwintu nie 
powinna być większa niż 1 1/2”. Jedno opako-
wanie wystarcza do wykonania 350 ± 20 po-
łączeń o średnicy 1/2”. Trzeci typ uszczelnia-

cza: TS 300 jest odpowiedni do gwintów złej 
jakości o maksymalnej średnicy gwintu: 3”.
Jedno opakowanie wystarcza do wykonania 
300 ± 20 połączeń o średnicy 1/2”.

Jakie inne zalety ma Gebo Seal?
Poza łatwym i szybkim montażem, rozmontowa-
nie połączenia uzyskanego za pomocą Gebo 
Seal odbywa się równie szybko i bezpiecznie. 
Przede wszystkim dlatego, iż Gebo Seal nie jest 
klejem ani płynem blokującym. Jest on uszczel-
niaczem. Nawet po jego zastosowaniu moż-
na z łatwością dokonać demontażu zain-
stalowanych elementów. W tym celu należy 
użyć zwykłego klucza, aby odkręcić złączkę. 
Siła, jakiej trzeba użyć do odkręcenia jest o kilka 
Nm większa niż ta, której użyto do dokręcania. 
Nie ma potrzeby podgrzewania rury czy złącz-
ki. Dzięki temu mamy pewność, że gwint nie zo-
stał uszkodzony, a zastosowane elementy insta-
lacji można ponownie użyć, usuwając wcześniej 
resztki uszczelniacza spomiędzy nitek gwintu.

Atest Higieniczny nr HK/W/0500/01/2014
Karty charakterystyki dla TS100, TS200, TS300

Chcesz wiedzieć więcej o Gebo Seal?!  
Zadzwoń 22 511 20 95/96 lub wyślij  
zapytanie na: sales@gebo.com.pl, a my  
NATYCHMIAST podamy ci adres i telefon 
najbliższego dystrybutora!  

Gebo Seal  
– uszczelniacz do wszystkich 
rodzajów gwintów metalowych

  Edyta Przyrowska

  Co to jest Gebo Seal i jak działa?
Gebo Seal to beztlenowy uszczelniacz prze-
znaczony do gwintów wykonanych z dowol-
nego metalu m.in.: stal nierdzewna, brąz, 
mosiądz, stal niestopowa, żeliwo, aluminium 
i jego stopy. Można go stosować na gwin-
ty złączek, zaworów czy też łączników pokry-
tych chromem czy niklem, ocynkowanych 
lub bez ocynku. Uszczelniacz używany jest  
w instalacjach wodnych, centralnego ogrze-
wania i przemysłowych (odporny na więk-
szość chemikaliów i kwasów). Nadaje się do 
stosowania w instalacjach przeznaczonych 
do kontaktu z wodą przeznaczoną do spoży-
cia przez ludzi, co potwierdza uzyskany Atest 

Gebo to marka od wielu lat  
kojarzona przez instalatorów  
głównie ze złączkami żeliwnymi  
i innymi produktami skracającymi 
czas pracy Instalatora. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom rynku, 
firma wprowadziła do oferty 
uszczelniacze, które z powodzeniem 
mogą zastępować pakuły lub taśmy 
używane do uszczelniania gwintów.

Gebo Technika International Sp. z o.o. 
05-270 Marki, ul. Okólna 45, 
tel. 22 511 20 70, faks 22 511 20 90 
office@gebo.com.pl, www.gebo.com.pl
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Przedłużenie komina

Bardzo częstym, skutecznym rozwiązaniem 
jest przedłużenie istniejącego komina.  
W przypadku komina murowanego najła-
twiej tego dokonać stosując płytę, rurę i za-
kończenie komina wykonane ze stali szla-
chetnej (rys. 1 ).
Oczywiście używamy tylko izolowanych ele-
mentów, by zminimalizować ryzyko wychło-
dzenia komina. Często producenci oferują 
zespolony element wydłużający komin.

„Rozwiercanie” komina

Gdy kanał dymowy wykonany jest z cegły, 
nie był należycie konserwowany, a czysz-
czenie kominiarskie nie przynosi spodziewa-
nych efektów, wówczas skuteczne może być 
tzw. frezowanie (rozwiercanie) komina. Efekt 
przed i po frezowaniu widzimy na rys. 2  i 3 .
Taka operacja jest także dobrym sposobem 
na powiększenie przekroju poprzecznego 
komina. Z przekroju 140x140 mm można uzy-
skać przewód o średnicy nawet 210 mm. Po 
frezowaniu dodatkowo obowiązkowo mon-
tujemy wkład kominowy ze stali szlachetnej.

Nasady kominowe 

Są bardzo skutecznym sposobem na popra-
wienie ciągu. Skonstruowane są w taki spo-
sób, by osłaniać wylot z kanału przed wia-
trem, tym samym wytwarzając dodatkowe 
podciśnienie. Warunkiem koniecznym jest 
oczywiście jej odpowiedni dobór i popraw-
ny montaż. Często najlepszy efekty poprawy 
ciągu uzyskamy poprzez jednoczesne pod-
wyższenie komina oraz zamontowanie na 
jego wylocie nasady (rys. 4 ).
Dla kominów dymowych i spalinowych naj-
bardziej odpowie są nasady samonastawne. 
Nasady te zawsze ustawiają się osłoniętą 
stroną w kierunku wiatru i tym samym osła-
niają wylot przewodu kominowego. Powsta-
łe podciśnienie jest proporcjonalne do pręd-

Jak poprawić  
ciąg kominowy?

  Przemysław dobosz

  Naturalny ciąg ko-
minowy wykorzysty-
wany jest do odpro-
wadzania spalin  
z kominków, ko-
tłów na paliwa sta-
łe oraz atmosferycz-
nych gazowych lub 
olejowych urządzeń 
grzewczych. Nieza-
leżnie od użytej tech-
nologii do budo-
wy komina, czy to 
jest komin ceramicz-
ny, czy też metalowy, 
prawidłowo dobra-
na i zamontowana in-
stalacja powinna za-
pewnić optymalną 
pracę kotła czy ko-

minka. O tym, jak powinien być wyprowa-
dzony komin ponad dach ustalone jest w roz-
porządzeniu ministra infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie, które głosi:
§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być 
wyprowadzone ponad dach na wysokość 
zabezpieczającą przed niedopuszczalnym 
zakłóceniem ciągu.

2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, 
jeżeli wyloty przewodów kominowych
zostaną wyprowadzone ponad dach w spo-
sób określony Polską Normą dla kominów
murowanych.
Tak zbudowany komin powinien zapewnić 
właściwy ciąg, ale w praktyce często spoty-
kamy się z różnymi problemami. Czasami nie 
mamy wpływu na umieszczenie komina np. 
w starych budynkach, przekrój poprzeczny 
kanału jest byt mały, istnieją w nim przewę-
żenia lub uskoki itd. Skutek jest taki, że urzą-
dzenia grzewcze źle pracują, cofają się spa-
liny z kominka, a kocioł się wyłącza. Każdy 
taki przypadek wymaga indywidualnego 
podejścia. 

1
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kości wiejącego wiatru. Konstrukcja nasady 
musi być dostosowana do rodzaju spalin. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na rodzaj 
łożyskowania czaszy, które powinno być tak 
zaprojektowane, by nie działała na nie de-
strukcyjnie ani wysoka temperatura spalin 
(kominki), ani warunki atmosferyczne (wyko-
nanie ze stali szlachetnej). 

Na rynku jest duży 
wybór samonastaw-
nych nasad. Ich wy-
gląd jest zbliżony,  
a głównym wyróżni-
kiem jest inny kształt 
„płetwy sterującej” 
(rys. 5 , 6  i 7 ).
Pamiętajmy, że ko-
miny wymagają 
okresowego czysz-
czenia, czyli montaż 
nasady nie może 
uniemożliwiać tej 
czynności. Najlepiej 
gdy możliwe jest 
bezpieczne zdjęcie 

nasady na czas czyszczenia.
Nie wszyscy pamiętają, że w niektórych czę-
ściach kraju stosowanie nasad jest obowiąz-
kowe. Wymieniane już raz rozporządzenie mi-
nistra infrastruktury stanowi:
§ 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III 
strefie obciążenia wiatrem, określonych Polski-
mi Normami, należy stosować na przewodach 
dymowych i spalinowych nasady kominowe 
zabezpieczające przed odwróceniem ciągu…
2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 
1, należy również stosować na innych obsza-
rach, jeżeli wymagają tego położenie bu-
dynków i lokalne warunki topograficzne.
Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem 
znajduje się w normie PN-EN 1991-1-4:2008 
opublikowanej 21.09.2010 r., a dotyczącej 
m.in. oddziaływania wiatru na konstrukcje, 
przedstawiony jest na rys. 8 .
Informacja ta warta jest szczególnej uwagi. 
Nie chodzi tu przy tym tylko o spełnienie wy-
mogów prawnych, ale głównie o zapewnie-
nie dobrego ciągu kominowego dla urzą-
dzeń grzewczych.  

6 75

8

Wymiar pośredni odpowiadający 
potrzebom rynku 

Rury i złączki  
Viega o średnicy DN 64 

  Systemy Profipress i Sanpress Inox 

Firma Viega niweluje ten przeskok w średni-
cach znamionowych rur metalowych, wpro-
wadzając w swoich systemach wymiar po-
średni – średnicę DN 64 mm. Dotyczy to 
systemów Profipress (połączenia zaprasowy-
wane z miedzi) i Sanpress Inox (rury i złącz-
ki ze stali odpornej na korozję). Ten dodatko-
wy wymiar wpasowuje się idealnie pomiędzy 
standardowe „duże” średnice znamionowe 
54 i 76 i jest znacznie bardziej ekonomiczny 

niż stosowana zazwyczaj w takich sytuacjach 
średnica DN 76. 
Duże oszczędności można osiągnąć już na 
samym materiale, gdyż koszty zakupu rur, złą-
czek i izolacji są niższe niż w przypadku stan-
dardowych średnic. 
Warto również wspomnieć o praktycznych 
zaletach, dostrzegalnych np. przy monta- 
żu nowych pionów podczas prac renowa-
cyjnych, kiedy jak wiemy, liczy się każdy  
milimetr.
W przypadku instalacji wody użytkowej jesz-

Przy projektowaniu instalacji wody użytkowej zawsze 
istotną rolę odgrywa odpowiednie dopasowanie wymiarów 
do zapotrzebowania na wodę. ma to ogromny wpływ na 
zapobieganie stagnacji wody. 
Czynnikiem utrudniającym optymalne wymiarowanie 
przewodów rozdzielczych w dużych instalacjach wody 
użytkowej często bywa duży przeskok w standardowym 
szeregu średnic znamionowych – z 54 na 76 mm. 
Podczas gdy pomiędzy kolejnymi w szeregu średnicami 
znamionowymi (począwszy od 12 mm) różnica wynosi ok.  
20-30%, tutaj jest to ponad 40%! W przypadku wielu 
instalacji przeskok ten okazuje się zdecydowanie za duży.
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cze ważniejsze są jednak kwestie higieny, na 
które istotny wpływ ma rozmiar pośredni ofe-
rowany w systemach Viega. Podczas wyko-
nania przewodu rozdzielczego z rur o śred-
nicy 76 mm zamiast 54 mm, objętość wody 
wzrasta dwukrotnie! Jeśli zamiast tego zasto-
sujemy wymiar 64 mm, wzrost ten wyniesie 
zaledwie 38%, bez żadnego uszczerbku dla 
komfortu korzystania z instalacji. Zmniejszenie 
ilości wody użytkowej pozostającej w obiegu 
wpływa bezpośrednio na jej jakość. Przy wy-
miarowaniu instalacji odpowiednio do zapo-
trzebowania i regularnym korzystaniu z niej, 
następuje całkowita wymiana wody, co eli-
minuje zjawisko jej stagnacji. Zapobiega to 
rozwojowi bakterii. 
Kolejną zaletą stosowania wymiaru pośred-
niego są oszczędności energii w instala-
cjach ciepłej wody użytkowej. Użycie rur  
o średnicy znamionowej 64 wyraźnie zmniej-
sza koszty, gdyż ogrzewana jest tylko woda 
będąca w obiegu, w ilości odpowiadającej 
zużyciu.

Systemy zaprasowywane z profilem 
SC-Contur

Systemy zaprasowywane to obecnie najno-
wocześniejsza technologia łączenia rur.  
W 1995 r. firma Viega wprowadziła na rynek 
system Profipress i jako pierwsza zaczęła stoso-
wać na dużą skalę technikę zaprasowywania 
w instalacjach z miedzi. Wszystkie złączki zapra-
sowywane Viega wyposażone są w profil SC-
-Contur (ang. safety connection), dzięki czemu 
w stanie niezaprasowanym zawsze pozosta-
ją nieszczelne. Podczas napełniania instalacji 
można natychmiast zauważyć przypadko-
wo niezaprasowane połączenia. Po prawidło-
wym zaprasowaniu mamy natomiast gwaran-
cję trwałej szczelności. Systemy Viega można 
stosować we wszystkich instalacjach rurowych 
w całym obiekcie (instalacje grzewcze, sanitar-
ne, gazowe, solarne; a w obiektach przemysło-
wych również instalacje sprężonego powietrza 
i innych mediów) o średnicy od 12 do 54 mm,  
a w wersji „XL“ nawet do 108 mm.  

Jaromir Pawłowski, doradca techniczny firmy Viega

Im mniejsza objętość wody w instalacji, 
tym bardziej poprawia się jej sytuacja 
higieniczna. Efekt ten możemy uzyskać 
przyjmując większe prędkości przepły-
wu (PN EN 806 -3), co wpływa na do-
bór średnic. 
Jeżeli chcemy obliczyć średnicę we-
wnętrzną przewodu, znając objętość 
wody i prędkość przepływu, to wy-
nik może nie pasować do produkowa-
nego typoszeregu rur. Dlatego projek-
tując instalacj, nie obliczamy średnicy 

wewnętrznej, tylko staramy się dostoso-
wać do produkowanych średnic, do-
bierając zawsze pierwszy większy wy-
miar. Automatycznie zwiększamy więc 
objętość wody w instalacji ponad rze-
czywiste potrzeby. Jeżeli w typosze-
regu, którym się posługujemy, braku-
je średnicy 64 mm, przyrost objętości 
wody w instalacji jest bardzo wysoki 
pomiędzy średnicami 54 a 76,1.  
Brak średnicy 64 pogarsza sytuację hi-
gieniczną instalacji.

Rury o średnicy 
znamionowej dn 64 
idealnie sprawdzają 
się jako przewody 
rozdzielcze  
w instalacjach wody 
użytkowej i pozwalają 
na wykonanie 
instalacji o wymiarach 
odpowiednich 
do potrzeb. 
Zastosowanie rur  
o następnej  
w szeregu średnicy 
znamionowej (76 mm) 
może spowodować 
przewymiarowanie 
instalacji

Wprowadzenie „pośredniego” wymiaru dn 64 do 
systemu instalacyjnego Profipress ułatwia wybór 
odpowiedniego wymiaru rury w szerokim zakresie 
średnic znamionowych od 12 do 108 mm

Zastosowanie średnic 64 ułatwia 
projektowanie bardziej higienicznych 
instalacji, wpływając na jakość wody 
użytkowej. na zdjęciu instalacja  
w systemie Sanpress Inox
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1. Rura podstawowa PE-Xa (sieciowana)

2. Spoiwo ze zmodyfikowanego PE

3. Tlenowa bariera antydyfuzyjna EVOH 

4. Spoiwo ze zmodyfikowanego PE

5. Zewnętrzna warstwa ochronna z PE

  Właściwości Comfort Pipe PLUS

Rura Comfort Pipe PLUS Uponor wykona-
na jest z materiału charakteryzującego 
się trwałością, odpornością na uderze-
nia i pękanie pod wpływem naprężeń we 

wszystkich warunkach pogodowych.
Rura Comfort Pipe PLUS firmy Uponor została 
stworzona specjalnie do zastosowań w syste-
mach ogrzewania i chłodzenia płaszczyzno-
wego. Może być również stosowana w insta-
lacjach wodociągowych i grzejnikowych.

nowości w ofercie uponor! 

Comfort Pipe Plus 
– najbardziej elastyczna rura  
Uponor PE-Xa i U@home 
– aplikacja mobilna do 
sterowania automatyką

  Piotr Serafin

Firma uponor wprowadziła na polski rynek rurę Comfort Pipe Plus 
składającą się z dwóch warstw więcej od standardowych rur PE-Xa. 
Produkowana z wykorzystaniem ulepszonej technologii uaX™,  
ta nowa rura zapewnia skrócenie czasu montażu i zapewnia  
maksymalną niezawodność działania systemu rurowego. 

5-wartwowa rura Comfort Pipe PLUS

Dzięki pięciu warstwom, rura Uponor 
Comfort Pipe PLUS składa się z dwóch 
warstw więcej od standardowych rur 
PE-Xa. Te dodatkowe warstwy pełnią 
następujące funkcje:
- rura Uponor Comfort Pipe PLUS jest 
oparta na rurze PE-Xa, produkowa-
nej zgodnie z wymogami wskazanymi 
w normie EN ISO 15875. Obejmuje ona 
charakterystyki materiałowe, takie jak 
trwałość, odporność na uderzenia  
i odporność na korozję naprężeniową.
- druga warstwa zapewnia trwa- 
łe wiązanie pomiędzy podstawo- 
wą rurą PE-Xa a tlenową barierą  
antydyfuzyjną.

- trzecia warstwa zapobiega dyfuzji  
tlenu do systemów grzewczych/chło-
dzących.
EVOH zapewnia nieprzepuszczal-
ność tlenową, która spełnia wymogi 
DIN4726. Zapobiega to korozji metalo-
wych elementów systemu.
- czwarta warstwa zapewnia stałe 
wiązanie pomiędzy zewnętrzną war-
stwą ochronną, a tlenową barierą an-
tydyfuzyjną.
- zadaniem piątej warstwy jest ochrona 
tlenowej bariery antydyfuzyjnej przed 
uszkodzeniami spowodowanymi na-
ciskiem mechanicznym powstającym 
podczas montażu rur do podłoża.
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strony U@home wyświetlanej na kompute- 
rze lub telefonie komórkowym połączonym  
z siecią Internet. Wykorzystanie hasła pod-
czas logowania zabezpiecza przed nieauto-
ryzowanym dostępem osób trzecich. Użyt-
kownik może uzyskać wsparcie i porady 
– dostępne on-line. Funkcje plug and play 
także automatycznie łączą się z serwerem. 
Nowe urządzenie U@home M-76 jest idealnym 
dodatkiem do automatyki pokojowej Uponor 
Radio 24 dla użytkowników intensywnie ko-
rzystających ze sprzętu bezprzewodowego. 
Montaż jest szybki i prosty. Wyświetlane w do-
godny sposób informacje ułatwiają obsługę 
urządzenia i wprowadzanie ustawień. 
Połączenia pomiędzy skrzynką połączenio-
wą C-56, modułem U@home i routerem są 
realizowane za pomocą kabla z typowy-
mi złączami RJ9 oraz RJ45. Dodatkowo może 
być użyty zwyczajowo stosowany wzmac-
niacz sygnału.  

średnice rur Comfort Pipe PLUS to 14, 16, 17, 
20, 25 mm.
Nową rurę Comfort Pipe PLUS można rozpo-
znać po dwóch niebieskich paskach na bia-
łej warstwie zewnętrznej rury oraz po zna- 
ku handlowym. Rury te są kompatybilne  
z technologią łączenia Uponor Quick &  
Easy i złączkami zaciskowymi Vario. 

Rura Comfort Pipe PLUS produkowana 
wg nowej technologii UAXTM

Ten nowy proces produkcyjny to kolejny krok 
na drodze konsekwentnego doskonalenia rur 
PE-Xa, które są dostępne na rynku już od po-
nad czterdziestu lat. 
Dzięki najnowszej technologii UAXTM Techno-
logy wyróżnia się następującymi własnościa-
mi mechanicznymi:
+10% gęstsze usieciowanie, niż wymagane 
przez normę;
+14% wyższa elastyczność;
+10% wyższa sprężystość.

Korzyści dla instalatora
• Optymalnie elastyczne rury spełniają wy-
sokie wymogi stawiane materiałom używa-
nym do montażu systemów ogrzewania/
chłodzenia płaszczyznowego, sufitowych sys-
temów chłodzących jak i systemów TABS. 
• Teraz można układać rury jeszcze szybciej  
i wydajniej, oszczędzając czas i pieniądze. 
• Elastyczność gwarantuje o wiele łatwiej-
szą pracę z rurami, nawet w niskiej tempe- 
raturze. 

U@home: mobilny dostęp do  
systemów ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego Uponor

Użytkownik może kontrolować zużycie ener-
gii jedynie poprzez dostosowywanie poziomu 
ogrzewania do własnych potrzeb i to tylko wte-
dy, gdy instalacja jest prosta w obsłudze. Moż-
na to osiągnąć dzięki wykorzystaniu aplikacji 
na smartfon lub tablet, bez względu na to, czy 
użytkownik znajduje się w domu, czy też chce 
uzyskać zdalny dostęp do regulacji temperatu-
ry w pomieszczeniach. Moduł U@home pozwa-
la na sterowanie systemem ogrzewania i chło-
dzenia Uponor z poziomu smartfona, tabletu 
lub komputera. Urządzenie U@home M-76 moż-
na łatwo dodać do istniejącego już systemu 
automatyki pokojowej Uponor Radio 24V wy-
posażonego w skrzynkę połączeniową C-56. 
Temperatura w pomieszczeniach oraz tempe-
ratura systemu są wyświetlane w postaci wy-
kresów, co ułatwia ich odczyt. W momencie 
wystąpienia awarii komunikaty alarmowe i in-
formujące o błędach są natychmiast przesyła-
ne do użytkownika. Jednocześnie dostępne są 
szczegółowe informacje, w którym pomieszcze-
niu nastąpiła awaria i na czym ona polega. 
Firma Uponor opracowała aplikację na 
smartfony z systemami Android oraz iOS. Do-
stęp jest również możliwy za pośrednictwem 

Ulotka o Comfort 
Pipe PLUS 

Pobierz Mobilny i prosty dostęp do urządze-
nia U@home sprawia, że sterowanie 
ogrzewaniem i chłodzeniem staje 
się jeszcze wygodniejsze. Stan pra-
cy systemu ogrzewania i chłodze-
nia płaszczyznowego jest rejestro-
wany w sposób ciągły i można go 
kontrolować on-line. Możliwe jest 
dostosowywanie temperatury we-
wnątrz pomieszczeń, a w przypad-
ku dłuższej nieobecności – przełą-
czenie systemu w tryb oszczędny, 
co pozwala użytkownikowi ograni-
czyć zużycie energii cieplnej. 

Więcej o U@home
przejdź

http://www.instalreporter.pl
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Do inwestorów, którzy są sceptycznie nasta-
wieni do stosowania kurtyn powietrznych, 
przemawia dopiero tzw. „problem otwartych 
drzwi”. Pozostawiając otwarte drzwi w zimo-
we dni, powietrze zewnętrzne natychmiast 
wdziera się do budynku, powodując dyskom-
fort, a co najważniejsze ciągłą potrzebę do-
grzewania pomieszczeń. 
Intensywność penetracji powietrza zewnętrz-
nego zależna jest od kilku czynników:
• różnicy gęstości powietrza wynikającej  
z różnicy temperatury,
• siły wiatru,
• wymiarów otworu drzwiowego,
• czasu, w którym drzwi pozostają otwarte,
• konstrukcji i położenia budynku, (wysokości, 
kształtu, układu wejść względem stron świata),  

– specjalistyczne  
kurtyny powietrzne

  Robert Rabiński

  Właściwy dobór kurtyny ma kolosalne 
znaczenie w jej poprawnym działaniu i sku-
teczności, a to z kolei przekłada się na więk-
sze oszczędności i mniejsze rachunki za 

energię. Potrzebę zastosowanie kurtyny po-
wietrznej w obiekcie łatwiej jest sobie wy-
obrazić, jeżeli zastanowimy się nad konse-
kwencjami jej braku. 

Większość obiektów budowanych w naszym 
klimacie w wejściach ma zaprojektowane  
kurtyny powietrzne. Zgodnie z prawem budowlanym obiekty 
użyteczności publicznej muszą być wyposażone w wiatrołap,  
a obiekty bez wiatrołapu w kurtynę powietrzną. Biorąc pod uwagę 
główne zadanie, przed jakim stoi kurtyna powietrzna jako urządzenie 
wentylacyjne, czyli oszczędność energii, stosowanie jej w wejściach 
nie powinno podlegać dyskusji. Jednak nie wszyscy użytkownicy zdają 
sobie sprawę jak ważnym elementem łańcucha wentylacyjnego jest 
kurtyna powietrzna i nie decydują się na jej zakup lub podchodzą do 
tematu po macoszemu, stosując urządzenia najtańsze lub źle dobrane. 

Kurtyny COmPaCT 400, profesjonalne zabezpieczenie drzwi przesuwnych 
i obrotowych. Obudowa lakierowana na dowolny kolor z palety Ral, 
osłony czerpni powietrza wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. 
Przyłącza hydrauliczne oraz elektryczne poprowadzone od dołu 
urządzenia, zawory regulacyjne standardowo wbudowane w urządzenie

Kurtyna TuBEX w obudowie ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej. Przyłącza hydrauliczne oraz elektryczne 
poprowadzone od dołu urządzenia, zawory 
regulacyjne standardowo wbudowane w urządzeniea

Kurtyna nuClEO 3000 – z polerowanej stali 
nierdzewnej. uchwyty montażowe pozwalają 
na ukrycie wszystkich instalacji i przewodów 
połączeniowych. Zawory standardowo są 
wbudowane w urządzenie
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• różnicy ciśnienia pomiędzy budynkiem  
a otoczeniem.
Właściwy dobór kurtyny powietrznej pozwo-
li na zminimalizowanie wpływu powyższych 
czynników na zużycie energii, ale nie wyeli-
minuje ich zupełnie, ponieważ nie ma urzą-
dzeń, które zabezpieczą otwarte drzwi  
w 100%. Różne serie kurtyn powietrznych są 
stosowane do różnych typów drzwi, nie ma 
jednego uniwersalnego urządzenia, które jest 
w stanie sprostać każdej potrzebie, inna jest 
konstrukcja i wyposażenie w akcesoria kur-
tyn do montażu poziomego nad drzwiami, 
inna do drzwi obrotowych, a jeszcze inna do 
drzwi przesuwnych. Tylko producenci kurtyn 
posiadający w ofercie wiele różnych typów 
i serii urządzeń są w stanie zaoferować kom-

pleksowe rozwiązanie „pro-
blemu otwartych drzwi”.

RATUS – program doboru
Aby pomóc właściwie do-
brać urządzenie do kon-
kretnych potrzeb użytkow-
nika, firma STAVOKLIMA 
udostępniła program do-
boru kurtyn powietrznych 
RATUS, wspomagający do-
bór kurtyn powietrznych 
oraz niezbędnych akceso-
riów w zależności od wa-
runków panujących na 
obiekcie oraz sposobu ich 
montażu. Do wszystkich kur-
tyn STAVOKLIMA dobranych 

na podstawie programu doboru można 
wygenerować kartę doborową z wyspecy-
fikowanymi parametrami pracy i wszelkimi 
potrzebnymi do właściwego działania ak-
cesoriami. 

Seria DESIGN do obiektów  
o podwyższonym standardzie
Firma STAVOKLIMA specjalizuje się między in-
nymi w produkcji kurtyn powietrznych do 
obiektów o podwyższonym standardzie. Kur-
tyny serii DESIGN to typoszereg, w skład które-
go wchodzą urządzenia zarówno do montażu 
poziomego, jak i pionowego, o nowoczesnym, 
intrygującym, a jednocześnie ponadczaso-
wym wyglądzie przeznaczone do stosowania 
we współczesnych rozwiązaniach architekto-
nicznych, wszędzie tam, gdzie kurtyna oprócz 
swojej podstawowej roli spełnia również rolę 
atrakcyjnego dodatku architektonicznego  
w wejściu do luksusowych obiektów. 
Obudowy kurtyn serii DESIGN są wykonane  
z blachy nierdzewnej polerowanej lub szczot-

kowanej, blachy miedzianej patynowanej 
lub lakierowanej bezbarwnym lakierem 
w celu uniknięcia pokrycia patyną, bądź 
blachy ocynkowanej lakierowanej na dowol-
ny kolor z palety RAL. Nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne automatycznie dostoso-
wują parametry pracy kurtyn do zaistniałych 
warunków w wejściu do obiektu, zwiększa-
jąc skuteczność oszczędzania cennej ener-
gii. Montowane wewnątrz urządzenia zawo-
ry regulacyjne oraz dodatkowe designerskie 
uchwyty montażowe pozwalają na całkowi-
te ukrycie instalacji doprowadzającej czyn-
nik grzewczy oraz elektrycznej. Bogata gama 
modeli oraz różnorodność wersji pozwala na 
wybór kurtyny serii DESIGN pasującej do każ-
dego wejścia, opcjonalny pakiet oświetle-
nia halogenowego lub LED dodatkowo pod-
kreśla jego wygląd i nadaje niepowtarzalny 
charakter. 
Wszystkie urządzenia serii DESIGN są gotowe 
na dyrektywę unijną ERP 2015 poprzez możli-
wość zastosowania stałoprądowych silników 
komutowanych elektronicznie, co pozwala 
na dodatkową oszczędność energii. 

STAVOKLIMA, posiadając szeroki wachlarz 
narzędzi i oprogramowania symulacyjne-
go, wykonuje analizy zapewniające dos- 
konałe działanie i trwałość każdego de- 
talu swoich wyrobów. Każdy element jest 
specjalnie opracowywany przez doświad-
czony personel korzystający z nowocze-
snych technologii. Próby prowadzone  
podczas produkcji i po jej zakończeniu  
zapewniają 100-procentową niezawod- 
ność urządzeń.  

Kurtyna aRCuS-X – do drzwi przesuwnych, 
obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
urządzenie pracuje uruchamiane sygnałem 
bezpotencjałowym wyprowadzonym  
z automatyki drzwi przesuwnych

Kurtyna aRCuS specjalistyczne urządzenie do 
drzwi obrotowych, obudowa z polerowanej 
stali nierdzewnej. Przyłącza hydrauliczne oraz 
elektryczne poprowadzone od dołu urządzenia, 
zawory regulacyjne standardowo wbudowane 
w urządzenie. Praca urządzenie uzależniona od 
ruchu drzwi obrotowych

Ventia jest wyłącznym dystrybutorem 
marki STAVOKLIMA w Polsce. 
www.ventia.pl
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  Jakie zatem parametry i gazy mogą być 
mierzone za pomocą dostępnych na ryn-
ku analizatorów spalin? Przede wszystkim na 
uwagę zasługuje pomiar zarówno ilości, jak 
i jakości produktów spalania, przez co oce-
niana jest sprawność systemu grzewczego. 
Kluczową rolę odgrywa przy tym ocena sys-
temu grzewczego pod kątem spełniania 
norm dotyczących emisji zanieczyszczeń. 
Określany jest współczynnik nadmiaru po-
wietrza, a także straty kominowe oraz stę-
żenie punktu rosy i stężenie tlenków azotu. 
Z pewnością przyda się możliwość pomia-
ru ciśnienia lub ciśnienia różnicowego oraz 
ciągu kominowego.

Oprócz tego analizatory spalin są w stanie 
zmierzyć ciąg kominowy, ciśnienie lub ciśnie-
nie różnicowe, a także stężenie tlenku azotu. 
Funkcjonalność przyrządów pozwala na ob-
liczanie wartości takich, jak: stężenie dwu-
tlenku węgla, stężenie tlenku węgla czy też 
sprawność cieplna kotła.

W świetle norm technicznych

Funkcjonalność i zakresy pomiarowe anali-
zatorów spalin nie są dowolne, bowiem ści-
śle wynikają z wymagań odpowiednich 
norm technicznych. Za wiodący dokument 
w tym zakresie można uznać normę PN-EN 
50379, która składa się z trzech części. Pierw-
sza z nich (PN-EN 50379-1) precyzuje wyma-
gania ogólne i metody badań kotłów. Z kolei 
dokumenty PN-EN 50379-2 dotyczy wyma-
gań charakterystyki przyrządów używanych 
w procesie związanym z ustawowymi prze-
glądami i ocenami kotłów. Nie mniej ważna 
jest część normy PN-EN 50379-3 określająca 
wymagania dotyczące charakterystyki przy-

Pomiary, zakresy, sensory 

Analizatory spalin 
– bezpieczne i efektywne 
użytkowanie kotła

  damian Żabicki

nowoczesne 
kotły wymagają 
precyzyjnej 
regulacji przy użyciu 
specjalistycznych 
przyrządów 
pomiarowych. 
Stosując analizatory 
spalin, instalator 
zyskuje nie tylko 
pewność, że kocioł 
spełnia wymagania 
norm i przepisów 
dotyczących spalin, 
ale co najważniejsze, 
ma gwarancję 
bezpieczeństwa 
użytkowników 
instalacji grzewczej 
i stabilności pracy 
źródła ciepła oraz 
zadowolenia klienta.

W kontekście analizy gazów zawar-
tych w spalinach przyrządy mierzą 
zawartość tlenu (O2), tlenku węgla 
(CO), dwutlenku węgla (CO2), tlen-
ku azotu (NO), wielotlenków azotu 
(NOx) oraz dwutlenku siarki (SO2).
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grzewaczy wody wystarczy analizator, który 
spełnia wymagania normy PN-EN 50379-3.
Zatem patrząc przez pryzmat normy PN-EN 
50379 dostępne na rynku analizatory spalin 
można podzielić na urządzenia niezgodne  
z normą, profesjonalne urządzenia pomiaro-
we (norma PN-EN 50379-2) oraz urządzenia 
wskaźnikowe (norma PN-EN 50379-3). W tych 
ostatnich przyrządach pomiar CO bazuje na 
braku kompensacji H2.

Wnętrze analizatora:  
elementy i ich znaczenie

Proces pomiaru O2, CO oraz NO zazwy-
czaj jest oparty na elektrochemicznym ogni-
wie pomiarowym. Zazwyczaj przewiduje się 
ogniowo z dynamiczną kompensacją H2. 
Jego ochronę zapewniono przez automa-
tyczne wyłączenie pompy spalin wraz  
z osiągnięciem maksymalnego zakresu po-
miarowego. Pomiar jest wznawiany dopie-
ro po regeneracji ogniwa. Podczas pomiaru 
spalin istotną rolę odgrywa pompa odpro-
wadzająca spaliny do ogniwa pomiarowe-
go. Przy pomiarze ciągu kominowego ważny 
jest czujnik piezorezystancyjny z wewnętrzną 
kompensacją temperatury. Niejednokrotnie 
uwzględniana jest metoda pracy ogniw po-
miarowych eliminująca wpływ zabrudzenia 
filtra na dokładność pomiarów.
Istotną rolę odgrywa filtr cząstek stałych i pu-
łapka kondensatu. W zależności od modelu 
wybrać można filtr znajdujący się w samym 
analizatorze lub w sondzie. Sondę z filtrem 
cechuje większa masa, ale tym samym 
zwiększane jest bezpieczeństwo analizatora. 
W niektórych rozwiązaniach zarówno filtr, jak  
i pułapkę kondensatu umieszczono w obudo-
wie urządzenia. Zagrożeniem takiego rozwią-
zania jest pozostawanie nieopróżnionej pu-

łapki kondensatu w niewielkiej odległości od 
ogniw. W przypadku, gdy pułapka konden-
satu i filtr umieszczony jest w sondzie zyskuje 
się lepszą kontrolę nad kondensatem.

rządów używanych do nieokreślonego prze-
pisami prawa serwisowania urządzeń grzew-
czych opalanych gazem.
O tym, które wymagania normy powinien 
spełniać przyrząd w dużej mierze zależy od 
jego funkcjonalności i przeznaczenia. W przy-
padku gdy analizator będzie używany pod-

czas prac obejmujących przeglądy wyma-
gane przepisami prawa lub wykonywanie 
czynności serwisowych kotłów opalanych 
paliwem innym niż gaz, należy zastosować 
urządzenie spełniające wymagania normy 
PN-EN 50379-2. Na potrzeby wyłącznie ser-
wisowania gazowych przepływowych pod-

Co się liczy w analizatorach, czyli  
o praktycznych walorach urządzeń
Typowy analizator spalin pomiar wyko-
nuje w temperaturze -5°C a 45°C. Na 
uwagę zasługuje automatyczna kali-
bracja w powietrzu z jednoczesnym po-
miarem ciągu/ciśnienia, dzięki czemu 
zyskuje się wykrywanie nieszczelności. 
Producenci stawiają na prostą obsługę 
urządzenia, a więc ważna jest intuicyj-
na obsługa oraz ergonomiczny kształt 
obudowy. Warto zwrócić uwagę na 
możliwość wydrukowania mierzonych 
i przeliczanych parametrów, dzięki zin-
tegrowanej drukarce termicznej. Po-
prawność pracy poszczególnych pod-
zespołów i funkcji jest sprawdzana przez 
wewnętrzny program testowy. Stąd 
też wyświetlane są komunikaty błę-
dów wraz z opisem i diagnozą usterki. 
Oprócz tego instalator jest informowany 
o dacie ostatniego przeglądu oraz  
o czasie, jaki przepracował analizator.
Nie mniej ważne są możliwości komu-
nikacyjne pozwalające na przesył da-
nych do komputera. Stąd też przewiduje 
się złącze RS-232, port USB oraz interfejs 
Irda i Bluetooth. 
Z pewnością komfort użytkowania urzą-
dzenia zapewni kolory wyświetlacz.  

Po to, aby zapewnić prostą obsługę 
dane są wizualizowane poprzez kolorowe 
znaczniki i symbole. Tym sposobem dane 
są niemal natychmiast analizowane. Jest 
możliwie powiększenie na cały ekran 
jednej z mierzonych wartości. Dodatko-
wo komunikaty „krok po kroku” prowa-
dzą instalatora przez procesów pomiaru. 
Niejednokrotnie przewiduje się rozszerzo-
ną funkcjonalność zatem można wyko-
nać test szczelności instalacji gazowej czy 
też pomiarów na paliwach stałych. Bez 
wątpienia liczy się odporność obudowy 
urządzenia, co warunkuje jego używa-
nie niemal w każdym miejscu. Obudowy 
analizatorów są odporne na działanie 
pyłów i wilgoci. Komfort obsługi poprawi 
manipulator typu scrollpad. Przydać się 
może gniazdo karty pamięci. 
Mówiąc o pamięci analizatorów spalin, 
warto zwrócić uwagę na bloki pomia-
rowe, gdzie zapisywane są grupy wy-
ników pomiarów. Zapamiętane mogą 
być zdarzenia takie, jak stany alarmo-
we obejmujące przekroczenie progów 
alarmowych i wartości maksymalnych. 
Oprócz tego w pamięci przyrządu zapi-
sywane są wszystkie mierzone wartości. 
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tywnych poziomach. Stąd też można np. za 
pomocą trybu graficznego poszukiwać rdze-
nia spalin lub wybierać obszar optymalnego 
spalania i jednocześnie dokonywać pozosta-
łych pomiarów, których wyniki wyświetlane są 
na wyświetlaczu w tle grafiki.

O czym warto pamiętać?

…przeglądy
Zwraca się uwagę, aby analizatory spalin 
poddawać okresowym przeglądom nie rza-
dziej niż raz na pół roku. Ważne są także sa-
modzielne sprawdzenia bazujące np. na 
użyciu gazu testowego o stężeniu progu alar-
mowego. Z kolei profesjonalną kalibrację wy-
konuje autoryzowany serwis. Należy pamię-
tać o sprawdzeniu stanu zanieczyszczenia 
filtra membranowego oraz o opróżnianiu po-
jemnika kondensatu.

…akcesoria ułatwiające pomiar
Na etapie wyboru odpowiedniego anali-
zatora warto zwrócić uwagę na szereg ak-
cesoriów, które z jednej strony zwiększają 
możliwości urządzenia, zaś z drugiej, popra-
wiają komfort jego obsługi. Stąd też przy-
dać się może specjalistyczne oprogra-
mowanie komputerowe pozwalające na 
tworzenie profesjonalnych protokołów z po-
miarów. Warto zadbać o pompkę do sa-
dzy ze skalą zadymienia. Bezpieczeństwo 
sprzętu zapewni wytrzymała walizka a spe-
cjalny płyn pozwoli na dokładne wyczysz-
czenie analizatora. W niektórych modelach 
pomiar ciśnienia gazu umożliwi dodatkowy 
zestaw przyłączeniowy.

…do pracy w przemyśle, konieczny  
odbiór UDT
Instalatorzy, którzy pracują również w prze-

myśle, mogą nabyć przyrządy przeznaczone 
do analizowania procesów spalania zacho-
dzących w kotłach używanych w przemy-
słowych instalacjach grzewczych i produk-
cyjnych. Analizatory tego typu z pewnością 
przydadzą się podczas prac obejmujących 
przygotowanie kotłów do odbioru przez 
Urząd Dozoru Technicznego.

Dwa zdania podsumowania

Pomimo konieczności stosowania nowocze-
snych analizatorów spalinach, które krok po kro-
ku prowadzą instalatora przez proces pomiaru 
nie należy zapomnieć, że tlenki azotu znajdują-
ce się w spalinach to substancje szkodliwe dla 
zdrowia. Tym sposobem powinny być one ogra-
niczone do minimum. Z kolei tlenek siarki wska-
zuje na czystość zastosowanego paliwa, a jego 
stężenie jest niezależne od nastawy palnika. 

Instalator powinien poinformować użyt-
kownika instalacji, że jego kocioł musi speł-
niać wymagania przepisów rozporządze-
nia ministra ochrony środowiska, zasobów 
naturalnych i leśnictwa z 28 kwietnia 1998 r. 
w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających w powie-
trzu (Dz.U. nr 55 z 1998 r. poz. 355). 
Załącznik nr 2 do tego aktu normatywne-
go zawiera tabelę dopuszczalnych ilości su-
chych gazów odlotowych w warunkach 
normalnych przy zawartości tlenu w spali-
nach wynoszącej 3%.  

Przebieg pomiaru

Rodzaj paliwa wybierany jest z listy. 

W niektórych modelach przewidziano elek-
troniczną kontrolę procesu pomiaru sadzy. 
Sonda probiercza jest najczęściej ogrzewa-

na, zatem eliminuje się ryzyko kondensacji 
podczas pomiaru stopnia sadzy.
Jeżeli wartości progowe są przekroczone, 
użytkownik jest informowany o tym zarówno 
wizualnie, jak i dźwiękowo. Przydatną funk-
cję stanowi także możliwość przeprowadze-
nia testu szczelności instalacji gazowej oraz 
wskazania kondycji cel elektrochemicznych. 
Ważny jest również wybór kolejności wyświe-
tlanych wartości pomiarowych. Przyrząd in-
formuje instalatora o niewłaściwym spala-
niu zachodzącym w kotle. Na przykład, gdy 
analizator wyświetla komunikat „wartości po-
miarowe są nie do akceptacji”, oznacza to, 
że stężenie CO i O2 jest zbyt wysokie i mieści 
się poza zdefiniowanymi wartościami. Sensor 
CO jest odłączany w sposób automatyczny  
w przypadku przekroczenia zakresu pomia-

rowego. Użytkow-
nik może tworzyć 
indywidualne 
konfiguracje pro-
gramu pomiaro-
wego (tzw. makra 
programowe).  
W programie do 
pomiaru spalin 
istnieje możliwość 
wprowadzenia 
indywidualnych 
ustawień. 
Sondy pomiarowe 
wymieniane są za 
pomocą szybko-
złączek. Przyrząd 
w sposób auto-
matyczny rozpo-
znaje sondę. Do-
stępne są także 
modele pracują-
ce w dwóch ak-

Ilość tlenku węgla i dwutlenku wę-
gla analizator spalin podaje w pro-
centach objętości, natomiast wę-
glowodory i tlenki azotu mierzy się 
w częściach na milion (ppm).  
Istnieje możliwość przełączania 
jednostek pomiarowych pomiędzy 
ppm, mg, mg (O2) i mg/kWh. 

Dla zapewnienia poprawnej pracy 
kotła w zasadzie powinien wystarczyć 
pomiar stężenia tlenu, tlenku węgla, 
temperatury spalin i otoczenia.
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Producent Nazwa  
i model Wartości mierzone 

Standardy 
komunikacyjne  
z urządzeniami 
zewnętrznymi 

Ekran/
wyposażenie 
podstawowe

Wyposażenie opcjonalne Zastosowane nowatorskie  
rozwiązania i technologie

Wymiary 
/masa

www.testo.com.pl testo  
320 basic

Więcej

mierzone:
0…21% O2
0… 4000 ppm CO
0…500 ppm CO w otoczeniu
-40…+12000C temp. spalin
0…1000C temp. powietrza
-9,99…+40 hPa ciąg
0…300 hPa różnica ciśnień
obliczane:
0…CO2max
0…120% sprawność
0…99.9 strata kominowa
λ współczynnik nadmiaru 
powietrza

USB – komunikacja  
z PC
IRDA – 
komunikacja 
z drukarka 
bezprzewodową

kolorowy 
wyświetlacz 
graficzny 
240x320 px/
analizator, 
zasilacz, 
akumulator 
Li-Ion, sonda 
spalinowa, 
mini-czujnik 
temperatury 
otoczenia, 
drukarka, 
walizka

zestawy do pomiaru: 
różnicy ciśnień i różnicy 
temperatury na zasilaniu 
i powrocie z instalacji 
grzewczej;
różne długości  
i wykonania sond 
spalinowych i sonda 
temperatury otoczenia;
przedłużenie węża 
spalinowego

możliwość wymiany sensorów przez 
użytkownika;
współpraca z MS Excel bez udziału 
pośredniczącego oprogramowania 
specjalistycznego;
koncepcja modułowych sond 
spalinowych umożliwiająca dokupienie 
tylko próbników sond bez konieczności 
dublowania węzy bądź rękojeści

240x85 
x65 mm 
/573 g

testo  
330-1LL

Więcej

mierzone:
0…21% O2
0… 4000 ppm CO (H2) – model 
330-1LL  
0… 8000 ppm CO (H2),  
z rozcieńczaniem do 30000 ppm  
– model 330-2LL
0…500 ppm CO (H2) 
(opcjonalnie);  
330-2LL: z rozcieńczaniem do 
2000 ppm
0…500 ppm CO w otoczeniu
-40…+12000C temp. spalin
0…1000C temp. powietrza
-9,99…+40 hPa ciąg
0…300 hPa różnica ciśnień
0…3000 ppm NO (opcjonalnie)
0…300 ppm NO (opcjonalnie)
obliczane:
0…CO2max
0…120% sprawność
0…99,9 strata kominowa
λ współczynnik nadmiaru 
powietrza

USB – komunikacja  
z PC
IRDA – 
komunikacja  
z drukarką 
bezprzewodową
Bluetooth (opcja)  
– komunikacja 
z PC, palmtop, 
drukarka 
bezprzewodowa

zestawy do pomiaru 
różnicy: ciśnień  
i temperatury na zasilaniu 
i powrocie z instalacji 
grzewczej;
sondy do pomiaru: CO  
w otoczeniu, CO2  
w otoczeniu, CH4/C3H8; 
precyzyjna sonda do 
próby ciśnienia 4 Pa;
sonda do oznaczenia 
poziomu tlenu 
w zewnętrznym 
płaszczu komina kotła 
kondensacyjnego;
zestaw do 
przeprowadzenie próby 
szczelności instalacji 
gazowej;
oprogramowanie 
komputerowe easyHeat;
różne długości  
i wykonania sond 
spalinowych (w tym 
wersja giętkie) i sondy 
temperatury otoczenia 
przedłużenie węża 
spalinowego

możliwość wymiany sensorów przez 
użytkownika;
sensory w wersji LL (Long Life)  
o wydłużonej żywotności wynoszącej ok. 
6 lat (gwarancja 4 lata);
graficzne przedstawienie wyników 
pomiaru, w tym macierz spalin;
równoczesna analiza spalin z pomiarem 
ciągu;
autodiagnoza informująca na bieżąco 
stopień zużycia sensorów;
bezprzewodowa współpraca   
z elektroniczną pompką sadzy testo 308;
bezprzewodowa współpraca  
z miernikiem CO i CO2 w otoczeniu testo 
315-3;
koncepcja modułowych sond 
spalinowych umożliwiająca dokupienie 
tylko próbników sond bez konieczności 
dublowania węzy bądź rękojeści;
zerowanie sensorów analizatora  
i sensora różnicy ciśnienia z sondą 
umieszczoną w spalinach (330-2LL);
droga gazowa z rozcieńczaniem dla 
sensora CO umożliwiająca pomiar do 
30000 ppm (330-2LL)

270x90 
x65 mm 
/600 g

testo  
330-2LL

Więcej

Dane techniczne przenośnych analizatorów spalin

testo 330-1LL/2LL

testo 320 basic

http://www.instalreporter.pl
http://www.testo.com.pl/produkt/0632+3220/testo-320-basic-analizator-spalin
http://www.testo.com.pl/produkt/0632+3306+70/testo-330-1-LL-analizator-spalin-w-wersji-LongLife
http://www.testo.com.pl/produkt/0632+3307+70/testo-330-2-LL
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Producent Nazwa  
i model Wartości mierzone 

Standardy  
komunikacyjne  
z urządzeniami 
zewnętrznymi 

Ekran/wyposażenie  
podstawowe

Wyposażenie 
opcjonalne

Zastosowane nowatorskie  
rozwiązania i technologie Wymiary

Cena 
netto 
producenta

www.afriso.pl BLUEλYZER ST

Więcej

0…21% O2
0… 6000 ppm CO
0…CO2 max
0…1000°C temp. spalin
-20…200°C temp. powietrza
±40 hPa ciąg kominowy (opcja)
sprawność cieplna kotła
strata kominowa
współczynnik nadmiaru 
powietrza

port 
podczerwieni  
do obsługi 
drukarki, 
bluetooth  
SMART 

kolorowy TFT 2,8”/
sonda do poboru spalin  
z jednostką przygotowania 
spalin wraz z zintegrowa-
nym czujnikiem tempera-
tury spalin (sonda dedy-
kowana do analizatora 
spalin bez funkcji pomiaru 
ciągu kominowego nie ma 
giętkiego przewodu  
z niebieskim przyłączem)
czujnik temperatury  
otoczenia;
ładowarka sieciowa  
mini USB;
komplet filtrów
BLUEλYZER ST: karta pamię-
ci MicroSD 2 GB;
adapter, który umożliwia 
podłączenie karty MicroSD 
do gniazda SD komputera;
EUROλYZER ST: torba trans-
portowa

drukarka na  
podczerwień; 
EUROprinter

system autodiagnostyki 
sensorów;
program pomiarowy  
służący do detekcji CO  
w otoczeniu;
alarm dźwiękowy po prze-
kroczeniu wartości granicz-
nych;
zapis wyników pomiarów 
na karcie pamięci MicroSD 
dołączonej do zestawu

67x144 
x37 mm/
ok. 275 g

550÷750  
euro 

EUROλYZER ST

Więcej

0…21% O2
0… 9999 ppm CO  
z kompensacją H2
0…CO2 max
0…2000 ppm NO (opcja)
0…1000°C temp. spalin
-20…200°C temp. powietrza
±50 hPa ciąg kominowy (opcja)
±130 hPa ciśnienie (opcja)
sprawność cieplna kotła
strata kominowa
współczynnik nadmiaru 
powietrza

port 
podczerwieni  
do obsługi 
drukarki, 
bluetooth 
(opcjonalnie), 
USB

drukarka na  
podczerwień;  
EUROprinter;
karta pamięci 
MicroSD 2 GB

możliwość rozbudowy do 
trzech sensorów: O2, CO  
z kompensacją wodoru, NO;
wartość maksymalnego 
stężenia CO umożliwiająca 
analizę spalin w kotłach  
na gaz, olej i pellet;
system autodiagnostyki 
sensorów;
program pomiarowy  
służący do detekcji CO  
w otoczeniu;
obsługa z wykorzystaniem 
dotykowego scrollpada

65x215 
x45 mm/ 
500÷650 g

810÷1616,80 
euro 

Dystrybutor w Polsce: Pascal 

www.pascalpolska.pl Wöhler 
A400L

Więcej

0..21% O2 
0…10.000 ppm CO
0,00…± 110 hPa ciąg kominowy/
manometr, 
-20…800ºC temperatura spalin
temperatura powietrza
obliczane:
strata kominowa [%]
stopień sprawności kotła ETA 
0,0…120%
0…CO2 max CO2 
CO w odniesieniu do 
ustawionych wartości 
referencyjnych tlenu  
w zależności od paliwa
ilość kondensatu [kg/m3] gazu 
lub [kg/kg] oleju opałowego

port 
podczerwieni 
IrDA

ekran kolorowy w techno-
logii OLED, wielkość 2,4”  
(6 cm)/analizator spalin 
A400 z sondą na przewo-
dzie 1,7 m, sensorem CO  
10 000 ppm i menu w języ-
ku polskim, komplet baterii, 
opakowanie filtrów baweł-
nianych, walizka z tworzy-
wa, instrukcja w j. polskim, 
certyfikat kalibracji

drukarka TD 100, 
sonda temperatury 
powietrza 280 mm, 
pompa do testu 
sadzy, pompka 
gumowa do testu 
szczelności, rurka 
typu S do pomiaru 
strat wentylacji, 
sonda pierścienio-
wa do pomiaru 
różnicy ciśnień, 
zewnętrzna po-
wierzchniowa son-
da temperatury, 
zewnętrzny czujnik 
temperatury typu 
Jack, akumulatory, 
ładowarka etc.

zintegrowana autodiagno-
styka filtrów, 3-stopniowa 
diagnoza urządzenia (au-
tokontrola), wbudowany 
asystent regulacji ułatwia 
poprawną regulację kotła,  
wyświetlacz w technologii 
OLED dający doskonały 
obraz niezależnie od kąta 
patrzenia, jednoczesne 
wyświetlanie na ekranie 
12 wartości pomiarowych, 
poręczny kształt dobrze 
dopasowany do dłoni, in-
tuicyjna obsługa za pomo-
cą 4 przycisków

205x85 
x220 mm/ 
640 g

3500 zł

Dane techniczne przenośnych analizatorów spalin

EUROλYZER ST

BLUEλYZER ST

Wöhler A400L

http://www.instalreporter.pl
http://www.afriso.pl/manu-als/BLUELYZER_ST_Karta_Produkto-wa.pdf
http://www.afriso.pl/manu-als/karta_katalogo-wa-euroly-zer29052013.pdf
http://www.pascalpol-ska.pl/produkt226/analizator-spalin-whler-a400-l-2-lata-gwarancji-7121.html
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wykrywa również tzw. mikrowycieki (np. nie-
szczelności spłuczki WC).
Urządzenie pokazuje stan naładowania ba-
terii, podłączenie zasilania sieciowego oraz 
aktualny stan pracy.
Dzięki złączom IN2 i OUT 
można do niego podłączyć 
również podłogowy czujnik 
wycieku, czujnik mrozu, prze-
łącznik, alarm, itp.
Obsługa SAFE-T odbywa 
się za pomocą czytelnego 
wyświetlacza i nieskompli-
kowanej, trzyprzyciskowej 
klawiatury. Zasilany jest ba-
teryjne. Istnieje możliwość 

podłączenia zasilacza sieciowego.
Moduł SAFE-T montowany jest na flanszach 
systemu DRUFI w wielkościach DN 20, DN 25, 
DN 32.

Nadzór online

Najnowsza wersja SAFE-T, o nazwie SAFE-T 
Connect, umożliwia zdalny nadzór urządze-
nia przez internet za pomocą urządzeń mo-
bilnych, np. smartfonów.

nadzór instalacji online poprzez smartfon  

SAFE-T Connect  
– moduł ochrony  
przed wyciekiem

  Moduł ochrony przed  
przeciekami SAFE-T 

Jest w pełni automatycznym, elektronicznym 
sterownikiem nadzoru instalacji przeznaczo-
nym do współpracy z filtrami DRUFI. Moduł 
zapobiegający niekontrolowanemu wycieko-
wi w sposób ciągły nadzoruje przepływy  

w instalacji. Rozpoznaje pęknięcia rury, trwa-
łą, niepożądaną utratę wody lub nieszczel-
ność. Po przekroczeniu zaprogramowanej 
wielkości poboru wody układ elektroniczny 
odcina dopływ wody.
Możliwe jest także zaprogramowanie szcze-
gólnej ochrony instalacji na czas dłuższej nie-
obecności w domu – funkcja „urlop”. SAFE-T 

Tylko w samych niemczech dochodzi do około 
1 mln wypadków zalania domów/mieszkań 
wskutek awarii instalacji wody! Warto więc 
zapobiec temu niebezpieczeństwu.
SaFE-T to niezawodny strażnik, czuwający 
nad domowymi instalacjami wody. Jego 
najnowocześniejszy system elektroniczny 
stale nadzoruje zużycie wody, porównując je 
z zaprogramowanymi wcześniej wartościami. 
SaFE-T natychmiast wykryje nietypowy 
pobór wody, spowodowany np. przez wyciek, 
nieszczelność i automatycznie odłączy instalację, 
by uniknąć poważnych szkód i zniszczeń.

Jak działa? 

Płynąca przez Safe-T woda obraca tur-
binę. Mierzone zużycie jest na bieżąco 
przekazywane do elektronicznego ste-
rownika. Jeżeli pomierzone zużycie różni 
się od zaprogramowanego, Safe-T od-
cina dopływ wody do instalacji.

  Paweł Pacura

http://www.instalreporter.pl
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Konwerter wbudowany w SAFE-T 
łączy się z Internetem, dzięki cze-
mu wszystkie nastawy urządzenia mogą być 
zdalnie wprowadzane za pomocą smartfo-
na z aplikacją SYR, dostępną za darmo  
w App Store. Dzięki SAFE-T użytkownik prze-
bywający na wyjeździe urlopowym wie, czy 
w domu wszystko jest w porządku, czy dosz- 
ło do awarii, wycieku w instalacji.
Oprócz tego, aplikacja SYR potrafi dużo 
więcej: oprócz bieżących aktualizacji ma 
także funkcję czytnika kodów QR, która 
umożliwia pobranie informacji o częściach 
zamiennych oraz instrukcji montażu i obsłu-
gi. Aplikacja oferuje krótkie filmy informa-
cyjne, a także broszury i dane techniczne 
wszystkich produktów.  

www.husty.pl
przejdź

Film instruktażowy
obejrzyj

a największy udział w sprzedaży mają te 
przystosowane do spalania biomasy w róż-
nej postaci oraz automatyczne kotły na pel-
let na potrzeby ogrzewania domów jednoro-
dzinnych i niewielkich obiektów użytkowych.

14 maja br. rząd Polski podpisał umowę o udzie-
leniu Republice Mołdawii kredytu w ramach 
tzw. pomocy wiązanej. Zgodnie z umową Polska 
udzieli Mołdawii preferencyjnego kredytu do 
wysokości 100 milionów euro przeznaczonego 
na finansowanie eksportu towarów i usług  
z Polski do Mołdawii w zakresie rolnictwa  
i przetwórstwa spożywczego, m.in. w zakresie 
instalacji OZE, w tym kotłów na biomasę.

Podsumowanie rynku kotłów  
na biomasę w Polsce w 2013 roku  

Kotły na biomasę  
w natarciu

  na podstawie materiałów Instytutu Energetyki Odnawialnej

  Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)  
w Warszawie zakończył kolejne, cykliczne 
badanie rynku mikroinstalacji OZE: kolekto-
rów słonecznych, systemów fotowoltaicznych 
i kotłów na biomasę. Wyniki badań wraz  
z analizami porównawczymi zostały zapre-
zentowane podczas VII Forum Przemysłu 
Energetyki Słonecznej w Raciborzu www.fo-
rum.ieo.pl (12-13 czerwca br.).
Według najnowszych danych IEO, ubiegło-
roczna sprzedaż kotłów na biomasę w Pol-

sce, wyniosła ponad 16 tys. sztuk, co przekłada 
się na przeszło 600 MW sprzedanej mocy urzą-
dzeń grzewczych wykorzystujących biomasę  
i biopaliwa stałe – dwukrotnie więcej niż w roku 
2012. Oferta producentów w Polsce obejmu-
je przeszło 800 urządzeń do spalania biomasy 
o mocach od kilku do kilku tysięcy kW, wśród 
nich 85% stanowią jednak kotły o mocy do  
300 kW, mieszczące się w wymaganiach pro-
gramu „Prosument”. Zasadniczy obrót w ryn-
ku stanowiły urządzenia o mocy do 50 kW,  

1  Przyrost mocy sprzedanej kotłów na biomasę w latach 2012 i 2013 (mW) 2  Sprzedaż w Polsce i eksport krajowej produkcji kotłów na biomasę

Wzrasta również poziom eksportu 
polskich urządzeń na biomasę na 
inne rynki. Aktualnie udział ekspor-
tu w całkowitym wolumenie sprze-
daży polskich producentów wynosi 
24%. Polskie urządzenia eksporto-
wane są m.in. do Czech, Litwy,  
Bułgarii, Ukrainy oraz Mołdawii. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.husty.pl
http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:modul-ochrony-safe-t&catid=86&Itemid=476
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Największą sprzedaż kotłów na biomasę  
odnotowano w województwach podlaskim, 
mazowieckim oraz małopolskim. Równie za-
uważalny jest udział sprzedaży w wojewódz-
twach małopolskim, podkarpackim oraz 
łódzkim.
Ceny urządzeń zróżnicowane są ze względu 
na moc nominalną oraz rodzaj kotła. Najtań-
sze rozwiązania to kotły na drewno kawał-
kowe ze spalaniem dolnym lub górnym, naj-
droższe natomiast są te przystosowane do 

spalania biomasy w różnej postaci oraz pelle-
tu i brykietu (pochodzenia leśnego lub agro) 
z pełną automatyką.
Koszt jednostkowy urządzeń wraz ze wzro-
stem mocy spada. W najpopularniejszym 
segmencie kotłów, czyli do 50 kW, jednostko-
we ceny netto kształtują się na poziomie ok. 
300 zł/kW dla urządzeń na drewno kawałko-
we, ok. 500 zł/kW dla urządzeń na pellet i ko-
tłów na biomasę różnego rodzaju. 
W Polsce funkcjonuje 79 przedsiębiorstw  
zajmujących się produkcją urządzeń  
grzewczych dedykowanych do spalania  
biomasy i biopaliw stałych. Największy  
odsetek firm działa na terenie woje- 
wództw wielkopolskiego, śląskiego  
oraz mazowieckiego. 
Na podstawie zebranych danych ankie-
towych przez IEO oraz prognozy rynkowej 
można w 2014 roku spodziewać się dalsze-
go wzrostu udziału sprzedaży kotłów na bio-
masę w całkowitym wolumenie sprzedaży 
przedsiębiorstw.
Pełne wyniki badań, wraz z oceną ryn-
ku biomasy na potrzeby energetyki roz-
proszonej oraz perspektywą wzrostu 
sektora w kontekście aktualnych pro-
gramów wsparcia energetyki prosu-
menckiej, zostały zaprezentowane pod-
czas corocznego, siódmego już Forum 
Przemysłu Energetyki Słonecznej i Bio-
masy w Raciborzu. Ponadto zostanie 
przygotowany jeszcze raport rynkowy 
opisujący sektor kotłów na biomasę  
w Polsce.  

Średnie ceny netto urządzeń  
w segmencie do 50 kW wynoszą 
odpowiednio ok. 5000 zł netto dla 
urządzeń na drewno kawałkowe, 
ok. 11 000 zł netto dla urządzeń  
na pellet i kotłów na biomasę  
różnego rodzaju. 

Forum Przemysłu Energetyki 
Słonecznej i Biomasy 

przejdź

3  Przyrost mocy sprzedanej kotłów na biomasę  
w latach 2012 i 2013 (mW)

Nowa strona 
internetowa Wolf

WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO
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W sieci pojawiła się nowa strona inter-
netowa firmy Wolf (www.wolf-polska.pl). 
Metamorfoza strony dotyczy nie tylko 
wizualizacji graficznej, która jest bar-
dziej przyjazna dla oka, ale przede 
wszystkim zwrócono uwagę na dome-
nę strony. Poprzedni, trudny w pisowni 
dla większości użytkowników adres: 
wolf-heiztechnik.pl, został zastąpiony 
nowym: www.wolf-polska.pl.
Główne menu zostało podzielone na 
sekcje, które łatwo dostrzec i znaleźć  
w nich niezbędne informacje. Cała 
strona ma budowę blokową, zgodną 
z nowoczesnymi trendami. Wprowa-
dzono podział na ofertę produktową 
skierowaną do klienta indywidualnego 
oraz do klienta instytucjonalnego. Użyt-
kownik odnajdzie na stronie również 
sieć autoryzowanego serwisu czy insta-
latorów rekomendowanych przez Wolf. 
– Wolf w Polsce znajduje się w procesie ewo-
lucyjnych zmian, które mają na celu skutecz-
niejsze działanie w branży techniki grzewczej. 
Nowa strona internetowa to jedno z narzędzi 
wyznaczające kierunek naszego działania. 
Jest ona kolejnym elementem strategii bu-
dowania silnej, rozpoznawalnej marki, która 
jednoznacznie będzie kojarzyła się z nieza-

wodną jakością. Nowa strona zastąpiła lekko 
archaiczną poprzednią wersję. Jest przejrzy-
sta, bardziej funkcjonalna i intuicyjna. Zmiana 
designu to doskonała okazja do lepszego za-
prezentowania nie tylko naszych produktów, 
ale także całej organizacji. – mówi Grzegorz 
Taisner, dyrektor generalny Wolf-Technika 
Grzewcza sp. z o.o.

http://www.instalreporter.pl
http://www.forum.ieo.pl
http://www.wentylacja.com.pl
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GRZEJNIK RADIACYJNY GALAPAGOS Z PłYNEM GRZEWCZYM
Galapagos to jeden z kilku modeli najbardziej zaawansowanych technologicznie grzejników. 
Model ten różni się od pozostałych radiacyjnych z oferty Atlantic Polska przede wszystkim elementem grzewczym. Inne grzejniki z ofer-
ty firmy mają wykonany z żeliwa, ewentualnie dodatkowo z folią grzewczą, Galapagos zawiera Fluide, czyli specjalny płyn grzejny oraz 
grzałkę nurkową wykonaną z inoxu (moc punktowa 4,7 W/cm2). Ten termoprzewodzący fluid przenosi ciepło w zamkniętym obwodzie 
celem przekazania go do obudowy zewnętrznej wykonanej z aluminium, która następnie oddaje to ciepło do pomieszczenia.
Radiator wyposażono w system STI gwarantujący dużą inercję cieplną urządzenia, dzięki której w całym pomieszczeniu odczuwa-
my stały komfort cieplny. System ASP z kolei, to patent firmy Atlantic, który przeznaczony jest dla osób z problemami górnych dróg 
oddechowych i alergików. Polega na eliminowaniu zjawiska cyrkulacji kurzu w ogrzewanym pomieszczeniu oraz jego osiadania  
w bezpośrednim otoczeniu urządzenia. 
Galapagos wyposażony jest w specjalne czujniki, dzięki którym grzeje raz mocniej, raz słabiej, w zależności od zmieniających się wa-
runków. Nie wytwarza więc nadmiernej energii w momencie, w którym będzie ona praktycznie zmarnowana. Pierwszy czujnik wchodzi  
w skład funkcji „Wietrzenie”, a jego praca polega na wykrywaniu otwartych okien. Jest to możliwe, gdyż grzejnik wychwytuje nadmiar 
zimnego powietrza wokół urządzenia i przerywa jego pracę na określony czas. Kolejne to sensory światła i ruchu wykrywające obec-
ność osób i zwierząt, w oparciu o które działa system Sweet Control. Dzięki niemu urządzenie obniży temperaturę w pokoju, gdy czujniki 
nie wykryją ruchu i kiedy zapadnie noc (nie ma sensu mocno dogrzewać domu, w którym nikogo nie ma lub gdy wszyscy śpią).

Urządzenie ma cyfrowy termostat temperatury z wyświetlaczem LCD, którym usta-
wić można następujące zakresy pracy temperatury: komfort (10-28°C), antyzama-
rzanie (7°C) i eko (komfort pomniejszony o 1-4°C). Z racji tego, że grzejnik jest kom-
patybilny z systemem sterowania Pass Program, można zainstalować do niego 
programator Chronopass. Programator ten umożliwia nie tylko zarządzanie poje-
dynczym grzejnikiem, ale i całym systemem grzewczym opartym na urządzeniach 
z gamy Pass Program lub Numeric (termostat elektroniczny). Chronopass pozwala 
zaprogramować cały tydzień, w którym do wyboru mamy trzy niezależne progra-
my oraz dwa rodzaje temperatury dla każdego z nich.
Na radiator składa się obudowa z aluminium w kształcie fal, na którą nałożono la-
kier epoxy-polyester w kolorze białym, dlatego Galapagos wpasuje się do salonu 
w klimacie modern, gdzie wtopi się w otoczenie. Pierwszą z proponowanych aran-
żacji jest stonowane pomieszczenie, w którym ściany i podłoga będą w kolorze be-
żowym lub kawa z mlekiem. Na podłodze powinien być również dywan w tej ko-
lorystyce oraz stolik z czarnymi nogami i szklanym blatem, a na nim dekoracje ze 
szkła. Warto pomyśleć również o modernistycznym obrazie w tonacji jasnego brązu 
i szarości, który składa się z kilku mniejszych obrazków. Całości niech dopełni kana-
pa z tkaniny w ciemnym kolorze, obok której będzie nowoczesna, metalowa lam-
pa na długiej i cienkiej nóżce.
Ceny brutto grzejnika to 1845 zł (1000 W), 2337 zł (1500 W) lub 2706 zł (2000 W).

 ATLANTIC

ZAWÓR KOMBINOWANY 
SCHELL COMFORT
Dwa odrębne zawory można zastąpić jednym rozwiąza-
niem – zaworem kombinowanym SCHELL COMFORT, który 
pozwala na podłączenie dwóch przyborów naraz. 
SCHELL COMFORT pozwala uprościć budowę instalacji, dzię-
ki możliwości podłączenia baterii i pralki z jednego podej-
ścia instalacyjnego. Solidne, mosiężne wykonanie zaworu 
gwarantuje bezawaryjną pracę. Szybkie i szczelne połą-
czenie zaworu z instalacją zimnej wody gwarantuje od-
porna na wyrwanie złączka ze stożkiem zaciskowym lub 
samouszczelniającym gwintem przyłączeniowym ASAG 
easy. Strumień wody można łatwo i wygodnie regulować 
za pomocą poręcznego pokrętła COMFORT, które działa 
lekko nawet po wielu latach użytkowania. Oprócz funkcji 
regulacji i odcinania wody, zawór kombinowany SCHELL 
COMFORT zapewnia również ochronę instalacji zewnętrz-
nej przed ewentualnym skażeniem. W przypadku awarii 
wodociągu podwójna blokada strumienia zwrotnego za-
pobiega zwrotnemu przepływowi zanieczyszczonej wody 
do domowej instalacji. Zawór może być dodatkowo wypo-
sażony w filtr o dokładności 500 µm.
Cena katalogowa od 61,26 do 98,96 zł netto

 SCHELL

http://www.instalreporter.pl
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OTULINA HT/ARMAFLEX DO INSTALACJI SOLARNYCH
Dobór odpowiedniej otuliny do rur systemu solarnego jest kwestią kluczową dla wydajności ca-
łej instalacji oraz pozwala ograniczyć koszty związane z całą inwestycją – dzięki podniesieniu 
sprawności systemu nie będziemy musieli kupować tak dużego kolektora, co znacznie zmniej-
szy koszty instalacji. Dlatego też, choć mylnie kwestia izolacji może wydawać się drugorzędną, 
w żadnym wypadku nie należy jej bagatelizować. Dlatego też przed przystąpieniem do zabez-
pieczenia rur, warto zdecydować się na otulinę dostosowaną do trudnych warunków. Jedną 
z nich jest np. HT/Armaflex przystosowana do ciągłej pracy w wysokiej temperaturze, bez ryzy-
ka utraty swoich właściwości. Zagwarantuje to optymalną ochronę przez długie lata. W połą-
czeniu z bardzo niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej, co minimalizuje wymianę energii z otoczeniem, czyni ją doskonałym wyborem 
do zastosowań takich, jak właśnie instalacja solarna. Izolacje HT/Armaflex dostępne są w formie otulin w grubościach do 25 mm i mat w grubo-
ściach do 32 mm. Otuliny nadają się do izolacji rur o średnicach zewnętrznych do 89 mm. Z oczywistych powodów, instalacja solarna jest wysta-
wiona na długotrwałe działanie promieni słonecznych, co może negatywnie wpłynąć na nieodpowiednio zabezpieczony materiał izolacji. Brak 
takiego zabezpieczenia może bowiem z czasem prowadzić do wystąpienia spękań na jej powierzchni, które powodują pogorszenie jej parame-
trów. Dlatego też firma Armacell zadbała o to, by HT/Armaflex otrzymała odpowiednią ochronę. Izolacja HT/Armaflex została wykonana ze spe-
cjalnego kauczuku EPDM, wysoce odpornego na działanie promieni słonecznych. Dodatkowo, dostępna jest również otulina HT/Armaflex S, któ-
rej powierzchnia zewnętrzna pokryta jest specjalną folią ochronną, dodatkowo zmniejszającą ryzyko jej uszkodzenia.

 ARMACELL

GRZEJNIKI ALUMINIOWE 
KELLER NEW
Keller New to grzejniki aluminiowe odlewane ciśnie-
niowo. Elegancki design, wytrzymałość i trwałość 
oraz odporność na korozję to jego niezaprzeczalne 
atuty. Jeśli dodamy jeszcze zastosowaną specjalną 
technologię nanoszenia powłok, otrzymamy pro-
dukt spełniający najwyższe wymagania klientów. 
Każdy element grzejnika malowany jest oddzielnie. 
Dzięki takiej metodzie nanoszenia powłok ochron-
nych i dekoracyjnej, zapewniona jest wysoka jakość 
wykonania. Podczas skręcania różnej liczby czło-
nów, celem dopasowania mocy grzejnika do za-
potrzebowania w danym pomieszczeniu, unika się 
uszkodzeń w miejscach łączenia elementów. Spe-
cjalne ukształtowanie członów grzejnika zapew-
nia wyjątkowo dużą powierzchnię wymiany ciepła.

 GRUPA SBS

POMPA CIEPłA WODY BASENOWEJ PCWB 6,8 KW 
W ofercie pomp ciepła Hewalex pojawiły się nowe pompy ciepła wody basenowej serii PCWB. Pompa ciepła wody basenowej przysto-
sowana jest do ogrzewania sezonowych basenów zewnętrznych. Przeznaczona jest do podniesienia temperatury wody basenowej i wy-
dłużenia sezonu kąpielowego. Urządzenie nadaje się do montażu zarówno w nowej, jak  
i istniejącej instalacji. Aby podłączyć do istniejącej instalacji wystarczy dołożyć dwa trój-
niki i zawór, czyli stworzyć tzw. bypass. Wymiennik oddający ciepło wodzie basenowej 
jest celowo wykonany z tytanu, aby wykluczyć wpływ środków dezynfekujących na ży-
wotność urządzenia. Pompa ciepła, oprócz automatyki utrzymującej żądaną tempera-
turę w basenie, umożliwia sterowanie pompą filtracyjną, gdy woda basenowa wyma-
ga ogrzewania.
Cena katalogowa 5350 zł netto.

 HEWALEX

http://www.instalreporter.pl
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GRZEJNIKI PLANAR I PLANAR STYLE 
Designerskie grzejniki Stelrad z serii Planar mają charakterystyczny gładki 
panel czołowy. Klasyczna forma i elegancki kształt idealnie komponują 
się z każdym wnętrzem. Dodatkowo model Planar Style ma gładką płytę 
przednią z regularnymi poziomymi przetłoczeniami. Delikatnie zaznaczo-
na linia wysmukla grzejnik i podkreśla jego geometryczną formę. Zaletą 
grzejników jest ich niewielka głębokość, są również dostępne w bogatej 
palecie kolorów. Grzejniki Planar firmy Stelrad wykonane są z zimnowalco-
wanej cienkiej blachy wg normy EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz gór-
ną pokrywą – grillem. Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na od-
tłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu wg 
DIN 55900 cz. 1 oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa ob-
róbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym 
powlekaniu proszkowym wg DIN 55900 cz. 2 i ponownym wypaleniu wy-
sokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskona-
łą ochronę antykorozyjną oraz utrzymanie idealnego wyglądu grzejnika 
przez wiele lat jego eksploatacji. Grzejniki Planar wyposażone są w kom-
plet mocowań typu L konsole, który znacznie skraca i upraszcza mon-
taż. Potwierdzeniem jakości grzejników jest 10-letnia gwarancja udziela-
na przez producenta.
Planar typ 11 dł. 500 mm, wys. 400 mm, cena od 266 zł netto
Planar typ 11 dł. 1200 mm, wys. 500 mm, cena od 398 zł netto

 STELRAD

NOWA SERIA TURBOKOMINKÓW
Przy zachowaniu wszelkich norm i standardów charakterystycznych dla wkładów firmy Makroterm powstała nowa 
seria wkładów kominkowych EC w atrakcyjnych cenach. 
Zalety Turbokominków z serii EC to: rozbudowany wymiennik do odbioru ciepła z paleniska, możliwość współpra-
cy zarówno z wentylatorem, jak i z przepustnicą, usprawniony proces spalania, zarządzanie powietrzem pierwot-
nym i wtórnym, możliwość bu-
forowania energii w płaszczu 
wodnym, w standardzie wy-
posażony w nogi, duże szu-
flady i kosze na popiół, wy-
produkowane z materiałów 
najwyższej jakości, współpra-
ca z: Integratorem, rozdziela-
czem Compact SH KASKADA, 
wymiennikiem integracyjnym 
Connect. 

 MAKROTERM

PRZYłąCZA GAZOWE KELLER
Przewody gazowe elastyczne KELLER typu FPGS przeznaczone są do podłączenia urządzeń zasilanych paliwami 
gazowymi, do instalacji kuchni i kuchenek gazowych. Urządzenia mogą być ruchome z możliwością przesuwa-
nia lub zamontowane na stałe. Przewód przeznaczony jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz  
w pomieszczeniach podlegających odbiorowi p-poż. Mają wzmacniający metalowy oplot siatkowy oraz ochron-
ny płaszcz z PCV. 
Przewody gazowe rozciągliwe KELLER wykonane są z elastycznej rury falistej ze stali odpornej na korozję pokrytej 
na zewnątrz ochronnym tworzywem PCV z przyspawanymi do niego końcówkami. 
Produkty mają certyfikat 1, który powinny posia-
dać wszystkie urządzenia gazowe, które znaj-
dują się w pomieszczeniach podlegających 
przepisom reakcji na ogień.
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Spis reklamodawców
Ferro str. 1, Gebo str. 3, Hydro-Tech str. 25, uniwersal str. 2, Klimatyzacja.pl str. 15, 
nibe-Biawar str. 19, Rehau str. 17, uniwersal str. 2, Wentylacja.com.pl str. 59.

Kontakt do redakcji
małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska

redakcja@instalreporter.pl

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

SPłUCZKI OMEGA DO MIEJSC WYJąTKOWYCH
Gdy zachodzi potrzeba zamontowania podwieszanej toalety w nietypowym miejscu, np. 
pod skosem dachu lub parapetem okiennym, kluczowym kryterium okazuje się wysokość 
montażowa zbiornika. Geberit wprowadza rozwiązanie tego problemu – są nim spłuczki pod-
tynkowe Geberit Omega.
Stelaże podtynkowe zaprojektowano w trzech wariantach różniących się wysokością mon-
tażu: 82, 98 i 112 cm. W każdym z tych wariantów zapewniona została wydajność oraz dwu-
dzielny system spłukiwania.
Głębokość spłuczek Omega to 12 cm. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie możliwo-
ści montażu przycisku spłukującego tradycyjnie z przodu zbiornika lub na jego górnej po-
wierzchni. 
Do montażu spłuczki oraz przycisku nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi.
Kolejną nowością jest zmniejszenie otworu serwisowego do wymiarów 180 mm/110 mm.

Pozwala to na zastosowanie 
eleganckich i kompaktowych 
przycisków specjalnie dedyko-
wanych do tej grupy spłuczek – 
Geberit Omega20 i Omega30 
oraz zlicowany z powierzchnią 
ściany Omega60. 
Wyposażony w siłownik przy-
cisk Geberit Omega70 jest 
zdalnie sterowany, dzięki cze-
mu można go umieścić w od-
ległości do 2 m od spłuczki. 

 GEBERIT
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