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Energooszczędne urządzenia 
grzewcze marki Junkers

Ciepło, które polubisz

Wybierz optymalne dla siebie rozwiązanie. Nasze urządzenia nie tylko oszczędzają energię, 
ale także chronią Twój domowy budżet oraz środowisko. 

www.junkers.pl, Infolinia: 801 600 801 

Junkers oferuje duży wybór  
kotłów kondensacyjnych: wiszące,  
stojące, jedno- i dwufunkcyjne.  
Nasze atuty to: szeroki zakres  
mocy, komfort i bezpieczeństwo. 
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Od redakcji

Na ten wyjątkowy grudniowy czas  
Świąt Bożego Narodzenia i na Nowy Rok 2015  
całą babską redakcją InstalReportera życzymy Państwu,  
by przy stole chciał zagościć pakiet zdrowia i miłości,  
i u wszystkich był tak mocny, by pozostał całoroczny…*

* tekst czcionką pochyłą zaczerpnięty z Internetu,  
jak przystało na gazetę internetową ☺, ale jak najbardziej  
odzwierciedla nasze życzenia dla wszystkich  
Czytelników InstalReportera

Redakcja InstalReportera
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

Mitsubishi Electric otwiera  
swój oddział handlowy w Polsce

1 stycznia 2015 roku firma Mitsubishi Electric 
wzmacnia swoją obecność w Polsce, otwierając 
oddział handlowy Living Environment Systems, 
działający w ramach struktur Mitsubishi Electric 
Europe B.V. Dotychczas firma reprezentowa-
na była w Polsce przez dystrybutora. Z chwilą 
otwarcia oddziału polskiego Mitsubishi Electric 
będzie on jedną z firm współpracujących i ofe-
rujących produkty marki. Firma Mitsubishi Electric 
podjęła decyzję o rozpoczęciu bezpośredniej 
działalności w Polsce, mając na uwadze do-
tychczasowy, intensywny rozwój biznesu w Pol-
sce oraz potencjał rynku. 
Polskim oddziałem Mitsubishi Electric kieruje Piotr 
Gęśla – Department Manager LES Poland. Piotr 

Gęśla od dwóch lat zaangażowany jest w przy-
gotowania związane z uruchomieniem bezpo-
średniej działalności Mitsubishi Electric w Polsce. 
W momencie otwarcia oddział liczy 10 pracow-
ników. W ciągu roku zostanie on wyraźnie rozbu-
dowany. 
Jednym z priorytetów dla Mitsubishi Electric jest 
zapewnienie swoim partnerom jak najlepszego 
wsparcia merytorycznego. Z tego powodu, tak-
że w Polsce, firma uruchomi program szkolenio-
wy dostosowany do potrzeb klientów. Szkolenia 
prowadzone będą w centrum szkoleniowym, 
które Mitsubishi Electric uruchomi w styczniu 2015 
w Warszawie. 
www.mitsubishi-les.pl 

Nowa strona www.beretta.pl to nie tylko  
całkowicie zmieniona, nowoczesna szata 
graficzna, ale przede wszystkim ulepszona 
struktura, dzięki której dostęp do informacji  
o produktach jest szybszy i pełniejszy. 

Zmiana designu to doskonała okazja do 
lepszego zaprezentowania także całej gru-
py RUG Riello. Beretta utrzymuje rosnący 
trend w ogrzewnictwie mieszkaniowym i sta-
wia czoło nowym wyzwaniom z tym samym 
entuzjazmem i zaangażowaniem jak na po-
czątku. Dążenie do doskonałości w każdym 
działaniu, a szczególnie, stała dbałość  
o produkt i usługi pozostają naszymi podsta-
wowymi wartościami.

Na nowej witrynie pojawiły się przejrzyste  
sekcje: 

- Firma (najważniejsze aspekty związane  
z RUG Riello – jakość, historia oraz zasady 
zrównoważonego rozwoju, zakładka prezen-
tuje także obiekty referencyjne)
- Aktualności (z życia firmy, publikacje pra-
sowe)
- Produkty (ulepszona struktura, dzięki której 
dostęp do informacji o produktach jest szyb-
szy i pełniejszy)
- Cennik (do pobrania cennik w różnych for-
matach i także w nowej szacie graficznej)
- Partnerzy (to zakładka dla fachowców, 
zawiera informacje techniczne, wiadomości 
o aktualnych promocjach i programach, 
po zalogowaniu dostęp do strefy serwisanta 
Beretta) 
- Kontakt (kontakt do firmy, ale także intu-
icyjne wyszukiwarki autoryzowanych dystry-
butorów, instalatorów i serwisantów)

Beretta – nowa strona internetowa

http://www.instalreporter.pl
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Aby utrzymać pozycję lidera usług serwisowych 
na rynku techniki grzewczej, Junkers stawia wy-
sokie wymagania swoim Autoryzowanym Serwi-
santom i dlatego co roku przeprowadza wśród 
nich Test Wiedzy. Tegoroczny Test Wiedzy Teo-
retycznej Autoryzowanych Serwisantów Junkers 
dotyczy pomp ciepła do przygotowania c.w.u. 
Supraeco SWI/SWO. Otrzymanie z niego mini-
mum 95% maksymalnej liczby punktów jest jed-
nym z wymogów uzyskania lub przedłużenia na 
kolejny rok Autoryzacji Serwisowej marki Junkers. 
Test jest dostępny po zalogowaniu się na specjal-
nej platformie internetowej. Można go rozwiązać 
w dowolnym miejscu i czasie. Można także w 
każdej chwili przerwać go i powrócić do niego 

w dogodnym momencie. Ważne jest tylko, aby 
potwierdzenie jego zaliczenia uzyskać do końca 
2014 roku.
– Wysoki poziom wiedzy technicznej, prawidłowa 
diagnostyka oraz wystawianie pełnej dokumen-
tacji serwisowej po każdej wizycie u Klienta są i 
będą koniecznymi warunkami, aby należeć do 
grona Autoryzowanego Serwisu Junkers. Testy 
wiedzy są jedynie uzupełnieniem obowiązko-
wych szkoleń praktycznych. Wprowadzenie zaś 
testów w formule online to także dobra okazja 
do zapoznania się z dokumentacja techniczną, 
która jest niezwykle pomocna podczas napraw 
i konserwacji urządzeń – zapewnia Krzysztof Mil-
czarek, Kierownik Serwisu Junkers.

Junkers – testy Autoryzowanych Serwisantów

Każdy kto zakupi analizator spa-
lin testo 320 basic do 31 grudnia 
2014 roku, czy to w samej firmie 
Testo sp.  z o.o., czy u dystrybu-
tora może skorzystać z pierwszej 
kalibracji tego zestawu w sym-
bolicznej cenie 1 zł (+VAT 23%). 
Warunkiem tej promocji jest wy-
konanie pierwszej kalibracji  
w ciągu 1 roku od daty zakupu. 
Więcej informacji na stronie pro-
ducenta www.testo.com.pl
Pobierz ulotkę

Promocja: 
kalibracja 
analizatorów 
testo 320 basic 
za 1 zł!

Oryginalny i tani system, pozwalający ogrzewać 
zimą budynki dzięki ciepłu zgromadzonemu latem 
w ziemi, opracował dr hab. inż. Marek Krzaczek 
z Politechniki Gdańskiej. Metodą zainteresowa-
ne są firmy budowlane. Na Kaszubach powstaje 
dom, w którym system będzie testowany. Pomysł 
dr hab. inż. Krzaczka – pracownika Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Środowiska PG, oparty jest na wy-
korzystaniu rurek polipropylenowych, które będą 
montowane w połaci dachu, wewnątrz ścian ze-
wnętrznych domu oraz w ziemi wokół niego.
W rurkach znajdzie się woda, której przepływ 
będzie sterowny dzięki zasilanym prądem pom-
pom. System rurek na dachu – odpowiednio 
zamaskowany, tak by nie rzucał się w oczy – ma 
pełnić rolę kolektora słonecznego. Przewody 
w ścianach mają spełniać funkcję grzejników 
ogrzewających dom, z kolei rurki umieszczone 

pod ziemią będą latem przekazywać glebie 
ciepło, które zimą ma być wykorzystane do 
ogrzewania domu.
– Oryginalność pomysłu polega tu na użyciu 
unikatowego systemu sterowania, który potrafi 
tak zarządzać przepływem wody, by utrzymać 
stałą temperaturę wytworzoną przez rurki  
w ścianach. Tajemnica tkwi też w sposobie  
ułożenia rurek – powiedział PAP Krzaczek.
Jak poinformował naukowiec, w położonej na Ka-
szubach miejscowości Warzno kończy się właśnie 
budowa domu testowego, w którym zastosowano 
wymyślony przez niego i opracowywany od 2009 r. 
system. Budynek ma około 300 metrów kw. po-
wierzchni – trwają w nim właśnie ostatnie prace,  
a zainstalowany w nim nowatorski system grzew-
czy ma zostać uruchomiony wczesną wiosną.
Więcej

Patent naukowca z Gdańska na ogrzewanie 

http://www.instalreporter.pl
http://www.testo.com.pl/media/zdjecia_lokalne/analizatory/kalibracja_t320basic_z_1z.png
http://instalreporter.pl/aktualnosci/patent-naukowca-z-gdanska-na-ogrzewanie/
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Firma Bosch już od lat 90. systematycznie zauwa-
ża i stara się wykorzystywać innowacyjne myśle-
nie i pomysłowość swoich pracowników: tylko  
w ostatnich 10 latach oszczędności możliwe dzięki 
wdrażaniu pomysłów racjonalizatorskich pracow-
ników osiągnęły w Niemczech ok. 395 mln euro. 
W ubiegłym roku przedsiębiorstwo nagrodziło po-
mysły swoich pracowników premiami w wysoko-
ści 7,7 mln euro. Osiągnięte dzięki tym pomysłom 
oszczędności wyniosły ok. 33 mln euro. Propozycje 
usprawnień zgłosiło 21 900 pracowników – o 2,4% 
więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Jesienią 
1924 roku założyciel i właściciel przedsiębiorstwa 
Robert Bosch ogłosił wprowadzenie tzw. zakłado-
wych książek życzeń, tworząc tym samym podsta-
wy dla współczesnych metod zarządzania pomy-
słami w koncernie. Celem wprowadzenia książek 
było „udoskonalenie metod pracy oraz ulepsze-
nie lub obniżenie kosztów produkcji i zarządzania 
wyrobami” dzięki sugestiom pracowników. 
W każdym zakładzie pracownicy Bosch mogą 
zgłaszać pomysły racjonalizatorskie. Mogą to 
być pomysły optymalizujące procesy, popra-
wiające jakość produktów, zapobiegające 
marnotrawstwu lub mające na celu ochronę 
środowiska. Pomysły te nie muszą być związane 
bezpośrednio z zakresem wykonywanych za-
dań. Jeżeli zrealizowana propozycja przyniesie 
w efekcie oszczędności finansowe, pracownik 
zostanie nagrodzony premią. Oprócz korzystania 
ze spontanicznych pomysłów racjonalizatorskich 

pracowników, Bosch stawia także na aktywne, 
systematyczne generowanie pomysłów. Or-
ganizowane są warsztaty uczące aktywnego 
motywowania pracowników za pomocą metod 
wspierających kreatywność. 
Najwyższą indywidualną premię za pomysł  
racjonalizatorski przyznano w zakładzie w Lohr,  
i wyniosła ona 150 000 euro. Pracownicy odlewni 
Ferdinand Schneider i Xhafer Istrefi z działu bran-
żowego Drive and Control Technology wynaleźli 
prostą i niedrogą metodę tlenowego oczyszcza-
nia rur, którymi płynie ciekła stal. 
Szczególny sukces odniosła ostatnio amerykań-
ska fabryka Bosch w Charleston, która otrzymała 
specjalne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia  
w dziedzinie zarządzania pomysłami. W Niem-
czech pod tym względem najlepszy okazał się 
zakład w Ansbach. W przyszłości globalne za-
rządzanie pomysłami stanie się jeszcze łatwiej-
sze. Co prawda już dzisiaj wielu pracowników 
ma możliwość składania wniosków racjonaliza-
torskich drogą elektroniczną, ale w przyszłości 
zróżnicowane systemy informatyczne w po-
szczególnych zakładach, tak w Niemczech,  
jak i poza granicami, zostaną zintegrowane  
w jeden ujednolicony system. Zakład w indyj-
skim Jaipur już teraz wprowadził system online. 
Każdy pracownik zakładu ma możliwość spraw-
dzenia na ogólnodostępnym terminalu, czy 
przełożony już widział jego pomysł, oraz czy zo-
stanie on zrealizowany. 

Bosch: pomysły pracowników pomogły 
zaoszczędzić 395 mln euro

Strategia rozwoju pomp ciepła już od wielu 
lat jest wpisana w plany rozwoju energetyki 
Szwajcarii i ma na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa i niezależności energetycznej. Bar-
dzo ciekawy wydaje się być pomysł wykorzy-
stania zasobów energii zgromadzonych  
w postaci ciepła w wodach Jeziora Bodeń-
skiego. Jezioro leży na pograniczu Niemiec, 
Austrii i Szwajcarii i od zawsze stanowi atrakcję 
turystyczną. Jest to trzecie pod względem 
wielkości jezioro w Europie Środkowej, pełni 
rolę rezerwuaru wody pitnej. Pierwsza pompa 
ciepła, której dolne źródło stanowiły wody 
tego jeziora została zainstalowana już w la-
tach 40 tych ubiegłego wieku. Od tamtej 
pory minęło już ponad siedemdziesiąt lat,  
a pompy ciepła znów mają ogrzewać domy 
wykorzystując wody z Jeziora Bodeńskiego. 
Tym razem jednak na dużą większą skalę. 
Międzynarodowa Komisja Ochrony Jeziora 

Bodeńskiego (IGKB) wydała w tym roku po-
zwolenie na użytkowanie jeziora do celów 
grzewczych. Pompy ciepła, będą pobierać 
ciepło zakumulowane w wodzie i przekazywać 
je do odbiorców. Eksperci szacują, że ciepło 
pobrane z jeziora dzięki pompom ciepła może 
ogrzewać pomieszczenia i zapewnić ciepłą 
wodę użytkową nawet w 300 000 gospodarstw 
domowych. Oprócz wykorzystania wód Jeziora 
Bodeńskiego do celów grzewczych, możliwe 
będzie również chłodzenie pasywne latem 
(chłodzenie naturalne bez udziału pracy sprę-
żarki). Ciepło pobrane z budynków będzie 
odprowadzane do jeziora. Z uwagi na duże 
rozmiary akwenu temperatura wód w jeziorze 
będzie się zwiększać maksymalnie o 0,2 stopnia, 
zatem nie wpłynie to na zaburzenie naturalnej 
równowagi ekologicznej Jeziora Bodeńskiego.
Źródło: PORT PC, BWP
Więcej

Jezioro Bodeńskie dostarczy ciepło  
dla 300 000 domów

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/jezioro-bodenskie-dostarczy-cieplo-dla-300-000-domow/
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Prosumenckie Podkarpacie

Już po raz drugi SBS sp. z o. o. została odznaczona tytułem „Perła Polskiej Go-
spodarki” w kategorii Perły Duże. Po raz pierwszy tytuł ten otrzymała ona w roku 

2011. Powyższe wyróżnienie przyznano Grupie SBS za konsekwentną realizację po- 
lityki i strategii biznesowej oraz za bycie liderem wśród najbardziej dynamicznych  

i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Takie słowa oczywiście bardzo zo-
bowiązują. Dlatego też firma obiecuje stale podejmować działania na rzecz po-

prawy jakości świadczonych przez siebie usług i oferowanych produktów.
Z innych ważnych osiągnięć, którymi w ostatnim czasie może pochwalić 
się SBS, warto wymienić także tytuł Firmy Przyjaznej Biznesowi oraz obec-

ność na Liście 500 i Liście 2000 dziennika Rzeczpospolita.
Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” organizowany jest przez 
magazyn ekonomiczny Polish Market przy współpracy z Zakła-
dem Wspomagania Analiz Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły 

Głównej Handlowej. 

SBS – Perłą Polskiej Gospodarki!

Firma Panasonic rozpoczęła promocję na  pompy ciepła powietrze-woda. Osoby, które  
w czasie jej trwania dokonają zakupu urządzeń Aquarea i zarejestrują je u producenta, otrzy-
mają zwrot części poniesionych kosztów. W promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby 
fizyczne zamieszkałe w Polsce, które między 21 listopada 2014 roku a 17 lutego 2015 roku 
zakupią u akredytowanych instalatorów Panasonic przynajmniej jeden nowy, nieużywany, 
oryginalny egzemplarz pompy ciepła powietrze-woda Aquarea. Prócz tego w terminie od 
21 listopada 2014 roku do 20 lutego 2015 roku należy zarejestrować się jako uczestnik na stro-
nie internetowej Panasonic Pro Club oraz zgłosić tam kupiony produkt. Nagrodą w promocji 
jest 1000 zł. Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz, tylko z jednym produktem, i jest 
uprawniony do odbioru jednej nagrody. Więcej informacji, w tym pełny regulamin promocji 

i listę akredytowa-
nych instalatorów, 
można znaleźć na 
stronie interneto-
wej Panasonic Pro 
Club pod adresem: 
www.panasonic-
proclub.com/Pl_pl

Ruszyła promocja na zakup  
pomp ciepła Panasonic Aquarea

Chociaż polska branża budowlana sama 
w sobie przeżywa obecnie trudny okres ze 
względu na ogólne spowolnienie gospo-
darcze, to analiza standardów budynków 
nowo wznoszonych daje powody do opty-
mizmu. Przegląd wskaźników zapotrzebowa-
nia na energię domów jedno- i wielorodzin-
nych w ostatnich sześciu latach (2009-2014) 
pokazuje, że Polacy budują z coraz większą 
troską o późniejsze koszty eksploatacyjne. 
Szczególnie dużo można wywnioskować  
z takich wielkości, jak energia użytkowa  
i energia końcowa. Wskaźniki te, wykorzysty-
wane przy ocenie charakterystyki energe-
tycznej budynku, określają poziom zapotrze-
bowania danego obiektu na energię. Im są 
one niższe, tym mniej energii trzeba dostar-
czyć. W porównaniu z rokiem 2009 ich śred-
nie wielkości zmalały – w przypadku nowo 
powstających domów jednorodzinnych  
o 17%, zaś w kontekście budynków wieloro-
dzinnych – o 13%.
Proces zmniejszania wskaźników energetycz-
nych w budownictwie jednorodzinnym, które 
najlepiej portretuje trendy inwestycyjne, od-
biega jednak od sytuacji idealnej – przede 
wszystkim ze względu na stosunkowo niskie 
tempo zmian. Co na poziomie projektowania 

domu robią Polacy, by za przyszłe rachunki 
za ogrzewanie płacić mniej? Przede wszyst-
kim ocieplają domy ponad obowiązującą 
normę. Bardzo wysokie standardy izolacyjne, 
sprawdzone rozwiązania i technologie, ale 
też ciągłe zwiększanie świadomości inwesto-
rów w zakresie wpływu szczelności budynku 
na efektywność energetyczną i rachunki za 
ogrzewanie – to czynniki, które stoją za tym, 
że w 2014 r. aż 28% nowych domów jednoro-
dzinnych zostało ocieplonych ponad wytycz-
ne minimalne. Nieco mniej inwestorów (18%) 
stosuje energooszczędne okna trójszybowe 
(dla porównania – 6% w 2009 r.) oraz odzysk 
ciepła z wentylacji mechanicznej. Konkuren-
cyjny rynek producentów oraz coraz większa 
liczba projektów gotowych zawierających 
wentylację mechaniczną z rekuperacją spra-
wiają, że w roku 2014 na takie rozwiązanie 
zdecydowało się 4,5% inwestorów. Pompy 
ciepła wciąż stanowią jednak niewielki odse-
tek, głównie ze względu na koszty instalacji. 
Program wsparcia NFOŚiGW pozwolił z kolei 
zwiększyć liczbę domów z instalacją solarną 
z 0,2% do szczytowego 5,1%, jednak wraz 
z jego zakończeniem załamał się też trend 
wzrostowy.
Źródło: ROCKWOOL Polska

WFOŚiGW Rzeszów to szósty fundusz, który zgod-
nie z wcześniejszymi zapowiedziami, dołączył 
do programu PROSUMENT. Zawarcie umowy  

pomiędzy reprezentowanym NFOŚiGW  
a WFOŚiGW odbyło się 26 listopada br.
Więcej

Energooszczędność po polsku  
– trendy w budownictwie?

http://www.instalreporter.pl
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,597,prosumenckie-podkarpacie.html
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RozWIązANIe PoPRzedNIej KRzyżóWKI z numeru 11/2014 InstalReportera, 
KRzyżóWKA z FIRMą ReTTIg HeATINg, hasło: APLIKACjA PURMo SMARTBoX

3 torby pełne niespodzianek otrzymują: 
Weronika Mikołajczyk, Adam Luchciński, Mateusz Barwiński

Firma SPS Klima podpisała wieloletnią umowę 
dotyczącą wyłącznej dystrybucji urządzeń 
klimatyzacyjnych firmy Hisense. Oferta pro-
duktowa Hisense obejmuje szeroki asortyment 
modeli split, multisplit, mini VRF oraz VRF. Firma 
współpracuje blisko z koncernem Hitachi po-
siadając między innymi wspólne linie produk-
cyjne. W Europie koncern Hisense sukcesyw-
nie i z powodzeniem skupia się na budowaniu 
silnej marki własnej, inwestując znaczące 
środki w działania wizerunkowe i marketingo-
we.  Na świecie Hisense sprzedaje swoje urzą-
dzenia również pod markami: Hisense-Hitachi 
(Japonia) oraz Hitachi (Azja/Ameryka). 
Grupa Hisense to globalny producent klima-
tyzacji, sprzętu AGD oraz elektroniki. Hisense 
ma zakłady produkcyjne w Republice Połu-
dniowej Afryki, Egipcie, Algierii i Francji,  
a także 13 fabryk w Chinach. W najbliższym 
czasie są planowane kolejne inwestycjie, 
także w naszej części Europy. Firma utworzyła 

trzy ośrodki badawczo-rozwojowe w Europie 
i Stanach Zjednoczonych oraz ma oddziały 
i biura sprzedaży znajdujące się w Stanach 
Zjednoczonych, Europie, Australii, Afryce, na 
Bliskim Wschodzie i Azji Południowo-Wschod-
niej. Produkty Hisense znajdują nabywców  
w ponad 130 krajach na całym świecie. Obro-
ty grupy sięgają 15 miliardów dolarów rocznie.
„Nawiązanie współpracy z koncernem  
Hisense jest znaczącym krokiem związanym  
z rozwojem strategii sprzedaży SPS Klima. Kul-
tury organizacyjne obu firm są podobne. Kon-
cern Hisense nieprzypadkowo zainteresował 
się współpracą z SPS Klima, wielu dawnych 
dystrybutorów marki Sanyo (np. firma Kaut  
w Niemczech) podpisało lub podpisze umo-
wy o współpracy z Hisense. Firma ta gwa-
rantuje nie tylko stabilny rozwój, rzetelność 
biznesową i atrakcyjne ceny, ale też bardzo 
wysoką jakość produktów” – powiedział  
Mariusz Luchowski, prezes zarządu SPS Klima.

Hisense – nowy partner handlowy SPS Klima

a k t u a l n o ś c i

http://www.forumwentylacja.pl
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Nowa strona www Grupy SBS już jest!

Już teraz ich samorządy deklarują, że w najbliż-
szych latach zlikwidują 19 tys. nieefektywnych, 
węglowych źródeł ciepła. Gdańsk, Kraków  
czy Szczecin nie robią tego po raz pierwszy. 
Wszyscy sięgają po dotacje oferowane na ten 
cel przez NFOŚiGW i Fundusze Wojewódzkie  
w ramach programu KAWKA. Wszyscy mają już 
przygotowane wieloletnie programy do reali-
zacji. Większość zaplanowanych przedsięwzięć 
obejmie podłączenie obiektów ogrzewanych 
dotychczas za pomocą kotłów węglowych do 
miejskich sieci ciepłowniczych lub zastąpienie 
węglowego ogrzewania – gazowym. 
26 listopada 2014 r. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
gościł przedstawicieli funduszy, które przystą-
piły do programu. To WFOŚiGW w Kielcach, 
Poznaniu, Opolu, Krakowie, Wrocławiu, Ka-
towicach, Gdańsku, Rzeszowie, Szczecinie, 
Warszawie oraz Toruniu. Podczas spotkania 
zawarto umowy o współpracy, kontynuując 
tym samym wspólne działanie instytucji  
w ramach likwidacji głównych źródeł zanie-
czyszczenia powietrza w miastach. Najwięcej 

miast, zainteresowanych programem KAWKA 
znajduje się na Śląsku, Mazowszu i w Małopol-
sce. Łącznie ponad 160 mln złotych zostanie 
rozdzielonych pomiędzy 11 WFOŚiGW, wdraża-
jących program na terenie swoich województw.
To druga edycja programu „Poprawa jako-
ści powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja 
niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój rozproszonych odna-
wialnych źródeł energii”. 
Wojewódzkie fundusze realizują program 
KAWKA na podstawie określonych przez sie-
bie warunków konkursowych. Środki są roz-
dzielane w oparciu o liczbę mieszkańców  
w miastach, w których występują obszary 
przekroczeń, a całkowita kwota dofinan-
sowania może wynieść nawet do 90 proc. 
kosztów kwalifikowanych, przy czym udział 
dotacji ze środków NFOŚiGW nie przekracza 
45% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. 
WFOŚiGW zgodnie z własną strategią będą 
mogły udzielić dofinansowania do kolejnych 
45% (w formie dotacji lub pożyczki).
Więcej

Miasta walczą o czystsze powietrze

BERETTA – promocja jesienna

Promocja JESIENNA 2014 jest do wszystkich firm 
kupujących urządzenia marki BERETTA poprzez 
Autoryzowanego Dystrybutora oraz bezpośred-
nio z RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Promocja obowiązuje w terminie od 10 paździer-
nika do 31 grudnia 2014 roku lub wyczerpania 
zapasów.
Każde jednorazowe zamówienie kotła:
- Ciao Green lub Quadra Green upoważania do 

zakupu programatora ALPHA 7D za 1 zł netto;
- Mynute Green lub Mynute Boiler Green – do 
zakupu bluzy Beretta za 1 zł netto;
- Exclusive Green HE – do zakupu kamizelki  
Beretta lub kurtki softshell Beretta za 1 zł netto;
- Exclusive Boiler Green HE lub Mynute Green  
50 R.S.I. lub Power Plus – do zakupu ubrania  
roboczego za 1 zł netto.
Więcej

Już od grudnia można oglądać nową, od daw-
na zapowiadaną stronę Grupy SBS. Czym wyróż-
nia się nowa witryna? Całą stronę podzielono 
na trzy strefy: Instalatora, Partnera i Detalisty. 
Umieszczono w nich te informacje, które są klu-
czowe dla poszczególnych grup odbiorców. 
Zadbano także o jeszcze lepszą prezentację 

produktów marek domowych (Keller, Delfin  
i Nanopanel) oraz o łatwiejsze wyszukiwanie Hur-
towni z Grupy SBS. Uwagę zwraca też odświeżo-
ny, zdecydowanie bardziej techniczny design.
Oprócz tych kluczowych nowości pojawiło się 
oczywiście sporo mniejszych ulepszeń. Aby je  
poznać, zapraszamy na www.grupa-sbs.pl.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/miasta-walcza-o-czystsze-powietrze/
http://beretta.pl/wp-content/uploads/2014/11/Beretta-Promocja-Jesie%C5%84-2014.pdf
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BUDIMEX: kierownik robót sanitarnych 
BERETTA: manager regionu 
BERETTA: manager regionu 
GASPOL: specjalista ds. sprzedaży 
RESPOL: magazynier 
AG Grzejniki design: specjalista ds. 
sprzedaży 
GEBWELL: regionalny kierownik 
sprzedaży 
GRUPA KAN: przedstawiciel regionu 
GRUPA KAN: menadżer regionu 
DE DIETRICH: doradca techniczno-
handlowy 
BOSCH: doradca techniczny ds. OZE 
DYKA: przedstawiciel handlowy 
HERZ: regionalny przedstawiciel ds. 
sprzedaży 
HERZ: doradca techniczny 
JUNKERS: doradca techniczno-
handlowy 
TADMAR: przedstawiciel handlowy 
TADMAR: doradca techniczno-
handlowy 
BIMS PLUS: handlowiec 
TADMAR: przedstawiciel handlowy 
BIMS PLUS: handlowiec 
RESPOL EXPORT-IMPORT: przedstawiciel 
handlowy 
ALDESA: kosztorysant – branża sanitarna 
ELTECHMA INSTALACJE: inżynier 
budowy 
INŻTECH: kierownik robót sanitarnych 
HAP ARMATURA GRUPA SBS: doradca 
techniczno-handlowy 
BUDIMEX: kierownik robót sanitarnych 
PORR: projektant instalacji sanitarnych 
(HVAC) 
KLIMAT SOLEC: asystent projektanta 
instalacji HVAC 

Praca

Akademia Danfoss otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Dobre 
Stypendia 2014” w kategorii „Programy stypendialne firm”, organizowanym 
przez Fundację Dobra Sieć i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Uroczy-

stość wręczenia nagród odbyła się 25 listopada 2014 r. w Warszawie w czasie 
konferencji pt. „Stypendia: rynek, kariera, nowe technologie”. W V edycji kon-
kursu napłynęło 27 zgłoszeń od organizatorów programów stypendialnych  
z całej Polski. Kapituła konkursu wybrała laureatów oraz przyznała wyróżnie-
nia programom w sześciu kategoriach. 
Program stypendialny Akademia Danfoss, organizowany przez firmę  
Danfoss Poland od 2011 r., dedykowany jest studentom uczelni technicz-
nych i humanistycznych z województw mazowieckiego i pomorskiego. 
Każdego roku, trzech laureatów Akademii Danfoss otrzymuje roczne stypen-
dium w wysokości 5000 zł, całoroczną opiekę mentorską dedykowanych 
ekspertów Danfoss Poland oraz możliwość odbycia płatnych praktyk w jed-
nej z dwóch lokalizacji firmy Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim lub 
w Tuchomiu. Poza tym półfinaliści, którzy nie otrzymają nagrody głównej, są 
zapraszani do udziału w Programie Praktyk Letnich w Danfoss. W 2015 r. od-
będzie się piąta edycja programu. 

Modernizacja instalacji grzewczej w Centrum Psychoonkologii w Krakowie 
to szansa na zapewnienie ciepła i niższe rachunki. W Krakowie z inicjatywy 
Barbary i Jerzego Stuhrów funkcjonuje pierwsze w Polsce stacjonarne Cen-

trum Psychoonkologii UNICORN. Wsparcie otrzymają tam chorzy na raka  
i ich najbliżsi. Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie wzbogaciło się  
o ekologiczne ciepło. To bardzo ważne nie tylko ze względu na oszczędności 
w ogrzewaniu, ale także ze względu na ograniczanie niskiej emisji w Krakowie. 
Centrum Psychoonkologii Unicorn pomaga pacjentom cierpiącym na choro-
by nowotworowe oraz ich rodzinom.
Dzięki wymianie instalacji grzewczej podopieczni Stowarzyszenia UNICORN 
mogą nie tylko efektywniej ogrzać swój obiekt, lecz także obniżyć miesięczne 
rachunki.  
– W budynku Centrum Psychoonkologii pracowały przestarzałe kotły gazowe. 
Ponosiliśmy wysokie koszty za ogrzewanie i przeglądy. Dzięki pomocy firmy 
Viessmann mogliśmy je wymienić, a w obiekcie jest ciepło – podkreśla w roz-
mowie Iwona Nawara, pracownik Centrum Psychoonkologii w Krakowie.
Firma Viessmann dostarczyła kotły kondensacyjne – energooszczędne i  przy-
jazne dla środowiska urządzenia grzewcze, zapewniając przy tym regularne 
bezpłatne przeglądy instalacji. 

Viessmann – darczyńcą  
Centrum Onkologii Unicorn

Wyróżnienie dla Akademii Danfoss 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/praca/budimex-kierownik-robot-sanitarnych-6/
http://instalreporter.pl/praca/26120/
http://instalreporter.pl/praca/beretta-manager-regionu/
http://instalreporter.pl/praca/gaspol-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/respol-magazynier/
http://instalreporter.pl/praca/ag-grzejniki-design-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/ag-grzejniki-design-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/gebwell-regionalny-kierownik-sprzedazy-2/
http://instalreporter.pl/praca/gebwell-regionalny-kierownik-sprzedazy-2/
http://instalreporter.pl/praca/grupa-kan-menadzer-regionu-2/
http://instalreporter.pl/praca/grupa-kan-menadzer-regionu/
http://instalreporter.pl/praca/de-dietrich-doradca-techniczno-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/de-dietrich-doradca-techniczno-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-inzynier-produktu-termotechnika/
http://instalreporter.pl/praca/dyka-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/herz-regionalny-przedstawiciel-ds-sprzedazy-2/
http://instalreporter.pl/praca/herz-regionalny-przedstawiciel-ds-sprzedazy-2/
http://instalreporter.pl/praca/herz-doradca-techniczny-2/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-doradca-techniczny-ds-odnawialnych-zrodel-energii-2/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-doradca-techniczny-ds-odnawialnych-zrodel-energii-2/
http://instalreporter.pl/praca/tadmar-przedstawiciel-handlowy-4/
http://instalreporter.pl/praca/saint-gobain-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/saint-gobain-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-handlowiec-3/
http://instalreporter.pl/praca/tadmar-przedstawiciel-handlowy-4/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-fhh-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/respol-export-import-przedstawiciel-handlowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/respol-export-import-przedstawiciel-handlowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/aldesa-kosztorysant-branza-sanitarna/
http://instalreporter.pl/praca/eltechma-instalacje-inzynier-budowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/eltechma-instalacje-inzynier-budowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/inztech-kierownik-robot-sanitarnych-2/
http://instalreporter.pl/praca/hap-armatura-grupa-sbs-doradca-techniczno-handlowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/hap-armatura-grupa-sbs-doradca-techniczno-handlowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/budimex-kierownik-robot-sanitarnych-5/
http://instalreporter.pl/praca/porr-projektant-instalacji-sanitarnych-hvac/
http://instalreporter.pl/praca/porr-projektant-instalacji-sanitarnych-hvac/
http://instalreporter.pl/praca/klimat-solec-asystent-projektanta-instalacji-hvac-3/
http://instalreporter.pl/praca/klimat-solec-asystent-projektanta-instalacji-hvac-3/
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Ograniczenia występujące w programie NFO-
ŚiGW Prosument od początku budziły zaniepo-
kojenie i niezrozumienie branży grzewczej, orga-
nizacji społecznych, jak i wśród potencjalnych 
prosumentów. W świetle założeń programu do-
finansowanie do urządzeń grzewczych możliwe 
będzie tylko wówczas, gdy obok ciepła ze źródeł 
odnawialnych wytwarzana będzie również ener-
gia elektryczna. W ten sposób urządzenia takie 
jak np. pompy ciepła czy kolektory słoneczne 
nie mogą być dofinansowane ze środków pro-
gramu, jeśli dodatkowo inwestor nie zdecyduje 
się na instalacje OZE wytwarzające energię 
elektryczną, jak panele fotowoltaiczne, turbiny 
wiatrowe czy kogeneracja z biogazu. Zdaniem 
PORT PC to właśnie w wykorzystaniu ciepła tkwi 
największy potencjał podniesienia efektywności 
energetycznej i rozwoju energetyki obywatelskiej, 
uwzględniając fakt, że stanowi ono aż 58% zuży-
wanej energii końcowej w Polsce. 
Branża pomp ciepła z optymizmem przyjmuje 
działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Fun-
dusz od 1 grudnia 2014 roku prowadzi w trybie 
ciągłym nabór wniosków o dofinansowania w 
ramach programu „Prosument Opolski”. Program 

został w dużej mierze skonstruowany na podsta-
wie pierwotnych założeń programu Prosument, 
w pełni skonsultowanych z organizacjami spo-
łecznymi. W programie tym nie ma wymogu 
inwestycyjnego zastosowania instalacji OZE wy-
twarzającej energię elektryczną. Dofinansowa-
niem objęte są urządzenia niepowodujące niskiej 
emisji zanieczyszczeń powietrza (pompy ciepła, 
termiczne kolektory słoneczne, systemy fotowol-
taiczne oraz małe elektrownie wiatrowe).
Jak twierdzi prezes PORT PC Paweł Lachman: 
Dzięki programowi Prosument Opolski potencjalni 
zainteresowani montażem urządzeń korzysta-
jących z energii ze źródeł odnawialnych mają 
możliwość wyboru optymalnego rozwiązania. 
Założenia ogólnopolskiego programu Prosument 
znacząco ograniczają ten wybór. Ponadto są 
sytuacje, kiedy montaż takich źródeł OZE jak in-
stalacje paneli PV czy turbiny wiatrowe nie jest 
możliwy ze względu na wymagane warunki ich 
zabudowy.
Budżet programu Prosument Opolski na rok 2014 
wynosi 2 mln zł.  Program jest przewidziany na 
lata 2014-2017. 
Źródło: PORT PC w oparciu o WFOŚiGW w Opolu
Więcej

Prosument Opolski – lepsza wersja Prosumenta Beneficjent Prosumenta opolskiego 
może otrzymać dofinansowanie w for-
mie dotacji ze środków Funduszu w wy-
sokości do 30% kosztów kwalifikowa-
nych, ale nie więcej niż:
1) pompy ciepła typu powietrze/woda 
dla potrzeb c.o. i c.w.u  – 900 zł/kW
2) pompy ciepła typu powietrze/woda 
wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:
• z zasobnikami c.w.u. o pojemności 
czynnej od 150 do 250 litrów – 1500 zł/kW
• z zasobnikami c.w.u. o pojemności 
czynnej > 250 litrów – 2400 zł/kW
• do pozostałych pomp ciepła dla po-
trzeb c.o. i c.w.u. – 1650 zł/kW
3) instalacja solarna – 1050 zł/kW 
4) system fotowoltaiczny o mocy poni-
żej 10 kW:
• z montażem akumulatorów do ma-
gazynowania energii elektrycznej  
– 3900 zł/kWp,
• bez akumulatorów – 2400 zł/kWp;
5) system fotowoltaiczny od 10 do  
40 kW:
• z montażem akumulatorów do  
magazynowania energii elektrycznej  
– 3300 zł/kWp,
• bez akumulatorów – 1800 zł/kWp;

6) mała elektrownia wiatrowa o mocy 
poniżej 10 kW:
• z montażem akumulatorów do ma-
gazynowania energii elektrycznej  
– 4800 zł/kW,
• bez akumulatorów– 3300 zł/kW;
7) mała elektrownia wiatrowa od 10 do 
40 kW:
• z montażem akumulatorów do ma-
gazynowania energii elektrycznej –  
3450 zł/kW,
• bez akumulatorów– 1950 zł/kW.
W ramach Programu na jeden budynek 
mieszkalny/lokal mieszkalny może być 
udzielone tylko jedno dofinansowa-
nie, a jego łączna kwota nie może być 
wyższa niż:
- instalacja wykorzystująca jedno oze: 
15 000 zł dla osób fizycznych, 45 000 zł 
dla wspólnot mieszkaniowych;
- instalacje wykorzystujące równole-
gle więcej niż jedno odnawialne źró-
dło energii elektrycznej lub więcej niż 
jedno odnawialne źródło ciepła w po-
łączeniu ze źródłem (źródłami) energii 
elektrycznej: 30 000 zł dla osób fizycz-
nych, 90 000 zł dla wspólnot mieszka-
niowych.

Do Partnerów Grupy SBS dołączyła hurtownia MB Instal  
z Mińska Mazowieckiego. Hurtownia MB-Instal powstała w 
2004 roku. Początkowo mieściła się w Międzyrzecu Podla-
skim, natomiast od 2013 roku jej siedziba to Mińsk Mazowiecki, ul. Kościelna 52. Firma oferuje szeroki asortyment 
artykułów sanitarnych, grzewczych i instalacyjnych oraz kompleksowe wyposażenie łazienek. Zapewnia również 
profesjonalną, nieodpłatną pomoc podczas projektowania łazienki. MB Instal to 91. Partner Grupy SBS. 

Grupa SBS powiększyła się!

http://www.instalreporter.pl
http://www.wfosigw.opole.pl/node/377
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 Czujnik czadu, ale jaki?

Tlenek węgla nazywany również czadem jest 
bezwonnym, bezbarwnym i bezzapacho-
wym silnie trującym gazem. Powstaje on  
w procesie niezupełnego spalania, a jego 
źródłem może być wiele urządzeń znajdują-
cych się w domu (terma gazowa, kocioł, ku-
chenka gazowa, kominek itp.). Zagrożenie 
może zostać wykryte poprzez specjalistycz-
ne urządzenia tzw. czujniki czadu (detektory 
tlenku węgla). Na naszym rynku jest bardzo 
wiele produktów oferowanych jako czujni-
ki czadu przeznaczonych do zastosowań do-
mowych. Wydawałoby się więc, że wybór 
odpowiedniego czujnika czadu nie powinien 
stanowić żadnego problemu. W praktyce sy-
tuacja nie jest już tak prosta.

Wymagania odnośnie czujników czadu 
do zastosowań domowych określa norma 
EN50291-1:2010. Norma ta została skonstru-
owana w ten sposób, by z jednej strony za-
bezpieczyć użytkowników przed zatruciem 
tlenkiem węgla, a z drugiej by uniknąć nie-
potrzebnych, fałszywych alarmów. Zatrucie 
tlenkiem węgla jest związane zarówno z jego 
stężeniem w powietrzu, jak i z czasem ekspo-
zycji na nie. W tabeli przedstawione są wy-
magania normy z tym związane.

Urządzenie zgodne z nor-
mami reaguje na stęże-
nie CO w odpowiednim 

Odpowiedzi udzielił:
Marek Arndt
Dyrektor Pionu 
Automatyka Domów
Honeywell

Stężenie Co Brak alarmu Alarm Uwagi
30 ppm w ciągu 120 min brak wymagań nie ma konieczności alrmowania użytkownika 

przy tak niskim stężeniu, jednak jeśli alarm zostanie 
włączony nie powinien on włączyć się zbyt 
wcześnie, by uniknąć paniki

50 ppm w ciągu 60 min w ciągu 90 min przy stałym występowaniu tego stężenia czujnik 
nie powinien uruchamiać alarmu przez 60 minut, 
jednak musi alrmować w ciągu 90 minut

100 ppm w ciągu 10 min w ciągu 40 min przy stałym występowaniu tego stężenia czujnik 
nie powinien uruchamiać alarmu przez 10 minut, 
jednak musi alrmować w ciągu 40 minut

300 ppm alarm może 
zostać włączony 
ntychmiast

w ciągu 3 min przy wystąpieniu takiego stężenia urządzenie 
może natychmiast włączyć alarm, nie później niż 
w ciągu 3 minut

Detektory tlenku czadu Honeywell

Honeywell oferuje trzy nowe modele z se-
rii X – XC70, XC100 i XC100D. Wszystkie 
spełniają unijne normy bezpieczeństwa - 
EN50291-1: 2010, EN50291 - 2: 2010 i EN5029 
2: 2013. 

Wszystkie trzy detektory są bardzo proste 
w obsłudze, mają widoczny sygnał alar-
mu i głośnik. Urządzenia można łatwo za-
montować na ścianie, suficie lub umieścić 
na przykład na półce jako urządzenie wol-
no stojące, gdyż nie wymagają dodatko-
wego okablowania. Detektory charaktery-
zują się wyjątkową szczelnością (IP44), nie 
są wrażliwe na zmiany wilgotności. Przydat-
ną funkcją, gdy w domu przebywają dzie-
ci lub kobiety w ciąży, jest sygnalizacja mi-
nimalnego stężenia CO. Wstępny alarm 

uruchamia się już przy poziomie 25% nie-
bezpiecznego stężenia. Urządzenia mają 
7-dniową pamięć alarmów, więc jeśli sta-
ny alarmowe wystąpiły podczas nieobec-
ności w domu poinformuje o tym migającą 
lampką. 

Specyfikacja produktów:
- technologia czujnika – ogniwo elektro-
chemiczne Ecosure® (XC70) lub EcosureX®

- autotest co 60 min
- temperatura od 10 do 45oC
- możliwa instalacja w łazience
- wyświetlacz LCD (XC100, XC100D)
- wymiary 100x72x36 mm
- gwarancja i okres eksploatacji – 7 (XC70) 
lub 10 lat
- cena sugerowana: 133, 177, 213 zł

czasie, pozwalając użytkownikowi na pod-
jęcie odpowiednich działań (wentylacja 
pomieszczenia, wyłączenie urządzenia wy-
dzielającego tlenek węgla oraz bezpiecz-
ną ewakuację) przed wystąpieniem jakich-
kolwiek objawów zatrucia. Nie powoduje 
również fałszywych alarmów, włączając 
sygnał dźwiękowy tylko wtedy, gdy sytu-
acja stanowi rzeczywiste zagrożenie dla 
człowieka.

By urządzenie uzyskało certyfikat, jako domo-
wy czujnik czadu musi przejść około 60 róż-
nych testów w uprawnionych do tego nie-
zależnych instytutach badawczych. Jest ich 

tylko kilka w Europie, a drobiazgowa meto-
dologia badań wymaga minimum 6 miesię-
cy testów. W tym czasie jeśli urządzenie nie 
przejdzie pomyślnie choćby tylko 1 badania, 
nie uzyska certyfikatu.

Na naszym rynku dostępnych jest wiele urzą-
dzeń, gdzie producenci deklarują zgodność 
produkt z normą EN50291-1:2010 poprzez wy-
stawienie deklaracji producenta. Jeśli jednak 
deklaracja ta nie jest poparta certyfikatem 

XC70

XC100

XC100d

Tabela Poziomy alarmowe

http://www.instalreporter.pl
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potwierdzonym przez niezależną instytucję, 
kupując taki produkt nie ma pewności, co 
do tego, że w jakikolwiek sposób zabezpie-
czy on przed zatruciem czadem. Kupuje się 
więc iluzję bezpieczeństwa. 

Kolejną pułapką, na jaką można natra-
fić przy okazji kupowania czujnika czadu są 
produkty, w których producent na opako-
waniu umieszcza nazwę czujnik czadu i jed-
nocześnie powołuje się na zgodność z inną 
normą, która dotyczy zupełnie innych wy-
mogów jak np. spełnienie normy na szumy 
elektromagnetyczne. Certyfikowany czuj-
nik czadu ma na obudowie umieszczony 
numer normy EN50291-1:2010 i ewentualnie 
EN50291-2:2010 (norma dotycząca obiektów 
rekreacyjnych), znak CE oraz zazwyczaj znak 
oraz numer atestu potwierdzający jego cer-
tyfikację przez niezależny instytut np. Kite-
mark wydawany przez instytut BSI.
Problem fałszywych czujników tlenku węgla 
został dostrzeżony na Węgrzech, gdzie od-
powiednik naszego UOKiK zlecił wykonanie 
niezależnych badań dostępnych urządzeń. 
W ich wyniku okazało się, że na około 20 róż-
nych producentów tylko jeden z nich speł-
nia wymogi normy. Pozostali otrzymali nakaz 
natychmiastowego wycofania tych urzą-
dzeń z rynku.

Podsumowując, nie każdy produkt nazywa-
ny czujnikiem czadu może nas zabezpieczyć 
przez zatruciem tlenkiem węgla. Nie każdy 
produkt nazywany czujnikiem czadu jest nim 
faktycznie. Aby zmniejszyć ryzyko zaczadze-
nia należy stosować produkty posiadające 
niezależne certyfikaty. 

 Jak poprawnie i szybko połączyć wiele źródeł energii?

Instalacje grzewcze w domach jednorodzin-
nych stają się coraz bardziej rozbudowane. 
Powszechne staje się instalowanie wielu źró-
deł energii takich, jak kocioł na gaz, węgiel, 
pellet, pompa ciepła i kolektory słonecz-
ne. W przypadku obiektów istniejących in-
stalacje są rozbudowywane o kolejne urzą-
dzenia, coraz bardziej ekonomiczne. Częstą 

praktyką jest pozosta-
wienie starych kotłów – 
na wszelki wypadek. 
Dla instalatorów, któ-

rzy muszą podłączyć dwa (lub więcej) źródła 
energii w domu jednorodzinnym, zintegrowa-
nie oznacza konieczność poprawnego połą-
czenia, wyważenia przepływów, zestrojenia 
sterowania tych urządzeń. Wymaga to wiel-
kiej wprawy, a przede wszystkim czasu. 
Dobrym wyjściem może być zastosowanie sys-
temowych rozwiązań, służących połączeniu 
wielu źródeł energii w jeden, poprawnie dzia-
łający zintegrowany system. Optymalne roz-
wiązanie to integrator – moduł hydrauliczny, 
dzięki któremu w sposób systemowy można 
połączyć kilka urządzeń grzewczych. 

Szybki montaż i poprawne działanie  
całej instalacji
Integrator dedykowany jest do profesjonal-
nego łączenia źródeł i odbiorników ciepła 

w instalacjach 
grzewczych, 
a konkret-
nie: zarządza 
przepływami 
energii (rozdzie-
la układy, zapo-
biega zakłóceniom 
przepływów), peł-
ni funkcję sprzęgła hy-
draulicznego czy rozdzielacza kotłowego 
(dwa obiegi grzewcze). Ponadto zapew-
nia bezpieczeństwo wykorzystania instala-
cji w razie przestoju serwisowego, np. ko-
tła, funkcje grzewcze realizowane są przez 
kominek, sterowanie odbywa się automa-
tycznie przez sterownik kominka, pozwala 
na demontowanie urządzeń w trakcie awa-

Schemat (integrator z kotłem gazowym i kotłem stałopalnym) i /lub pompą ciepła

Odpowiedzi udzielił:
Witold gleń
Makroterm

http://www.instalreporter.pl
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rii, zapewniając właściwy przepływ ener-
gii, zapewnia łatwy montaż, ograniczający 
awaryjność systemu grzewczego, zapew-
nia automatyczne przekierowanie ener-
gii do ogrzewania wody użytkowej lub po-
mieszczeń, daje możliwość etapowego 
podłączania urządzeń grzewczych, itd. 

Instalacja solarna z integratorem  
z turbokominkiem
Osobnego omówienia wymaga zastosowanie 
modułu integrator w instalacjach grzewczych 
z kolektorami słonecznymi. Energia słonecz-
na może być automatycznie magazynowana 
w płaszczu wodnym kominka, (np. latem, kie-
dy nie palimy w kominku) i wykorzystywana 
do dogrzewania pomieszczeń. Dostarczane 
w komplecie sterowanie pozwala na automa-
tyczne przekazanie nadwyżek energii z zasob-
nika z ciepłą wodą na płaszcz wodny komin-
ka, a w dalszej kolejności na obiegi grzewcze. 
Funkcja ta jest w pełni zintegrowana z działa-

niem reszty instalacji. Rozpowszechnienie ko-
lektorów słonecznych ujawniło potrzebę wy-
korzystania ewentualnych nadwyżek ciepła 
bez szkody dla instalacji i bez ingerencji ze 
strony użytkowników. Jest to inteligentne za-
rządzanie energią solarną w systemach zinte-
growanych.

Inteligentne zarządzanie energią solarną
• Przekazywanie nadwyżek energii na 
płaszcz wodny turbokominka
• Buforowanie energii solarnej 
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem solarów
• Większy komfort mieszkańców – ciepła 
podłoga w łazienkach
• Autonomiczna funkcja urlopowa
• Ochrona płynu solarnego przed przyspie-
szoną degradacją

jak uzasadnić klientowi potrzebę  
takiego rozwiązania?
Wielu instalatorów, którzy doskonale rozu-
mieją potrzebę profesjonalnego połącze-
nia urządzeń grzewczych staje przed proble-
mem przekonania właścicieli nieruchomości 
do „zainwestowania” w stosowny osprzęt. Kry-
zys gospodarczy i trudności finansowe napę-
dzają sprzedaż produktów najtańszym, często 
wątpliwej jakości. Jest to o tyle niekorzyst-
ne dla instalatora, że to on odpowiada praw-
nie (gwarancja, rękojmia) i technicznie (wizy-
ty serwisowe) za wykonaną instalację. W jego 
interesie jest posiadanie instalacji „bezproble-
mowej”. Integrator daje właśnie taki „święty 
spokój”. Po stronie użytkownika – właściciela 
ważnym argumentem jest wydajniejsze dzia-
łanie źródeł energii, optymalna praca, która 
przekłada się na oszczędności idące w tysią-
ce pln (w kilkuletniej pespektywie czasowej). 
Często klienci żyją w błogiej nieświadomości 
wynikającej z braku profesjonalnej porady  
i argumentacji. Warto wtedy poświęcić im  
trochę czasu. Na pewno się opłaci.

p o r a d y d O  s p I s U  T R E Ś C I
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dów ogrzewania podłogowego konieczne 
jest stosowanie zbiornika buforowego. Jest on 
też proponowany w celu zwiększenia zładu 
wodnego instalacji grzewczej, co ma pozwo-
lić na zachowanie długich czasów pracy  
i niewielkiej liczby załączeń sprężarki. 
Zbiornik buforowy wpięty najczęściej w spo-
sób równoległy w instalację grzewczą peł-
ni rolę zbiornika optymalizującego. Wytyczne 
projektowe większości firm wymagają zacho-
wania pojemności około 25 litrów na każdy 
kW mocy grzewczej podanej w warunkach 
normatywnych dla pomp ciepła bez regula-
cji wydajności. 
Układy grzewcze z buforem wpiętym równo-
legle mają szereg zalet, ale i niestety pew-
ne słabe strony. Woda grzewcza na zasilaniu 
pompy ciepła podnoszona jest w stosunku 
do najwyższej krzywej grzewczej obsługiwa-
nych obiegów grzewczych. Spowodowane 
jest to koniecznością zachowania odpowied-
niej temperatury zasilania z uwzględnieniem 
strat ciepła. Ten niewielki wzrost tempera- 
tury zasilania przekłada się na spadek efek- 
tywności pompy ciepła nawet o około 5%.  
Z punktu widzenia zachowania maksymalnej 

efektywności pracy pompy ciepła korzystniej-
sze są zatem układy bezpośrednie. Nie jest to 
rzecz jasna, wniosek końcowy: po prostu bufor 
jest niekiedy elementem koniecznym.

Połączenie instalacji bezpośredniej  
i zbiornika buforowego (rys. 2 )

Niestety dość rzadko (a szkoda) stosuje się 
schematy łączące zalety układów bezpo-
średniego i buforowego. Rozwiązanie pozwa-
la na realizację wielu obiegów grzewczych 
bez strat związanych z ładowaniem zbiornika 
buforowego, a obiegi grzewcze mogą być  
w pełni sterowane przepływem. Uwaga: istot-
ne jest, aby rury dobiegowe do bufora oraz 
powrotne z bufora do pompy ciepła były  

Wpięcie buforów i wymiarowanie instalacji 

Czy w instalacjach 
z pompami ciepła trzeba 
stosować bufory?

  Dawid Pantera

  Układ bezpośredni (rys. 1 )

W przypadku nowych instalacji wyposażo-
nych w pompę ciepła proponowanym roz-
wiązaniem jest układ bezpośredni z ogrze-
waniem płaszczyznowym np. podłogowym. 
Przepływ wody grzewczej nie powinien być 
redukowany przez siłowniki rozdzielaczy,  
a więc zrezygnować należy ze sterowania 
temperaturą pomieszczeń. W instalacjach 
ze sterowaniem temperaturami pomieszczeń 
dla zapewnienia minimalnych czasów pracy 
sprężarki oraz energii potrzebnej do realizacji 
funkcji odmrażania parownika, wymagana 
jest minimalna pojemność instalacji grzew-
czej. Dodatkowo, na końcu instalacji grzew-

czej powinno się zamontować zawór typu 
by-pass, a minimalna długość rur zasilania  
i powrotu powinna być przeliczona dla każ-
dej pompy indywidualnie z zachowaniem 
minimalnej wymaganej pojemności wodnej. 
Zazwyczaj jednak obliczone długości rur są 
bardzo długie i dlatego preferuje się pozo-
stawienie kilku pętli ogrzewania podłogowe-
go bez siłowników.

Instalacje z buforem wody grzewczej

W instalacjach grzewczych z zaworem mie-
szającym lub w systemach wyposażonych  
w głowice termostatyczne grzejnikowe,  
a także w instalacjach z siłownikami obwo-

Pompa ciepła z uwagi na specyficzny reżim pracy wymaga od instalacji 
grzewczej zachowania minimalnego strumienia przepływu wody  
i zachowania odpowiedniej pojemności wodnej. Dodatkowo w pompach 
ciepła typu powietrze/woda istotne jest zapewnienie odpowiedniej ilości 
energii na potrzeby realizacji procesu odmrażania parownika. Wymogi te 
powodują, że instalacje z pompami ciepła to albo układy bezpośrednie 
z ogrzewaniem płaszczyznowym nieregulowanym, albo układy z buforem.

 

 

Zawór typu by-pass 

1

2  ??
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o jedną dymensję większe niż obliczone rury 
rozładowujące bufor a zasilające obiegi grzew-
cze. Suma natężenia przepływu przez wszyst-
kie pompy obiegów grzewczych nie może być 
większa niż natężenie przepływu realizowane 
przez pompę obiegową pompy ciepła. 
Zbiornik buforowy pełni rolę magazynu nad-
miaru energii, a także zbiornika energii na 
czas odmrażania parownika w przypad-
ku stosowania pomp typu powietrze/woda. 
Możliwe jest także zrzucanie ciepła na bufor 
z innych, współpracujących źródeł ciepła.
Rozwiązanie z kominkami i kotłami na pali-
wo stałe wymagałoby jednak dodatkowo 
ochrony powrotu do pompy ciepła przylgo-
wym termostatycznym ogranicznikiem tem-
peratury maksymalnej.

zbiornik buforowy wpięty szeregowo 
(rys. 3 )

Schemat ze zbiornikiem szeregowym stosu-
je się zazwyczaj w przypadku pomp ciepła 
typu powietrze/woda. Z uwagi na montaż  
na powrocie nie wymaga on opomiarowa-
nia dodatkowym czujnikiem temperatury,  
a więc pompa ciepła pracuje wg własnego 

 
 

Zawór typu by-pass 

Zbiornik buforowy wody grzewczej 
wpięty szeregowo na powrocie 
z instalacji grzewczej 

czujnika temperatury na zasilaniu, a zbiornik 
pełni funkcję magazynu ciepła na czas od-
mrażania parownika oraz zapewnia zacho-
wanie minimalnych czasów pracy sprężarki.  
Jeżeli inwestor życzy sobie sterowania pętla-
mi grzewczymi, to układ należy koniecznie 
wyposażyć w zawór typu by-pass. Powinien 
być on zainstalowany w pobliżu pompy cie-
pła, a wartość nastawy otwarcia zaworu po-
winna gwarantować zachowanie przepływu 
minimalnego wody grzewczej w czasie cał-
kowitego zamknięcia się instalacji.  

Wymiarowanie

Na rynku dostępnych jest wiele modeli 
pomp ciepła. Podstawowymi kryteria-
mi podziału jest z całą pewnością ro-
dzaj dolnego źródła ciepła oraz spo-
sób regulacji pracy sprężarki. Dostępne 
są pompy ciepła, których dolne źródło 
ciepła stanowi grunt, woda lub powie-
trze zewnętrzne. Z kolei sprężarka może 
być sterowana na zasadzie włącz/wy-
łącz (100% mocy/0% mocy) lub płynnie 
przez inwerter (moc regulowana jest 
najczęściej w zakresie 30-100%).
Zarówno temperatura dolnego źró-
dła, jak i sposób sterowania pracą sprę-
żarki mają ogromny wpływ na moc 

grzewczą pompy ciepła. Ta z kolei, ma 
wpływ na obliczeniowy przepływ wody 
grzewczej i tym samym wymaganą 
średnicę rurociągów. Stosujemy oczywi-
ście wartość mocy grzewczej zgodnie  
z obowiązującą normą PN-EN 14511,  
a obliczeniowa różnica temperatury 
powinna wynosić 7 K dla układów bez-
pośrednich i 5 K dla układów z buforem. 
Pompy ciepła typu powietrze/woda  
z regulacją mocy (inwerter) obliczenio-
wy punkt pracy mają dla temperatury 
powietrza na wlocie -7°C. Moc grzew-
cza podana w tym punkcie, a konkretnie  
w A-7/W35 odpowiada obciążeniu 100%.

Pompa ciepła Praca na c.o. →  
układ bezpośredni

Praca na c.o. → 
układ z buforem

Praca na c.w.u.
wężownica wymiennik

AW On/Off A2/W35
ΔT = 7K

A2/W35
ΔT = 5K

A35/W60
ΔT = 7K

A35/W60
ΔT = 10K

AW Inwerter A-7/W35
ΔT = 7K

A-7/W35
ΔT = 5K

A30/W55 *
ΔT = 7K

A30/W55 *
ΔT = 10K

BW On/Off B0/W35
ΔT = 7K

B0/W35
ΔT = 5K

B15/W55
ΔT = 7K

B15/W55
ΔT = 10K

* dopuszcza się obliczenia strumieni dla minimum 30% mocy w punkcie A30/W55,  
ale znacząco wpływa to na komfort przygotowania ciepłej wody użytkowej

Tabela wyjściowa do doboru przepływu i średnic rurociągów dla oporu przepływu  
< 200 Pa/mb (prędkość przepływu od 0,4 do 0,7 m/s) 

3

Water for People.
Harmonia pomiędzy wzornictwem a funkcjo-
nalnością. ISH Water to największy na świecie 
pokaz najnowszych trendów wzorniczych oraz 
wodooszczędnych instalacji sanitarnych. Odkryj 
innowacyjne rozwiązania, dające komfort użyt-
kownikom w każdym wieku, i daj się zainspiro-
wać!

www.ish.messefrankfurt.com
info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 49 43 200
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Największe na świecie targi.
Świat doskonałych łazienek, techniki 
grzewczej, wentylacji i klimatyzacji
oraz energii odnawialnej

Frankfurt nad Menem
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ny fabrycznie, ale z możliwością łatwego dostosowa-
nia ustawień do indywidualnych preferencji użytkownika 
i powierzchni użytkowej budynku. Sterownik rekuperato-
ra umożliwia programowanie czterech prędkości wenty-
latora, programowanie czasowe, ustawienie kalendarza 
tygodniowego, szybkiego przewietrzania, ustawienie alar-
mu wymiany filtra, pomiar w 5 pozycjach temperatury 
(pomieszczenie, wywiew, nawiew, czerpnia, wyrzutnia)  
i stały monitoring pracy urządzenia. Oba modele do-
stępne są w wersji pionowej lub poziomej.

energooszczędność z certyfikatem
Urządzenie oczywiście spełnia wymagania techniczne stawiane centralom wentylacyjnym  
z odzyskiem ciepła, stosowanym w budynkach w standardzie NF-40 i NF-15, kwalifikującym je 
do uzyskania dopłat NFOŚiGW. NIBE nie ogranicza się do deklaracji parametrów – centrale 
mają certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych (PHI).  

Nowe rekuperatory 
NIBE GV-HR110

  Małgorzata Smuczyńska

  Urządzenie NIBE GV-HR110 to wysokiej klasy rekupera-
tor wyposażony w przeciwprądowy wymiennik ciepła  
o sprawności do 96%, energooszczędne wentylatory EC 
oraz automatyczny bypass. We współpracy z pompami 
ciepła NIBE, kontrolowana wentylacja z odzyskiem cie-
pła, zapewnia wysoki komfort użytkowania budynku oraz 
niskie koszty eksploatacji. Aktualnie dostępne są dwa 
modele rekuperatora: NIBe gV-HR110-250 oraz NIBe 
gV-HR110-400, o maks. wydajności odpowiednio do 
330 i 510 m3/h, przeznaczone do domów o powierzchni 
do 360 m2. 
Urządzenia wyposażono też w sterownik, skonfigurowa-

Inwestorzy indywidualni, decydując się na 
rozwiązania energooszczędne, coraz częściej 
myślą o nich jako o sieci współpracujących 
urządzeń i wybierają coraz bardziej złożone 
systemy. Z doświadczeń instalatorów 
pomp ciepła NIBE wynika, że połowa 
domów jednorodzinnych z pompami 
ciepła wyposażona jest także z system 
wentylacyjny z rekuperacją.  
Dlatego w trzecim kwartale br. firma NIBE-
BIAWAR wprowadziła do oferty wysokiej 
klasy rekuperator NIBE GV-HR110, jako 
rozwiązanie uzupełniające do pomp ciepła.

Małgorzata Smuczyńska szacuje, że na polskim rynku wciąż jest miejsce na 
konkurowanie wysokojakościowym produktem. – Instalatorzy wysoko oceniają 
możliwość oferowania klientom kompleksowego rozwiązania – mówi.
Firma NIBe-BIAWAR planuje rozszerzenie zakresu urządzeń o kilka wersji (np.  
z dodatkową nagrzewnicą wstępną) oraz o większe wydajności. Na przełomie 
2014/2015 r. możemy także spodziewać się nowych rozwiązań z kotłem gazo-
wym NIBe gBM 10-15, a także z zestawami fotowoltaicznymi, w roli szczytowe- 
go źródła ciepła, które spełniają wymogi programu dotacji NFoŚigW na zakup  
i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii „PRoSUMeNT”. 

Warunki promocji: 
rekuperatory  
z gruntową pompą 
ciepła za pół ceny 

przejdź
Ulotka rekuperatory 
NIBE

Pobierz

WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO
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http://www.instalreporter.pl
http://www.biawar.com.pl/pl/nibe/promocje/137-wprowadzamy-rekuperatory-z-pompa-za-pol-ceny
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/11/ulotka-rekuperatory-2014.pdf
http://www.wentylacja.com.pl
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socjalizmu, a niemal co czwarty przed  
II wojną światową. 

Źródła ciepła 
Niemal 70% domów ogrzewanych jest ko-
tłem lub piecem węglowym. W dalszych 
11% domów jest to kominek, koza lub ko-
cioł na drewno. 3% badanych deklaruje ko-
rzystanie z kotłów lub kominków na pele-
ty albo inny rodzaj biomasy. 13,5% domów 
jednorodzinnych ogrzewanych jest za po-
mocą kotłów gazowych. W miastach od-
setek budynków opalanych węglem jest 
nieco niższy (60%). Duży udział stanowią bu-
dynki ogrzewane kotłami gazowymi (26%), 
domów zasilanych z miejskich sieci ciepłow-
niczych – 3%. Na terenach wiejskich udział 
budynków ogrzewanych paliwami stałymi 
przekracza 90%. Pozostałe budynki ogrze-
wane są w większości kotłami gazowymi. 
Udział ogrzewania węglowego znacznie 
spada w domach jednorodzinnych wznie-
sionych po 2000 roku. Co czwarty budynek 
jednorodzinny wyposażony jest w kominek 
lub kozę na drewno. Ponad połowa spośród 
tych badanych, którzy używają kominków, 
deklaruje, że w sezonie grzewczym korzy-
sta z nich codziennie lub prawie codzien-
nie. Około 20% właścicieli domów jednoro-
dzinnych z tej grupy wykorzystuje kominek 
sporadycznie. Wśród badanych, którzy nie 
mają kominka lub kozy, co dziesiąty nosi się 
z zamiarem zakupu tego typu urządzenia  
w ciągu najbliższych dwóch lat.

Źródła ciepłej wody   
W strukturze źródeł wykorzystywanych w do-
mach jednorodzinnych również przeważają 

Na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska 

Raport 2013: 
czym ogrzewamy i jak 
ocieplamy nasze domy?

  Struktura źródeł ogrzewania  
– oszacowanie liczby budynków  

Domy jednorodzinne dominują w zabudo-
wie mieszkalnej nie tylko na terenach wiej-
skich, gdzie stanowią 97% wszystkich obiek-
tów mieszkalnych, ale również w miastach, 
gdzie ich udział sięga 80%. W Polsce użyt-

kowanych jest około 5 mln domów jedno-
rodzinnych, które zamieszkiwane są przez 
ponad połowę obywateli kraju. Sektor ten 
rozwija się w dużym tempie – co roku w Pol-
sce oddaje się do użytkowania około 70- 
80 tys. nowych domów jednorodzinnych. 
Ponad połowa wszystkich budynków wznie-
siona została jednak w okresie realnego  

W Polsce jest ponad 5 mln domów jednorodzinnych, w większości 
słabo ocieplonych bądź nieocieplonych wcale. Polacy ogrzewają je  
za pomocą przestarzałych i niskosprawnych kotłów węglowych,  
w których niejednokrotnie spalany jest węgiel najgorszej jakości.  
To właśnie ogrzewanie domów jest głównym źródłem 
zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, wielopierścieniowymi 
węglowodorami aromatycznymi, metalami ciężkimi i dioksynami. 
W tegorocznym „Przeglądzie Efektywności Energetycznej” znajduje 
się raport z unikalnych w skali kraju badań analizujących wzorce 
korzystania z energii cieplnej i podejścia do termomodernizacji  
w domach jednorodzinnych. Badania* zostały przeprowadzone przez 
CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej na zlecenie Instytutu 
Ekonomii Środowiska na reprezentatywnej próbie 500 dobranych 
losowo właścicieli domów jednorodzinnych. 
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budynków nowych pozostawia wiele do życzenia. Zaledwie 
1% wszystkich domów jednorodzinnych w Polsce można 
określić mianem energooszczędnych. 

Standard budynków ze względu na kryterium 
izolacyjności cieplnej – oszacowanie liczby budynków.

 Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie badań; podstawa N = 500

Od 2011 roku zajmuje się 
również analizą rynku ESCO 
w Polsce. Uczestniczył w wielu 
projektach międzynarodowych, 
w tym USAID, GEF oraz 4bio-
mass. Autor i współautor ra-
portów i publikacji dotyczących 
sektora energetyki w Polsce.

BARDZO WYSOKI STANDARD
1,2% / 45 tys.

Zmodernizowana/nowoczesna instalacja
Ocieplenie ścian minimum 15 cm
Ocieplenie poddasza
Okna energooszczędne trój-szybowe

WYSOKI STANDARD
6,7% / 335 tys.

Zmodernizowana/nowoczesna instalacja
Ocieplenie ścian minimum 11 cm
Ocieplenie poddasza
Okna z szybami zespolonymi

NISKI STANDARD
34,0% / 1,7 mln

Budynki ze ścianami ocieplonymi
warstwą izolacyjną cieńszą niż 8 cm

BARDZO NISKI STANDARD
38,0% / 1,9 mln

Budynki nieocieplone

ŚREDNI STANDARD
20,1% / 1 mln

Zmodernizowana/nowoczesna instalacja
Ocieplenie ścian minimum 8–10 cm
Ocieplenie poddasza
Okna z szybami zespolonymi

Systemy grzewcze i izolacja termiczna w sektorze 
domów jednorodzinnych w Polsce 

* Badania wykonano techniką wywiadu telefonicznego CATI przeprowadzonego przez przeszkolonych ankieterów z pracowni CATI zlokalizowanej w siedzibie Instytutu CEM w Krakowie, 
w dniach od 3 do 20 marca 2014 roku. Badania wykonano na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 500 właścicieli domów jednorodzinnych.

http://www.instalreporter.pl
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kotły i piece węglowe. Użytkowane są  
w tym celu w ponad połowie budynków.  
W co czwartym domu jednorodzinnym cie-
pła woda przygotowywana jest z wykorzy-
staniem kotłów gazowych, a w co dziesią-
tym bojlerów i podgrzewaczy elektrycznych. 
Dalsze 5% badanych deklaruje wykorzysta-

nie instalacji so-
larnych. Rzadziej 
wskazywane są ko-
tły na drewno i bio-
masę. W miastach 
struktura źródeł słu-
żących do przy-
gotowywania cie-
płej wody znacznie 
różni się od ana-
logicznej struktury 
na terenach wiej-
skich. Kotły węglo-
we i kotły gazowe 
wykorzystywane 
są przez zbliżoną 
liczbę badanych 
(po 38%), znacz-
nie mniejszy niż 
na wsiach jest też 
udział solarów i, co 
naturalne, część 

budynków korzysta z ciepłej wody sieciowej. 
Na terenach wiejskich dominują kotły węglo-
we, choć w prawie co piątym budynku jed-
norodzinnym korzysta się z kotłów gazowych. 
Udział domów, w których ciepła woda przy-
gotowywana jest za pomocą solarów wyno-
si niemal 7%.

Charakterystyka wykorzystywanych  
kotłów węglowych   
Wśród kotłów węglowych zainstalowanych  
w domach jednorodzinnych zdecydowanie 
dominują kotły zasypowe (88%), charaktery-
zujące się bardzo wysoką emisją zanieczysz-
czeń pyłowych i niską sprawnością.  
W miastach odsetek tego typu kotłów jest 
nieco niższy, a udział kotłów retortowych się-
ga 17%. Na terenach wiejskich w kocioł re-
tortowy wyposażony jest zaledwie co dzie-
siąty budynek ogrzewany węglem. Wśród 
kotłów węglowych przeważają urządzenia 
wiekowe. Udział stosunkowo nowych kotłów 
(do 3 lat) wynosi 25%. Dalsze 29% kotłów to 
już urządzenia w wieku 4 do 10 lat. Pozosta-
łe 45% kotłów ma 10 lat i więcej. Średni wiek 
kotłów retortowych (8 lat) jest nieco wyższy 
niż zasypowych (12 lat). 

Przegrody zewnętrzne  
62% badanych wskazuje, że ich domy mają 
ocieplone ściany zewnętrzne. Wśród wła-
ścicieli domów wzniesionych przed wojną 
udział deklarujących ocieplenie ścian wyno-
si 51%, w latach 1989-2000 do 79%, po 2000 
roku – 90%. W przypadku ocieplenia ścian 
dominującym materiałem izolacyjnym jest 
styropian (90%). Warstwa zastosowanego 

ocieplenia jest zazwyczaj cienka bądź bar-
dzo cienka. Zaledwie w 16% ocieplonych 
budynków inwestorzy zastosowali warstwę 
przekraczającą 10 cm, a co piąty budynek 
ocieplony jest materiałem izolacyjnym, które-
go grubość nie przekracza 5 cm. 
76% badanych deklaruje posiadanie w bu-
dynku ocieplonego stropu lub poddasza. 
Najczęściej wykorzystywany materiał izola-
cyjny stanowi wełna mineralna. Co trzeci ba-
dany z analizowanej grupy deklaruje zastoso-
wanie warstwy o grubości 20 cm lub więcej. 
Jednocześnie w co piątym budynku warstwa 
ocieplenia nie przekracza 9 cm. Średnia gru-
bość ocieplenia przegród dachowych wy-
nosi 15 cm, a w najnowszych domach kształ-
tuje się na poziomie 20 cm. 
Okna z szybami zespolonymi stanowią już 
swoistego rodzaju standard. Wyposażenie 
domu w ten typ okien deklaruje bowiem po-
nad 90% badanych.

Komfort cieplny 
Analiza odpowiedzi na pytania o przeciętną 
temperaturę panującą w budynku w okresie 
grzewczym oraz o temperaturę pożądaną 
wskazuje, że mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych generalnie są zadowoleni z kom-
fortu cieplnego, jaki panuje w ich budyn-
kach. Generalnie wartości dla temperatury 
aktualnej i pożądanej pokrywają się. Śred-
nia deklarowana temperatura panująca  
w domach jednorodzinnych to 21oC, nato-
miast przeciętna pożądana nie jest wiele 
wyższa, gdyż przekracza aktualną o zaled-
wie 0,4oC. W co siódmym budynku jednoro-
dzinnym mieszkańcy rezygnują z ogrzewa-
nia części powierzchni mieszkalnej w sezonie 
grzewczym. W domach, w których wykorzy-
stuje się tego typu rozwiązanie, przeciętnie 
ogrzewa się tylko 60% powierzchni użytkowej. 
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STRUKTURA
ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
Kotły i piece na paliwa stałe to główne źródło ogrzewania 
w domach jednorodzinnych w Polsce. Niemal 70% domów 
ogrzewanych jest kotłem lub piecem węglowym. W dal-
szych 11% domów jest to kominek, koza lub kocioł na drew-
no. 3% badanych deklaruje korzystanie z kotłów lub ko-
minków na pelety albo inny rodzaj biomasy. Należy jednak 
pokreślić, że biomasa i drewno są często wykorzystywane 
również przez badanych użytkujących kotły węglowe, stąd 
przytoczony powyżej odsetek odnoszący się do biomasy 
w rzeczywistości jest zaniżony. 13,5% domów jednoro-
dzinnych ogrzewanych jest za pomocą kotłów gazowych. 
Niewielki udział stanowią budynki wykorzystujące kotły 
olejowe, ogrzewanie elektryczne, miejską sieć ciepłowni-
czą (MSC) oraz źródła ekologiczne (kolektory słoneczne, 
pompy ciepła). 

Źródło: opracowanie własne; podstawa N = 500

W jaki sposób ogrzewa Pan(i) dom? Proszę podać główne źródło ciepła.
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STRUKTURA ŹRÓDEŁ
CIEPŁEJ WODY
Podobnie jak w przypadku ogrzewania budynków, w struk-
turze źródeł wykorzystywanych w domach jednorodzinnych 
również przeważają kotły i piece węglowe. Użytkowane są 
w tym celu w ponad połowie budynków. W co czwartym 
domu jednorodzinnym ciepła woda przygotowywana jest 
z wykorzystaniem kotłów gazowych, a w co dziesiątym boj-
lerów i podgrzewaczy elektrycznych. Dalsze 5% badanych 
deklaruje wykorzystanie instalacji solarnych. Rzadziej wska-
zywane są kotły na drewno i biomasę. W miastach struktura 
źródeł służących do przygotowywania ciepłej wody znacznie 
różni się od analogicznej struktury na terenach wiejskich. Ko-
tły węglowe i kotły gazowe wykorzystywane są przez zbliżo-
ną liczbę badanych (po 38%), znacznie mniejszy niż na wsiach 
jest też udział solarów i, co naturalne, część budynków korzy-
sta z ciepłej wody sieciowej. Na terenach wiejskich dominują 
kotły węglowe, choć w prawie co piątym budynku jedno-
rodzinnym korzysta się z kotłów gazowych. Udział domów, 
w których ciepła woda przygotowywana jest za pomocą 
solarów wynosi niemal 7%. Wśród innych źródeł najczęściej 
wymieniane są pompy ciepła. 

Źródło: opracowanie własne; podstawa N = 500
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Z jakiego źródła korzysta Pan(i) do podgrzewania wody? Proszę podać główne źródło.
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Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przewa-
żają urządzenia wiekowe. Udział stosunkowo nowych ko-
tłów, do 3 lat, wynosi 25%. Dalsze 29% kotłów to już urzą-
dzenia w wieku 4 do 10 lat. Pozostałe 45% kotłów ma 10 lat 
i więcej. Średni wiek kotłów retortowych (8 lat) jest nieco 
wyższy niż zasypowych (12 lat). 

Źródło: opracowanie własne; podstawa N = 338 (100%: korzystający z kotła węglowego)

Najczęstszym typem paliwa używanego w kotłach węglo-
wych jest węgiel typu orzech (32%). Co czwarty użytkownik 
pieca węglowego najczęściej korzysta z węgla typu kostka. 
Dalsze 17% badanych wykorzystuje eko-groszek, a 14% miał. 
Około 8% badanych deklaruje, że najczęściej wykorzystywa-
nym przez nich w kotle węglowym paliwem jest drewno.

Źródło: opracowanie własne; podstawa N=338 (100%: korzystający z kotła węglowego)
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Jakiego rodzaju paliwo kupuje Pan(i) najczęściej?
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Dlaczego Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Europie? 

Dominującym źródłem zanieczysz-
czenia powietrza w Polsce pyłem 
zawieszonym, dioksynami, benzo-
[a]pirenem i innymi wielopierście-
niowymi węglowodorami aroma-
tycznymi (WWA) jest tzw. emisja 
powierzchniowa pochodząca z in-
dywidualnych urządzeń grzew-
czych w mieszkaniach i domach 
(piece i kotły na paliwa stałe). Za-
równo stężenia PM10, PM2,5 oraz 
benzo[a]pirenu są u nas znacząco 
wyższe niż w większości krajów UE. 
Pod koniec 2013 roku Europejska 
Agencja Środowiska zaprezentowa-
ła raport pokazujący częstotliwość 
przekraczania dziennych norm  
dla pyłu zawieszonego PM10, tj.  

50 μg/m3 (stężenia 24-godz.) w bli-
sko 400 miastach europejskich. 
Wśród 10 najbardziej zanieczysz-
czonych miast 6 to miasta z Polski.
Unia Europejska wszczęła proce-
durę o nałożenie na Polskę kar fi-
nansowych za niedostosowanie 
się do prawodawstwa UE w zakre-
sie ochrony powietrza (Dyrektywa 
CAFE). Zła jakość powietrza przekła-
da się bezpośrednio na gorszą kon-
dycję zdrowotną społeczeństwa, 
generując koszty zewnętrzne w po-
staci wydatków budżetowych na le-
czenie chorób czy koszty zmniejszo-
nej produktywności, tj. absencje  
w pracy. Choć wciąż brakuje szcze-
gółowych opracowań pokazu-

jących koszty niskiej emisji z go-
spodarstw domowych w Polsce, 
szacunki takie są prowadzone w ra-
mach niektórych wojewódzkich pro-
gramów ochrony powietrza. I tak 
koszty zewnętrzne zanieczyszczone-
go powietrza w Małopolsce oszaco-
wano na poziomie 2,8 mld zł rocznie. 
Przekroczenia dopuszczalnych war-
tości występują najczęściej w okre-
sie zimowym. Ma to związek ze 
zwiększoną emisją pyłu powstają-
cego podczas spalaniu paliw sta-
łych. Według ocen wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowi-
ska ten rodzaj emisji (91% wskazań) 
jest główną przyczyną występowa-
nia stężeń przekraczających dobo-
wy poziom dopuszczalny. Podobnie 
jest w przypadku zanieczyszczenia 
benzo[a]pirenem (96% wskazań). 
Dwa obszary, które wymagają na-
tychmiastowej interwencji państwa 
to uregulowanie: (1) standardów 
emisyjnych dla kotłów na paliwa 
stałe oraz (2) norm jakości paliw 
stałych. Według szacunkowych da-
nych co roku w Polsce sprzedawa-
nych jest ok. 200 tys. kotłów na wę-
giel, a większość z nich (ok. 70%) to 
kotły o bardzo złych parametrach 
emisyjnych. Są to urządzenia, które 
nie powinny być dopuszczone do 
obrotu rynkowego. 
Niestety w Polsce nie obowiązują 
żadne standardy emisyjne dla tego 
typu urządzeń. Fakt, iż w polskich 
domach każdego roku instalowa-

nych jest 140 tys. takich kotłów, blo-
kuje możliwość poprawy jakości po-
wietrza. Kotły te pozostają w użyciu 
przez następnych 10, 15 a nawet  
20 lat. W większości państw UE pro-
blem ten został już rozwiązany. Przy-
kładem są Czechy, które przyjęły 
normy emisyjne dla kotłów – okre-
ślono limity emisyjne oraz minimalne 
wymagania dotyczące sprawności 
kotłów małej mocy (poniżej 300 kW). 
Podstawą do wytyczenia podob-
nych regulacji w Polsce powinny 
być wymagania granicznych war-
tości emisji (GWE) zanieczyszczeń 
pyłu, CO i OGC zawarte w nor-
mie produktowej dla kotłów grzew-
czych na paliwa stałe o mocy do 
500kW, PN EN 303-5:2012. Norma ta 
klasyfikuje kotły na 3 klasy w zależ-
ności od wartości GWE oraz spraw-
ności energetycznej (najwyższa jest 
5 klasa). Już teraz należałoby okre-
ślić dopuszczalne emisyjności dla 
kotłów małej mocy wprowadza-
nych w Polsce na rynek biorąc pod 
uwagę ww. zanieczyszczenia.  
Co ciekawe konieczność stopnio-
wego zaostrzania wymagań do-
strzegają również producenci urzą-
dzeń grzewczych, zrzeszeni w PIE 
(www.pie.pl), którzy wystąpili do 
ministra środowiska i ministra go-
spodarki z propozycją określenia 
standardów emisyjnych. Obecnie 
w UE trwają prace na regulacjami 
dotyczącymi Dyrektywy 2009/125/
EC określającymi wymagania dla 

urządzeń grzewczych (w tym ko-
tłów) opalanych paliwami stałymi. 
Standardy dla nowych urządzeń 
będą obwiązywać dopiero od 
2018 bądź nawet 2022 roku.  
Do tego czasu bez przyjęcia regula-
cji krajowych w Polsce może zostać 
zainstalowanych nawet ponad 1 mln 
niskosprawnych energetycznie ko-
tłów o bardzo wysokich wartościach 
emisji zanieczyszczeń, pyłu i toksycz-
nych substancji z nim związanych, 
szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 
Ustanowienie krajowych standar-
dów emisyjnych dla kotłów ma-
łej mocy jest koniecznym krokiem 
w kierunku poprawy jakości po-
wietrza i zwiększenia efektywności 
energetycznej. Standardy takie sta-
nowiłyby bodziec dla rozwoju no-
woczesnych technologii w Polsce. 
Kolejnym obszarem wymagają-
cym pilnej interwencji jest określe-
nie norm jakości paliw stałych. Emi-
syjność kotłów zależy nie tylko od 
samego kotła i sposobu jego eks-
ploatacji, ale również od jakości sto-
sowanego węgla. Od roku 2004  
w Polsce nie obowiązują żadne nor-
my dla paliw stałych – na rynku dla 
gospodarstw domowych dostępne 
stały się węgle o najgorszej jakości, 
w tym muły, które nie powinny być 
spalane w domowych kotłach. We-
dług szacunków eksperckich w 2012 
roku do indywidualnych gospo-
darstw oraz małych firm i warszta-
tów trafiło blisko 800 tys. ton mułów. 

Bez regulacji czystego powietrza nie będzie  |  43

inspektoratów ochrony środowiska ten rodzaj emisji 
(91% wskazań) jest główną przyczyną występowania stężeń 
przekraczających dobowy poziom dopuszczalny. Podobnie 
jest w przypadku zanieczyszczenia benzo[a]pirenem – jako 
główne źródło wskazano indywidualne ogrzewanie budyn-
ków (96% wskazań). 

Sezonową zmienność zanieczyszczenia benzo[a]pire-
nem, a zwłaszcza wysokie poziomy zanieczyszczenia w se-
zonie grzewczym (listopad–kwiecień), widać wyraźnie na 
wykresie pokazującym przykładowy rozkład zanieczysz-
czeń w poszczególnych miesiącach na stacji tła miejskiego 
w Krakowie. Chociaż poziom zanieczyszczenia różni się 
w poszczególnych miejscowościach to rozkład przedstawio-
ny na wykresie jest reprezentatywny w skali całego kraju. 

 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Średnie miesięczne stężenia benzo[a]pirenu na stacji tła miejskiego w Krakowie, 2013
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zużycie energii i jej źródła w nowych 
budynkach w Polsce   

Na podstawie informacji uzyskanych z bazy 
danych BuildDesk, zawierającej dane na te-
mat około 65 tys. budynków certyfikowa-
nych w latach 2009–2013 można stwierdzić, 
że zapotrzebowanie nowych budynków na 

energię systematycznie spada. W 2013 roku 
polskie budynki jednorodzinne osiągnę-
ły standard Ep równy 120 kWh/(m2 K). W cią-
gu czterech lat efektywność wykorzystania 
energii w nowo powstających budynkach 
jednorodzinnych zwiększyła się o około 13%.  
Na wzrost efektywności energetycznej no-
wych budynków ma wpływ przede wszyst-

Potrzeby i plany w zakresie termodernizacji  
Duża część badanych deklaruje, że ich 
domy wymagają inwestycji termorenowa-
cyjnych. Odsetek respondentów planu-
jących poszczególne działania na rzecz 
zmniejszenia zużycia energii jest jednak 
znacznie mniejszy. Niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszą się kolektory słoneczne.  
Aż połowa właścicieli domów jednorodzin-
nych uznaje instalację tego typu urządzeń 
za przydatną, a 17% roz-
patruje inwestycję w in-
stalację solarną w per-
spektywie najbliższych 
dwóch lat. Zbliżona licz-
ba badanych nosi się  
z zamiarem ocieplenia ścian. Wśród tej gru-
py można znaleźć również tych właścicie-
li domów, którzy wskazali, że ich budynki 
mają ocieplone ściany, jednak zwykle nie-
wielką warstwą izolacji. W następnej kolej-
ności wśród planów wymienia się ocieplenie 
stropu lub poddasza. Badani nieco rzadziej 

wskazują na plany w zakresie wymiany źródła, 
choć duża część z nich uważa, że warto by-
łoby podjąć takie działania. Badani dążą do 
wymiany obecnie użytkowanych źródeł głów-
nie na nowocześniejsze kotły węglowe (z po-
dajnikiem) oraz nowoczesne kotły gazowe. 
Głównym źródłem środków na przedsięwzię-
cia termomodernizacyjne są własne zaso-
by finansowe. Spora grupę respondentów 
(19%) w realizacji inwestycji posiłkowała się 
kredytem, co dziesiąty badany wskazał do-
tację (głównie związane z montażem kolek-
torów słonecznych oraz wymianą pokrycia 
dachu).
Ponad połowa badanych twierdzi, że do-
stępne są dotacje na prace służące reduk-
cji zużycia energii cieplnej w budynkach 
jednorodzinnych. Zdecydowana większość 
respondentów w tej grupie wskazuje na do-
tacje do instalacji kolektorów słonecznych. 
Co dziesiąty słyszał natomiast o współfi-
nansowaniu wymiany źródeł na bardziej 
ekologiczne. 

zainteresowanie instrumentami finanso-
wymi wspierającymi termorenowację  
Jednym z celów badania było oszacowa-
nie zainteresowania realizacją inwestycji ter-

morenowacyjnych przy 
różnych poziomach do-
tacji ze strony państwa. 
Sprawdzono również, 
czy właściciele domów 
jednorodzinnych byliby 

skłonni finansować prace przygotowawcze 
do właściwej fazy prac termorenowacyjnych 
w postaci audytu energetycznego budyn-
ku. Przy założeniu, że koszt takiego audytu to 
1000 zł, wyniki badania wskazują, że zainte-
resowanie skorzystaniem z tej usługi kształtuje 
się na poziomie 13%.
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Źródło: opracowanie własne; podstawa N = 190 
(100%: właściciele budynków z nieocieplonymi ścianami)

W celu określenia preferencji wobec form finansowania 
inwestycji badanym zaprezentowano dwie możliwości re-
alizacji inwestycji termorenowacyjnej o wartości 30 tys. zł:
•  dopłata od państwa w wysokości 30% wartości inwestycji 

(czyli 9 tys.) i finansowanie reszty kosztów gotówką,
•  dopłata od państwa w wysokości 30% wartości inwestycji 

i finansowanie reszty kosztów kredytem na 10 lat opro-
centowanym na 5% w skali roku.

Respondenci postawieni przed taką alternatywą czę-
ściej preferują opcję zawierającą finansowanie za pomocą 
kredytu, choć należy zwrócić uwagę, że aż co trzeci bada-
ny twierdzi, iż skłonny byłby finansować inwestycję z wła-
snych środków. W grupie osób, które wyraziły zaintereso-
wanie realizacją inwestycji przy różnych poziomach dotacji, 
odsetek ten wzrasta nawet do 36%. 

 

 

Zainteresowanie realizacją inwestycji termorenowacyjnej
o wartości 30 tys. zł przy różnych poziomach dotacji
– właściciele budynków nieocieplonych
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Udział nowych domów jednorodzinnych
z pompą ciepła w układzie centralnego ogrzewania 
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Każdego roku 140 tys. 
pozaklasowych kotłów 
trafia do polskich domów. 
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ilości ponad 995 mln m³ gazu oraz ponad  
1,6 mln t węgla. 

Kraków – pierwszy zakaz paliw sta-
łych w Polsce   

25 listopada 2013 roku Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego przyjął uchwałę anty-
smogową, wprowadzającą zakaz stosowa-
nia paliw stałych w domowych instalacjach 
grzewczych na terenie gminy Kraków. Za-
kaz wejdzie w życie we wrześniu 2018 roku. 
Uchwała ta stanowi odpowiedź na fatalną 
jakość powietrza w Krakowie. Unijne normy 
dla pyłu zawieszonego PM10 przekraczane 
są średnio 150 dni w roku, a roczne stężenie 
rakotwórczego benzo[a]pirenu sięga 800% 
normy. Głównym źródłem pyłów zawieszo-
nych oraz benzo[a]pirenu jest niska emisja,  
a więc spalanie paliw stałych w domowych 
instalacjach grzewczych. 
Oddychanie tak zanieczyszczonym powie-
trzem prowadzi do licznych negatywnych 
skutków zdrowotnych: nowotworów, astmy, 
zawałów serca, udarów mózgu, przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc, schorzeń ukła-
du oddechowego oraz układu krwionośne-
go. Każdego roku z powodu nadmiernego 
zapylenia powietrza w Krakowie przedwcze-
śnie umiera około 400 osób. Krakowskie dzie-
ci chorują na astmę 3 razy częściej niż ich ró-
wieśnicy z czystszych regionów kraju. Decyzja 
Sejmiku to odpowiedź na postulaty społecz-
ne. Pod koniec 2012 roku ruszyła oddolna 
kampania społeczna zorganizowana przez 
Krakowski Alarm Smogowy (KAS). Jej celem 
jest informowanie o stanie zanieczyszczenia 
powietrza w mieście, uświadamianie miesz-
kańcom i decydentom skutków zdrowotnych 
związanych ze smogiem oraz propagowanie 
zmian poprawy jakości powietrza w Krako-

wie. Pod petycją KAS, domagającą się mię-
dzy innymi wprowadzenia zakazu stosowa-
nia paliw stałych w domowych instalacjach 
grzewczych na terenie Krakowa, podpisa-
ło się ponad 17,5 tys. obywateli miasta. Aby 
pomóc mieszkańcom w realizacji wymogów 
zakazu, władze miasta Krakowa uruchomiły 
dotacje do wymiany pieców węglowych. Po-
krywane jest nawet 100% kosztów inwestycji, 
nie więcej jednak niż 900 zł za każdy kilowat. 
Fundusze na ten cel pochodzą ze środków 
WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz budżetu miasta. 
W przyszłości koszt dotacji ma być pokrywa-
ny również z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej oferuje najuboższym, którzy 
zdecydują się zlikwidować swój piec węglo-
wy, dopłaty do rachunków za ogrzewanie. 
Prowadzone są obecnie rozmowy na temat 
możliwości dofinansowania poprawy efek-
tywności energetycznej w budynkach pry-
watnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020. 
W Krakowie jest około 33 650 domów jedno-
rodzinnych, z czego blisko 12 tys. wykorzystuje 
węgiel jako główne źródło ciepła. Stanowi to 
35% całkowitego zasobu budynków budyn-
ków jednorodzinnych w Krakowie. Największy 
udział ogrzewania węglowego (aż 45%) za-
obserwowano w budynkach wzniesionych  
w latach 1945–1988, a zatem w charakteryzu-
jących się przeważnie słabymi parametrami 
charakterystyki energetycznej – niską efek-
tywnością energetyczną. W przeważającej 
większości przypadków węgiel jest wykorzy-
stywany w kotłach zasypowych, które stano-
wią technologię przestarzałą, a ich użytko-
wanie prowadzi do wysokiej emisji pyłów 
zawieszonych oraz benzo[a]pirenu. Jedynie 
15,5% budynków jednorodzinnych jest wypo-
sażonych w bardziej nowoczesny kocioł re-

kim systematycznie rosnąca izolacyjność. 
Coraz częstsze stosowanie ponadstandardo-
wej izolacji świadczy o rzeczywistym wzro-
ście wiedzy i umiejętności architektów oraz 
projektantów budynków. Podobny trend 
jest widoczny na rynku okien trójszybowych, 
których udział z roku na rok również systema-
tycznie rośnie. Polscy inwestorzy do ogrzewa-
nia budynków chętnie deklarują stosowanie 
biomasy, natomiast nie stosują ogrzewania 
słonecznego i pomp ciepła. Brak popularno-
ści pomp ciepła w polskich warunkach jest 
oczywiście związany z wysokim kosztem in-
westycyjnym oraz brakiem preferencyjnych 
taryf dla energii elektrycznej.

deklarowane zużycie paliw 
Na podstawie danych zgromadzonych w ba-
zie BuildDesk można określić „mix energe-
tyczny” nowo powstających budynków.  
Z analizowanych danych wynika, że wciąż 
rośnie udział węgla w ogrzewaniu budyn-
ków jednorodzinnych. Wzrastająca popu-
larność węgla jest spowodowana atrakcyj-
nością cen. Dane dotyczące biomasy są 
trudne do jednoznacznej interpretacji, nato-
miast można z ogromnym prawdopodobień-
stwem stwierdzić, że są zdecydowanie za-
wyżone. Część inwestorów deklaruje użycie 
biomasy, podczas gdy w rzeczywistości bę-
dzie do ogrzewania używać innego paliwa 

(głównie ekogroszku). Nie sposób stwierdzić, 
jaka część budynków rzeczywiście będzie 
opalana biomasą, a jaka innymi paliwami. 
Względny udział energii końcowej uzyskanej 
ze zużycia gazu systematycznie spada – od 
2009 roku obniżył się o około 6 punktów pro-
centowych. 

Nie(d)oceniona termomodernizacja   
W latach 2009-2010 około 40 tys. nowych bu-
dynków miało ogrzewanie gazowe, a kolejne 
35 tys. było wyposażonych w kotły na węgiel. 
Przeciętnie każdy z tych budynków potrze-
buje rokrocznie na ogrzewanie 2530 m³ gazu 
lub 4800 kg węgla. Podczas trzydziestolet-
niego użytkowania ich mieszkańcy zużyją na 
cele grzewcze odpowiednio 76 tys. m³ gazu 
lub ponad 145 t węgla. Czy mogliby mniej? 
Wystarczyłoby, żeby każdy z tych relatywnie 
nowych domów został podczas budowy le-
piej ocieplony. Zaoszczędzono by w ciągu 
roku 550 m³ gazu lub 800 kg węgla. Budo-
wanie w standardzie energooszczędnym po-
zwoliłoby zaoszczędzić w skali kraju w przy-
padku budynków oddanych w jednym tylko 
roku 18 mln m³ gazu i 26 tys. ton węgla. 
A gdyby tak poddać termomodernizacji 
większość starych domów jednorodzinnych? 
Samo docieplenie 3,5 mln budynków jed-
norodzinnych w Polsce przyniosłoby roczne 
oszczędności surowców energetycznych w 

Domy jednorodzinne
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tortowy. Średni wiek kotła zasypowego to  
14 lat. Jedynie niespełna połowa responden-
tów deklaruje, że używa węgla o lepszej ja-
kości, czyli typu orzech. W blisko połowie do-
mów stosowane są najtańsze, a zarazem 
najbardziej emisyjne, rodzaje węgla: miał 
oraz węgiel brunatny, a także ekogroszek.

dopłaty do nowych domów  
energooszczędnych 
  
We wrześniu 2012 roku NFOŚiGW ogłosił pio-
nierski program dopłat do budowy domów 
energooszczędnych. Niestety jak do tej pory 
zainteresowanie programem wśród osób bu-
dujących domy jednorodzinne jest znikome. 
Do kwietnia 2014 roku do weryfikacji przed-
stawiono około 160 projektów, a podpisano 
27 umów kredytu z dotacją.
Należy zastanowić się, jakie czynniki powo-
dują niskie zainteresowanie programem po 
upływie ponad roku od jego uruchomienia. 
Np. liczba zastosowanych kryteriów mogła-
by być ograniczona co najmniej czterokrot-
nie. Zbyt duża mnogość kryteriów oraz nie-
potrzebne wydzielanie kryteriów dla stref 
klimatycznych powodują, że nie da się roz-
propagować zunifikowanych projektów do-
mów NF-15 i NF-40 dla całej Polski. 

Istotną barierą hamującą rozwój programu 
jest słaba wiedza projektantów i architek-
tów na temat projektowania energooszczęd-
nego. Stworzenie odpowiedniego systemu 
szkoleń dla tych grup zawodowych ma za-
sadnicze znaczenie dla promowania budow-
nictwa energooszczędnego w Polsce. 
Kolejną barierą, która ogranicza popularyzację 
programu, jest niski poziom dotacji oraz wyso-
kie koszty generowane po stronie budujących. 
Dotacja dla domu jednorodzinnego budowa-
nego w standardzie NF-40 w wysokości 30 tys. 
zł oznacza, iż realnie beneficjent otrzyma oko-
ło 15 tys. zł na zakup lepszych elementów i ma-
teriałów do budowy swojego domu. Za szcze-
gólnie nieuzasadniony należy uznać wymóg 
odprowadzania podatku dochodowego od 
dotacji, gdyż jest on „przekładaniem” publicz-
nych pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej.
W pełnej wersji raportu przedstawiono m.in. 
przegląd europejskich programów wsparcia 
w zakresie modernizacji budynków (Wielka 
Brytania, Irlandia, Hiszpania, Czechy).  

Instytut Ekonomii Środowiska

Instytut ekonomii Środowiska jest 
pozarządową organizacją specja-
lizującą się w obszarze efektywno-
ści energetycznej, polityki klimatycz-
nej oraz ochrony powietrza. Obecnie 
działania Instytutu koncentrują się na 
takich zagadnieniach jak: wprowa-
dzanie nowych instrumentów finanso-

wych na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, planowanie energe-
tyczne, wdrażanie koncepcji budyn-
ków o niemal zerowym zużyciu energii 
oraz kompleksowe rozwiązania w za-
kresie poprawy jakości powietrza.  
Więcej informacji o Instytucie na stronie: 
www.iee.org.pl 

Pełny Raport  
„Przegląd Efektywności 
Energetycznej”

Pobierz

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y Armatura Premium + Systemy
Termostat „Uni XH”

 Wielokrotnie wyróżnione wzornictwo

OVENTROP Sp. z o.o.   Bronisze,  ul. Świerkowa 1B   05-850 Ożarów Mazowiecki   tel. (22) 722 96 42   fax. (22) 722 96 41   www.oventrop.pl

Innowacja + jakość

Termostat „Uni XH” i zawór typoszeregu E.

Wszystkim sympatykom firmy Oventrop i Marki Instalatora 
najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
składają pracownicy firmy Oventrop Sp. z o.o.
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  System grzewczy Vitocaldens 222-F jest 
kompletny i zajmuje wyjątkowo niewiele miej-
sca: w jego jednostce wewnętrznej zabudo-
wano pompę ciepła, gazowy kocioł kon-
densacyjny i ładowany warstwowo zasobnik 
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) o pojemno-
ści 130 litrów. Ta kompaktowa jednostka jest 
szczególnie przydatna dla potrzeb moderni-
zacji instalacji grzewczych, gdyż oferowana 
przez nią moc grzewcza wynosi do 10,9 kW 
(moduł pompy ciepła) i 19 kW (moduł gazo-
wego kotła kondensacyjnego).
dzięki wysokiemu, gdyż dochodzące- 
mu do 80% wykorzystaniu pompy ciepła  
w pracy instalacji grzewczej w cyklu 
rocznym, system wyróżnia się niskimi 
kosztami eksploatacji. 

Praca systemu

W trakcie bieżącej pracy pompa ciepła po-
krywa podstawowe zapotrzebowanie na 
energię, wykorzystując w tym celu w dużym 
stopniu darmowe ciepło otoczenia. Jednost-
ka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrzna 
zewnętrznego i za pomocą sprężarki dopro-
wadza je do temperatury zasilania dochodzą-
cej do 55°C. Natomiast gazowy kocioł kon-
densacyjny włącza się zawsze wtedy, kiedy 
taka potrzeba będzie wynikać z ustawione-
go uprzednio trybu pracy instalacji grzewczej, 
tzn., jeśli zapewni to użytkownikowi niższe kosz-
ty eksploatacji lub pozwoli na zmniejszenie 
emisji CO2 lub zwiększy komfort przygotowa-
nia i korzystania z ciepłej wody użytkowej.

Preselekcyjne ustawianie trybów 
pracy

Ustawiane preselekcyjnie preferencje użyt-
kownika pozwalają na elastyczną pracę  

Skrojony według najnowszych technologii 

Vitocaldens 222-F  
– kompaktowa hybryda: 
kocioł, pompa ciepła i… 
zasobnik w jednym

Kompaktowe urządzenie 
hybrydowe składające się  
z pompy ciepła powietrze/woda 
typu split, gazowego kotła 
kondensacyjnego i ładowanego 
warstwowo zasobnika ciepłej 
wody użytkowej.

1

2

6
4

3

5

7

1  Gazowy kocioł kondensacyjny z wymien-
nikiem ciepła Inox-Radial i modulowanym 
palnikiem cylindrycznym MatriX

2  Skraplacz
3  Regulator Vitotronic
4  Wysokowydajna pompa obiegu grzewczego
5  Pompa do ładowania c.w.u
6  3-drogowe zawory przełączające
7  Ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. 
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Vitocaldens 222-F w skrócie

• Pompa ciepła z regulacją mocy za 
pomocą inwertera DC i elektroniczne-
go zaworu dławiącego dla zapewnie-
nia wysokiej efektywności przy niepeł-
nym obciążeniu.
• Gazowy kocioł kondensacyjny z wy-
miennikiem ciepła Inox-Radial i modulo-
wanym palnikiem cylindrycznym MatriX.
• Normowy stopień sprawności docho-
dzący do 98% (Hs) / 109% (Hj).
• Ładowany warstwowo zasobnik 
c.w.u. o pojemności 130 litrów.
• Zakres mocy: do 10,9 kW przy A2/W35 
(pompa ciepła), 19 kW (gazowy kocioł 
kondensacyjny).
• Niskie koszty eksploatacji jednostki 
pompy ciepła dzięki wysokiej wartości 
współczynnika efektywności COP (co-

efficient of performance) i wysokiemu 
udziałowi pracy pompy ciepła w cyklu 
rocznym.
• Zintegrowane energooszczędne 
pompy o wysokiej wydajności.
• Wysokie bezpieczeństwo pracy dzię-
ki dwóm źródłom wytwarzania energii 
(pompa ciepła i kocioł grzewczy).
• Wysoki komfort przygotowania c.w.u. 
dzięki włączającemu się w szczytowym 
obciążeniu kotłowi kondensacyjnemu.
• Przygotowanie do SmartGrid i wyko-
rzystywania własnego prądu z instala-
cji fotowoltaicznej.
• Zintegrowany menedżer energii okre-
śla automatycznie idealny rodzaj trybu 
pracy (ekonomiczny, ekologiczny  
i komfortowy).

Vitocaldens 222-F. Dostępne są tryby pracy:  
ekonomiczny, ekologiczny lub komfortowy. 
Jest to możliwe dzięki perfekcyjnemu do-
pasowaniu do siebie pompy ciepła i kotła 
grzewczego. Po wprowadzeniu przez użyt-
kownika niezbędnych danych (do których 
zalicza się na przykład ceny gazu i prądu lub 
współczynnik energii pierwotnej) menedżer 
energii automatycznie określa, które z urzą-
dzeń będzie miało pierwszeństwo lub dla za-
pewnienia ekonomicznej pracy instalacji 
wybiera tryb pracy równoległej i następnie 
steruje nim zgodnie z aktualnymi potrzebami. 
Ponadto system uwzględnia takie parametry 
jak aktualna temperatura zewnętrzna, wy-
magana wydajność i niezbędna temperatu-
ra zasilania.

zasobnik

Dzięki zintegrowanemu, ładowanemu war-
stwowo zasobnikowi c.w.u. o pojemności 
130 litrów pompa ciepła umożliwia w le-
cie wyjątkowo korzystne ekonomicznie przy-
gotowywanie ciepłej wody. W przypad-
ku wysokiego zapotrzebowania na c.w.u. 
opcjonalnie włącza się dodatkowo gazo-
wy kocioł kondensacyjny i zapewnia wysoki 
komfort korzystania z ciepłej wody również 
w przypadku zasilania więcej niż jednego 
punktu jej poboru.

obsługa drogą radiową lub  
za pomocą smartfona

Dzięki wyposażeniu w zintegrowane łącze ra-
diowe regulator pompy ciepła Vitotronic 200 
(typ WO1C) można obsługiwać w domu za 
pomocą pilota do zdalnego sterowania dro-
gą radiową Vitotrol 300 RF.
Użytkownik zaś znajdujący się poza domem 

może w każdej chwili obsługiwać system 
grzewczy przez Internet, wykorzystując w tym 
celu smartfon (iPhone, Android) lub tablet 
(iPad) oraz aplikację Vitotrol App.

Możliwość użycia własnej energii  
fotowoltaicznej

Hybrydowa pompa ciepła Vitocaldens 222-F 
jest już przygotowana do wykorzystywania 
energii elektrycz-
nej samodziel-
nie wytwarza-
nej w instalacji 
fotowoltaicz-
nej. Rozwiązanie 
to obniża kosz-
ty eksploata-
cji elektrycznych 
komponentów 
centrali grzew-
czej.  

PARAMeTRy TeCHNICzNe
Vitocaldens 222-F Typ HAWB-M 222.A26 HAWB 222.A29
Napięcie V 230 400
znamionowa moc cieplna
Moduł pompy ciepła
wg EN 14511, A2/W35°C
wg EN 14511, A-7/W35°C
Regulacja mocy
wg EN 14511, A2/W35°C

kW
kW

kW

5,6
6,6

1,3-7,7

7,5
9,5

3,3-12,3
zakres znamionowej mocy cieplnej
Moduł gazowego kotła
kondensacyjnego
temperatura wody grzewczej 
50/30°C
temperatura wody grzewczej 
80/60°C

kW

kW

3,2-19,0

2,9-17,2

3,2-19,0

2,9-17,2

Wymiary jednostki wewnętrznej
długość × szerokość × wysokość mm 595×600×1625 595×600×1625
Wymiary jednostki zewnętrznej
długość × szerokość × wysokość mm 340×1040×865 340×963×1255
Ciężar jednostki wewnętrznej
Ciężar jednostki zewnętrznej

kg
kg

148
66

148
113

znamionowa moc cieplna  
przy podgrzewie wody użytkowej

kW 2,9 (4,3)-17,2 2,9 (4,3)-17,2

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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  Różne ścieki – różne pompy

Pompy przeznaczone do ścieków mogą pra-
cować, pompując ścieki surowe lub pod-
czyszczone. Można jednak dokonać rów-
nież innego podziału pomp ściekowych: ze 
względu na rodzaj pompowanego medium: 
ścieki komunalne, przemysłowe (te zawiera-
ją często agresywne składniki) oraz osady 
ściekowe. 
Każde urządzenie należy odpowiednio do-
brać, tym bardziej, że na rynku znajduje się 
aktualnie bardzo wielu producentów i do-
stawców pomp proponujących szeroką 
gamę różnorodnych rozwiązań. 
do ścieków surowych potrzeba pomp, któ-
re są w stanie przepuścić przez wirnik zanie-
czyszczenie o dość dużej średnicy. Są to tzw. 
pompy z swobodnym przepływem.  
Bardzo korzystnym elementem wyposaże-
nia w tym przypadku są tzw. rozdrabniacze, 

które rozcinają zanieczyszczenia stałe na 
mniejsze części. 
dla pompowania ścieków podczyszczo-
nych – np. przez osadnik gnilny –  wymaga-
nia dla pomp są mniejsze, jednak również 
warto, aby mogły przepuszczać pewne za-
nieczyszczenia. Powyższe przypadki dotyczą 
najczęściej ścieków komunalnych, czyli do-
pływających do przydomowych pompow-
ni bezpośrednio z budynku (lub grupy bu-
dynków-gospodarstw domowych) lub po 
oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków. W przy-
padku ścieków przemysłowych należy do-
brać pompy o wyższej odporności na ściera-
nie oraz agresywne substancje. 
Pompy do osadów różnią się od pozosta-
łych konstrukcją i działaniem, są więc tema-
tem na osobny artykuł. 
Błędy wynikające z nieodpowiedniego  
doboru pompy mogą bardzo szybko dać 
o sobie znać np. doprowadzając do awarii 

pompę nieprzystosowaną do pompowa- 
nia medium zawierającego duże zanie-
czyszczenia.

jak dobierać pompy do… pompowni? 
Kilka uwag praktycznych

Pompy do ścieków związane są nierozerwal-
nie z pompowniami – komorami, do których 
dopływają ścieki, skąd dalej są pompowane 
w docelowe miejsca np. do kanalizacji, ukła-
du rozsączania itp. Praca pomp do ścieków 
w dużej mierze zależy również od doboru 
oraz poprawnego montażu w niej pompy lub 
pomp. W pompowniach komunalnych naj-
częściej stosowane są zestawy dwóch pomp, 
jednak w przydomowych pompowniach, ta-
kich, jak np. na fot. 1  – jak widać można je 
dobrze ukryć np. wśród roślinności – znajdu-
je się zwykle jedna pompa, stąd jej właściwy 
dobór, poprawny montaż oraz zgodna z za-
sadami eksploatacja jest, w celu uniknięcia 
problemów, jeszcze bardziej istotna. 
• Pojemność komory pompowni nale-
ży dobrać tak, aby pompa nie załączała się 

Przepompowywanie  
ścieków – jakich i jak

  Mariusz Piasny, Mikołaj Rogasik

Pompy przeznaczone do pompowania ścieków pod względem budowy oraz 
działania są niemal identyczne jak pompy do czystej wody. Różnią się jednak kilkoma 
szczegółami oraz podczas eksploatacji wymagają nieco więcej uwagi i zabiegów 
ze strony użytkownika. W tym krótkim tekście nie sposób poruszyć wszystkich 
zagadnień z tym związanych, jednak postaramy się opisać choć kilka z nich, 
dotyczących szczególnie pomp wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.

oczywiście pompę dobieramy ze 
względu na potrzebną wysokość 
podnoszenia oraz przepływ. 
Bardzo istotne jest, by pamiętać, 
iż charakterystyki pomp dostar-
czane przez producentów dotyczą 
pompowania czystej wody, dla-
tego nie należy wybierać pompy, 
której punkt pracy leży na krzywej 
charakterystyki lub tuż pod nią.  
zapas wydajności pozwoli m.in. na 
poprawną pracę mimo – postępu-
jącego wraz z czasem eksploata-
cji – oblepiania się wewnętrznych 
części pomp. 

1
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zbyt często – optymalna częstotliwość to 
kilka razy na dobę. Rozruch pompy jest naj-
bardziej energochłonny, więc zbyt częste 
jej załączanie powoduje zwiększone kosz-

ty energii elektrycznej. Z kolei 
rzadkie odprowadzanie ście-
ków prowadzi do ich zagniwa-
nia i w konsekwencji nieprzy-
jemnych zapachów. 
Zdjęcie 2  pokazuje pompownię 
poprawnie dobraną. U dołu ko-
mory widać osad świadczący  
o najczęściej występującym 
w niej poziomie. Osad w gór-
nej części dowodzi napełnienia 
pompowni w momencie przerwy 
w dostawie energii elektrycznej. 
Taka pojemność zabezpieczyła 
pompownię  przed przelaniem.
• odpowiednie ułożenie 
pompy oraz pływaka to kolej-
ny aspekt doboru pompy. Jeżeli 
pompa zostanie umiejscowiona 
zbyt blisko ściany komory (fot. 3 ) 
może doprowadzić – szczegól-
nie gdy dotyczy to ścieków su-
rowych – do zablokowania pły-
waka i ciągłej pracy mimo 
braku ścieków. Praca na sucho 
doprowadziła już do awarii nie 
jednej pompy.
Równie ważnymi czynnikami, 
które wpływają na pracę pomp 
są wszystkie elementy wyposa-
żenia pompowni. Na zakłóce-
nia pracy pomp mogą wpłynąć 
m.in. nieodpowiednie ułożenie 
rurociągów, źle dobrane średni-
ce, brak zaworów zwrotnych,  
a także deflektorów na dopły-
wie. Natomiast brak zaworów 

odcinających może powodować trudności 
w przeglądach oraz pracach serwisowych. 
W większych pompowniach do obsługi czy 
serwisu pomp niezbędne są pomosty.

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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• Błędem może być również nadgorli-
wość np. poprzez zastosowanie kosza 
ssawnego (fot. 4 ), kosze te stosuje się przy 
zasysaniu czystej wody mogącej zawierać 
pewne zanieczyszczania mechaniczne ne-
gatywnie wpływające na elementy pom-
py. W przypadku pomp do ścieków, szcze-
gólnie tych z swobodnym przepływem nie 
ma zasadności stosowania koszy ssawnych. 
Elementy te bardzo szybko ulegną oblepie-
niu i zatkaniu.

Właściwa eksploatacja,  
czyli „niebezpieczne wrzutki” 

Niestety świadomość użytkowników pomp 
ściekowych to nadal pole wymagające edu-
kacji. Kanalizacja jest nazbyt często trakto-
wana jako śmietnik służący do pozbycia się 
różnego typu odpadów. Mimo tego, że pom-
py ściekowe są przygotowane na dopływ 
zanieczyszczeń, nie należy dostarczać do 
przepompowania niczego poza ściekami by-

towymi. Dobrą praktyką w każdym mieszka-
niu byłby umieszczony w łazience kosz na 
odpady np.: waciki, patyczki do uszu, opa-
kowania, chusteczki nawilżone itp. Wyżej wy-
mienione produkty mogą bardzo mocno za-
szkodzić pracy pompy ściekowej i nie tylko. 
Tego typu odpady mogą być problemem 
również w rurach kanalizacyjnych, przydo-
mowych oczyszczalniach ścieków, a na-
wet w elementach miejskich lub gminnych 
oczyszczalni ścieków. Zdarzały się już ape-
le zarządców wspomnianych obiektów do 
mieszkańców z prośbą o niewrzucanie do ka-
nalizacji tego typu odpadów. Szczególnie 
uciążliwym odpadem są chusteczki nawilżo-
ne lub inne materiały włókniste. Nie rozkła-
dają się one w wodzie czy ściekach. W wy-
niku zasysania mogą dostać się one dostać 
do pompy podczas obrotu wirników, łączyć 
ze sobą, tworząc „czopy” blokujące prze-
pływ lub „sznurek” mogący niestety skutecz-
nie unieruchomić działanie pompy ścieko-
wej. Wraz z czasem użytkowania, pompy oraz 

pompownie tracą swoje maksymalne prze-
pustowości i sprawności. W wyniku osadza-
nia się zanieczyszczeń przekroje rurociągów 
zmniejszają swoje rozmiary. Pompa, armatura 
oraz komora pompowni wyglądają już zupeł-
nie inaczej niż przy zakupie (fot. 5 ). 

Pompa na lata

Zatem podsumowując, przy planowaniu sto-
sowania pompy ściekowej należy dokład-
nie przemyśleć i poprawnie dobrać przede 
wszystkim rodzaj i model pompy, ale również 
wszystkie elementy mające bezpośredni kon-
takt z pracującymi pompami: komorę pom-
powni, armaturę, rurociągi itd.  Natomiast  
w trakcie eksploatacji należy przestrzegać 
zaleceń producenta oraz nie obciążać pra-
cującej pompy zanieczyszczeniami, do któ-
rych nie jest przeznaczona. To wszystko spra-
wi, że powinniśmy cieszyć się z poprawnie 
działającej pompy przez długi czas, bez ko-
nieczności dodatkowych wizyt serwisanta.  

4 5

Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pra-
cy wskazują, że mimo iż liczba wypad-
ków w pracy maleje, statystyki wciąż  
są alarmujące. Co piąty pracownik  
w ciągu ostatnich dwóch lat był świad-
kiem rażącego naruszenia przepisów 
BHP. Najwięcej, bo aż 35% w budow-
nictwie. Co trzeci natomiast był świad-
kiem lub słyszał o wypadku w swoim 
miejscu pracy. Niemal 7% zdarzeń 
stanowiły wypadki śmiertelne. Liczba 
wypadków przy pracy, notowanych 
przez GUS z roku na rok nieznacznie 
spada – w pierwszym półroczu 2014 r. 
doszło do 38 428 wypadków w tym 114 
śmiertelnych i 216 ciężkich. Zdaniem 
ankietowanych przez Millward Brown 
na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy 
zarówno pracownicy, jak i pracodaw-
cy nie przestrzegali przepisów BHP. Ba-
dania wskazują, że wśród osób, które 
były świadkami rażących zaniedbań 
BHP, naruszeń tych dokonał co czwar-
ty pracodawca, co trzeci pracownik, 
a w 37% przypadków zarówno praco-
dawca, jak i pracownik. Statystyki ba-
dania wskazują, że świadkami naruszeń 
przepisów BHP są przede wszystkim 
pracownicy branży budowlanej, pro-
dukcyjnej i transportowej. 
Pełna treść artykułu pt. Rażące na- 
ruszenia przepisów BHP dotykają co 
piątego pracownika dostępna jest  
w serwisie ABC BHP.

Budowlanka 
a naruszenia 
przepisów BHP 
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  Zgodnie z najnowszymi trendami łazien-
ka nie jest już tylko miejscem, gdzie myjemy się 
czy korzystamy z toalety. Coraz częściej, two-
rzy się w niej enklawę relaksu, czy wręcz domo-
we Spa z dużą wanną lub kabiną wyposażoną 
w panel prysznicowy z deszczownicą i dyszami 
masującymi. Wówczas, aby móc komfortowo 
wziąć kąpiel, należy zapewnić duże ilości cie-
płej wody. Temu zadaniu nie podołają ani ga-
zowe podgrzewacze przepływowe, ani kotły 
dwufunkcyjne. Urządzenia te w zależności od 
mocy są w stanie przygotować od 10 do 18 l/
min ciepłej wody podgrzanej o 25oC. Przy wyż-
szych oczekiwanych temperaturowych ilość 
uzyskanej wody będzie mniejsza. W takiej sytu-
acji polecanym rozwiązaniem jest kocioł jed-
nofunkcyjny współpracujący z zasobnikiem 
ciepłej wody o odpowiedniej pojemności.
Taki układ sprawdza się również, gdy w domu 
zaplanowana jest więcej niż jedna łazienka  
i domownicy chcą mieć możliwość jednocze-
snego korzystania z ciepłej wody (szczególnie 
rano i wieczorem), na przykład w dwóch kabi-
nach, czy też z wanny i natrysku. 

Centrala Logamax plus gB 172 T
W urządzeniu Logamax plus GB 172 T mar-
ki Buderus kocioł i zasobnik ciepłej wody 
ukryte są pod estetyczną obudową. Zestaw 
jest fabrycznie wyposażony w szereg ele-
mentów takich, jak elektronicznie modulo-
wana pompa obiegowa c.o. (dopasowuje 
ona przepływ wody grzewczej do obciąże-
nia palnika, co znacznie obniża zużycie prą-
du w porównaniu do tradycyjnych pomp), 
wzbiorcze naczynie przeponowe (12 l), za-
wór bezpieczeństwa 3 bar, zawór napełnia-
jąco-spustowy, zawór trójdrogowy. Dzięki 
różnym opcjom podłączeń hydraulicznych 
do wyboru (z lewej lub prawej strony, czy też 
z góry lub z tyłu urządzenia) kocioł bardzo 

łatwo instaluje się w systemie grzewczym. 
Zwróćmy również uwagę na to, że kondensa-
cyjnej centrali Logamax plus GB 172 T nie trze-
ba montować w osobnej kotłowni. Jej moc 
bowiem, niezależnie od wybranego modelu, 
nie przekracza 30 kW. Poza tym, kondensacyj-
na centrala ma zamkniętą komorę spalania, 
więc nie pobiera powietrza z pomieszcze-
nia, w którym będzie zainstalowana, nie ma 
więc problemu z jego wychłodzeniem. Urzą-
dzenie można zatem umieścić w pomieszcze-
niach nieprzeznaczonych do stałego pobytu 
ludzi np. łazience, kuchni, holu, na strychu lub 
w piwnicy. Kubatura każdego z tych pomiesz-
czeń nie może być mniejsza niż 6,5 m3, a wyso-
kość 2,2 m lub 1,9 m w modernizowanych ko-
tłowniach istniejących budynków. Ważnym 
atutem centrali grzewczej jest to, że nie zajmuje 
ona wiele miejsca. Do jej ustawienia wystarczy 
fragment podłogi o wymiarach 0,6x0,6 m2.

jaki zasobnik dobrać?

z wężownicą
Mamy tutaj do czynienia z podgrzewaniem 
objętościowym, co oznacza że jednocześnie 
ogrzana jest woda w całym zbiorniku. Odby-
wa się to następująco: woda obiegu grzew-
czego z kotła przepływając przez wężowni-
cę (spiralę), oddaje ciepło zgromadzonej  
w zbiorniku wodzie użytkowej. Następnie 
wraca do kotła, który ją ponownie ogrzewa  
i cykl się powtarza. Centralę Logamax plus 
GB 172 T możemy wybrać z zasobnikiem 120 
lub 150 l z wbudowaną wężownicą. Pierwszy 
z nich przy mocy kotła na potrzeby c.w.u.  
15,1 kW dostarcza ciepłą wodę o temperatu-
rze 60oC w ilości 17,9 l/min, wydatek trwały to 
248 l/h. Z drugiego zasobnika przy mocy ko-
tła na potrzeby c.w.u. 23,8 kW uzyskamy  
22,9 l/min (413 l/h). 

Dostępna z czterema rodzajami zasobników 

Kompaktowa 
centrala grzewcza 
Logamax plus GB 172 T

  Wojciech Kaczmarek

Zasobniki współpracujące z kotłami gazowymi powinny być tak dobrane, 
aby dostarczyły w krótkim czasie wymaganą ilość ciepłej wody wszystkim 
domownikom. Jeśli inwestor nie chce, aby kocioł zajmował dużo miejsca, 
ale jednocześnie oczekuje dużych ilości ciepłej wody, warto rozważyć 
zakup kompaktowej, kondensacyjnej centrali grzewczej, na przykład 
Logamax plus GB 172 T marki Buderus.
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wody użytkowej w zasobniku w zakresie 40-
60oC lub całkowite wyłączenie podgrze-
wania c.w.u. Ponadto w celu optymalizacji 
kosztów, mamy do wyboru dwa tryby pracy 
urządzenia – komfortowy (KOMFORT) i ekono-
miczny (ECO). W pierwszym z nich – woda 
w zasobniku będzie podgrzewana ponow- 
nie do wartości ustawionej przez użytkowni-
ka, wówczas gdy jej temperatura spadnie  
o więcej niż 5 K. W trybie ECO zaś dopiero, 
gdy temperatura w zasobniku spadnie poni-
żej ustawionej o więcej niż 10 K. 
Dedykowana automatyka z serii EMS PLUS do 
kompaktowej centrali grzewczej np. regulator 
RC300 zapewnia nie tylko większe oszczędno-
ści podczas pracy urządzenia na cele grzew-
cze, ale również poprawia komfort korzysta-
nia z ciepłej wody. Wynika to z możliwości 
indywidualnego zaprogramowania godzin 
podgrzewania wody do mycia lub w powią-
zaniu z programem grzewczym c.o. 
W tej drugiej opcji ciepła woda użytkowa 
jest przygotowywana 30 min przed rozpoczę-
ciem cyklu grzania na potrzeby c.o.
Dostosowany do potrzeb użytkowników od-
powiedni model kondensacyjnej centra-
li grzewczej Logamax plus GB 172 T zapewnia 
wysoki komfort ciepłej wody, a jednocze-
śnie niedrogą eksploatację, dzięki wysokiej 
sprawności do 109%.  

zasobnik warstwowy
W tym rozwiązaniu do podgrzewania wody 
stosuje się płytowy wymiennik ciepła (znajdu-
je się na zewnątrz zbiornika) i dodatkową pom-
pę. Pobiera ona zimną wodę z dołu zasobnika, 
przetłacza przez wymiennik, gdzie zostaje pod-
grzana do zadanej temperatury, skąd kierowa-
na jest do górnej części zasobnika. I tak war-
stwa po warstwie podgrzewana jest woda  
w całym zbiorniku. Czas całkowitego nagrza-
nia tej samej ilości wody w zbiorniku warstwo-
wym i wężownicowym jest porównywalny, np. 
w przypadku kotła o mocy 20 kW podgrzanie 
wody od temperatury 20 do 60oC w zasobniku 
150 l z wężownicą wymaga 29 min., a w zasob-
niku warstwowym tylko 23 min. W zasobniku 
warstwowym wodę przygotowujemy poprzez 
uwarstwienie wody w nim magazynowanej. 
Dzięki temu można z niej korzystać już po kil-
ku minutach, ponieważ podgrzana woda  
o najwyższej temperaturze, zmagazynowana 
jest w górnej części zasobnika, skąd jest bezpo-
średnio pobierana przez użytkownika korzystają-
cego z c.w.u. Koszt jej podgrzania jest 17% mniej-
szy dzięki wykorzystaniu efektu kondensacji. 
W centrali Logamax plus GB 172 T zamontowa-
ne są zbiorniki warstwowe o pojemności 100 
i 150 l. W pierwszej opcji ciepła woda będzie 
dostępna w ilości 22 l/min i 413 l/h, przy mocy 
kotła na c.w.u. 23,8 kW. W drugim wariancie, 

czyli z zasobnika warstwowego o pojemności 
150 l możemy oczekiwać, iż popłynie nie mniej 
niż 22,6 l/min (moc na c.w.u. 15,1 kW) lub odpo-
wiednio 31,6 l/min (moc na c.w.u. 29,7 kW).

Biwalentny, czyli solarny
Przeznaczony jest do współpracy z kolektorami 
słonecznymi. Podgrzewacz ma zamontowaną 
dodatkową wężownicę, do której podłącza się 
kolektory, które wstępnie podgrzewają wodę, 
a kocioł, w przypadku większego zapotrzebo-
wania c.w.u., dogrzewa wodę warstwowo do 
oczekiwanej przez użytkowników temperatury. 
Latem podczas słonecznych dni, wystarczają 
zazwyczaj same panele słoneczne. 
Pojemność podgrzewaczy biwalentnych jest 
z reguły większa niż zasobników z wężownicą 
czy warstwowych. Większa pojemność zasob-
nika umożliwia magazynowanie podgrzanej 
c.w.u. w wyniku pracy systemu solarnego.
Centrala Logamax plus GB 172 T ma wbudo-
wany zbiornik biwalenteny o pojemności 210 l. 
W zależności od mocy kotła na potrzeby 
c.w.u. uzyskamy 20,7 l/min (przy 15,1 kW) lub 
24,1 l/min (23,8 kW).

Postojowe straty ciepła

Współcześnie produkowane zasobniki są bar-
dzo dobrze izolowane termicznie. Zatem  
w sytuacji, gdy użytkownicy nie korzystają  
z ciepłej wody (co oznacza, że nie ma potrze-
by, aby włączała się cyrkulacja) wychłodze-
nie zasobnika jest bardzo małe. Można powie-
dzieć, że w ciągu doby temperatura w takim 
zasobniku spada zaledwie o kilka stopni. 

Sterowanie 

Panel sterujący kotła Logamax plus GB172T 
umożliwia ustawienie temperatury ciepłej 

Uwaga! zanim zapadnie decyzja, 
jaki model zasobnika wybrać, należy 
sprawdzić twardość wody, w miejscu, 
w którym będzie on zamontowany. 
jeśli przekracza ona 20°dH , nie za-
leca się montażu zasobnika ładowa-
nego warstwowo. znajdujące się  
w wymienniku płytowym wąskie ka-
naliki są narażone na osadzanie się 
kamienia, co powoduje jego zapy-
chanie. W tej sytuacji lepiej sprawdzi 
się zasobnik z wężownicą.

19 listopada weszło w życie rozporządzenie 
ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie 
wzorów i sposobu prowadzenia w formie 
elektronicznej centralnych rejestrów osób 
posiadających uprawnienia budowlane oraz 
ukaranych z tytułu odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie (Dz.U. poz. 1513). 
Jego wydanie jest konsekwencją nowelizacji 
ustawy „Prawo budowlane” dokonaną usta-
wą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostę-
pu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych, a w szczególności przepisu 
dotyczącego prowadzenia rejestrów rzeczo-
znawców budowlanych.
Zmiany w ustawie „Prawo budowlane” wpro-
wadzone ustawą deregulacyjną polegają 
m.in. na zaprzestaniu prowadzenia przez 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego centralnego rejestru rzeczoznawców 
budowlanych. Kompetencje w zakresie pro-
wadzenia list rzeczoznawców budowlanych 
przejmą Izba Architektów RP oraz Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z nowymi 
przepisami centralne rejestry są prowa-
dzone w postaci zbiorów danych, nie tylko 
zapisywanych, ale również gromadzonych 
w formie elektronicznej. Wpisowi do central-
nego rejestru podlegają zmiany i uzupełnie-
nia nie tylko danych, ale również informacji 
zamieszczonych w centralnych rejestrach, 
albowiem w ustawie „Prawo budowlane” 
dokonano rozróżnienia pomiędzy danymi  
a informacjami. 
Więcej

Nowe przepisy  
w sprawie rejestrów 
osób posiadających 
uprawnienia budowlane 
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go w celu sterowania dodatkowymi strefami 
grzewczymi. 

Regulator strefowy
Regulator strefowy jest sterownikiem elektro-
nicznym umożliwiającym sterowanie maksy-
malnie dwoma strefami mieszanymi (niskiej 
temperatury) i jedną strefą bezpośrednią 
(wysokiej temperatury). Sterownik może zo-

stać zainstalowany na ścianie i może być 
umiejscowiony w pobliżu kotła lub w innym 
miejscu, z zastrzeżeniem, że długość połą-
czeń elektrycznych między kotłem a regula-
torem nie może przekraczać 50 m.
System jest wyposażony w „Menu Service”, 
poprzez które można ustawiać parametry ko-
tła, odczytywać temperaturę czujników lub 
przeglądać historię usterek. Ponadto na ob-
wodzie drukowanym znajdują się kontrolki 
LED, które diagnozują wszystkie połączenia 
wejścia i wyjścia karty elektronicznej.
Połączenie kaskadowe większej liczby regu-
latorów strefowych umożliwia uzyskanie mak-
symalnie sześciu stref mieszanych i jednej 
strefy bezpośredniej.

zestawy kaskadowe
Dla kotłów instalowanych w kaskadzie, dedy-
kowane są specjalne zestawy hydrauliczne. 

Kotły kondensacyjne 
Fondital Maui – stojące, dużej mocy

  Jerzy Luc

  Wymiennik główny
Wymiennik główny kotła jest wykonany ze 
stopu aluminium, krzemu i magnezu. Kocioł 
pracuje w szerokim zakresie modulacji od 
21% do 100% mocy. Współczynnik modula-
cji wynosi 1:5. Charakterystyka sprawności 
przy obciążeniu równym 100%, temperaturze 
80/60°C wynosi ponad 97%, natomiast przy 
obciążeniu równym 30% i temperaturze 30°C 
na powrocie wynosi 107,5%. Wymiennik jest 
wyposażony w czujniki NTC:
• temperatury zasilania i powrotu z instalacji 
centralnego ogrzewania,
• temperatury spalin,
• zbyt wysokiej temperatury wymiennika 
głównego, jako termostat bezpieczeństwa.

Panel sterowania
Kotły MAUI mają wbudowany panel sterowa-
nia z wyświetlaczem alfanumerycznym i przyci-

skami do programowania. Modele od 340 kW 
charakteryzują się również tym, że ich panel 
sterowania można usytuować w trzech pozy-
cjach – na szerokości lub na długości kotła  
z jednej lub drugiej strony. Elektronika kotła  
w standardzie jest przystosowana do ste-
rowania kaskadowego. Istnieje możliwość 
umieszczenia do 6 kotłów w kaskadzie. Na 
panelu sterowania wybiera się, który kocioł 
ma być prowadzący. W wersji dostarczanej 
z kotłem, dodatkowo do panelu sterowania 
można podłączyć między innymi:
• pompę kaskadową,
• pompę obiegową do centralnego ogrze-
wania,
• pompę ładującą do zasobnika,
• czujniki NTC temperatury zewnętrznej oraz 
zasobnika.
Panel sterowania jest przystosowany do pod-
łączenia zewnętrznego regulatora strefowe-

Nowa gama kondensacyjnych kotłów Fondital – stojących, dużej mocy nosi nazwę handlową 
MAUI. Występują one w 10 wersjach ze względu na moc cieplną, od 115 kW do 620 kW.

Kotły MAUI występują w 10 wersjach: MAUI KR 115, 150, 200, 240, 280, 340, 410, 480,  
550, 620, ze względu na moc cieplną, od 115 kW do 620 kW. Wymiary pierwszych 
5 modeli od MAUI KR 115 do MAUI KR 280 są jednakowe i wynoszą: 1100x640x 
1200 mm (dł. x szer. x wys.). Pozostałe 5 modeli od MAUI KR 340 do MAUI KR 620 
również mają te same wymiary i wynoszą odpowiednio: 1894x864x1837 mm.
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Przykładowo dla 4 kotłów w kaskadzie  
taki zestaw zawiera: sprzęgło hydrauliczne  
z kołnierzem, termometr 0-120°C, mano-
metr z kurkiem trójdrożnym, termostat bez-
pieczeństwa 100°C, czujnik z ręcznym rese-
tem blokady, zawór bezpieczeństwa 5 bar, 
naczynie przeponowe 18-litrowe (1 na ko-
cioł), automatyczny zawór odpowietrza-
jący z odcięciem, przewody do połączeń 
oraz stelaż na kotły.  

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a
32-050 Skawina 
tel. 12 256 27 60
www.fondital.it/pl
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Do wyboru mamy wersję chromowaną  
lub w kolorze stali nierdzewnej. Viega opra-
cowała również zestaw przezbrojeniowy  
do kompletów odpływowo-przelewowych  
Multiplex. Składa się on z kołnierza mocują-
cego i obrotowej rozety. W ten sposób inne 
modele również umożliwią napełnienie wan-
ny do poziomu o 5 centymetrów wyższego 
niż zwykle.  

Poziom wody w wannie o 5 cm  
wyższy niż do tej pory 

Nowe komplety  
z serii Multiplex:  
Visign M9 i Trio Visign MT9

  Komplety odpływowo-przelewowe  
Multiplex firmy Viega należą już do klasyków 
w dziedzinie wyposażenia łazienki. Pierwszym 
tego powodem jest ich wysoka funkcjonal-
ność, wynikająca z wygodnego połączenia 
funkcji odpływu i przelewu, a opcjonalnie tak-
że dopływu wody do wanny. Druga kwestia 
to eleganckie, minimalistyczne wzornictwo. 
Design produktów z serii Multiplex z różnymi ze-
stawami wyposażeniowymi został wyróżniony 
wieloma prestiżowymi nagrodami, takimi jak 
Designpreis Deutschland, czy Red Dot Award. 

Więcej wody, więcej komfortu 

Nowe modele Multiplex Visign M9 i Multiplex 
Trio Visign MT9 oferują użytkownikom kolej-
ne udogodnienie, zapewniające jeszcze bar-
dziej przyjemną i komfortową kąpiel. Dzięki 
jednemu dotknięciu obrotowej rozety, można 
napełnić wannę do poziomu o 5 centyme-

trów wyższego niż zwykle. Lekkie pociągnię-
cie wystarczy natomiast, by woda opadła  
z powrotem do normalnego poziomu. W obu 
przypadkach funkcja przelewu cały czas po-
zostaje aktywna. 
Jeśli przelew nie jest podwyższony, woda po 
prostu odpływa przez rozetę. Delikatne naci-
śnięcie zamyka otwór. Woda spływa wtedy 
po górnej krawędzi i wanna może zostać na-
pełniona 5 cm głębiej. Otwieranie i zamyka-
nie odpływu odbywa się w normalny sposób, 
poprzez przekręcenie rozety o pół obrotu. 

Funkcja dostępna również  
dla innych wersji

Nowe komplety można instalować we 
wszystkich oferowanych na rynku wannach 
ze standardowym otworem przelewowym. 
Są one dostępne w trzech rozmiarach pod 
nazwami Multiplex M9 i Multiplex Trio MT9. 

Nowe komplety odpływowo-przelewowe Multiplex Visign M9  
i Multiplex Trio Visign MT9 pozwalają sprawić, by kąpiel była jeszcze 
wygodniejsza. Wystarczy delikatnie dotknąć obrotowej rozety  
i poziom wody może zostać podniesiony o 5 centymetrów. 

Ten sam elegancki design typowy dla wszystkich 
produktów z serii Multiplex, ale jeszcze większy 
komfort podczas kąpieli – nowe komplety pozwalają 
podnieść poziom wody o 5 centymetrów poprzez 
delikatne dotknięcie rozety 
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Najwyższy poziom komfortu i niezawodność 

Rekuperacja 
recoVAIR VAR 
– kompletny system 

  Anna Augustyniak

  Nowe elementy nawiewu i wywiewu są 
idealnie dostosowane do systemu recoVAIR 
VAR i tworzą kompletny układ wentylacyjny 
budynków. Ich montaż jest wyjątkowo szyb-
ki i łatwy. System recoVAIR VAR wraz z ukła-
dem nawiewu i wywiewu jest bowiem wy-
posażony w praktyczne złącza zatrzaskowe, 
które pozwalają go zmontować bez trudu 
w dowolnym miejscu. Układ zajmuje niewie-
le miejsca, wobec czego znakomicie nadaje 
się do zainstalowania zarówno w nowych,  
jak i modernizowanych budynkach. 
Jeden układ zawiera dwie skrzynki rozdziela-
cze z izolacją akustyczną zapewniające opty-
malną i niemal bezgłośną wymianę powietrza 
w poszczególnych pomieszczeniach. Przewo-

dy powietrzne bez rozgałęzień i złącz zapobie-
gają odkładaniu się zabrudzeń i hałasowi, jaki 
zwykle powstaje na złączach, ograniczają stra-
ty ciśnienia w instalacji, a tym samym obniża-
ją koszty eksploatacji. Gotowy do pracy reku-
perator jest montowany na ścianie lub suficie. 
Konserwacja jest równie łatwa jak montaż. 
Rekuperatory VAR spełniają wszystkie kryte-
ria wymagane przez Instytut Domów Pasyw-
nych w Darmstadt. Stopień przygotowania 
ciepła w systemie recoVAIR (wg Niemieckie-
go Instytutu Techniki Budowlanej) wynosi 87% 
dzięki wbudowanemu układowi odzysku cie-
pła, co pozwala istotnie zmniejszyć koszty 
ogrzewania powietrza zewnętrznego, a zara-
zem chronić środowisko naturalne. 

Korzyści kompletnego systemu  
rekuperacji recoVAIR VAR
- Wyjątkowo wysoką wydajność odzysku cie-

Vaillant wzbogacił ofertę systemów rekuperacji recoVAIR VAR o nowe 
elementy, czyli układy przewodów wentylacyjnych doprowadzających 
powietrze do nawiewników.

System nawiewu i wywiewu recoVAIR VAR

Więcej o systemie
przejdź

http://www.instalreporter.pl
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pła wynoszącą 87% w rekuperatorze recoVA-
IR zapewnia krzyżowo-przeciwprądowy wy-
miennik ciepła o wysokiej sprawności.
- Sprawne działanie do temperatury zew- 
nętrznej -3°C bez zamarzania wymiennika 
ciepła.
- 3-stopniowe przełączanie, tryb automatycz-
ny, nocny, dzienny i na czas przyjęcia, tryb 
letni, szybkie przewietrzanie.
- Regulacja stałego strumienia objętości za-
pewniająca niezmienny przepływ powietrza 
w wentylatorach promieniowych nawiewu  
i wywiewu z elektronicznym układem stero-
wania prędkością obrotową, cechujących 
się cichą pracą i wysoką sprawnością.
- Filtry o doskonałych parametrach oczysz-
czają świeże powietrze i filtrują wywiewane.
- Regulacja równowagi wentylatorów w celu 
ochrony przed obniżonym lub podwyższo-
nym ciśnieniem.
- Całkowicie regulowane wbudowane obej-
ście letnie w recoVAIR 260/4 oraz 360/4 (w reco-
VAIR VAR 150/4 L, R dostępne jako osprzęt do-
datkowy). Latem odzysk ciepła z reguły nie jest 
potrzebny, gdyż prowadzi do zbytniego na-
grzania powietrza w pomieszczeniach. Układ 
obejścia wbudowany w rekuperatorze recoVA-
IR pozwala łatwo ominąć wymiennik ciepła.

Korzyści kanałów systemu rekuperacji  
recoVAIR VAR
- Rozdzielacz powietrza jako tłumik dźwięku. 
Główną funkcję w osprzęcie pełnią skrzynki 
rozdzielaczy powietrza.
- Dwie różne wersje skrzynek rozdzielaczy po-
wietrza umożliwiają elastyczne dostosowanie 
montowanej instalacji do uwarunkowań bu-
dowlanych.
- Elastyczne przewody powietrzne o dwóch 
średnicach wewnętrznych ø 62 lub ø 75mm, 
oferowane są w zwojach po 40 m. Wewnątrz 
gładkie i lekko faliste, aby zwiększyć elastycz-
ność podczas układania.
- Solidne elementy składowe wyposażenia 
do budowy komfortowej instalacji wentyla-
cyjnej są odporne na obciążenia ściskają-
ce podczas montażu, w razie nadepnięcia 
przez pracowników czy podczas betono-
wania.
- Zróżnicowane przyłącza zaworów nawiewu 
i wywiewu umożliwiają dostosowanie instala-
cji do miejscowych wymagań.
- Wysokiej jakości rury łączące rozdzielacz 
powietrza z urządzeniem wentylacyjnym re-
coVAIR i wlotem świeżego powietrza mają 
własności termoizolacyjne i są odporne na 
dyfuzję gazów, dzięki czemu zapobiegają 
powstawianiu kondensatu na wlocie świeże-
go powietrza nawet w bardzo chłodne dni 
zimowe.
- Bezgłośna praca. Przepływ powietrza jest 
nastawiany w skrzynkach rozdzielaczy powie-
trza, a nie na zaworach w pomieszczeniach 
mieszkalnych, dzięki czemu w pomieszcze-
niach nie powstaje hałas.
- Szybkie i proste projektowanie i wymiaro-
wanie dzięki elastycznym przewodom po-
wietrznym bez dodatkowych kształtek to 
oszczędność czasu i gwarancja niezawod-
ności.  
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maganiami normy PN-EN 1264 pompa jest za-
bezpieczona przed wysoką temperaturą czyn-
nika grzewczego. Pompa Wilo Yonos 15/6 ma 

wbudowany ogranicznik temperatury zmniej-
szający wydajność pompy przy temp. >60°C.
Fot. Rettig Heating  

Nowość w ofercie Purmo 

Zestawy mieszające 
Laser Series

  zestaw mieszający Purmo  
Laser Series 

Zestaw mieszający Laser Series jest wypo-
sażony w bezdławicową pompę Wilo RS KU 
15/60 z regulowaną 3-stopniową prędkością 
obrotową. Do nastawiania temperatury za-
silania instalacji ogrzewania podłogowego 
służy głowica termostatyczna wyskalowana 
w zakresie 30-70°C. Dzięki temu od razu wia-
domo, jaka będzie temperatura wody prze-
pływającej przez instalację. Dodatkowo ter-
mometr zamontowany na zasilaniu instalacji 
ogrzewania płaszczyznowego umożliwia 
bezpośredni odczyt temperatury czynnika. 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1264 
pompa jest zabezpieczona przed wysoką 
temperaturą czynnika grzewczego. Aby nie 
przekroczyć nastawionej temperatury mak-
symalnej, zestaw mieszający Purmo Laser  
Series został wyposażony w ogranicznik tem-
peratury zasilania. W razie potrzeby wyłącz-
nik bezpieczeństwa wyłącza pompę obie-

gową i tym samym zapobiega przegrzaniu 
ogrzewania płaszczyznowego. Dzięki zwar-
tej, kompaktowej budowie, zestaw mieszają-
cy montuje się szybko i łatwo. Jest przystoso-
wany do montażu z lewej strony rozdzielacza. 

zestaw mieszający Purmo  
Laser Series Pro 

Zestaw mieszający Laser Series Pro jest naj-
lepszym rozwiązaniem w tej klasie urządzeń. 
Jego główną zaletą jest wysokowydajna pom-
pa elektroniczna Wilo Yonos 15/6 ze zmienną 
prędkością obrotową – w zależności od licz-
by otwartych obwodów grzewczych pompa 
sama dostosowuje prędkość obrotową i prze-
pływ. Pozwala to zaoszczędzić do 70% energii 
w porównaniu do pomp standardowych. Po-
nadto zestaw mieszający Purmo Laser Series 
Pro wyposażony jest w trójdrożny zawór miesza-
jący, który pozwala na błyskawiczne ustawie-
nie odpowiedniej temperatury i nie wymaga 
żmudnej regulacji hydraulicznej. Zgodnie w wy-

Marka Purmo poszerza ofertę osprzętu do ogrzewania podłogowego  
o dwa nowe zestawy mieszające: Laser Series oraz Laser Series Pro.  
Oba zestawy mieszające są wyposażone w wydajną pompę Wilo  
i przystosowane do montażu z boku rozdzielacza.

Purmo Laser Series ProPurmo Laser Series 

Purmo Laser Series Purmo Laser Series Pro
Maks. temperatura otoczenia 0-50°C 0-70°C 
Maks. temperatura czynnika 
grzewczego 0-80°C 0-90°C 

Maks. ciśnienie robocze 6 bar 6 bar
zakres regulacji temperatury 
zasilania 30-70 °C 20-43 °C

Nominalna wydajność cieplna do 10 kW do 10 kW
Min. temp. zasilania c.o. T zasilania UFH+15K T zasilania UFH+15K
Maks. liczba obiegów 12 12
Maks. powierzchnia grzewcza 180 m2 180 m2

Armatura mosiądz Ms 58, niklowany mosiądz DZW CW602N
Rury stal nierdzewna AISI 304 gr.1,5 mm stal nierdzewna AISI 304
Wymiary 300x320x95 mm 225x305x85 mm

Pompa

Pompa Wilo RS KU 15/60
Moc pompy: I → 46 W; II → 67 W; 

III → 93 W 
Maks. wysokość podnoszenia: 6 m

Klasa ochrony (IEC 34-5): 44 
Napięcie: 1x230 V 

Klasa energetyczna: C 

Pompa Wilo RS yonos PARA 15/6
Moc pompy: 3-45 W 

Maks. wysokość podnoszenia:  
6,2 m

Klasa ochrony (IEC 34-5): IP 44 
Napięcie: 1x230 V 

Klasa energetyczna: A 
Cena katalogowa 1199 zł netto 1949 zł netto

Tabela Dane techniczne zestawu mieszającego
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wia fakt, że z tego typu urządzeń możemy 
uzyskać większą moc grzewczą przy zastoso-
waniu jednej jednostki, która nawet po do-
liczeniu inwestycji w odwierty, kosztuje za-
zwyczaj mniej niż cztery mniejsze powietrzne 
pompy ciepła. 
Aktualnie największe spotykane moce 
grzewcze pomp powietrznych sięgają  
60 kW (ograniczeniem może być np. wy- 
dajność wentylatora), podczas gdy komer-
cyjne pompy gruntowe osiągają > 160 kW  
w jednej jednostce. Ponadto dodatkowym 
argumentem ekonomicznym jest możliwość 
wykorzystania darmowego chłodu zgroma-
dzonego w gruncie oraz cicha praca tego 
typu urządzeń.
Bywają sytuacje, gdy nie ma możliwości wy-
konania odwiertów i w takich przypadkach 
w dużych obiektach, z powodzeniem spisują 
się również powietrzne pompy ciepła. 

Wysowa zdrój i pompy ciepła  
w ośrodku wypoczynkowym

Jako szczytowe źródło ciepła zostały za-
chowane dwa istniejące kotły olejowe.  
Z uwagi na występujące w uzdrowisku, na-
turalne źródła wód leczniczych i brak zgo-
dy na wykonanie odwiertów pionowych, 
dolne źródło ciepła dla gruntowych pomp 
ciepła stanowi kolektor gruntowy pozio-
my o łącznej długości 5000 m, a także cie-
pło odpadowe ze ścieków sanitarnych oraz 
kolektory słoneczne, jako instalacja wspo-
magająca wymiennik poziomy. Projekt  

Pompy ciepła  
w różnych zastosowaniach: 
analiza przypadków i kosztów

  Małgorzata Smuczyńska

  W obiektach o dużym zapotrzebowa-
niu na ciepło i chłód najczęściej stosowane 
są pompy gruntowe, bo im większy obiekt, 
tym większe oszczędności. Na korzyść grun-
towych pomp ciepła w obiektach komercyj-
nych, przemysłowych, sakralnych przema-

Pompa ciepła jest komfortowym 
urządzeniem grzewczym, 
wyposażonym w funkcjonalny 
system sterowania, umożliwiający 
optymalną pracę pompy ciepła 
w zależności od warunków 
pogodowych i preferencji 
użytkownika (np. sterowanie 
ogrzewaniem zgodnie  
z okresami obowiązywania 
tańszej energii). W trakcie 
użytkowania jest urządzeniem 
niewymagającym obsługi,  
a instalacja z pompą ciepła jest 
najmniej awaryjnym systemem 
grzewczym. Żywotność pompy 
ciepła szacowana jest na około 
20-25 lat. 

1  Instalacja gruntowych i powietrznych pomp ciepła 
o łącznej mocy 600 kW w uzdrowisku w Wysowej 
Zdrój, wykonana przez firmę „Geo-Term Polska”  
z Oświęcimia

2  Instalacja gruntowej pompy ciepła o mocy  
17 kW w woj. wielkopolskim, wykorzystującej  
ciepło odpadowe powstające w chlewni, wykonana 
przez firmę „Grasant” z Zimina k. Poznania

W czerwcu 2014 roku, w ośrodku 
wypoczynkowym „Biawena” w Wy-
sowej zdrój, została zakończona 
budowa węzła cieplnego o mocy 
ponad 0,5 MW, na który składa-
ją się 22 pompy ciepła. Instalację 
tworzy kaskada czterech grunto-
wych pomp ciepła oraz osiemna-
ście powietrznych pomp ciepła.  
zainstalowane urządzenia służą do 
ogrzewania budynku o łącznej po-
wierzchni ok. 9000 m2 oraz do pro-
dukcji ciepłej wody użytkowej  
w czterech zbiornikach o pojemno-
ści 500 litrów. 

http://www.instalreporter.pl
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gruntowa pompy ciepła w oczysz-
czalni ścieków w Czorsztynie 

Wymiennik ciepła w postaci rur polietyleno-
wych wypełnionych niezamarzającym czyn-
nikiem, został ułożony na ścianach zbiornika 
wody oczyszczonej. 

Budynek jednorodzinny 
koło ozorkowa

związany z termomodernizacją budynku 
sanatoryjno-leczniczego „Biawena”,  
z zastosowaniem gruntowych i powietrz-
nych pomp ciepła wraz z kolektorem grun-
towym poziomym wspomaganym insta-
lacjami solarnymi oraz odzysku ciepła ze 
ścieków, uzyskał dofinansowanie ze środ-
ków UE. Wysokość dotacji wyniosła 60% 
kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Wykorzystanie ciepła  
technologicznego

Hodując świnie czy krowy, można uzyskać 
wiele ciepła odpadowego. Coraz większa 
liczba hodowców inwestuje w instalacje po-
zyskujące ciepło z obornika. Pętle kolekto-

ra umieszcza się w kanałach odprowadza-
jących nieczystości z np. chlewni. Kolektor 
odbiera ciepło z odchodów, które następnie 
przekazywane jest do pompy ciepła.  
W Polsce istnieją gospodarstwa rolne, w któ-
rych inwestycja w pompę ciepła wykorzystu-
jącą ciepło z obornika przyniosła ogromne 
oszczędności w ciągu kilku lat. 
Oczyszczalnia ścieków może być ogrzewa-
na wyłącznie przy wykorzystaniu ciepła 
oczyszczanych w niej ścieków. Ścieki znaj-
dujące się na oczyszczalni mają temperatu-
rę od kilku do dwudziestu kilku °C, w zależ-
ności od pory roku oraz od tego, na jakim 
etapie procesu oczyszczania się znajdują  
w danej chwili. Taki zakres temperatury sta-
nowi wręcz doskonałe i niewyczerpalne 
dolne źródło pomp ciepła, które oprócz 
potrzeb cieplnych oczyszczalni mogą za-
pewniać chłodzenie, produkcję ciepłej 
wody użytkowej, podgrzew osadów ście-
kowych. Energia elektryczna do zasilania 
pomp może pochodzić z elektrociepłowni 
biogazowej lub z sieci elektrycznej.

W czerwcu 2014 roku w miejscowo-
ści Czorsztyn została oddana do użyt-
ku nowo wybudowana oczyszczalnia 
ścieków Podhalańskiego Przedsię-
biorstwa Kanalizacyjnego z Nowe-
go Targu. Modernizacja i rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków skutkuje nie 
tylko poprawą jakości ścieków od-
prowadzanych do jeziora Czorsztyń-
skiego, lecz także redukcją kosztów 
utrzymania i eksploatacji obiektu, przy 
jak najmniejszej ingerencji w środo-
wisko naturalne. Najtańszym i najbar-
dziej ekologicznym źródłem ciepła 
okazała się gruntowa pompa ciepła, 
która ogrzewa budynek oczyszczalni 
wyłącznie przy wykorzystaniu ciepła 
oczyszczanych w niej ścieków. 

3  Instalacja gruntowej pompy ciepła o mocy 
17 kW w oczyszczalni ścieków w Czorsztynie, 
wykorzystującej ciepło ścieków, wykonana 
przez firmę „Leski” z Nowego Targu

W domu mieszkalnym jednoro- 
dzinnym o powierzchni użytkowej 
120 m2 położonym w okolicach ozor-
kowa, w listopadzie 2010 r. zosta-
ła zamontowana powietrzna pompa 
ciepła o modulowanej mocy grzew-
czej od 3,5 do 12 kW. 

4  Instalacja powietrznej pompy ciepła o mocy do 12 kW, wykonana przez firmę „Grem”  
z Ozorkowa

Film z oczyszczalni 
ścieków w Czorsztynie

obejrzyj

http://www.instalreporter.pl
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Mimo iż system grzewczy budynku stanowią 
wyłącznie grzejniki, praca urządzenia jest 
wydajna i ekonomiczna, gdyż pompa ciepła 
może pracować w zakresie temperatury od 
-20°C (temp. zewnętrzna) do 58°C (temp. na 
zasilaniu systemu grzewczego). Roczne zu-
życie energii elektrycznej przez pompę cie-
pła wynosi ok 6400 kWh, co daje roczny koszt 
eksploatacji na poziomie 3800 zł, czyli jedy-
nie 320 zł miesięcznie.

dom w Cyprianowie Piękny ogród pozostał nietknięty, a wnętrze 
garażu raczej zyskało na estetyce (rys. 8 ). 
Dzięki instalacji pompy ciepła, roczne kosz-
ty ogrzewania i produkcji c.w.u. zmalały  
z 16 000 zł (praca kotła olejowego) do 5200 zł 
(koszt energii elektrycznej do zasilania pom-
py ciepła i grzałki, która wspomaga pracę 
pompy podczas kilkunastu najzimniejszych 
dni w roku). Świadomość, że inwestycja zwró-
ci się po 3-4 latach oraz kultura pracy urzą-
dzenia, a także możliwość chłodzenia domu 
w okresie letnim, sprawiły że obecnie są 
„propagatorami” technologii powietrznych 
pomp ciepła. 
W przypadku budynków termomodernizo-
wanych, w których mamy do dyspozycji ist-

niejące źródło grzewcze w postaci kotła ole-
jowego, gazowego, na biomasę czy węgiel, 
możemy uzyskać jeszcze większe oszczędno-
ści z tytułu zastosowania powietrznej pom-
py ciepła, a jej wydajność może być jeszcze 
mniejsza. Koszt instalacji pompy zasilanej 
powietrzem zewnętrznym to praktycznie 
koszt samego urządzenia i montażu, który 
waha się w granicach 22 000-35 000 zł brut-
to w zależności od technologii pompy po-
wietrznej i funkcji, którymi dysponuje (c.o., 
c.w.u, chłodzenie, zdalne sterownie, mier-
nik energii itp.). Koszt produkcji ciepłej wody 
użytkowej pompą ciepła w przypadku ro-
dziny 4-osobowej wynosi około 627,6 zł/rok, 
więc zastosowanie dodatkowo kolektorów 

Powietrze jest darmowe. Dlaczego tego nie wykorzystać?

Powietrzne pompy ciepła jako źródło energii 
odnawialnej wykorzystują powietrze zewnętrz-
ne, w związku z czym wykonywanie dolnego 
źródła w postaci kolektora gruntowego  
jest zbędne, a koszt inwestycji to praktycznie 
koszt samego urządzenia i montażu. Ponieważ 
wydajność tego typu pomp ciepła spada  
w miarę obniżania się temperatury powietrza 
(rys. 5 ), pompę ciepła typu powietrze/woda 
dobieramy tak, żeby w 100% pokrywała za-
potrzebowanie na moc grzewczą budynku 
do pewnej temperatury powietrza zewnętrz-
nego (np. -10°C), przy której jej sprawność 
COP jest jeszcze dla nas opłacalna (rys. 6 ).  
Natomiast w tych kilku najzimniejszych 
dniach w roku, gdy panują niższe tempera-
tury, pozwalamy by szczytowe źródło wspo-
magało pracę pompy ciepła, która w tym 
okresie będzie miała najniższą efektywność. 

Niewielka liczba dni/godzin w roku, w ciągu 
których temperatura osiąga wartości po-
niżej -10°C, powoduje, że szczytowe źródło 
ciepła musi dostarczyć niewielki procent 
rocznego zapotrzebowania na energię 
cieplną budynku (rys. 7 ), jednak średnio-
roczna sprawność systemu na bazie po-
wietrznej pompy ciepła jest niższa w po-
równaniu do pompy gruntowej, co skutkuje 
wyższym kosztem eksploatacji urządzenia. 
W ostatnich latach, ze względu na inten-
sywny rozwój technologii powietrznych 
pomp ciepła, różnica ta stopniowo maleje  
i może wynosić zaledwie 260 zł/rok porów-
nując najlepszą powietrzną pompę ciepła 
ze standardową pompą gruntową, do  
1500 zł/rok porównując standardową powietrz-
ną pompę ciepła z najlepszą pompą grunto-
wą, co potwierdzają inwestorzy w praktyce.
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5  Wykres wydajności pompy ciepła typu powietrze/woda przy różnych temperaturach 
zasilania systemu grzewczego, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego,  
na przykładzie NIBE F2030 9 kW

Właściciele dużego domu (280 m2) 
w Cyprianowie w woj. łódzkim zde-
cydowali się na montaż powietrznej 
pompy ciepła typu split, o modulo-
wanej mocy grzewczej do 16 kW, 
z wbudowaną funkcją chłodze-
nia, która składa się z jednostki ze-
wnętrznej i wewnętrznej z wbudo-
wanym sterownikiem. Montaż trwał 
tylko 2 dni, gdyż nie wymaga ona 
prac ziemnych i współpracuje z ist-
niejącą instalacją grzejnikową. 

Pompa ciepła zapewnia ogrzewa-
nie i przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej. 

http://www.instalreporter.pl


37g r u d z i e ń  2 0 1 4  ( 1 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d O  s p I s U  T R E Ś C I

słonecznych może przynieść dalsze oszczęd-
ności rzędu 300-400 zł/rok. 

osiedle z pompą ciepła w okolicach 
Warszawy

Deweloperzy również inwestują w powietrz-
ne pompy ciepła. W 2013 roku został zakoń-
czony projekt „EKOWAWER”, w ramach które-
go wykonano instalacje grzewcze na bazie 
powietrznych pomp ciepła w 17 budynkach 
jednorodzinnych, tworzących nowocze-
sne osiedle domów energooszczędnych na 
obrzeżach miasta Warszawy (rys. 9 ). Domy 
jednorodzinne wyposażone w system grzew-
czy na bazie powietrznej pompy ciepła, 

charakteryzują się zróżnicowaną powierzch-
nią od 120 aż do 300 m2 i zapotrzebowaniem 
na ciepłą wodę użytkową. Zainstalowane 
pompy ciepła powietrze/woda, stanowią je-
dyne źródło ciepła i chłodu w tych budyn-
kach, a średni koszt ogrzewania i produkcji 
c.w.u. wynosi około 300-400 zł/miesiąc. 

Podsumowując…

Powietrzne pompy ciepła są znakomitą al-
ternatywą, gdy działka jest mała i nie ma 
żadnej możliwości wykonania wymiennika 
gruntowego. Urządzenia te wzbudzają co-
raz większe zainteresowanie, również dewe-
loperów i projektantów domów energoosz-

Powietrze jest darmowe. Dlaczego tego nie wykorzystać?
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6  Wykres sprawności pompy ciepła typu powietrze/woda przy temperaturze zasilania 
systemu grzewczego 35°C, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego,  
na przykładzie NIBE F2030 9 kW

7  Rozkład temperatury zewnętrznej dla Warszawy (III strefa klimatyczna)
Źródło: PORT PC

8  Instalacja powietrznej pompy ciepła o mocy do 16 kW, wykonana przez firmę  
4 ENERGY Tomika z Pabianic
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czędnych i pasywnych. Polem do popisu 
powietrznych pomp ciepła są też istnieją- 
ce kotłownie, a więc budynki poddawane 
termomodernizacji. Urządzenia większości 
producentów mogą współpracować  
z innymi źródłami ciepła, takimi jak np. ko-
tły elektryczne, olejowe, gazowe. Zastoso-
wanie powietrznych pomp ciepła w takich 
przypadkach pozwala na redukcję kosztów 
ogrzewania nawet o około 60%, a rolę szczy-
towego źródła ciepła zamiast grzałki elek-
trycznej przejmuje istniejący kocioł.  

9  Osiedle domów jednorodzinnych wyposażonych  
w powietrzne pompy ciepła, wybudowane przez 
firmę Plastoma z Warszawy

Badania opinii publicznej  
a tezy światowych ekspertów 
do spraw energetyki 

Polacy  
za odnawialnymi  
źródłami energii

  Zapewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju stanowi obecnie jedno z najistot-
niejszych wyzwań stojących przed rządzący-
mi wszystkich państw. Zmiany wprowadzane 
w polityce energetycznej prędzej, czy póź-
niej dotykają każdego obywatela. W obliczu 
niestabilnych cen paliw kopalnych i kontro-
wersji związanych z energetyką jądrową na 
całym świecie wzrasta zainteresowanie inwe-
stycjami w produkcję energii ze źródeł odna-

wialnych. Coraz większą uwagę zwraca się 
również na działania mające na celu zwięk-
szenie efektywności energetycznej, czyli sze-
roko pojętą oszczędność energii.
Jednym z celów polityki klimatyczno-energe-
tycznej Unii Europejskiej jest redukcja zużycia 
energii o 20% do roku 2020. Aby osiągnąć za-
łożone cele kraje członkowskie, wśród nich 
także Polska, powinny zwiększyć starania  
w zakresie oszczędności energii. W treści Dy-

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE w sprawie efektywności energe-
tycznej (Dyrektywa EED) znajdujemy zapis: 
„[…] Konieczne jest przyjęcie zintegrowane-
go podejścia w celu wykorzystania całego 
istniejącego potencjału w zakresie oszczęd-
ności energii z uwzględnieniem oszczędnoś- 
ci w sektorze zaopatrzenia w energię oraz  
w sektorach końcowego jej wykorzystania […]”. 
Opublikowany we wrześniu tego roku ra-

Najnowsze badania opinii publicznej w Polsce 
pokazały duże zainteresowanie odnawialnymi 
źródłami energii i działaniami w zakresie 
oszczędności energii. Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna (IEA) największy 
potencjał wzrostu efektywności energetycznej 
upatruje w budynkach i produkcji energii. 

 

 
 

surowców i źródeł odnawialnych 

oszczędzania energii 

węgla kamiennego i brunatnego 

energii jądrowej 

ropy naftowej i gazu ziemnego 

trudno powiedzieć 

odmowa odpowiedzi 

68,3% 

40,5% 

27,5% 

18,8% 

15,5% 

4,2% 

0,1% 

Jaki rodzaj polityki energetycznej powinien być rozwijany 
 w Polsce w niedalekiej przyszłości 

Na podstawie raportu z badań ilościowych 
dla Fundacji Greenpeace Polska,  
CBOS, Warszawa, Listopad 2014 

 

z wykorzystaniem: 

1  Rodzaj polityki energetycznej, jaki zdaniem respondentów powinien być rozwijany 
w Polsce w niedalekiej przyszłości (respondenci mogli wskazać dwie odpowiedzi). 
Źródło: CBOS dla Greenpeace Polska

Przeprowadzone niedawno badania opinii publicznej wykonane przez CBoS, a zlecone przez gReeNPeACe PoLSKA pokazu-
ją, że trend ten potwierdza się również w Polsce. Mimo negatywnej kampanii dotyczącej odnawialnych źródeł energii, prowa-
dzonej przez niektóre koncerny energetyczne, Polacy mają świadomość korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Chcieliby, żeby stanowiła ona większą niż dotychczas część w bilansie energetycznym 
kraju. Rys. 1  pokazuje odpowiedzi Polaków na pytanie: „jaki rodzaj polityki energetycznej powinien być rozwijany w Polsce  
w niedalekiej przyszłości?”. oprócz odnawialnych źródeł energii na drugim miejscu ankietowani wybrali oszczędzanie  
energii. Polacy dostrzegają zatem ogromny potencjał, jaki tkwi w zwiększeniu efektywności energetycznej. 
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port Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (IEA) „Capturing the Multiple Benefits of 
Energy Efficiency” obrazuje jak duże zna-
czenie ma zwiększenie działań związanych 
z oszczędnością energii. Wg badań IEA naj-
większy potencjał w zwiększeniu efektyw-
ności energetycznej tkwi w budynkach i w 
sektorze produkcji energii (rys. 2 ). Autorzy ra-
portu twierdzą, że jeśli kraje UE w pełni wyko-
rzystają potencjał efektywności energetycz-
nej PKB wzrośnie o 1,1%. Jednak jeśli państwa 
członkowskie będą kontynuować obecną 
postawę w stosunku do wprowadzania wy-
mogów Dyrektywy EED, wzrost PKB osiągnie 
zaledwie o 0,25%. 
Wg danych KAPE w Polsce zużycie ciepła  
w budynkach stanowi ponad 43% energii 
pierwotnej. Ponad 80% energii zużywanej  

w budynkach to energia związana z ogrzewa-
niem i ciepłą wodą. Wynika z tego, że wyko-
rzystanie wysokoefektywnych energetycznie 
urządzeń grzewczych może przynieść wymier-
ne korzyści w postaci oszczędności kosztów.
Stopień wykorzystania energii pierwotnej  
w urządzeniach zobrazowany jest za pomo-
cą systemu klas energetycznych (znany m.in. 
z oznakowania pralek i lodówek). 
Pompy ciepła jako jedne z nielicznych urzą-
dzeń grzewczych, będą mogły otrzymać kla-
sy A+ i A++ (od 2019 r. również najwyższą kla-
sę A+++). Klasy wyższe niż A zarezerwowane 
są dla urządzeń wykorzystujących energię ze 
źródeł odnawialnych (rys. 3 ). 
Pompy ciepła są rekomendowanymi przez 
Międzynarodową Agencję Energetyczną 
(IEA) urządzeniami grzewczymi, które  

w istotnym stopniu mogą wpłynąć na po-
prawę efektywności energetycznej. Stoso-
wanie ich w krajach takich jak Polska, w któ-
rych energetyka oparta jest na surowcach 
kopalnych (głównie węgiel kamienny i bru-
natny) pozwala na optymalne wykorzystanie 
tej energii. Takie rozwiązanie może przyczy-
nić się do poprawy bilansu energetycznego 
kraju. Zastępując pompami ciepła stosowa-
ne dotychczas tradycyjne przydomowe ko-
tłownie węglowe, można również zmniejszyć 
problem tzw. „niskiej emisji zanieczyszczeń” 
(szczególnie emisji pyłów zawieszonych i ben-
zoalfapirenu). Jedyna emisja zanieczyszczeń 
jaka związana jest wówczas z pompami cie-
pła, odnosi się do emisji zanieczyszczeń po-
wstałej w procesach produkcji energii elek-
trycznej. Jest ona wielokrotnie niższa, między 
innymi dzięki stosowanym elektrofiltrom. IEA 
zwraca uwagę, że stosowanie pomp ciepła 
jest zasadne również w krajach, w których 
energetyka oparta jest na energii wodnej  
i atomowej. Zaoszczędzona poprzez zastoso-
wanie pomp ciepła energia może być wyko-
rzystana w inny sposób (np. w samochodach 
elektrycznych). 

Zdaniem Polskiej Organizacji Rozwoju Tech-
nologii Pomp Ciepła (PORT PC) na problemy 
związane z wielką polityką energetyczną na-
leży spojrzeć również z perspektywy odbior-
cy końcowego. Ograniczenie zużycia energii 
końcowej w budynku poprzez zastosowanie 
pompy ciepła, wpływa na obniżenie kosz-
tów eksploatacji. Efektywność energetyczna 
wciąż zdaje się być odsuwana na drugi plan 
w debacie dotyczącej bezpieczeństwa ener-
getycznego. Bardziej efektywne wykorzysta-
nie energii może przynieść wymierne korzyści 
dla budżetu państwa, które zaoszczędzi na 
produkcji prądu i imporcie energii. Korzyst-
ny będzie również wzrost inwestycji w towary 
i usługi w zakresie efektywności energetycz-
nej. Jeśli kraje członkowskie podejmą stara-
nia renowacji obiektów publicznych (wymóg 
Dyrektywy EPBD), 56 mld przeznaczone na 
ten cel z UE może przyczynić się do stworze-
nia 760 000 nowych miejsc pracy. W perspek-
tywie długofalowej pieniądze inwestowane 
przez rządy będą w pełni odzyskane (biorąc 
pod uwagę m.in. rosnące koszty energii).
Źródło: PORT PC, IEA World Energy Outlook 
2012, OECE/IEA, Paris  

2  Źródło: IEA (2012), World Energy Outlook 2012, OECE/IEA, Paris

3  Już w 2015 roku pojawią klasy energetyczne poszczególnych urządzeń grzewczych. 
Źródło: EHPA

Wprowadzony od 2015 r. przez Unię europejską obowiązkowy system etykiet 
energetycznych urządzeń grzewczych zasilanych gazem, olejem lub energią 
elektryczną, będzie pomocny przy podejmowaniu decyzji o ich zakupie.  
Pośrednio zdyskwalifikuje z rynku urządzenia nie efektywne energetycznie. 
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dza się zwłaszcza w okresach przejściowych, 
gdy na włączenie ogrzewania podłogowe-
go jest jeszcze za wcześnie. Do dogrzania po-
mieszczeń pomiędzy sezonami w zupełności 
wystarczą grzejniki Low-H2O. 

dynamicznie – ekonomicznie
Jeśli jednym z technologicznych filarów belgij-
skiego producenta jest Low-H2O, drugim jest 
na pewno Dynamic Boost Effect (DBE). Pod 
tym skrótem kryje się system dynamicznego 
doładowania grzejników o małej pojemno-
ści wodnej Jaga. System oparty jest o nowo-
czesne wentylatory sterowane mikroproce-
sorem, które w razie potrzeby wspomagają 
konwekcję. Gdy czujnik wykryje, że tempera-
tura w pomieszczeniu różni się od zadanej zo-
stają włączone wentylatory. System jest auto-
matyczny i pracuje w trzech trybach: standby 
(czuwanie i mierzenie temperatury otocze-
nia), comfort (uruchomienie wentylatorów by 
jak najszybciej uzyskać komfortową tempera-
turę w pomieszczeniu) oraz boost (uruchomie-
nie najwyższej mocy w sytuacji kryzysowej).
Dzięki DBE grzejniki mogą efektywnie praco-
wać w systemach niskotemperaturowych, np. 
modulowane kotły kondensacyjne mogą pra-
cować poniżej punktu kondensacji, nawet  
w najzimniejsze dni. Skoro grzejnik z doładowa-
niem osiąga ponaddwukrotnie wyższą moc, 
może być relatywnie mniejszy. To istotna zmia-
na zwłaszcza w systemach niskotemperaturo-
wych, gdzie zwiększenie mocy zwykle odbywa-
ło się kosztem zwiększania rozmiarów grzejnika. 

Teraźniejszość przyszłością
Niepodważalnym sukcesem technologii Low- 
H2O jest też to, że w prosty i komfortowy spo-
sób umożliwiła płynne przejście do niskiej 
temperatury zasilania. Ten sam rozmiar grzej-
nika Jaga zapewni wymaganą wydajność 

cieplną przy każdym źródle ciepła, nawet 
przy pompach ciepła z temperaturą zasilania 
35/30oC. Gdy wielu producentów tylko mówi 
o ekologii, Jaga wdraża ją w wielu aspektach 
swojej działalności. Przykładem są grzejniki 
Low-H2O, które zużywają mniej energii, potrze-
bują mniejszej ilości materiałów i surowców do 
wyprodukowania, mają długą żywotność sza-
cowaną przez producenta na okres 30 lat, 
a po zakończeniu cyklu życia są w pełni prze-
twarzalne. Grzejniki Low-H2O, jak pokazuje 
wskaźnik LCA, są bezkonkurencyjne, jeśli cho-
dzi o minimalizowanie wpływu na środowisko 
w stosunku do innych produktów (ogrzewanie 
podłogowe, grzejniki żeliwne czy płytowe).  

Ogrzewanie Jaga 
– ciepło bez kompromisów

  Anna Kowalewska

  Mała pojemność wodna grzejników Low-
-H2O była pierwszym krokiem Jagi w kierunku 
efektywności działania grzejników oraz niskie-
go zużycia energii. Badania przeprowadzo- 
ne przez Jagę we własnych laboratoriach  
pokazały, że istnieje ścisła zależność pomię-
dzy masą grzejnika, szybkością jego reakcji  
i oszczędnością energii. Obserwacje w pod-
czerwieni, zapewniające wyraźny obraz wła-
ściwości termicznych, udowadniają efektyw-
ność systemu Low-H2O. Grzejniki te zaczynają 
oddawać ciepło do pomieszczenia zaled- 
wie po dwóch minutach od uruchomienia,  
a w ciągu kolejnych dwóch minut grzejnik jest 
w pełni sprawny (rurki zasilająca i powrotna 
są w pełni rozgrzane). Dla porównania grzej-
nikowi płytowemu zajmie to 5 razy dłużej, czy-
li 20 minut. Energia akumulowana jest tu przez 
duży zład wody i ciężkie płyty stalowe, któ-
rych nie ma grzejnik Low-H2O wyposażony  
w aluminiowo-miedziany wymiennik o małej 
pojemności wodnej i lekką, stalową obudowę. 
Kolejnym krokiem jest przeliczenie korzyści 
wynikających z tego faktu na konkretne zy-

ski. Aby to potwierdzić empirycznie, nieza-
leżne laboratorium badawcze BRE (Building 
Research Establishment) przeprowadziło na-
stępujący eksperyment: w dwóch identycz-
nych budynkach zamontowano różne syste-
my grzewcze – jeden wyposażono w grzejniki 
Jaga Low-H2O, drugi w stalowe grzejniki płyto-
we. Badania wykazały, że niezależnie od wa-
runków pogodowych, architektury i przyzwy-
czajeń mieszkańców grzejniki Jaga Low-H2O 
przez całą zimę oszczędziły 10-15% energii. 

Ramię w ramię z podłogówką
Grzejniki Low- H2O są idealnym uzupełnie-
niem ogrzewania podłogowego. „Podłogów-
ka” wolno reaguje na wahania temperatu-
ry i potrzebuje sporo czasu, aby dostosować 
pracę do zmieniających się warunków oto-
czenia, a duża bezwładność systemu gene-
ruje straty ciepła. Zestawienie wolno reagu-
jącego ogrzewania podłogowego z szybko 
reagującymi grzejnikami Low-H2O rozwiązuje 
problem zapewnienia optymalnego komfor-
tu grzewczego. Ten mieszany system spraw-

Po skrótami Low-H2O, DBE, Energy Savers kryją się zdobycze najnowszej 
techniki grzewczej Jaga. Techniki, która w efektywny i ekologiczny sposób służy 
użytkownikom do komfortowego pozyskiwania ciepła. Dzięki kreatywności 
belgijskiego producenta budynki mogą być efektywnie i… pięknie ogrzane. 

1  Grzejniki Strada pracuje w technologii Low-H2O

2  Grzejniki Low-H2O z DBE
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gentny, dwustopniowy system podgrzewania 
wody – podczas małego zapotrzebowania 
na ciepło, woda może mieć wyższą tem-
peraturę, a podczas większego zapotrzebo-
wania na ogrzewanie, zapewniona zostanie 
określona minimalna temperatura wody.
Warto podkreślić także wysoką sprawność  
i wygodę korzystania z automatyki urządze-
nia. Dotykowy panel sterujący jest prosty  
w obsłudze. System może być łatwo aktuali-
zowany dzięki portowi USB, w który jest wy-
posażone urządzenie. Pompa może zostać 
zintegrowana z urządzeniami zewnętrznymi, 
sterownikami i programatorami.
Trudno sobie dziś wyobrazić nowoczesny dom 
energooszczędny lub pasywny z kopcącym 
piecem i składzikiem węgla w pomieszcze-
niu gospodarczym. Korzystanie z pompy po-
wietrznej to nie tylko oszczędność i wygoda 
na etapie użytkowania, ale także redukcja 
kosztów podczas budowy domu. Urządzenie 
Venus inverter nie zajmuje dużo miejsca, jest 
estetyczne i nie wymaga montażu w dużej ko-

tłowni. Wystarczy małe pomieszczenie go-
spodarcze lub nawet kawałek wolnej ściany 
w przedpokoju, by móc zainstalować pompę 
powietrzną i cieszyć się tanim ogrzewaniem 
domu. Zewnętrzna jednostka także nie zajmu-
je wiele miejsca, jest estetyczna i nie zaburza 
wizualnego odbioru budynku. To czyni pom-
pę powietrzną Venus inverter dobrym rozwią-
zaniem dla osób, które poza komfortem cenią 
sobie również nienaganną estetykę.  

Powietrzna pompa ciepła 
Venus inverter – tanie i komfortowe ogrzewanie

  Andrzej Wicher

  Urządzenie wykorzystuje krzywą grzewczą. 
Takie rozwiązanie gwarantuje niezmienny 
komfort grzewczy. System stale monitoru-
je temperaturę na wyjściu z pompy i regulu-
je ją w oparciu o temperaturę zewnętrzną. 
Pompa Venus inwerter może również moni-
torować temperaturę wewnątrz pomiesz-
czeń i regulować ją zgodnie z nastawą. 
Urządzenie poza ogrzewaniem, może także 
schładzać pomieszczenia w zależności od 
pory roku i zapotrzebowania. Automatyka 
zapewnia niemal bezobsługowe przejście  
z okresu grzewczego na okres chłodzenia.
Funkcja wakacyjna pozwala na podtrzy-
mywanie minimalnej zadanej temperatury 

podczas dłuższej nieobecności domowników 
dla zminimalizowania kosztów energii. Tuż 
przed powrotem użytkowników, pompa pod-
nosi temperaturę i ogrzewa pomieszczenia 
zgodnie z nastawą. Urządzenie ma również  
funkcję snu. W wybranych godzinach pra-
ca pompy jest cicha i jeszcze bardziej eko-
nomiczna.
Wiele osób decyduje się na wybór taryfy ener-
gii elektrycznej, która oferuje tańszą energię 
w określonych przedziałach czasowych. Pra-
cę pompy Venus inverter można odpowiednio 
ustawić, aby w godzinach szczytu, gdy ener-
gia jest najdroższa, pompa z niej nie korzystała.
Praca pompy ciepła poniżej określonej tempe-
ratury zewnętrznej może być nieekonomiczna. 
Urządzenie można zaprogramować tak, by au-
tomatycznie wyłączyło się, gdy zajdzie taka po-
trzeba. System grzewczy będzie wówczas wspo-
magany przez inne źródło ciepła np. kocioł 
gazowy kondensacyjny. Pompy Venus inverter 
działają ze znakomitą sprawnością aż do -25°C.
Pompa ciepła Venus inverter oferuje inteli-

Fabryka Pomp Ciepła NTS-Energy z Wrocławia jest producentem pompy 
ciepła Venus inverter. Urządzenie charakteryzuje się bardzo dobrymi 
parametrami. Pompa Venus inverter została zaprojektowana tak, by jak 
najlepiej współpracować z różnego typu systemami grzewczymi. Można 
zainstalować ją w dowolnej lokalizacji i zyskać niezależność od paliw 
kopalnych. Pompa powietrzna sprawdzi się nawet na małej działce. 

Niezawodność i wysoką sprawność urządzenia 
zapewniają markowe i sprawdzone podzespoły:
• wentylator firmy Panasonic dC,
• sprężarka inwertorowa Matsuhita dC,
• kontroler Carell eeV + eVd.
od marca 2015 w pompach Ventus inverter  
o mocy 15 kW będą montowane sprężarki 
Mitsubishi zubadan. Uczyni to urządzenia  
o tej mocy jeszcze lepszymi w swojej klasie.
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odrębnych zaworów przeznaczonych do:
– wydalania powietrza w czasie napeł-
niania instalacji oraz wpuszczania powie-
trza do wnętrza przewodów podczas ich 
opróżniania – są to odpowietrzniki auto-
matyczne;
– opróżniania z powietrza i gazów instalacji 
w sposób ciągły – są to tzw. separatory (po 
włosku degazatory).

odpowietrzniki automatyczne – 
gdzie i jak?

Różne urządzenia, różne funkcje,  
różne miejsca montażu  

Odpowietrzniki 
automatyczne  
czy separatory? (cz. 2)

  Andrzej Świerszcz

  Rodzaje urządzeń do  
odprowadzania (oraz  
wprowadzania) powietrza

Na rynku jest wielu producentów specjalizu-

jących się w produkcji urządzeń do usuwania 
powietrza z instalacji cieplnych i wodociągo-
wych. Ich wyroby mogą być stosowane do 
różnych rozwiązań instalacyjnych: małych, 
dużych, starych i nowych. Produkują zestawy 

Część instalatorów i projektantów traktuje odpowietrzniki automatyczne 
jako separatory/degazatory, instalując je w najwyższych punktach pionów 
zasilających lub – co gorsza –  wykorzystując je jako „separatory” na 
odcinkach poziomych przewodów o dużo większej średnicy.  
W takim wypadku nie spełnią one swojego zadania. Po zainstalowaniu 
odpowietrznika nakrętka do spustu powietrza najczęściej pozostawiona 
jest w pozycji odkręconej. Jest to zastosowanie niewłaściwe, narażające 
użytkowników instalacji na zalanie mieszkania lub budynku w przypadku 
zatkania się otworu wylotowego w odpowietrzniku, a sprzedawców tych 
urządzeń na skargi i reklamacje z powodu ich „wadliwego” działania.  
Nie są to urządzenia przeznaczone do ciągłego odprowadzania powietrza 
z sieci grzewczej, mimo iż wielu producentów tych urządzeń dokłada wielu 
starań, aby nie były one wrażliwe na zanieczyszczenia. Jedynym wyjściem 
w takiej sytuacji jest montaż odpowietrzników automatycznych o dużej 
wielkości komory presostatycznej lub degazatorów (separatorów).

1  Różnice konstrukcyjne pomiędzy odpowietrznikiem automatycznym a separatorem/
degazatorem. Wielkość komory presostatycznej w odpowietrzniku wynosi 1 mm,  
a w degazatorze 7 mm. Czarne punkty na przekroju oznaczają pływające na powierzchni 
wody zanieczyszczenia, które zapychają wylot powietrza, a w konsekwencji powodują wyciek 
wody. Z lewej strony odpowietrznik Vasa Due

odpowietrzniki automatyczne powinny być 
montowane na przewodach powrotnych z in-
stalacji (w najwyższym punkcie obwodu). 
jednakże musi być spełniony warunek, że po 
zakończeniu cyklu opróżniania z powietrza 
całej instalacji w czasie napełniania przez 
powrót, zawory upustu powietrza (zaślepka 
zamykająca) zostaną zamknięte!!!
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Podobnie powinniśmy postąpić w przypad-
ku zastosowania wszystkich odpowietrzni-
ków automatycznych, w których znajduje się 
mała (1-2 mm) komora presostatyczna.  
W przeciwnym wypadku zanieczyszczenia 
znajdujące się na powierzchni wody w odpo-
wietrzniku automatycznym mogą przykleić 
się do uszczelki lub iglicy zamykającej otwór 
wylotowy z urządzenia, powodując przeciek 
na zewnątrz, co często określane jest przez 
instalatorów jako uszkodzenie (zatkanie) od-
powietrznika. Ich funkcja jest zakończona aż 
do momentu nadejścia następnych okreso-
wych zabiegów konserwacyjnych w instala-
cji, w czasie których dokonuje się opróżnienia 
i napełnienia sieci.
Wielkość komory presostatycznej w większo-
ści produkowanych w Europie „odpowietrzni-
ków automatycznych” jest bardzo mała. Naj-
częściej wynosi ona 1 mm.
Jeśli grubość warstwy poduszki powietrz-
nej jest szczególnie mała, siła pompy w mo-
mencie jej startu powoduje przedostanie się 
mikrozawiesin pływających na powierzch-
ni wody na pierścień (lub uszczelkę) uszczel-
niający iglicę zaworu wylotowego powietrza. 

Odpowietrznik automatyczny zaczyna wów-
czas przeciekać. Dlatego właśnie zawory te 
(odpowietrzniki automatyczne) muszą po-
zostawać przez cały czas pracy zamknięte, 
gdyż w każdej chwili mogą zalać pomiesz-
czenie. 
Jeśli zawór cieknie w sposób ciągły z powo-
du zanieczyszczeń zgromadzonych w kanale 
wylotowym, należy wówczas bezwzględnie 
wymienić go na nowy lub oczyścić. Pozosta-
wienie zaślepki zamykającej wylot powietrza 
w pozycji otwartej lub jej całkowite odkręce-
nie z korpusu przez użytkownika lub instalato-
ra nieznającego budowy opisywanego urzą-
dzenia może spowodować zalanie budynku 
w najmniej oczekiwanym momencie. Zaślep-
ki zamykające wylot powietrza są bardzo 
często kradzione. 

dla uniknięcia opróżniania instala-
cji podczas wymiany odpowietrz-
nika na nowy, konieczne jest za-
stosowanie zaworu stopowego. 
zawór ten najczęściej jest na wy-
posażeniu odpowietrznika auto-
matycznego i tworzy z nim jeden 
komplet. 
odpowietrznik automatyczny 
montowany w instalacji może mieć 
dowolną średnicę przyłączeniową, 
np. ¼″, ⅜″ lub ½″. 
Wielkość odpowietrznika nale-
ży dostosować do wielkości insta-
lacji. Im mniejsza jest średnica, 
tym dłuższy jest czas potrzebny do 
opróżnienia instalacji powietrza  
i napełnienia jej wodą. Wydłu-
ża się również czas potrzebny do 
opróżnienia sieci z wody. 

2  Konstrukcje 
degazatorów. Trzeci 
od lewej: degazator 
do poziomych 
odcinków 
przewodów. 
Czwarty po lewej: 
Vasa 8 degazator 
usuwający również 
parę wodną

3  Różnorodność 
zastosowania 
oraz konstrukcja 
modułowa 
sprawiają, że 
Zeparo ZU stanowią 
kompletne 
rozwiązania 
w zakresie 
odpowietrzania, 
separacji powietrza 
i zanieczyszczeń 
w systemach 
grzewczych, 
solarnych i 
chłodniczych. 
Opracowany 
w całości od 
podstaw separator 
helistill zapewnia 
tym produktom 
niewiarygodną 
efektywność
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Degazatory powinny być montowane w po-
zycji pionowej, podobnie jak wszystkie odpo-
wietrzniki i zawory upustu gazów. Urządzenie 
np. Vasa do montażu na pionach instalacji 
musi mieć średnicę końcówki podłączenio-
wej równą przekrojowi pionowej rury, na któ-
rej został zamontowany. Maksymalna moc 
cieplna instalacji, przy której urządzenie bę-
dzie pracować prawidłowo, wynosi 100 kW. 
Z kolei średnica degazatora Vasa Tre prze-
znaczonego do montażu na końcu rozdziela-
cza zasilającego (w miejscu korka zaślepia-
jącego) musi być równa średnicy samego 
rozdzielacza, aby mikopęcherzyki gazów, 
które przy przenoszeniu poruszają się ruchem 
wirowym wewnątrz kolektora, mogły swo-
bodnie przejść przez zawór, nie napotyka-
jąc na żadną przeszkodę (a więc ewentual-
ną redukcję przekroju). Degazator ten u dołu 
zakończony jest zaworem spustowym, który 
umożliwia spuszczenie wody z rozdzielacza.
Kolejny z opisywanych degazatorów Vasa 
ssette o średnicy przyłączeniowej ¾″ jest 
przeznaczony dla instalacji o dużych mo-

cach cieplnych – powyżej 100 kW. Na jego 
korpus w górnej części nakręca się specjal-
ną, zagiętą, gwintowaną rurkę o średnicy  
½″ skierowaną do dołu, przez którą następu-
je wydostawanie się gazów i pary wodnej do 
kanalizacji. Fajka ta zapobiega również prze-
dostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza 
urządzenia. 

Rola separatorów/degazatorów

Druga grupa z wymienionych zaworów upu-
stu powietrza, które montuje się wyłącznie na 
przewodach zasilających w newralgicznym 
punkcie obwodu hydrotermicznego spełnia 
podwójną funkcję. 

Urządzenia te w czasie stałego wydala-
nia gazów wyciągają z instalacji także parę 
wodną. Ukształtowanie ich górnej, zewnętrz-
nej części (kształt wklęsłego dysku) pozwala 
na zbieranie się w nich kondensatu pary, któ-
ry później osusza się. Zawór upustu gazów jest 
sprawny, jeśli jego górna część pozostaje wil-
gotna na skutek skraplania się kondensatu. 
Kondensatem jest woda destylowana o od-
czynie kwaśnym, co można wykazać za po-
mocą papierka lakmusowego. 
Pod względem konstrukcyjnym zawór upustu 
powietrza (odpowietrznik automatyczny)  
i degazator są pozornie identyczne. W rze-
czywistości jednak różnią się przestrzenią 
przeznaczoną na „komorę presostatyczną” 
oraz tym, że w pierwszym z nich nakrętka za-
mykająca wypływ powietrza z urządzenia 
daje się zakręcić (i musi być po zakoń- 
czeniu odpowietrzania zakręcona!),  
natomiast w drugim z nich (degazatorze)  
zaślepka celowo nie daje się zakręcić  
– pozostając w stanie otwartym przez 
cały czas użytkowania.

7  Separator gazów do instalacji solarnych

Używane są one jako zawory do 
usuwania powietrza w fazie napeł-
niania oraz jako zawory do ciągłe-
go usuwania gazów w trakcie nor-
malnej eksploatacji instalacji c.o.  
i wodociągowej. degazatory do 
wydalania powietrza i gazów, znaj-
dują zastosowanie wyłącznie w pio-
nowych częściach instalacji, w jej 
najwyższych punktach, albo też  
w miejscach, w których przewiduje 
się tworzenia komór powietrznych  
z powodu występujących tam trud-
ności dla podnoszenia się powietrza. 
Automatyczny zawór upustowy po-
wietrza i gazów, czyli degazator, 
dzięki dużej wysokości komory pre-
sostatycznej wynoszącej  5-7 mm 
nie pozwala na osadzanie się zanie-
czyszczeń na uszczelce typu o-ring 
i iglicy. dzięki tej właściwości zawo-
ry te mogą pozostawać przez cały 
czas otwarte.
Mogą one być stosowane na wej-
ściu do obiegu wodnego, nie jest 
konieczne montowanie ich w naj-
wyższych punktach instalacji.  
W ten sposób gazy mogą być usu-
wane w dowolnym punkcie insta-
lacji wodnej (również w sąsiedztwie 
zespołów grzewczych).

4  Separatory powietrza SPIROVENT 5  Odpowietrzniki automatyczne
6  Odpowietrznik automatyczny 
do instalacji solarnych
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Korpus degazatora podłącza się do ruro- 
ciągu zasilającego o średnicy nominalnej  
¾″. Chodzi o to, aby zmniejszyć prędkość  
przepływu wody poniżej wartości krytycznej,  
ułatwiając wydalanie się z niej powietrza. Urzą-
dzenia takie zaleca się montować we wszyst-
kich instalacjach z obiegiem zamkniętym lub 
otwartym w miejscach, gdzie przewiduje się 
powstawanie pęcherzyków powietrza. Aby 
umożliwić konserwację zaworów bez koniecz-
ności opróżniania instalacji, warto jest dodat-
kowo zainstalować na wejściu tych urządzeń 
zawory zamykające, np. kurki kulowe. 

Grupę produktów przeznaczonych do cią-
głego odprowadzania gazów i powietrza 
z instalacji zamyka separator o nazwie Sas. 
Przeznaczony jest do montażu na przewo-
dach poziomych. Spełnia on podwójną funk-
cję: usuwa powietrze w fazie napełniania in-
stalacji oraz oddziela i usuwa gazy powstałe 
w czasie jej funkcjonowania. Separator jest 
głównym elementem w instalacji cieplnej 
wodnej, montowanym przed rozdzielaczem 
poziomym, który rozdziela czynnik grzewczy 

do poszczególnych obwodów. Doskonale 
sprawdza się również w układach solarnych.
Separator składa się z odlewu mosiężnego 
mającego w swym wnętrzu przegrodę pio-
nową (deflektor), która zapewnia pionowy 
ruch oddzielonych gazów do góry. Aby za-
pobiec przenikaniu do obiegu wodnego  
mikropęcherzyków, przewidziano do mon- 
tażu we wnętrzu korpusu przeszkodę w po-
staci cienkiej tulejki wykonanej ze stali inox  
o oczkach 300 mikronów. Siatka ta jest wyj-
mowana przez zaślepiony otwór rewizyjny  
w dolnej części korpusu, co umożliwia jej 
okresowe czyszczenie (wymiana siatki wytrą-
cającej – raz do roku).
Część górna separatora spełnia kilka funkcji:
• tworzy poduszkę powietrzną, która zabez-
piecza przed bezpośrednim kontaktem wody 
z zaworem,
• usuwa powstały gaz za każdym razem, kie-
dy przekroczone zostają warunki równowagi.
Separator (degazator) nie może być zamon-
towany na instalacji w strefie narażonej na 
podciśnienie lub przed samą pompą. Nie-
spełnienie tego warunku całkowicie zmienia 
zasadę działania separatora i może dopro-
wadzić do zassania powietrza przy włącze-
niach pompy. Wirujące pompy przyśpiesza-
ją oddzielanie powietrza i gazów od wody, 
powodując wzmożone powstawanie pę-
cherzyków. W następnej fazie pęcherzyki 
oddzielają się od wody i zbierają się w stre-
fach spokojnych instalacji. Aby nie dopu-
ścić do gromadzenia się powietrza w instala-
cji (szczególnie w ogrzewaniu podłogowym) 
należy za pompą zamontować separator po-
wietrza, który usunie powstałe pęcherzyki. 
Wszystkie zawory odpowietrzające mają po-
wierzchnię satynowaną i niklowaną. Maksy-
malna temperatura czynnika grzewczego 
może wynosić 100°C. 

Montując w instalacji separa-
tor, należy zadbać, aby naczynie 
wzbiorcze zostało nastawione na 
maksymalną rozpiętość obiegu po-
większoną o dwa metry. W instala-
cjach w dużych budynkach, gdzie 
są duże przepływy, zaleca się mon-
towanie separatorów powietrza na 
każdym odgałęzieniu na piętrze  
w pobliżu pionu głównego. 

Ciekawym rozwiązaniem są konstruk-
cje wykorzystujące jako element za-
mykający specjalne higroskopijne 
uszczelki, które po zetknięciu z wodą 
rozszerzają się, uniemożliwiając jej 
wyciek. Są to odpowietrzniki auto-
matyczne membranowe (korkowe). 
Rozwiązanie opiera się na higrosko-
pijnej membranie, która w kontakcie 
z powietrzem wysycha, będąc jed-
nocześnie przepuszczalną dla fazy 
gazowej. Po zakończeniu odgazo-
wywania membrana pęcznieje tuż 
po zetknięciu się z wodą, uniemożli-
wiając w ten sposób wypływ wody. 
Tego typu konstrukcje najczęściej 
instaluje się przy grzejnikach. 

Uwaga! Aby utrzymać stałe ciśnie-
nie w instalacji hydraulicznej, które 
waha się w zależności od ilości po-
wietrza w instalacji, zaleca się mon-
taż na zasilaniu instalacji automa-
tycznego zaworu napełniającego. 
gwarantują one odpowiednią ilość 
przepływu wody do sieci w stosun-
ku do zdolności upustu powietrza 
przez zawór odpowietrzający.  
dobór tych urządzeń zależy od 
wielkości całej instalacji oraz panu-
jącego w nim ciśnienia.

Prezentowany w artykule odpowietrznik  
automatyczny (Vasa Due) nie jest jedynym, 
z którym możemy się spotkać u dystrybuto-
rów. Odpowietrzniki oferują także takie fir- 
my, jak: Afriso, Caleffi (Ferro), Giacomini, IMI  
Hydronics, Syr (Husty), Taconova. 
Elementami zamykającymi wypływ wody na 
zewnątrz z odpowietrznika może być w zależ-
ności od producenta pływak połączony po-
przez dźwignię z zaworem iglicowym lub pla-
stikowa kulka unosząca się na powierzchni 
zwierciadła wody.  

UOKiK zbadał  
rury instalacyjne  
z marketów budowlanych 

Z dniem 01 grudnia 2014 r. Iglotech spółka jaw-
na przekształciła się w Iglotech spółkę z o.o. 
Nowy status spółki daje firmie zdecydowanie 
więcej możliwości rozwoju w przyszłości. Na cze-
le spółki z o.o. stoi zarząd. Prezesem został Rafał 
Ostrowski, a wiceprezesem Leszek Bystrzycki. 
Przekształcona spółka z o.o. przejmuje zarówno 
prawa, jak i obowiązki dotychczasowej spółki 
jawnej, co pozwala zachować ciągłość bytu 
firmy. Dokumenty firmowe: KRS, NIP i REGON po-
zostają niezmienione.

Zmiana osobowości 
prawnej IGLOTECH

Prowadzona na zlecenie prezesa UOKiK od 
czerwca do sierpnia br. kontrola Inspekcji Han-
dlowej dotyczyła rur instalacyjnych (przezna-
czonych do montażu kabli) dostępnych m.in. 
w marketach budowlanych. W trakcie kontroli 
sprawdzono 7 losowo wybranych modeli rur in-
stalacyjnych. Inspektorzy badali prawidłowość 
oznakowaania wyrobów oraz występowanie 
wewnątrz ostrych krawędzi, zadziorów lub in-
nych wad, które mogłyby uszkadzać izolację 
przewodów albo powodować obrażenia u lu-
dzi. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidło-
wości w tym zakresie. Nieco gorzej wyglądają 
wyniki badań laboratoryjnych – wykazały one, 
że 3 wyroby nie były wystarczająco odporne na 
ściskanie. W stosunku do ich producentów zo-
staną podjęte dalsze działania, zmierzające do 
wyeliminowania z rynku niezgodnych wyrobów. 
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/uokik-zbadal-rury-instalacyjne-z-marketow-budowlanych/
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POZIOMO:

1) łóżko na statku. 6) przysmak, rarytas. 9) komora spalania zamknięta lub ... 10) włoskie imię męskie. 12) wciągnięcie

do rejestru. 13) podnoszenie kwalifikacji. 14) rzeczy istniejące. 15) bieg rzeki. 19) atrybut kajakarza. 21) ... PUR lub

STAR, czyli podgrzewacze Junkers dużej mocy. 23) norweska metropolia. 25) baśniowa czarodziejka. 27) serwis,

instalator „zatwierdzony” przez producenta. 28) fachowa nazwa dla „junkersów.” 29) np. typu scroll.

PIONOWO:

1) skraplanie pary wodnej w wymienniku wtórnym. 2) kation lub anion. 3) miarowy odgłos. 4) gładka powierzchnia.

5) stolica z Akropolem. 6) współczynnik efektywności. 7) skorupa ślimaka. 8) pompy ciepła do c.w.u. marki Junkers.

11) kłujący chwast. 12) zasobnik pojemnościowy lub ... 16) przyrząd kreślarski. 17) zawsze w kuchni, ale czasem też w

kotłowni, czyli potocznie kocioł + zasobnik w jednej obudowie.  18) komputerowe urządzenie peryferyjne. 20) haust

22) grzewczy lub ogórkowy. 24) dawne trofeum Indian. 26) za Uralem.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.

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

Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 21 stycznia 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2015 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
marce jUNKeRS za 
ufundowanie nagród.

POZIOMO:  
1) łóżko na statku.  6) przysmak, rarytas.  9) komora spalania zamknięta lub ...  10) włoskie imię męskie.   
12) wciągnięcie do rejestru.  13) podnoszenie kwalifikacji.  14) rzeczy istniejące.  15) bieg rzeki.  19) atrybut 
kajakarza.  21) ... PUR lub STAR, czyli podgrzewacze Junkers dużej mocy.  23) norweska metropolia.  25) baśniowa 
czarodziejka.  27) serwis lub instalator „zatwierdzony” przez producenta.  28) inna nazwa dla „junkersów.”   
29) np. typu scroll.   

PIONOWO:  
1) skraplanie pary wodnej w wymienniku wtórnym.  2) kation lub anion.  3) miarowy odgłos.  4) gładka powierzchnia.  
5) stolica z Akropolem.  6) współczynnik efektywności.  7) skorupa ślimaka.  8) pompy ciepła do c.w.u. marki 
Junkers.  11) kłujący chwast.  12) zasobnik c.w.u. wężownicowy lub ...  16) przyrząd kreślarski.  17) zawsze w kuchni, 
ale czasem też w kotłowni, czyli potocznie kocioł + zasobnik w jednej obudowie.   18) komputerowe urządzenie 
peryferyjne.  20) haust.  22) grzewczy lub ogórkowy.  24) dawne trofeum Indian.  26) za Uralem.

1 x 
plecak 1 x 

torba 
termiczna

1 x 
miarka 

z laserem 
+ kubek

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.junkers.pl
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POZIOMO:

1) pełni rolę izolacji brzegowej. 4) kuchenna albo instalacyjna. 7) ciężka praca, trud. 9) zawsze za plecami.

10) oddziaływanie na otoczenie. 11) komedia sensacyjna Olafa Lubaszenki. 12) 1/100 dolara. 13) czeska ciężarówka.

15) pasożyt bydła domowego. 17) wyciska łzy z oczu. 18) Jacques, prezydent Francji w latach 1995-2007. 20) rury w

systemie KAN-therm Press. 25) pułapka kłusownika. 27) zmora aktora. 28) tlenu w rurach. 29) metoda łączenia w

systemie KAN-therm Push. 30) niewielka budowla ogrodowa.

PIONOWO:

1) rodzaj instalacji np. KAN-therm Sprinkler. 2) poczet, orszak. 3) np. higieniczny wydawany przez PZH.

4) bezprzewodowa automatyka sterująca KAN-therm. 5) zespół Marka Grechuty. 6) popularny przed laty komputer.

7) kolanka, trójniki, mufy... 8) ... grzewczy, wylewka w podłogówce. 14) Sari lub Rusowicz. 16) bywa z pętelką.

18) dziennikarski pseudonim Stanisława Mackiewicza. 19) przeszukanie mieszkania. 20) małpa szerokonosa. 21) piątka

w indeksie. 22) rodzina słynnych lutników włoskich z Cremony. 23) kaustyczna lub żrąca. 24) kruchy, łamliwy andrut.

26) dla wiernych w kościele. 27) budownictwo społeczne lub ... jeden z systemów KAN-therm do ogrzewania i

chłodzenia ściennego.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 50 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO: 
1) pełni rolę izolacji brzegowej.  4) kuchenna albo instalacyjna.  7) ciężka praca, trud.  9) zawsze za plecami.  
10) oddziaływanie na otoczenie.  11) komedia sensacyjna Olafa Lubaszenki.  12) 1/100 dolara.  13) czeska 
ciężarówka.  15) pasożyt bydła domowego.  17) wyciska łzy z oczu.  18) Jacques, prezydent Francji w latach  
1995-2007.  20) rury w systemie KAN-therm Press.  25) pułapka kłusownika.  27) zmora aktora.  28) tlenu w rurach.  
29) metoda łączenia w systemie KAN-therm Push.  30) niewielka budowla ogrodowa. 

PIONOWO: 
1) instalacje ... np. KAN-therm Sprinkler.  2) poczet, orszak.  3) np. higieniczny wydawany przez PZH.  
4) bezprzewodowa automatyka sterująca KAN-therm.  5) zespół Marka Grechuty.  6) popularny przed laty komputer.  
7) kolanka, trójniki, mufy...  8) ... grzewczy, wylewka w podłogówce.  14) Sari lub Rusowicz.  16) bywa z pętelką.  
18) dziennikarski pseudonim Stanisława Mackiewicza.  19) przeszukanie mieszkania.  20) małpa szerokonosa.  
21) piątka w indeksie.  22) rodzina słynnych lutników włoskich z Cremony.  23) kaustyczna lub żrąca.   
24) kruchy, łamliwy andrut.  26) dla wiernych w kościele.  27) budownictwo społeczne lub jeden  
z systemów KAN-therm do ogrzewania i chłodzenia ściennego.

 

Krzyżówka z SySTeMeM KAN-therm
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy
• 3 x bluza polarowa
• 7 x zestaw niespodzianek 

Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie  
od bieżącego wydania).

Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 21 stycznia 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2015 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy 
firmie kan za ufundowanie 
nagród.

3 x bluza
polarowa

7 x zestaw 
niespodzianek

http://www.instalreporter.pl
http://www.kan.com.pl
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
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POZIOMO:

1) ścieki bez fekaliów. 3) przepływ zwrotny potocznie. 6) liczba: typów zaworów zwrotnych lub skreśleń w Dużym Lotku.

9) kompletne urządzenie do transportu ścieków z niższego poziomu na wyższy. 10) orzeł przedni. 12) strona monety.

15) dany w zastaw. 16) syfon ... Multistop. 17) pogoda. 18) sąsiaduje z Namibią i Zambią. 20) na pomoście lub w

kolanie. 22) zawór zwrotny Kessel. 26) komora osadu ... 28) solenizant z 5 czerwca. 29) ... uliczny, deszczowy,

kanalizacyjny. 30) na niej opiera się działanie separatora tłuszczu lub najnowszy film z Sandrą Bullock. 31) stolica nad

Tybrem.

PIONOWO:

1) inaczej oddzielacz, może być tłuszczów, substancji ropopochodnych itd. 2) nazywana po imieniu. 4) ogół okrętów

wojennych. 5) krewny w linii męskiej. 6) perła belgijskich uzdrowisk. 7) namiastka, substytut innej rzeczy. 8) kaustyczna

lub żrąca. 11) szklana tafla. 13) odpływ ścienny Kessel. 14) dramat Juliusza Słowackiego. 16) zimowy pojazd. 19) odpływ

punktowy lub ... 21) najważniejszy urząd na dworze kalifów.  23) zespół Grechuty. 24) nieuchronny los, nieubłagana

konieczność. 25) zakończenie strzykawki. 27) jedna z faz Księżyca. 28) srebrzystoszary metal.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 41 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Kessel
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy 3 zestawy zawierające:  
spodnie + otwieracz + miarka

Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie  
od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze

Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 21 stycznia 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2015 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy 
firmie kessel za ufundowanie 
nagród.

POZIOMO:  
1) ścieki bez fekaliów.  3) przepływ zwrotny potocznie.  6) liczba: typów zaworów zwrotnych lub skreśleń w Dużym Lotku.  
9) kompletne urządzenie do transportu ścieków z niższego poziomu na wyższy.  10) orzeł przedni.  12) strona monety.   
15) dany w zastaw.  16) syfon ... Multistop.  17) pogoda.  18) sąsiaduje z Namibią i Zambią.  20) na pomoście lub w kolanie.  
22) zawór zwrotny Kessel.  26) komora osadu ...  28) solenizant z 5 czerwca.  29) ... uliczny, deszczowy, kanalizacyjny.   
30) na niej opiera się działanie separatora tłuszczu lub najnowszy film z Sandrą Bullock.  31) stolica nad Tybrem.  

PIONOWO:  
1) inaczej oddzielacz, może być tłuszczów, substancji ropopochodnych itd.  2) nazywana po imieniu.  4) ogół okrętów 
wojennych.  5) krewny w linii męskiej.  6) perła belgijskich uzdrowisk.  7) namiastka, substytut innej rzeczy.  8) kaustyczna 
lub żrąca.  11) szklana tafla.  13) odpływ ścienny Kessel.  14) dramat Juliusza Słowackiego.  16) zimowy pojazd.   
19) odpływ punktowy lub ...  21) najważniejszy urząd na dworze kalifów.   23) zespół Grechuty.  24) nieuchronny los, 
nieubłagana konieczność.  25) zakończenie strzykawki.  27) jedna z faz Księżyca.  28) srebrzystoszary metal.

3 x zestaw: 
otwieracz
+ spodnie
+ miarka

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.kessel.pl/
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BATeRIe TeRMoSTATyCzNe CoRAM
Jednym z elementów podnoszących komfort korzystania  
z łazienki są baterie termostatyczne. Wygodne w użytko-
waniu, oszczędne, zapewniają bezpieczeństwo korzystania  
z wody. Ryzyko poparzenia eliminują również nienagrzewa-
jące się obudowy. Użycie baterii termostatycznych jest tak-
że prostym i efektywnym sposobem na oszczędzanie wody 
w łazience. Do zalet armatury termostatycznej należy też 
prosta obsługa. Z reguły jedno z pokręteł służy do urucha-
miania wypływu wody, drugie do regulacji jej temperatury. 
W przypadku armatury z serii Items do regulacji temperatu-
ry służy lewe pokrętło – firma Tiger fabrycznie ustawia ją do 
zakresu 40oC (z tolerancją do 1oC). Blokada umożliwia peł-
ną kontrolę nad temperaturą, co z kolei zapewnia ochronę 
przed poparzeniem zbyt gorącą wodą. Prawe pokrętło ba-
terii Items służy do uruchamiania wypływu wody oraz regu-
lacji jej ciśnienia. Pozycja ECO to ograniczony (oszczędny) 
wypływ wody na poziomie 12 l/min. Aby uzyskać strumień 
pełny (oznaczony na baterii dwiema falami) należy przesu-
nąć pokrętło baterii w stronę tego oznaczenia i w momen-
cie wyczucia oporu wcisnąć przycisk, który zwolni blokadę 
i uruchomi większy wypływ wody (na poziomie ok 18 l/min.).
Baterie termostatyczne to z reguły formy proste i estetycz-
ne o uniwersalnych kolorach chrom oraz stal szczotkowana. 
Baterią zasługującą na wyróżnienie w ofercie Tiger jest jest 
model wannowo-prysznicowy z chowaną wylewką. Możli-
wość złożenia wylewki pod korpus jest bardzo wygodnym 
rozwiązaniem w przypadku małej wanny, ponieważ elimi-

nuje ryzyko zahaczenia się o bate-
rię w momencie wychodze-

nia z wanny. 
Wyłącznym dys-
trybutorem marki  
Tiger na polskim 
rynku jest Coram 
Poland. 

 CoRAM

zAWoRy CzeRPALNe SCHeLL
Ogólnodostępne ujęcia wody w obiek-
tach takich, jak: szpitale, obiekty han-
dlowe, domy opieki czy stadiony muszą 
być wyposażone w rozwiązania sanitarne 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo korzy-
stania. Dobrym rozwiązaniem są zawory czer-
palne SCHELL zgodne z europejską normą 
EN 1717. Zawory pozwalają na trwałe 
odcięcie wody za pomocą klucza, co 
uniemożliwia niekontrolowany pobór 
czy zalanie pomieszczenia. Zostały wy-
posażone w napowietrzacz przewodu  
i blokadę strumienia zwrotnego, która 
w razie awarii zapobiega zwrotne-
mu przepływowi zanieczyszczonej 
wody pod wpływem podciśnienia 
występującego w rurociągu. Two-
rzywa sztuczne, z których zostały wyko-
nane uszczelnienia, wchodzą w bezpieczny kontakt  
z wodą przeznaczoną do picia. Armatura z wysokiej kla-
sy mosiądzu jest ponadto odporna na korozję i uszko-
dzenia mechaniczne. Mechanizm został umieszczo-
ny w oddzielnej komorze smarnej chroniącej go przed 
zatarciem i gwarantuje łatwe odkręcanie nawet po dłu-
gim czasie eksploatacji. Konstrukcja zaworu z zamykanym na 
klucz pokrętłem sanitarnym zapewnia ochronę przed nieupraw-
nionym poborem wody. Mechanizm może być odkręcany za po-
mocą uniwersalnego klucza nasadowego o rozmiarze 6 mm lub 
zaopatrzony w zamek z indywidualnym kluczem w wersji SCHELL  
SECUR. Powłoka z polerowanego chromu jest estetyczna oraz łatwa  
w czyszczeniu. Ruchoma zaślepka na szczycie głowicy chroni oraz 
dyskretnie maskuje system zamykania. 
Zawór czerpalny na klucz nasadowy, cena katalogowa 100,53 zł 
netto.
Zawór czerpalny SCHELL SECUR, cena katalogowa 359 zł netto.

 SCHeLL

WyWIeTRzNIK gRAWITACyjNy 
SIR-160
Nowy wywietrznik początkujący całą rodzinę wywietrz-
ników typu Sir jest całkowicie wykonany z laminatu 
poliestrowo-szklanego. Jest to konstrukcja zwarta, zin-
tegrowana z podstawą dachową typu B. Daje to in-
westorowi łatwość montażu wywietrznika bezpośred-
nio do istniejącego znormalizowanego cokołu, za 
pomocą czterech śrub kotwiących. W dolnej części 
wywietrznika znajduje się krótki króciec przyłączenio-
wy, do którego można w łatwy sposób przyłączyć ka-
nał wentylacyjny.
Konstrukcja wywietrznika dzięki specjalnie ukształto-
wanym kieszeniom oraz prostopadle do nich umiesz-
czonym żaluzjom pozwala efektywnie wykorzystać 
siłę wiatru niezależnie od kąta padania wiatru na wy-
wietrznik. Wydajność wywietrznika jest wysoka i w każ-
dym przypadku profile jego konstrukcji uniemożliwia-
ją wpychanie powietrza do kanału wentylacyjnego.  
W górnej części wywietrznika znajduje się pokrywa wy-
czystkowa, dzięki której kanał wentylacyjny może być 
w łatwy sposób wyczyszczony.
Kolorystyka wywietrznika jest dowolna, pigment jest 
bardzo trwały, wprowadzony do masy już na eta-
pie zdejmowania wywietrznika z formy i całkowicie 
odporny na warunki meteorologiczne, dzięki temu 
raz zamontowane 
urządzenie 
efektyw-
nie pra-
cuje i nie 
zmienia 
swojej bar-
wy nawet 
kilkana-
ście lat.

 UNIWeRSAL

http://www.instalreporter.pl
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WeBMANIPULAToR – USTAWIAj WeNTyLACję z doWoLNego MIejSCA
WebManipulator – moduł komunikacji z centralą firmy PRO-VENT z poziomu sieci domowej LAN, WiFi. Przy odpowiedniej konfigu-
racji sieci możliwy również zdalny dostęp przez Internet. Dzięki nowej aplikacji stworzonej na system Android z poziomu dowol-
nego komputera lub smartfona, z dostępem do sieci domowej: zmienisz wydaj-
ność centrali, ustawisz temperaturę nawiewu, włączysz lub wyłączysz obsługę 
GWC lub by-passu. Użycie przeglądarki stron www umożliwia sterowanie pra-
cą centrali z poziomu dowolnego Smartfona, tabletu czy komputera PC. 
Nieistotny jest w tym przypadku system operacyjny. Warunkiem dostępu 
do centrali jest jedynie zainstalowana w urządzeniu graficzna przeglądar-
ka stron WWW z obsługą JavaScript oraz jQueryMobile. Obsługa cen-
trali jest więc możliwa z poziomu większości nowych urządzeń i prze-
glądarek dostępnych na rynku.

 PRo-VeNT

PoMPA CIePłA HeWALeX 
PCCo SPLIT 13KW
W ofercie Hewalex pojawiły się nowe pompy ciepła typu 
SPLIT, przeznaczone do ogrzewania budynków, wody użytko-
wej, a także do chłodzenia w okresie letnim. Pompa ciepła 
Hewalex PCCO SPLIT 13kW wyróżnia się zaawansowanymi 
rozwiązaniami technicznymi. Sprężarka twin-rotary z inwer-
terem pracuje z płynną regulacją mocy grzewczej. Wyso-
kowydajny asymetryczny skraplacz SWEP, elektroniczny za-
wór rozprężny i energooszczędna pompa obiegowa Wilo, 
przyczyniają się do uzyskiwania jednego z najwyższych na 
rynku współczynnika efektywności COP (do 4,91 dla punk-
tu A7/W35). Możliwa jest praca do temperatury zewnętrz-
nej -15oC.
Własnej konstrukcji sterownik pozwala na współpracę  
z urządzeniami zewnętrznymi (np. kotłem grzewczym) oraz 
systemem zdalnego nadzoru EKONTROL. Urządzenie jest 
przystosowane do pracy w trybie grzania lub aktywnego 
chłodzenia w okresie letnim. W nowych budynkach pompa 
ciepła może pracować samodzielnie w trybie monoenerge-
tycznym, dzięki wbudowanemu elektrycznemu podgrzewa-
czowi przepływowemu o mocy 3 kW. Jednostka zewnętrzna 
nie wymaga zwiększonych odległości montażu od sąsied-

niego budynku dzię-
ki bardzo niskiemu 
poziomowi hałasu 
56 dB(A). Korzystna 
rynkowa cena zaku-
pu i okres gwarancji 
do 5 lat zwiększają 
efekt ekonomiczny 
inwestycji. Dostęp-
ne moce grzewcze 
pompy ciepła He-
walex PCCO SPLIT: 
10 oraz 13 kW.

  HeWALeX

gRzejNIK eLeKTRyCzNy PURMo NILA 
Domknięta forma subtelnie zwężająca się ku dołowi to cecha charakterystyczna nowego modelu grzejnika elektrycznego  
Purmo Nila. Trzy poziome poprzeczki w doskonały sposób łączą wysoką estetykę z cechami funkcjonalnymi, podkreślając tym 
samym podstawowe przeznaczenie modelu Nila, czyli suszenie ręczników. Nowy grzejnik elektryczny w ofercie marki Purmo jest 
wykonany z najwyższej jakości szwedzkiej stali. Jest odporny na działanie wilgoci, szybko 
suszy ręczniki lub dogrzewa łazienkę, gdy temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska. Ele-
menty sterowania grzejnika mogą być umieszczone w prawym dolnym, lub po obróceniu,  
w lewym górnym narożniku urządzenia. Purmo Nila jest dostępny w dwóch wersjach wykoń-
czenia: białej i chromowanej oraz w dwóch rozmiarach. Maksymalna temperatura nagrze-
wania powierzchni urządzenia wynosi 60°C. Grzejnik elektryczny Nila jest łatwy w monta-
żu i obsłudze. Intuicyjny, podświetlany przełącznik, umieszczony bezpośrednio na grzejniku, 
steruje jego pracą. Grzejnik można podłączyć przewodem do gniazdka lub bezpośrednio 
do instalacji elektrycznej. Grzejnik dostarczany jest wraz z 1,5 metrowym przewodem zasi-
lającym oraz śrubami i elementami maskującymi. 
Dane techniczne: moc: 70-100 W, wysokość: 800 mm, długość: 450 lub 620 mm, zasilanie: 
230 V. Ceny: od 384 zł netto (kolor biały) od 461 zł netto (chrom).

 ReTTIg HeATINg
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Spis reklamodawców
Fondital str. 12, Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja str. 6, Hydro-Vacuum str. 25, 
ISH 2015 str. 14, Klimatyzacja.pl str. 4, Junkers str. 1, Oventrop str. 21,  
Uniwersal str. 32, Wentylacja.com.pl str. 15.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

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

VILLeRoy & BoCH – MAłA łAzIeNKA – dUżo MożLIWoŚCI 
Misa ustępowa, umywalka i mała szafka są wystarczającym wyposażeniem łazienki dla gości. 
Dostępne w kolekcji Subway 2.0 Villeroy & Boch minimalistyczne meble wprowadzą harmonię 
i uporządkowanie. Natomiast dodatkowe miejsce do przechowywania stanowić może szafka  
z lustrem My View. Dzięki niej pomieszczenie będzie wydawało się większe i bardziej przestronne. 
Jeśli łazienka jest podłużna i wąska, a okno znajduje się na samym jej końcu, wówczas po-
winno się rozplanować ją w jednej linii – WC oraz umywalkę najlepiej umieścić obok siebie. 
Miejsce dla przyborów łazienkowych zapewni również mała umywalka z kolekcji Subway 2.0 
z ceramiczną półką i uchwytem na ręcznik. 
W kolekcji Sentique można znaleźć kompaktową umywalkę z armaturą zamontowaną z boku – 
jej usytuowanie pozwala zaoszczędzić miejsce oraz stwarza dodatkową przestrzeń na akcesoria. 
Kolekcja La Belle to nowoczesna interpretacja stylu a la baroque. Biała szafka podumywal-
kowa z elegancko wyprofilowaną szufladą zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywa-
nia – na blacie oraz w środku. 
Na uwagę zasługują też umieszczone w szafkach mebli Legato oraz joyce przegrody i po-
jemniki – pomieszczą i uporządkują wiele niezbędnych akcesoriów oraz kosmetyków. Jeśli 
niewielka przestrzeń ogranicza pole eksperymentów i zmian, to w jego rozszerzeniu pomo-
gą dostępne w kolekcji joyce… appsy. Filigranowe wazony, okrągłe miseczki na drobiazgi  
i pojemniki na mydło wprowadzą do łazienki wiele aranżacyjnych możliwości. 

 VILLeRoy & BoCH

http://www.instalreporter.pl
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