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Film akcji Podłogówka Keller
Bohaterowie: 
• podłoga w całej swej okazałości;
• rur zwój solidny;
• przyjaciół rur rzesza cała (izolacje, rozdzie-
lacze, automatyka i inni);
• instalatorzy mający wyjątkowy talent do 
łączenia bohaterów.
Fabuła:
Światło zapala się. Instalator odważnie rusza 
do pracy. W chwilę po tym akcja nabiera 
zdecydowanego tempa. Bohaterowie łączą 
się ze sobą (przy pomocy instalatorów), dzię-
ki czemu powstaje kompletny system ogrze-
wania podłogowego.
Obejrzyj film

Film sensacyjny Keller TX6
Bohaterowie:
• grzejnik TX6 z zasilaniem środkowym dolnym
• lektor frywolnie komentujący poczynania 
głównego bohatera;
• muzyka niepostrzeżenie wprawiająca  
w doskonały nastrój.
Fabuła:
Film w lekki i przystępny sposób pokazuje naj-
ważniejsze zalety grzejnika Keller TX6 z zasila-
niem środkowym dolnym. Oglądający dowie 
się też co wystaje ze ściany w środkowej osi 
okna i dlaczego jest to tak ważne. 
Obejrzyj film
Jeśli poszukujesz więcej filmowych wrażeń, 
zapraszamy na kanał Youtube Grupy SBS.

Nowa witryna zyskała nie tylko estetyczną 
szatę graficzną, ale wzbogacono ją także o 
nowoczesne i korzystne rozwiązania, które 
pozwalają na prostszy i szybszy dostęp do 
materiałów zawartych na niej. 
Nowa strona internetowa została przygo-
towana w taki sposób, aby ułatwić dostęp 
do informacji nt. produktów, usług oraz ak-

tualności dotyczących marki Saunier Duval. 
Znajdują się na niej wszystkie informacje do-
stępne we wcześniejszej wersji serwisu, wzbo-
gacone o nowe elementy i funkcjonalności. 
Dodatkowo strona jest tak samo funkcjonal-
na zarówno na tradycyjnym komputerze, 
smartfonie, jak i tablecie.
www.saunierduval.pl

Nowa strona internetowa marki Saunier Duval

Francuska spółka CIAT – znana z systemów wen-
tylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa także na pol-
skim rynku - została przejęta przez UTC Building & 
Industrial Systems. Przejęcie sfinalizowano, zgod-
nie z założonym harmonogramem, pod koniec 
2014 roku. UTC Building & Industrial Systems,  
w skład której wchodzą firmy Carrier, Transicold  

i Toshiba, jest podjednostką United Technologies 
Corp. (UTC). CIAT, wraz z siecią sprzedaży w 20 
krajach europejskich, zostaje włączony do euro-
pejskiego oddziału UTC BIS Systems. UTC zyskuje 
możliwość poszerzenia swego portofolio na ryn-
kach europejskich.
źródło: UTC BIS

CIAT przejęty przez UTC  
Building & Industrial Systems

W wyniku postępowania konkursowego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej ITB, 
z dniem 1 stycznia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak powołała dr inż. Marcina 
Mateusza Kruka na 4-letnią kadencję, na stanowisko dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.

Marcin Kruk – oficjalnie dyrektorem ITB

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=kvcgWcYdQ30
https://www.youtube.com/watch?v=6RQBDEGOKjY
https://www.youtube.com/channel/UCdvQFSkTYzVVLfUOW9elYrg
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Oferta Immergas została wzbogacona  
o nową linię produktową – systemy instala-
cyjne IMMERHEAT, w skład których wchodzą:
- instalacje ogrzewania podłogowego z za-
stosowaniem rury IMMERPE-RT;
- instalacje ogrzewania grzejnikowego z za-
stosowaniem rury IMMERLAYER;
- instalacje wody użytkowej z zastosowa-
niem rury IMMERLAYER.

To doskonałe dopełnienie dotychczasowej 
oferty Immergas, pozwalające na stwo-

rzenie kompletnego systemu grzewczego 
opartego o produkty pochodzące od jed-
nego producenta. Dzięki swej charakterysty-
ce oraz najwyższej jakości włoskiej produkcji 
system IMMERHEAT doskonale sprawdzi się 
we współpracy z kotłowniami zbudowanymi  
z wykorzystaniem kotłów Immergas, pomp 
ciepła AUDAX i Immerwater oraz hydraulicz-
nych rozdzielaczy strefowych DIM.
Pełen opis systemu IMMERHEAT już w kolej-
nym InstalReporterze.
Więcej

IMMERGAS wprowadza do oferty 
systemy instalacyjne IMMERHEAT!

Kolejne XV FORUM Termomodernizacja odbędzie się 22  kwietnia 2015 r., 
w OSiR ul. Polna 7 A, Warszawa. Tegoroczne FORUM 
odbędzie się pod tytułem: 
„Budynki Niemal  
Zero-Energetyczne”.
Wstępny program

Forum Termomodernizacja 2015 

W 2015 roku nastąpi odrodzenie polskie-
go rynku budowlanego. Według specja-
listów firmy z PMR, z 82 mld euro, które 
Polska otrzyma z Unii Europejskiej, aż 25 
mld zostanie przeznaczonych właśnie 
na budownictwo. Istotną rolę w rozwoju 
tego sektora odegra rynek HVAC, któ-
rego wzrost w latach 2014-2015 przewi-
dywany jest na poziomie 17,6%. Między 
innymi z tego powodu ITE Group posta-
nowiło wprowadzić do Polski targi po-
święcone branży systemów grzewczych, 
wentylacji i klimatyzacji. Tym, co będzie 
odróżniało targi Aqua-Therm Warsaw od 
innych imprez o podobnej tematyce, 
jest sekcja poświęcona rynkowi base-
nów i SPA, który w Polsce kształtuje się 
interesująco. Jego wartość szacowana 
jest na 60 mln dolarów amerykańskich 
i stale rośnie – nawet o 10-20% rocznie. 
Od początku maja 2014 roku, inwestorzy 
podpisali porozumienia w sprawie dota-
cji wartych niemal 57 mln USD. W ciągu 
najbliższych 4-5 lat, liczba resortów SPA 
& Wellness w Polsce prawdopodobnie 
ulegnie podwojeniu – obecnie takich 
obiektów jest u nas ok. 600.
Aqua-Therm Warsaw, 16-18.09.2015, 
Warszawa, Centrum Expo XXI
Pobierz broszurę
Więcej

Aqua Therm 
Warsaw 

MEIBES: przedstawiciel handlowy 
ARMATURA KRAKÓW: brand manager 
BOSCH TERMOTECHNIKA: doradca w terenie 
AFRISO: przedstawiciel techniczno-handlowy 
INTERAM: doradca techniczny –  
przedstawiciel handlowy 
ANDBUD GRUPA SBS: przedstawiciel handlowy 
GRAMBET GRUPA SBS: przedstawiciel handlowy 
HYDRA GRUPA SBS: kierownik hurtowni 
TERMIKA GRUPA SBS: handlowiec 
SMB JARY: inspektor nadzoru 
SMB JARY: kierownik działu remontów i kontroli 
ILF CONSULTING ENGINEERS: asystent  
projektanta instalacji 
AERECO WENTYLACJA: przedstawiciel handlowy 
FLAMCO: inżynier sprzedaży 
SAUNOPOL: doradca techniczny 
HYDROSOLAR: specjalista ds. techniczno-handlowych 
BG SYSTEM: specjalista ds. sprzedaży 
TADMAR: doradca techniczny 
TADMAR: przedstawiciel handlowy 
ECO-THERM: doradca techniczno-handlowy 
SKANSKA: kierownik robót 
BUDIMEX: technik obsługi obiektu 
WINTER: młodszy specjalista ds. obsługi inwestycji 
HYDROBUD: brygadzista 
BUDIMEX: technik 

Praca

NIBE-BIAWAR: menedżer produktu ds. kotłów 
peletowych 
Chcesz pracować w stabilnej, świetnie rozwija-
jącej się znanej firmie? Lubisz działać w terenie, 
współpracować z inwestorami, instalatorami, 
dystrybutorami? Aplikuj na stanowisko mene-
dżera produktu ds. kotłów peletowych. Zakres 
obowiązków obejmuje m.in. odpowiedzialność 
za realizację celów sprzedażowych, doradztwo 
oraz prowadzenie szkoleń.

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/O-nas/Aktualnosci/Produkty,4983/Nowosc___systemy_instalacyjne_IMMERHEAT
http://zae.org.pl/Portals/ZAE/docs/Projekt-FORUM-2015.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/01/aquatherm-warsaw_broszura.pdf
http://www.aquatherm-warsaw.com/glowna/
http://instalreporter.pl/praca/meibes-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/armatura-krakow-brand-manager/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-termotechnika-doradca-w-terenie/
http://instalreporter.pl/praca/afrisoprzedstawiciel-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/interam-phu-doradca-techniczny-przedstawiciel-handlowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/interam-phu-doradca-techniczny-przedstawiciel-handlowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/andbud-grupa-sbs-przedstawiciel-handlowy-w-branzy-instalacyjnej-i-grzewczej/
http://instalreporter.pl/praca/grambet-grupa-sbs-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/hydra-grupa-sbs-kierownik-hurtowni-2/
http://instalreporter.pl/praca/termika-grupa-sbs-handlowiec-w-hurtowni-instalacyjnej/
http://instalreporter.pl/praca/spoldzielnia-mieszkaniowo-budowlana-jary-inspektor-nadzoru/
http://instalreporter.pl/praca/spoldzielnia-mieszkaniowo-budowlana-jary-kierownik-dzialu-remontow-i-kontroli/
http://instalreporter.pl/praca/ilf-consulting-engineers-asystent-projektanta-instalacji/
http://instalreporter.pl/praca/ilf-consulting-engineers-asystent-projektanta-instalacji/
http://instalreporter.pl/praca/aereco-wentylacja-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/flamco-inzynier-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/saunopol-doradca-techniczny-ds-urzadzen-grzewczych/
http://instalreporter.pl/praca/hydrosolar-specjalista-ds-techniczno-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/bg-system-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/saint-gobain-doradca-techniczny/
http://instalreporter.pl/praca/saint-gobain-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/eco-therm-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/skanska-kierownik-robot/
http://instalreporter.pl/praca/budimex-technik-obslugi-obiektu/
http://instalreporter.pl/praca/winter-mlodszy-specjalista-ds-obslugi-inwestycji/
http://instalreporter.pl/praca/hydrobud-brygadzista/
http://instalreporter.pl/praca/budimex-technik/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-menedzer-produktu-ds-kotlow-peletowych/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-menedzer-produktu-ds-kotlow-peletowych/


4s t y c z e ń  2 0 1 5  a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I

R
eK

lA
m

A

Posłowie zdecydowali, że projektem ustawy mającej na celu umożliwienie budo-
wy odnawialnych źrodeł energii o mocy powyżej 40 kW, tylko na podstawie miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego, zajmie się powołana w tym 
celu podkomisja złożona z posłów komisji infrastruktury oraz samorządu i polityki 
regionalnej. Procedowany w Sejmie projekt ustawy nowelizującej „Prawo budow-
lane” i ustawę o planowaniu przestrzennym zakłada, że elektrownie OZE o mocy 
powyżej 40 kW będzie można budować w Polsce tylko na podstawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Problem w tym, że miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego ma tylko mała część gmin, a dla inwesto-
rów chcących budować farmy wiatrowe czy biogazownie w danej gminie często 
jedynym rozwiązaniem jest sfinansowanie przygotowania MPZP. 
Projekt ustawy nie mówi jednak wyłącznie o farmach wiatrowych, ale także  
o innych instalacjach zaliczanych do odnawialnych źródeł energii, których no-
minalna moc przekracza 40 kW. Autorzy projektu chcą ponadto, aby w MPZP 
nie zaznaczać tylko obiektów OZE, ale określać także ich potencjalne strefy od-
działywania na środowisko. 
Proponowana nowelizacja może też umożliwić dochodzenie odszkodowań wła-
ścicielom nieruchomości sąsiadujących z planowanymi inwestycjami.
Projekt zakłada ponadto, że w przypadku wcześniejszego wydania decyzji  
o warunkach zabudowy dotyczącej budowy OZE o mocy powyżej 40 kW, będzie 
ona ważna przez 3 lata od momentu wejścia w życie procedowanej nowelizacji. 
Źródło: www.gramwzielone.pl

Koniec z decyzjami  
o warunkach zabudowy 
dla OZE? 

NFOŚiGW zaprasza na kolejne 69. spotkanie Fo-
rum „Energia-Efekt-Środowisko”, które odbędzie 
się 28 stycznia  roku o godz. 11.00 w sali 102  
w siedzibie Funduszu, przy ul. Konstruktorskiej 3A 
w Warszawie. Temat: „Wytwarzanie energii ciepl-
nej z biomasy”. W programie m.in. wystąpienia:
- Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w MŚ, 
przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW

- Małgorzata Skucha, prezes zarządu NFOŚiGW
- Janusz Starościk, Norbert Winogrodzki, SPIUG: 
Rynek ciepła z OZE w Polsce. Stan i tendencje 
rozwojowe
- Ryszard Gajewski, PIB: Stan obecny i perspektywy 
rozwoju rynku biomasy w Polsce w kontekście OZE
- profesor Jarosław Zuwała, IChPW: Wytwarza-
nie ciepła z biomasy –  wymagania jakościo-

we w kontekście obowiązujących regulacji  
i dotychczasowych doświadczeń
- Piotr Ossowski, GROS - POL PLUS Sp. z o.o.: 
Przykłady realizacji przemysłowych otrzymywa-
nia ciepła z biomasy
- profesor Andrzej Wojciechowski, Adam Do-
liński, Instytut Mechaniki Precyzyjnej: Dywer-
syfikacja źródeł energii przy wykorzystaniu  

biomasy i odpadów organicznych
- Mariusz Popiołek, NFOŚiGW: Możliwości wy- 
korzystania biomasy do wytwarzania ciepła  
w ofercie NFOŚiGW – dotychczasowe działa-
nia i propozycje
Zakończenie spotkania przewidywane na 
godz. 14.00. Potwierdzenie uczestnictwa:  
Wojciech.Stawiany@nfosigw.gov.pl

Forum Energia-Efekt-Środowisko

http://www.instalreporter.pl
http://www.analizatorspalin.pl
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W nadchodzącym roku w hurtowniach Grupy SBS odbędą się kolejne bezpłatne szkolenia  
dla instalatorów. Tematyka szkoleń:
- Ogrzewanie podłogowe Keller – demonstracja praktycznego montażu systemu

- Kotły kondensacyjne Keller Windsor – omó-
wienie argumentów handlowych i technicz-
nych na przykładzie wybranego modelu 
kotła
- System zgrzewany Nanopanel PP-R – prak-
tyczne aspekty montażu i argumentacja 
handlowa
- Pompy elektroniczne Nanopanel Eco – 
omówienie funkcji
- Zawory kulowe i czerpalne Nanopanel – 
prezentacja praktyczna
Terminarz: 28.01 Łódź hurtownia Therm-Instal, 
30.01 Kielce hurtownia GROSS, 10.02 Radom 
hurtownia Poldom.

Szkolenia w hurtowniach Grupy SBS

Jubileuszowa promocja GEBO

Z okazji jubileuszu 20-lecia firma Gebo przy-
gotowała specjalną promocję. 20. każ-
dego miesiąca na hasło „20 lat z Gebo” 
można otrzymać dodatkowy rabat na 20 
dowolnych produktów z listy produktów 

miesiąca. W styczniu rabat 5% od ceny  
katalogowej. Takie promocje dla dystrybu-
torów będą się odbywały co miesiąc –  
zmieniać się będzie wartość rabatu i lista 
produktów.

Firma Viessmann zorganizowała w dniach od 15.09 do 
31.10 konkurs, którego celem było znalezienie najstarsze-
go, działającego kotła firmy Viessmann. Dla zwycięzcy 
była nagroda w formie vouchera o wartości 5000 zł na 
modernizację kotłowni. Dodatkowo nagroda specjalna  
– tablet Apple Ipad Air, dla najładniejszej kotłowni oraz  
5 nagród dodatkowych.
W przedstawicielstwie firmy Viessmann w Piasecznie odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród w „Najcieplejszym kon-
kursie”. W spotkaniu uczestniczyli główni laureaci akcji, czyli 
Mieczysław Hałaj z Wąbrzeźna, którego kocioł Duo-Parola 
z datą produkcji 1971 okazał się najstarszym działającym 
kotłem marki Viessmann w Polsce oraz Ewa Grubek z Weso-
łej, której zdjęcie z wyjątkową aranżacją kotłowni z kotłem 
Litola zwyciężyło w konkursie specjalnym. Nagrody wręczył 
prezes zarządu Viessmann Sp. z o.o – Sebastian Walerysiak 
w obecności dyrektora przedstawicielstwa w Piasecznie – 
Krzystofa Godali oraz koordynator ds. Salonów Firmowych 
Viessmann – Iwony Folleher.

Viessmann konkurs  
na najstarszy kocioł rozstrzygnięty RozwIązanIE KRzyżówEK

z nuMERu 12/2014 
InsTalREPoRTERa 

KRzyżówKa z JunKERsEM,  
hasło: JunKERs z naMI 

ŁaTwIEJ
Nagrody otrzymują: 

plecak – Dawid Wróbel
torbę termiczną  
– Michał Pindel

miarkę z laserem i kubek  
– Jacek Tomaszowski

KRzyżówKa z sysTEMEM 
Kan-ThERM  

hasło: InnowaCyJnE 
InsTalaCJE woDnE  
I GRzEwCzE sysTEMu  

Kan-ThERM
Nagrody otrzymują: 

bluzę polarową  
– Adam Karpiński,  

Mieczysław Robert Foremski, 
Jarosław Dadasiewicz 
zestaw niespodzianek  

– Sylwia Gawron, Arkadiusz 
Koprianiuk, Tomasz Kluz, 

Krzysztof Stachel, Szymon 
Skwarek, Waldemar 
Ziółkowski, Jan Pyć

KRzyżówKa z FIRMą KEssEl,  
hasło: KEssEl sKuTECzna 

oChRona PRzED zalanIEM 
PIwnIC

Nagrody otrzymują: 
zestaw zawierający spodnie + 

otwieracz + miarkę  
– Jerzy Mikołajczuk, Szymon 
Zacharski, Andrzej Bodziak

http://www.instalreporter.pl
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11 grudnia 2014 roku została opublikowana 
opinia rzecznika generalnego UE przeciw-
ko RP dotycząca uchybień zobowiązaniom 
państwa członkowskiego (zgodnie z art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE)). Uchybienie obowiązkowi poinformo-
wania o środkach podjętych w celu transpo-
zycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie stosowania energii ze 
źródeł energii odnawialnych (Dyrektywa 
2009/28/WE), może już realnie spowodować 
nałożenie na Polskę okresowej kary pienięż-
nej (na mocy art. 260 ust. 3 TFUE). 
Polskie władze w dniu 18 marca 2011 roku 
poinformowały Komisję, że przepisy dyrekty-
wy zostaną transponowane na mocy ustawy 
o odnawialnych źródłach energii i ustawy  
o zmianie ustawy o biokomponentach  
i biopaliwach ciekłych. Wejście w życie obu 
ustaw przewidziane było wówczas na koniec 
roku 2011. Niestety od tamtego czasu trwa 
niekończąca się dyskusja na temat kształtu 
ustawy o OZE. 
Jej efektem jest procedowany obecnie  
w Sejmie RP projekt ustawy o OZE, który  
w praktyce eliminuje wytwarzanie ciepła  
z odnawialnych źródeł energii. Projekt ten po-
nadto nie uwzględnia rozwoju energetyki roz-
proszonej, wspierając tym samym duże kon-
cerny reprezentujące energetykę systemową. 
Uzasadnieniem tego procesu jest tworzenie 
aktu prawnego, który ma ograniczyć koszty 
wsparcia dla OZE w ramach tzw. „taniego 
państwa”, jednocześnie ustawa ma zmniej-
szyć obciążenie obywateli, m.in. jeśli chodzi  
o hipotetyczny wzrost kosztów energii spowo-

dowany wsparciem dla źródeł odnawialnych. 
Wynikiem powyższych działań jest wniosek 
Komisji Europejskiej (KE) do Trybunału o nało-
żenie na Polskę obowiązku zapłaty okresowej 
kary pieniężnej naliczanej z tytułu uchybienia 
obowiązkowi powiadomienia o przepisach 
transponujących dyrektywę 2009/28/WE 
(proponowana kwota kary to 61 380 EUR za 
każdy dzień opóźnienia). 
Jak dotąd w Polsce wciąż daleko jest do 
implementacji Dyrektywy 2009/28/WE, szcze-
gólnie w odniesieniu do: określenia zasad 
obliczania energii wytwarzanej ze źródeł od-
nawialnych (Art. 5), obowiązku zapewnienia, 
by poszczególne procedury administracyjne, 
uregulowania i kodeksy uwzględniały szereg 
gwarancji, informacji lub zachęt (Art. 13). Pol-
ska nie dopełniła też obowiązków w zakresie 
zapewnienia dostępu do różnego typu infor-
macji dotyczących energii ze źródeł odna-
wialnych i jej stosowania oraz rozpowszech-
niania takich informacji (Art. 14). 
W tej sytuacji SPIUG, współdziałając razem  
z innymi stowarzyszeniami branżowymi (PSPC, 
SGGiK, PIB, Klaster 3x20, PSG, PTES-ISES), przy-
gotowało i złożyło pod koniec października 
2014 r. do Ministerstwa Gospodarki projekt 
założeń do stworzenia Ustawy o wytwarzaniu 
ciepła z OZE. Branża instalacyjno- grzewcza 
chce aktywnie i konstruktywnie uczestniczyć 
we wdrażaniu rozwiązań pozwalających na 
osiągnięcie przez Polskę założonych celów 
OZE, możliwie niskim kosztem, a zarazem sku-
tecznie i w krótkim czasie. 

Przeczytaj całość informacji

Pomysłodawcą i organizatorem Biegu  
Instalatora jest redakcja portalu branżowe-
go hVaCR.pl. Generalnym Partnerem Biegu 
jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” 
– organizator 23. Międzynarodowych Targów 
Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanali-
zacji WOD-KAN.
Partnerami Biegu są Akademia Biegania 
Sprint z Bydgoszczy oraz sklepbiegacza.pl.
Bieg Instalatora będzie biegiem przełajowym 
na dystansie 10 kilometrów, po ścieżkach  
i drogach malowniczego Leśnego Parku Kul-
tury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgosz-
czy. Bieg ma odbyć się 24 maja 2015 r. – tuż 
przed Targami WOD-KAN.
Bieg Instalatora to impreza sportowa dla 
wszytskich biegaczy, nie zaś tylko tych zwią-
zanych zawodowo z instalacjami budowla-
nymi. Organizatorzy przewidują, że w Biegu 
weźmie udział minimum 500 osób z Polski  
i z zagranicy.

Pod adresem www.bieginstalatora.pl tworzo-
na jest właśnie strona internetowa Biegu.  
Już teraz zapraszamy na fan page Biegu  
Instalatora na Facebooku: https://www.fa-
cebook.com/BiegInstalatora
W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja (in-
dywidualna i drużynowa) według kategorii 
wykonywanego zawodu, związanego z insta-
lacjami budowlanymi oraz klasyfikacja ogól-
na z podziałem na płeć i kategorie wiekowe. 
Wszyscy Uczestnicy otrzymają pakiet starto-
wy, a ci, którzy ukończą Bieg – pamiątkowy 
medal. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji 
generalnej kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacji 
według zawodów otrzymają nagrody. Pod-
czas imprezy, na terenie parku w Myślęcinku, 
przewidziano wystawę firm.
Zaproszenie do uczestnictwa w Biegu skiero-
wane zostanie do uznanych sportowców.
Organizatorzy przewidują różne formy współ-
pracy z firmami i instytucjami: patron tytular-
ny, patron, sponsor nagród, sponsor pakietu 
startowego, wystawca i inne.
To pierwsza tego rodzaju ogólnopolska im-
preza – z inspiracjami stania się wydarze-
niem międzynarodowym – skierowana do 
branży. Będzie ona odbywać się cyklicznie 
raz do roku.
Kontakt z koordynatorem Biegu: 
Aldona Rybka, redaktor HVACR.pl, 
tel. 602 439 111, a.rybka@hvacr.pl

Bieg Instalatora 2015 Organizacje branżowe w sprawie  
uchybień Polski dotyczących promowania OZE
...przed przyjęciem ustawy

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/01/wspolne_stanowisko_organizacji_branzowych_w_sprawie_kar-wersja-po-korektach-18-12-2014-2.pdf
http://www.ogrzewnictwo.pl/
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Ponad 80 organizacji, firm  
i instytucji wzywało do popra-
wienia ustawy o odnawialnych 
źródłach energii przed posie-
dzeniem Sejmu, na którym mia-
ło odbyć się drugie czytanie 
ustawy. Są wśród nich agencje 
energetyczne, klastry, organiza-
cje rolnicze i samorządowe, lo-
kalne i regionalne organizacje 
pozarządowe, firmy doradztwa 
energetycznego, organizacje 
biznesowe zrzeszające produ-
centów urządzeń wytwarza-
jących energię, organizacje 
młodzieżowe. Wszyscy krytycz-
ne oceniają obecną wersję 
ustawy.
Lista organizacji, firm i instytucji 
popierających list

Społeczeństwo 
do posłów 
– żądamy 
zielonego światła 
dla energetyki 
obywatelskiej

sejm RP uchwalił w dniu 16 stycznia 2015r. ustawę  
o odnawialnych źródłach energii (ozE), która 
wprowadza zasadnicze zmiany w systemie wsparcia 
energii wytwarzanej z OZE. Dotychczas rynek energii  
z OZE regulowany był ustawą „Prawo energetyczne”.  
Po zakończeniu procesu legislacyjnego w Senacie, 
rozpatrzeniu ew. poprawek Senatu przez Sejm i pod-
pisaniu przez Prezydenta, sektor OZE będzie miał 
odrębną regulację ustawową i nowe podejście do 
wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych 
nową ustawą, w stosunku do obecnie obowiązu-
jących przepisów, jest odejście od systemu świa-
dectw pochodzenia energii na system aukcyjny 
oraz wprowadzenia odrębnych regulacji dla mi-
kroinstalacji w postaci możliwości rozliczania się 
ich właścicieli z właściwymi przedsiębiorstwami 
energetycznymi na zasadzie „net-metering”, czyli 
rozliczenia netto. Podczas głosowania nad ustawą 
posłowie uznali, że instrument „net metering” nie 
zapewni możliwości rozwoju energetyki obywatel-
skiej i zdecydowali także o przyjęciu tzw. poprawki 
prosumenckiej dotyczącej wprowadzenia, po raz 
pierwszy w Polsce, systemu taryf gwarantowanych 
(FiT) dla najmniejszych wytwórców energii z OZE – 
mikroprosumentów eksploatujących najmniejsze 
mikroinstalacje o mocach poniżej 10 kW.
Wraz z przyjęciem poprawki stworzono możliwość 

rozwinięcia nowego, obywatelskiego segmentu  
w polskiej energetyce opartego o szeroko rozumia-
ną i technologicznie zróżnicowaną energetykę roz-
proszoną. Poprawka daje wszystkim obywatelom, 
też rolnikom oraz osobom prowadzącym działal-
ność gospodarczą, małym wspólnotom mieszkanio-
wym i małym firmom możliwość wyboru pomiędzy 
pozycją aktywnego klienta na rynku energii, a rolą 
biernego tylko odbiorcy i płatnika w systemie mo-
nopolistycznym. Taryfy gwarantowane wyrównają 
szanse wszystkich na zakup mikroinstalacji, ograni-
czając i sprawiedliwie rozkładając koszty. 
Poprawka nie zwiększa kosztów wdrożenia regula-
cji, przekierowuje jedynie niewielką cześć strumienia 
środków z systemu aukcyjnego dla dużych instala-
cji o rosnących kosztach do segmentu energetyki 
obywatelskiej o kosztach malejących. Zgodnie  
z przyjętymi przepisami taryfy wygasną, gdy moc 
zainstalowana osiągnie 300 MW w segmencie do 
3 kW oraz 500 MW w segmencie do 10 kW, ogra-
niczając tym samym ryzyko nadmiernego kosztu 
wsparcia w pierwszym okresie i dając Ministrowi 
Gospodarki możliwość regulowania taryf wraz ze 
spadkiem kosztów technologii i zbliżaniem się do 
ww. poziomów mocy zainstalowanej. Uchwalona 
ustawa pozwala na realizację pierwszych inwestycji 
w systemie taryf gwarantowanych bezpośrednio 
po wejściu w życie przepisów dotyczących wspar-

cia, czyli od 1 stycznia 2016 roku, ale zawiera też 
odesłanie do rozporządzenia wykonawczego MG, 
które jest niezbędne do elastycznego sterowania 
dalszym rozwojem i skuteczną komercjalizacją ener-
getyki prosumenckiej w kolejnych latach.
Wielką niewiadomą jest uchwalony kształt systemu 
aukcyjnego. Istnieją obawy, że ustawa nie urynkowi 
sektora energetyki odnawialnej o mocach powyżej  
1 MW, a stanie się dodatkowym instrumentem dofi-
nansowania tradycyjnych koncernów energetycz-
nych. Zgodnie z ustawą wolumeny energii, które mają 
być zamawiane w aukcjach, jak i referencyjne ceny 
jej zakupu będą ustalane przez rząd. Oddanie pełnej 
władzy w obszarze energetyki odnawialnej w ręce 
administracji państwowej, która wypełnia rolę właści-
ciela państwowych koncernów energetycznych grozi 
zaburzeniem konkurencji także na rynku energetyki 
odnawialnej, brakiem różnorodności technologicznej 
i nierównomiernym, niezrównoważonym wykorzysta-
niem krajowych zasobów odnawialnych źródeł.
Nowy system wsparcia niesie ze sobą ryzyko zna-
czącego spowolnienia i zastoju na rynku. Ponadto 
przewidziany jest na okres zaledwie kilku lat (ostat-
nia aukcja w 2020 r.). W tak krótkim czasie w zapro-
ponowanym systemie aukcyjnym istniej ryzyko nad-
miernych zysków dla wybranych podmiotów i nie 
ma szans doprowadzić do spadku kosztów OZE.
Źródło: IEO

Przyjęto ustawę o OZE – komentarz IEO

Centrum Szkolenia Zawodowego sp. z o.o.  
w Wieliczce zaprasza do udziału w ogólnopolskim 
kompleksowym szkoleniu dla monterów: sieci,  
instalacji i urządzeń sanitarnych. Tematyka:  
Kurs mistrzowski, kurs energetyczny w zakresie grup 

G1, G2, G3, kurs lutowacza ręcznego miedzi meto-
dą kapilarną, kurs montażu klimatyzatorów. Termin: 
28.03-14.06.2015 r. Kontakt dla zainteresowanych 
uzyskaniem szczegółowych informacji: 509 420 440.
www.montercsz.pl

Szkolenia dla instalatorów

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/01/Lista-organizacji.docx
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/01/Lista-organizacji.docx
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Tegoroczna, 13. 
edycja Forum 
Wentylacja –  
Salon Klimatyza-
cja zapowiada 
się rekordowo. 
Podczas dwóch 
dni spotkają się 
wszyscy przed-
stawiciele bran-
ży: producenci 

i dystrybutorzy, projektanci, instalatorzy, przed-
stawiciele firm wykonawczych, osoby odpowie-
dzialne za odbiory techniczne i eksploatację, 
inwestorzy, architekci, przedstawiciele kadry na-
ukowej i przyszli inżynierowie. Swój udział  
w targach potwierdziło już ponad 135 wystaw-
ców z Polski i z zagranicy (zobacz prezentacje 
wystawców). Ekspozycja targowa zlokalizo-
wana będzie w dwóch halach targowych na 
powierzchni ponad 6000 m2. W czasie targów 
zaprezentowane zostaną premiery produktów  
i nowości na nadchodzący sezon. Podczas towa-
rzyszących targom seminariów, na które wstęp 
mają wszyscy odwiedzający, będzie można wy-
słuchać wykładów oraz praktycznych prezentacji 
i przykładów konkretnych zastosowań, a w spe-
cjalnej strefie ekspozycyjnej o nazwie Arena Tech-
nologii zobaczyć będzie można klimatyzatory  
i wentylatory różnych producentów. Odwiedzają-
cy targi będą mogli zagłosować w konkursie Naj-
ciekawszy Produkt i wybrać najlepsze produkty  
w trzech kategoriach: wentylacja, klimatyzacja  
i bezpieczeństwo pożarowe. 
Targi odbędą się w dniach 3-4 marca 2015 r. 
w Warszawie. 
Więcej informacji na: www.forumwentylacja.pl

FORUM WENTYLACJA  
– SALON KLIMATYZACJA 2015 

Danfoss Poland serdecznie zaprasza na bez-
płatne szkolenia ze sterowania systemami 
grzewczymi i ogrzewaniem podłogowym, 
przeznaczone dla instalatorów, monterów, ar-
chitektów, projektantów i wszystkich zaintereso-
wanych doborem, montażem i/lub projektowa-
niem instalacji. Szkolenia będą zawierały część 
teoretyczną i praktyczną z poszczególnych ele-
mentów systemu sterowania i ogrzewania pod-
łogowego. Podczas szkolenia będą omawiane 
i ćwiczone systemy: 
• bezprzewodowego sterowania CF2+ (teoria  
i praktyka)
• bezprzewodowego sterowania Danfoss Link 
(teoria i praktyka)
• przewodowego sterowania Danfoss

Terminy szkoleń: 24 luty, 24 marzec, 21 kwie-
cień, 19 maj, 23 czerwiec

Miejsce szkoleń: Danfoss Poland, ul. Chrza-
nowska 5, Grodzisk Mazowiecki 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić 

formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.
W ramach szkolenia przewidziane są posiłki. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

DANFOSS – szkolenia ze sterowania 
systemami grzewczymi i ogrzewania podłogowego

Redakcja strefy Gospodarki, ogólnopolskiego dodatku dystrybuowanego z Dziennikiem Gazetą 
Prawną, zaliczyła markę Junkers do grona najlepszych marek w Polsce w roku 2014. W 2014 roku 
naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili na zlecenie redakcji Strefy 
Gospodarki badanie konsumenckie, którego celem było wyłonienie najlepszych jakościowo marek  
i produktów dostępnych na polskim rynku. Marka Junkers zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Urządze-
nia i systemy grzewcze” i otrzymała złote godło Konsumencki Lider Jakości 2014. 
Pod koniec 2014 roku redakcja Strefy Gospodarki podsumowała tegoroczną edycję programu Kon-
sumencki Lider Jakości. Przeanalizowała informacje dotyczące polskiego rynku producentów i usłu-
godawców, pozycje rynkowe tegorocznych laureatów we wszystkich kategoriach, a przede wszystkim 
opinie konsumentów na ich temat. Z grona marek wyróżnionych w tym roku godłem Konsumencki Lider 
Jakości, redakcja wyłoniła zaledwie kilka najlepszych – ambasadorów najwyższej jakości produktów w Polsce. 
Wśród nich znalazła się marka Junkers, która otrzymała tytuł i oznaczenie Konsumencki Lider Jakości 2014  
– Grand Prix 2014. Projekt badawczy Konsumencki Lider Jakości realizowany jest od roku 2012.

Grand Prix dla Junkersa

http://www.instalreporter.pl
http://pl.heating.danfoss.com/xxFormx/818_MNU17538848_SIT18.html
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W 2014 roku sprzedaż Grupy Geberit wzrosła  
o 4,9% do kwoty 2 404,4 mln CHF. Po korektach 
walutowych odpowiada to wzrostowi o 6,4%. 
Jeśli chodzi o wyniki, oczekuje się marży opera-
cyjnej pomiędzy 26 a 27% w skali roku. 
Europa odnotowała po korektach różnic kur-
sowych wzrost sprzedaży o 5,9%, na wszystkich 
raportujących rynkach. Dwucyfrowy wzrost 
odnotowano w Wielkiej Brytanii/Irlandii (+19,8%) 
oraz Europie Centralnej i Wschodniej  (+11,7%). 
W Szwajcarii (+6,6%) oraz w Niemczech (+6%) 
odnotowano również satysfakcjonujący wzrost 
sprzedaży. Wzrosty odnotowano także w krajach 
Beneluksu (+4%), we Francji (+3%), na Półwyspie 
Iberyjskim (+3%), we Włoszech (+2,7%), w Austrii 
(+2,5%) oraz w krajach skandynawskich (+2,4%). 
Pomimo niesprzyjających warunków zachodzą-
cych w sektorze publicznym – na obszarze istot-
nym dla Geberit – Ameryka zanotowała wzrost 

o 6,4%. Bliski Wschód / Afryka (+21,2%) i Dale-
kiego Wschodu/Pacyfiku (+12,8%), odnotowały 
znaczny wzrost sprzedaży.
W przeciwieństwie do pierwszej połowy roku, 
silniejszy wzrost sprzedaży odnotowano w Syste-
mach Sanitarnych w porównaniu do Systemów 
Rurowych w drugiej połowie roku. Skumulowana 
sprzedaż wzrosła w Systemach Sanitarnych  
o 5,1% we frankach szwajcarskich (6,7% w walu-
tach lokalnych), ze wzrostem w Systemach  
Rurowych tylko nieznacznie niższym – na pozio-
mie 4,6% (6% w walutach lokalnych).

W komunikacie medialnym z dnia 23 grudnia 
2014, Geberit ogłosił, że procedury zatwierdza-
nia przez urzędy ochrony konkurencji „nie zosta-
ły jeszcze w pełni ukończone i że termin przeję-
cia dla akcjonariuszy Sanitec został w związku  
z tym  przedłużony do dnia 02 lutego 2015”.

Geberit – wstępne dane finansowe 2014

Firma BWT uruchomiła nową 
stronę internetową. Przejrzysty 
i intuicyjny układ nowej strony 
www.bwt.pl upraszcza porusza-
nie się wśród tysięcy produktów 
dostarczanych przez firmę. 
Nowa strona jest dostosowana 
do międzynarodowego – glo-
balnego standardu Grupy BWT. 

Nowa strona 
internetowa 
BWT

W dniu 5 stycznia 2015 r. Grupa Bosch sfinalizo-
wała przejęcie 50% udziałów Siemensa w spół-
ce BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. 
Urzędy antymonopolowe wydały zezwolenie 
na przejęcie całości udziałów. Dawna spółka 
joint venture BSH Bosch und Siemens Hausge-
räte BmbH (BSH) stanie się teraz spółką zależną 
Bosch. Producent sprzętu AGD, którego obroty 
za rok 2013 wyniosły ok. 10,5 mld EUR i który za-
trudnia około 50 000 pracowników, po wpisaniu 
do rejestru handlowego będzie działał dalej 
pod nazwą BSH Hausgeräte GmbH. 
Całkowite przejęcie BSH przyczyni się do zwięk-
szenia zaangażowania spółki Bosch w obszarze 
budynków i urządzeń zintegrowanych z Interne-
tem. W ramach koncepcji Smart Home, w przy-

szłości zwiększy się komfort użytkowania i ener-
gooszczędność urządzeń AGD, będą one także 
łatwiejsze w obsłudze. Spółka BSH stworzyła 
m.in. aplikację Home Connect, która umożliwia 
sterowanie urządzeniami zintegrowanymi za po-
średnictwem sieci wifi za pomocą smartfona lub 
tabletu. Pierwszymi urządzeniami z możliwością 
sterowania przy pomocy aplikacji Home Con-
nect, jakie BSH wprowadził na rynek, są piekarni-
ki i zmywarki – niedługo dołączą do nich kolejne 
urządzenia AGD. 
Celem BSH pozostaje dalsze rozbudowywanie 
pozycji na światowych rynkach, a zwłaszcza 
zdobywanie udziałów na rynkach pozaeuropej-
skich. Do roku 2025 planowane jest podwojenie 
obrotów spółki BSH. 

Bosch finalizuje przejęcie udziałów Siemensa 

wędkujesz? 
– potrzebujesz nowego sprzętu 
wędkarskiego 
W 2015 roku do każdego zmiękcza-
cza BWT AQA perla 5-10-20 (Bewa-
mat +) producent dokłada wędki, 
kołowrotki, podbieraki, torby i kufry 
wędkarskie. Do każdego zmiękcza-
cza wkładana będzie 1 szt. sprzętu. W każ-
dym kwartale jest to inny rodzaj produktu:  
1 kwartał 2015 – WĘDKA, 2 kwartał 2015 –  
KOŁOWROTEK, 3 kwartał 2015 – PODBIERAK,  
4 kwartał 2015 – TORBA lub KUFER WĘDKARSKI. 
– potrzebujesz dużo różnych akcesoriów

W roku 2015 do każdego filtra BWT Protector 
mini C/R i H/R producent dokłada akcesoria 
wędkarskie (spławiki, gumy, błystki, woblery  
i wiele innych). Do każdego filtra zostanie do-
łożona losowo wybrana 1 szt.
Więcej

Hobby z BWT  
– wędkarstwo –  
promocje w 2015

http://www.instalreporter.pl
http://www.bwt.pl/pl/Promocje/Strony/default.aspx
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Na zlecenie spółki RWE, zrealizowane zostało 
badanie opinii publicznej na temat postrzega-
nia energii elektrycznej wśród Polaków. Jego 
wyniki pozwoliły stworzyć profil potencjalnego 
polskiego inwestora w panele fotowoltaiczne – 
potencjalnego polskiego prosumenta.
Co piąty badany (21%) przyznał, że byłby skłon-
ny zainwestować w panele fotowoltaiczne  
o wartości ok. 10 000 zł, zwłaszcza, gdyby inwe-
stycja zwróciła się w ciągu 5 lat. Podobnie 21% 
badanych było przeciwnych zainwestowaniu 
w takie urządzenie. 50% respondentów wska-
zało, że nie są zainteresowani taką inwestycją 
uzasadniając, że podyktowane jest to brakiem 
możliwości zainstalowania paneli lub wpływu na 
tego typu decyzję. Pozostałe 8% badanych nie 
potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.
46% zainteresowanych inwestycją w panele 
fotowoltaiczne deklaruje zarobki między 2501 
a 4000 zł netto w gospodarstwie domowym. 
Kolejne 21% potencjalnych prosumentów za-

rabia od 1501 do 2500 zł netto w przeliczeniu 
na dochód rodziny. Mniejszy udział w tej gru-
pie mają zainteresowani charakteryzujący się 
dochodem gospodarstwa domowego poniżej 
1500 zł netto (17%) oraz powyżej 4000 zł netto 
(także 17%)
Najbardziej skłonne do zakupu paneli PV byłyby 
osoby poniżej 29 roku życia (23%). Mniejsze zain-
teresowanie taką inwestycją cechuje osoby  
w przedziale wiekowym 30-39 lat (21%) oraz 
przekraczające 60 lat (21%). Pozostali potencjal-
ni inwestorzy w panele PV należą do grupy wie-
kowej 40-49 lat (18%) oraz 50-59 lat (17%).
Co ciekawe 81% potencjalnych inwestorów  
w panele fotowoltaiczne  wyraża skłonność do 
inwestycji w drodze leasingu, gdyby kosztowało 
to około 1000 zł rocznie i pozwalało zaoszczę-
dzić ponad 1000 zł na rachunku za energię elek-
tryczną w skali roku.
Inwestycja w panele PV mogłaby być rozwa-
żana głównie przez osoby zamieszkujące na 

obszarach wiejskich (51%), w miejscowościach 
do 20 000 mieszkańców (15%) oraz w miastach 
powyżej 200 000 mieszkańców (15%). Pozostałe 
32% respondentów skłonnych do inwestycji 
w panele fotowoltaiczne zamieszkuje miejscowo-
ści o poziomie zaludnienia do 50 000 mieszkań-
ców (8%) oraz do 200 000 mieszkańców (12%).
Jeśli natomiast chodzi o rodzaj budynku, który 
zamieszkuje potencjalny prosument to 59% ba-
danych wyrażających zainteresowanie zaku-
pem paneli fotowoltaicznych mieszka w domu 
jednorodzinnym, bliźniaku lub w zabudowie 
szeregowej. Pozostałe 41% mieszka w budynku 
wielorodzinnym lub bloku.
Poproszeni o wskazanie dwóch najważniejszych 
czynników przemawiających za nabyciem pa-
neli fotowoltaicznych, respondenci, na pierw-
szym miejscu stawiali możliwość obniżenia ra-
chunków za energię elektryczną. Wskazało na 
nią 57% badanych. Na drugim miejscu badani 
umieścili niezależność od firm produkujących 

energię (15%). Z kolei, na trzeciej pozycji znala-
zła się chęć czynnego udziału w ochronie śro-
dowiska, na którą wskazało 13% osób objętych 
badaniem. Ten czynnik częściej wybierała gru-
pa osób o dochodach powyżej 4000 zł netto  
w gospodarstwie domowym. Na kolejnym miej-
scu uplasował się wynikający z posiadania pa-
nelu wyższy status społeczny (5%). 1% badanych 
wskazał inny czynnik, a pozostali nie byli w stanie 
tego uczynić. 
Badanie omnibusowe zostało zrealizowane na 
terenie całej Polski przez TNS Polska w 2014 r., na 
reprezentatywnej próbie 1000 Polaków powyżej 
15 roku życia. Terminy „potencjalny prosument” 
oraz „potencjalny inwestor w panele fotowolta-
iczne” odnoszą się do respondentów, którzy na 
pytanie „Czy w ramach domowych inwestycji, 
kupiłby Pan/i panel fotowoltaiczny, pozwala-
jący na pozyskiwanie energii z promieniowana 
słonecznego wart ok 10 000 zł?”, odpowiedzieli 
twierdząco.

21% Polaków skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne

W dniach 10-14 marca br. cała branża spotka się 
we Frankfurcie na największych targach w branży 
klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, a także instala-
cji wodnych i sanitarnych. Producenci wyposażenia 
łazienek i instalacji wodno-sanitarnych zaprezentują 
nowatorskie rozwiązania i najnowszy design. W seg-
mencie techniki energetycznej i klimatyzacyjnej 

przedstawione zostaną ekologiczne i energooszczędne technologie: nowoczesne i innowa-
torskie systemy ogrzewania oraz klimatyzacji budynku, które zapewniają wykorzystywanie 
energii odnawialnej. W tym roku Polska jest Partnerem ISH 2015 (kliknij tutaj)
Przedstawicielstwo targów w Polsce przygotowało ciekawe ofertę na wyjazdy samolotowe  
(kliknij tutaj) i autokarowe (kliknij tutaj). 

Zbliżają się targi ISH

uwaGa! 
Dla wybierających się  

na Targi Ish do wygrania  
25 jednodniowych wejściówek 

(kliknij tutaj po więcej 
informacji)

Z dniem 01.01.2015 nastąpiły zmia-
ny w zarządzie spółki Lindab Sp.  
z o.o. Na funkcję prezesa zarządu  
i dyrektora krajowego Grupy Lin-
dab w Polsce został powołany do-
tychczasowy dyrektor ds. handlo-
wych – Piotr Wolak. Dotychczasowy 
prezes zarządu Kenneth Johnsson 
został odwołany w związku z wyko-
naniem swoich zadań w Polsce.

Zmiana  
w zarządzie  
Lindab

http://www.instalreporter.pl
http://targifrankfurt.pl/files/ISH Frankfurt/ISH-2015_PI partner-country Poland_gb.pdf
http://www.targifrankfurt.pl/online/wyjazd-targi-samolot-p-341.html
http://www.targifrankfurt.pl/online/wyjazd-targi-autokar-p-340.html
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/01/m_ish_2015_2.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/01/m_ish_2015_2.pdf
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Uchwalona 15.01.15 r. przez Sejm no-
welizacja „Prawa budowlanego” 
znosi pozwolenia na budowę domów 
jednorodzinnych, gdy ich budowa 
lub przebudowa nie jest uciążliwa dla 
sąsiadów. Nowe przepisy przyspieszają 
też wydawanie zgody na użytkowanie. 
Nowela Prawa budowlanego znosi wy-
móg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub przebudowę domu jed-
norodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy 
budynków, których obszar oddziaływa-
nia nie wykracza poza granice działki 
objętej inwestycją, czyli w sytuacji,  
w której dom nie jest uciążliwy dla sąsia-
dów. W takich przypadkach konieczne  
będzie jedynie zgłoszenie budowy  
z projektem budowlanym i dołączenie 
dokumentów wymaganych w trybie 
pozwolenia na budowę dla tego bu-
dynku. Starosta będzie miał 30 dni na 
ewentualny sprzeciw. 
Skrócono także czas oczekiwania na 
tzw. „milczącą zgodę na użytkowanie” 
(brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 
14 dni – w przypadku obiektów odda-
wanych do użytkowania na podstawie 
zgłoszenia. 
Nowela znosi ponadto obowiązek za-
łączania do projektu budowlanego 
oświadczeń o zapewnieniu energii, 
wody, ciepła i gazu oraz o warunkach 
przyłączenia do sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunika-
cyjnych oraz oświadczeń właściwego 
zarządcy drogi o możliwości dostępu 
do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg 
krajowych i wojewódzkich, dla któ-

rych takie uzgodnienia nadal będą 
konieczne). Spełnienie przez budynek 
warunków w zakresie podłączenia 
do mediów będzie weryfikowane na 
etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia 
robót budowlanych. 
Zlikwidowano też obowiązek zgłosze-
nia o zamierzonym terminie rozpoczę-
cia robót budowlanych. Do tej pory 
inwestor – na co najmniej 7 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia 
robót – musiał powiadomić nadzór bu-
dowlany. 
Nowelizacja rozszerza też katalog 
obiektów budowlanych, oddawanych 
do użytku na podstawie zawiadomie-
nia o zakończeniu budowy. Wśród nich 
znalazły się m.in.: warsztaty rzemieślni-
cze, stacje obsługi pojazdów, myjnie 
samochodowe, garaże do 5 stanowisk 
włącznie, obiekty magazynowe takie 
jak: chłodnie, hangary, wiaty, budynki 
kolejowe, takie jak: nastawnie, podsta-
cje trakcyjne, lokomotywownie, wago-
nownie, strażnice przejazdowe, myjnie 
taboru kolejowego, a także place skła-
dowe, postojowe i parkingi oraz stawy 
rybne. Obecnie rozpoczęcie użytko-
wania tych obiektów wymaga decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie. 
Wprowadzono też możliwość wystąpie-
nia z wnioskiem o umorzenie lub rozło-
żenie na raty opłaty legalizacyjnej za 
dokonanie samowoli budowlanej. 
W przypadku braków formalnych we 
wniosku o pozwolenie na budowę, 
organ administracji będzie musiał we-
zwać inwestora do ich uzupełnienia  
w ciągu 14 dni od dnia złożenia wnio-

sku. Do tej pory nie było wyznaczone-
go terminu na wezwanie do uzupełnie-
nia braków. 
Kolejna zmiana stanowi, że inwestor 
będzie mógł rozpocząć wszystkie ro-
boty budowlane na podstawie decyzji 
podlegającej wykonaniu, gdy nie ma 
innych stron postępowania. Chodzi 
o sytuację, gdy inwestor jest jedyną 
stroną postępowania o zatwierdzenie 
projektu budowlanego i udzielenie po-
zwolenia na budowę. 
Nowelizacja umożliwia budowę sieci 
elektroenergetycznych obejmujących 
napięcie nie wyższe niż 1 kV, sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych, bez 
konieczności pozwolenia na budowę, 
ale z koniecznością dołączenia do 
projektu budowlanego. Zniesiony zo-
stał obowiązek uzyskania zezwolenia 
na budowę w przypadku wszystkich 
instalacji, z wyjątkiem gazowych. 
Wśród inwestycji, które nie wymagają 
zezwolenia na budowę znalazły się też 
wszystkie oczyszczalnie ścieków do wy-
dajności 7,5 m3 oraz zbiorniki bezodpły-
wowe na nieczystości o pojemności do 
10 m3, zatoki parkingowe na drogach 
wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych oraz drogi wewnętrzne. 
W zakresie robót budowlanych,  
które nie będą wymagały pozwole- 
nia na budowę, posłowie dodali m.in.: 
remont obiektów budowlanych i ich 
przebudowę, remont i przebudowę 
urządzeń budowlanych, a także do-
cieplenie budynków o wysokości do 
25 m. 

Nowy 2015 rok Grupa Armatura rozpoczyna z impetem. Pomyślne 
sfinalizowanie procesu przejęcia Grupy Aquaform zapowiada duże 
zmiany w działalności firmy i stworzenie w pełni kompleksowej oferty 
wyposażenia łazienkowego. 
Dotychczas oferta Grupy Armatura obejmowała cztery główne seg-
menty produktów: armaturę sanitarną (w tym zarówno baterie łazien-
kowe, jak i kuchenne), armaturę wodną i gazową, grzejniki i armaturę 
c.o. oraz ceramikę sanitarną i meble łazienkowe. 
Przejęcie  firmy Aquaform, producenta asortymentu sanitarnego to 
kolejny krok w rozwoju struktur firmy i zwiększaniu kompleksowości pro-
ponowanego pakietu wyposażenia. Wprowadzenie nowych grup pro-
duktowych – kabin, parawanów nawannowych oraz wanien i brodzi-
ków akrylowych, a także rozszerzenie dotychczasowej grupy mebli  
o nowe serie pozwoli na opracowanie całościowej oferty, obejmującej 
niemal każdy z elementów, niezbędnych w łazienkowych wnętrzach. 

Grupa Armatura 
przejmuje Aquaform 

Zmiany w „Prawie budowlanym”

Firma AFRISO po raz dziesiąty otrzymała zaszczytny tytuł Gazeli Biz-
nesu. Gazela Biznesu świadczy o przynależności do liderów rodzi-
mego rynku. Każda nagroda potwierdzająca dynamiczny rozwój 
AFRISO jest dla firmy powodem do ogromnej satysfakcji i impulsem 
do dalszej wytężonej pracy nad utrzymywaniem takiego tempa, 
które czyni ją liderem, nie tylko w naszej branży, ale wśród polskich 
przedsiębiorstw.

AFRISO po raz 10 z rzędu  
w rankingu Gazel Biznesu

http://www.instalreporter.pl
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nic znajdujących się wewnątrz. Z kolei 
moc wężownic, a więc moc źródeł ciepła, 
które można do nich podłączyć, jest uza-
leżniona od czynników eksploatacyjnych  
i konstrukcyjnych. 

Porównanie wymienników 
wężownicowych i objętościowych  
typu zbiornik w zbiorniku

  Bartosz Kuźnik

  Wymienniki wężownicowe w zależności 
od potrzeb są montowane w układach  
z kotłem węglowym, kominkiem z płasz-
czem wodnym lub w układach z kolekto- 
rami solarnymi. 
Wydajność takiego wymiennika jest uzależ-
niona od dwóch podstawowych parame-
trów konstrukcyjnych: pojemności wodnej 
oraz mocy wężownicy lub wężownic. Po-
wszechnie w sprzedaży spotyka się urządze-
nia wyposażone w jedną, dwie lub trzy wę-
żownice, umożliwiające podłączenie tyluż 
samo źródeł ciepła. 

wymienniki wężownicowe

Moc grzewcza…
…wymienników wężownicowych jest uza-
leżniona od mocy wężownicy lub wężow-

Największą grupą wymienników do wytwarzania c.w.u. montowanych u klientów są 
wymienniki typu wężownicowego. Wykorzystanie z kolei wymiennika objętościowego typu 

„zbiornik w zbiorniku” daje wiele zalet w porównaniu 
z klasycznym wymiennikiem wężownicowym z jedną 
wężownicą. Wydajność c.w.u. dla obydwu rozwiązań 
jest porównywalna. Jednak stosując wymiennik 
„zbiornik w zbiorniku”, układ centralnego ogrzewania 
zostaje wyposażony niejako „przy okazji” w zbiornik 
buforowy. W perspektywie wieloletniego użytkowania 
staje się więc on zasadny ze względu na korzyści 
ekonomiczne związane z obniżeniem kosztów 
wytwarzania ciepła przez kocioł.

Wymienniki poziomy WGJ-g max z podwójną wężownicą w izolacji  
z czarnego styropianu 

Główny czynnik konstrukcyjny określający moc wężownicy to grubość ścian-
ki rury, z której jest wykonana. Przy tej samej długości wężownicy i powierzch-
ni można uzyskiwać większe moce wężownicy, zmniejszając grubości ścianek 
wężownicy. stąd czasem klienci zastanawiają się jak to możliwe, że dwa wy-
mienniki o tej samej pojemności i tej samej powierzchni mają różne moce wę-
żownic. Jest to możliwe. oczywiście wszystko musi być dokładnie policzone 
pod względem wytrzymałościowym i termodynamicznym. 

Wężownicowe wymienniki pionowe ciepłej wody  
serii Spiro 
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Moc wężownicy jest uzależniona także od pa-
rametrów eksploatacyjnych, w tym głównie 
od temperatury wody grzewczej podawa-
nej do wężownicy ze źródła ciepła. General-
nie podaje się moce wężownic dla tempera-
tury 60°C, 75°C i 80°C. Zasada jest taka, że im 
wyższa temperatura wody dostarczanej do 
wężownicy, tym moc wężownicy jest większa 
przy tej samej powierzchni i grubości ścianki. 
Oprócz temperatury wody zasilającej nieba-
gatelne znaczenie ma natężenie przepływu 
wody grzewczej, które można regulować za 
pomocą pompy obiegowej c.w.u.

zasada działania…
…wymienników wężownicowych jest bardzo 

prosta. Woda grzewcza przepływając przez 
wężownicę, oddaje ciepło wodzie użytko-
wej wewnątrz zbiornika i woda użytkowa zo-
staje podgrzewana do odpowiedniej tem-
peratury.
Wymiennik wężownicowy ma pewne niedo-
skonałości związane z ideą przemiany cie-
pła realizowanej w takim wymienniku i samą 
konstrukcją wężownicy. Wymiennik taki jest 
wymiennikiem przeciwprądowym. Ozna-
cza to, że woda zimna trafia do zbiornika od 
dołu, woda grzewcza do wężownicy wpływa 
od góry wężownicy i przepływa w dół. I jako 
taki cechuje się wysoką sprawnością. Jednak 
praktyka inżynierska i eksploatacyjna wyka-
zuje, że najefektywniejsza wymiana ciepła 

zachodzi mniej więcej do połowy 
wysokości wężownicy. W dolnej 
części wężownicy woda grzewcza 
ma już zbyt niskie parametry, aby 
efektywnie podgrzewać wodę 
użytkową. 

wymiennik typu  
„zbiornik w zbiorniku”

Tych niedoskonałości nie mają 
wymienniki objętościowe c.w.u., 
zwane potocznie wymiennikami 
typu „zbiornik w zbiorniku”.  
Nie tylko mają większą wydajność 
z mniejszej pojemności, ale łączą 
w sobie funkcję podgrzewania 
c.w.u. oraz zbiornika buforowego. 

Budowa urządzenia…
…jest niezwykle prosta. W zbior-
niku zewnętrznym zamontowany 
jest zbiornik wewnętrzny do ogrze-
wania c.w.u. Zbiornik zewnętrz-
ny jest zbiornikiem buforowym 

wyposażonym najczęściej w dodatkową wę-
żownicę stalową oraz mufę do mocowa-
nia grzałki. Zbiornik wewnętrzny wyposażo-
no w przyłącza do doprowadzania zimnej 
wody użytkowej z instalacji, cyrkulacji oraz 
poboru c.w.u. W zbiorniku wewnętrznym cza-
sem jest umieszczana dodatkowa wężowni-
ca do podłączenia np. do kotła gazowego, 
co wydatnie wspomaga proces wytwarza-
nia c.w.u. 

objętościowe podgrzewanie wody
W takich wymiennikach podgrzewanie c.w.u. 
następuje w sposób objętościowy, czyli od 
zewnątrz do środka. Mówiąc innymi słowy 
woda kotłowa znajdująca się w części bu-
forowej ogrzewa wodę użytkową w zbior-
niku wewnętrznym, omywając zbiornik we-
wnętrzny dookoła. Wydajność takiego 
układu – przeliczając na jednostkę pojemno-
ści zbiornika – jest dużo większa w porówna-
niu z klasycznym wymiennikiem wężownico-
wym choćby z tego względu, że zazwyczaj 
objętość części buforowej jest dużo większa 
aniżeli pojemność zbiornika do wytwarza-
nia c.w.u. Więc zapas ciepła zgromadzony 
w wodzie tzw. buforowej pozwala na to, że 
poza sezonem grzewczym jednorazowe na-
grzanie wody w części buforowej może wy-
starczyć na przynajmniej dwukrotne ogrzanie 
całej objętości wody w zbiorniku wewnętrz-
nym do c.w.u. A w razie konieczności moż-
na wodę w części buforowej dogrzać grzał-
ką elektryczną lub za pomocą innego źródła 
podłączonego do wężownicy znajdującej się 
w dolnej części zbiornika buforowego.
Z kolei w sezonie grzewczym, dzięki konstruk-
cji umożliwiającej omywanie zbiornika we-
wnętrznego przez wodę kotłową, woda użyt-
kowa nagrzewa się dużo szybciej aniżeli  
w klasycznym wymienniku wężownicowym. 

Woda kotłowa ma zazwyczaj od 65 do 75°C. 
Zbiornik wewnętrzny c.w.u. nie zajmuje wię-
cej niż połowę objętości części buforowej. 
Zatem prawie cały znajduje się w polu wyso-
kiej temperatury bufora, co powoduje dużą 
efektywność wytwarzania c.w.u. 
Tyle o zaletach. Wymiennik „zbiornik w zbior-
niku” ma również pewne ograniczenia eks-
ploatacyjne. Otóż musi być on zamontowa-
ny w taki sposób, aby w okresie letnim nie 
było konieczności ogrzewania całego ukła-
du centralnego ogrzewania w celu przygoto-
wania c.w.u. To z kolei oznacza, że układ musi 
być wyposażony w zawory umożliwiające 
odłączenie bufora od całej instalacji central-
nego ogrzewania. Ponadto sceptycy twier-
dzą, że w praktyce okazuje się, że do „wypro-
dukowania” około 80 litrów c.w.u. w zbiorniku 
wewnętrznym trzeba zagrzać około 220 li-
trów wody w części buforowej. Jednak jeże-
li odpowiednio umiejętnie zbilansuje się cały 
układ do okazuje się, że nie jest to prawda.

wymienniki wężownicowe kontra  
objętościowe

Wymienniki wężownicowe są produkowane 
najczęściej w pojemnościach 150, 200, 250, 
300, 400, 500, 700 i 1000 l. Praktyka wykazuje, 
że najbardziej popularne są pojemności od 
150 do 300 litrów. 
Wymienniki typu „zbiornik w zbiorniku” są 
budowane najczęściej w pojemnościach 
300/80, 400/120, 500/140, 700/160. Pierwsza 
cyfra oznacza teoretyczną pojemność wod-
ną części buforowej, druga cyfra to pojem-
ność części do wytwarzania c.w.u. W prakty-
ce jest tak, że część buforowa ma mniejszą 
pojemność od podawanej w nazwie handlo-
wej. Ponieważ jest pomniejszona o pojem-
ność zbiornika do wytwarzania c.w.u.Wymiennik WGJ-B multi (zbiornik w zbiorniku) 
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Porównując wymiennik typu „zbiornik  
w zbiorniku” 300/80 z wymiennikiem o po-
jemności 300 litrów wyposażonym w dwie 
wężownice, okaże się, że sumaryczna wy-
dajność wymiennika z dwiema wężowni-
cami jest wyższa. Jednak należy pamiętać 
o tym, że najczęściej wymienniki z dwiema 
wężownicami są podłączane na stałe do 
kotła węglowego oraz do drugiego źródła, 

które działa okresowo. Dlatego takie porów-
nanie w praktyce może nie dać miarodaj-
nych efektów.
Wykorzystanie wymiennika objętościowe-
go typu „zbiornik w zbiorniku” daje wiele za-
let w porównaniu z wykorzystaniem klasycz-
nego wymiennika wężownicowego z jedną 
wężownicą. 
Wydajność c.w.u. dla obydwu rozwiązań jest 

porównywalna. Jednak stosując wymien-
nik „zbiornik w zbiorniku” układ centralnego 
ogrzewania zostaje wyposażony niejako  
„przy okazji” w zbiornik buforowy. 
Co w dłuższej perspektywie wieloletniego 
użytkowania staje się ekonomicznie zasadne 
ze względu na korzyści ekonomiczne związa-
ne z obniżeniem kosztów wytwarzania ciepła 
przez kocioł.  

Porównanie na konkretnym przykładzie 2 wymienników: 
300-litrowy wężownicowy i „zbiornik w zbiorniku” 300/80 l
Porównamy dla przykładu wymien-
nik wężownicowy z jedną wężowni-
cą o pojemności 300 litrów z wymienni-
kiem „zbiornik w zbiorniku” o pojemności 
300/80 – obydwa urządzenia będące  
w ofercie ZUG ELEKTROMET.
Same pojemności niewiele mówią.  
Zatem, aby porównać wymienniki wę-
żownicowe i objętościowe posłużymy się 
wskaźnikiem wydajności w postaci ilości 
dostępnej c.w.u. w ciągu godziny. Przyj-
miemy, że do ogrzania 100 litrów c.w.u. 
w ciągu godziny od temperatury 15°C 
do 55°C potrzeba dostarczyć około 5 kW 
ciepła, co jest zgodne z prawdą. 

w przypadku wymiennika wężowni-
cowego z jedną wężownicą o pojem-
ności 300 litrów, aby mógł on dyspono-
wać tymi 300 litrami w ciągu godziny, 
musi być wyposażony w wężownicę  
o mocy około 15 kW. Wtedy wydajność 
wymiennika będzie rzeczywiście wyno-
siła 300 litrów/godzinę. Większość do-
stępnych na rynku wymienników z jedną 
wężownicą o pojemności 300 litrów ma 

wężownicę o mocy od 20 do 40 kW  
(w zależności od temperatury wody za- 
silającej i grubości ścianki wężownicy  
i powierzchni wężownicy), zatem ich wy-
dajność cieplna (z uwzględnieniem strat 
poprzez ocieplenie) może wynosić od 
300 do 550 litrów c.w.u./godzinę. Niektó-
rzy producenci podają wydajność nawet 
ponad 800 litrów/godzinę z pojemno-
ści 300 litrów i przy mocy wężownicy oko-
ło 22 kW, uzyskiwanej przy temperaturze 
wody zasilającej 80°C. Problem w tym, że 
mało który użytkownik w czasie sezonu 
grzewczego eksploatuje kocioł z takimi 
nastawami. Zatem uzyskanie tak wysokiej 
wydajności wydaje się mało realne. 
Wróćmy do porównania. 

Bufor 300/80, czyli zbiornik w zbiorniku 
o pojemności części buforowej 220 li-
trów i części do wytwarzania c.w.u.  
80 litrów może (przy tych samych pa-
rametrach wody zasilającej jak w przy-
padku wymienników z wężownicą) 
osiągnąć wydajność rzędu od 500 do 
600 litrów c.w.u./godzinę. A więc wydaj-

ność porównywalną z wymiennikiem 
wężownicowym, ale przy prawie czte-
rokrotnie mniejszej pojemności zbiornika 
do wytwarzania c.w.u. Powyższy przy-
kład pokazuje, że przeliczając na jed-
nostkę pojemności zbiornika wymiennik 
typu „zbiornik w zbiorniku” z pojemno-
ści 80 litrów uzyskuje wyższą wydajność 
niż klasyczny wymiennik z jedną wę-
żownicą o pojemności 300 litrów. Suma-
ryczna wydajność dla urządzenia jest 
podobna. Na korzyść urządzenia typu 
„zbiornik w zbiorniku” przemawia rów-
nież fakt, że poza porównywalną suma-
ryczną wydajnością mamy przy oka-
zji w układzie centralnego ogrzewania 
już zbiornik buforowy ciepła. I po do-
kładniejszym obliczeniu okazałoby się, 
że do podgrzania takiej ilości ciepłej 
wody użytkowej zużycie paliwa w kotle 
będzie dużo mniejsze aniżeli przy zasto-
sowaniu wymiennika wężownicowego. 
W perspektywie całości zwiększone na-
kłady inwestycyjne na wymiennik typu 
„zbiornik w zbiorniku” wydają się więc 
ekonomicznie uzasadnione. 

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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niedawna stanowiły tereny rolnicze.  
Ze względu na obszar chroniony właściciel 
posiadłości dostał zezwolenie na jej budo- 
wę pod warunkiem zrekultywowania gleby  
i przywrócenia terenu do stanu poprzedzają-
cego intensywne rolnictwo. W związku z tym 
inwestor w roku 2006 zdecydował się na zale-
sienie nieruchomości poprzez posadzenie  
71 000 sześcioletnich drzew. 
Villa Kogelhof jest budynkiem jednoro-
dzinnym o powierzchni 715 m2. Na pierw-
szy rzut oka uwagę przykuwa ciekawa bry-
ła budynku, który unosi się na słupach nad 
powierzchnią ziemi. W tej części znajdu-
je się pokój dzienny, kuchnia, sypialnie, ła-
zienka oraz patio. Ciekawym rozwiązaniem 
było również zbudowanie części podziem-
nej budynku, w której znajduje się garaż (dla 
6 samochodów), łazienka, biuro oraz po-
mieszczenie gospodarcze. Wykopanie pro-
stokątnego stawu znajdującego się w bez-
pośrednim sąsiedztwie obiektu wymagało 
usunięcia ok. 70 000 m3 ziemi.

Villa Kogelhof  
– samowystarczalna 
energetycznie  
perła architektury

  Villa Kogelhof została nominowana do 
jednej z najważniejszych nagród w dziedzi-
nie architektury – Mies van der Rohe Award 
2015. Do tej pory obiekt został już doceniony 
nagrodami: Architizer A+ Award, AIT Award, 
ARC13 Architecture Award. Nieruchomość 
Kogelhof otrzymała również nagrodę FIABCI 
Prix d’Excellence Award w kategorii Zrówno-
ważony Rozwój & Budownictwo Mieszkalne. 
Villa Kogelhof jest piękną rezydencją powsta-
łą w Komperland w Holandii w 2013 roku. Bu-
dynek nie wywiera żadnego negatywnego 
wpływu na otaczające go środowisko. Nieru-
chomość o powierzchni 25 ha, na której znaj-
duje się willa położona jest na terenach sta-
nowiących połączenie regionalnych stref 
ekologicznych kraju. Grunty wokół willi do 

W jakim kierunku pójdzie przyszłość budownictwa? 
Wszystko wskazuje na to, że definitywnie wstąpi ono na 
ścieżkę związaną z wysoką efektywnością i oszczędnością 
energii. miejmy nadzieję, że już wkrótce domy o niemal 
zerowym zużyciu energii, wykorzystujące do jej produkcji 
technologie odnawialnych źródeł energii, staną się 
popularne. Tymczasem warto przyjrzeć się „domom  
z przyszłości”, które funkcjonują już dziś. Doskonałym 
przykładem takiego obiektu jest Villa Kogelhof.

http://www.instalreporter.pl


Tym co wyróżnia Villę Kogelhof spośród in-
nych ciekawych pod względem architekto-
nicznym obiektów jest jej samowystarczal-
ność. Obiekt jest neutralny energetycznie. 
Dzięki połączeniu kilku technologii produku- 
je wystarczającą ilość energii elektrycznej  
i ciepła dla potrzeb mieszkańców. Za produk-
cję energii elektrycznej odpowiedzialne są 
panele fotowoltaiczne zlokalizowane na da-

chu, w planach jest również 
zbudowanie turbiny wiatrowej. 
Ogrzewanie zapewnia po-
wietrzna pompa ciepła.  
Za produkcję ciepłej wody 
użytkowej odpowiada nato-
miast kocioł na biomasę, która  
w przyszłości pozyskiwana bę-
dzie z drzew zlokalizowanych 
na terenie posiadłości. Fasa-
da budynku od sufitu do pod-
łóg zbudowana jest ze szkła, 
wewnętrzną warstwę stano-
wią rolety odbijające świa-
tło słoneczne. Obiekt wypo-
sażony jest w centralny system 
wentylacyjny.
Dzięki połączeniu energoosz-
czędnego budownictwa oraz 
kilku technologii odnawialnych 
źródeł energii możliwe było 
stworzenie autonomicznego 
budynku, samowystarczalne-
go energetycznie, który po-
nadto nie wywiera negatyw-
nego wpływu na środowisko.  
Wdrażany w Polsce program 
NFOŚiGW „PROSUMENT” otwie-
ra przed inwestorami nowe 
możliwości. Dofinansowa-
nie pomp ciepła w połącze-
niu z fotowoltaiką powoduje, 

że technologie te są bardziej dostępne. Być 
może oznacza to, że już wkrótce samowystar-
czalne energetycznie obiekty takie jak Villa 
Kogelhof będą powstawać również w Polsce.

Źródło: PORT PC na podstawie  
www.archdaily.com

Fot. Jeroen Musch  
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re zapobiegają przepływowi ścieków przez 
osadnik na zasadzie tzw. „krótkiego spię-
cia”. Zjawisko polega na tym, że pomię- 
dzy ściekami dopływającymi z budynku,  
a tymi  znajdującymi się w zbiorniku wystę-
puje różnica temperatury, a więc również 
gęstości. Skutkuje to tym, iż cieplejsze ścieki 
mogą przepłynąć z dopływu do odpły- 
wu bez zmieszania ze ściekami w zbiorniku  
i co za tym idzie, wymaganego przetrzyma-
nia w osadniku gnilnym. Osadnik wyposa-
żony w przegrody nie pozwala na dopro-
wadzenie do tego zjawiska, umożliwiając 
jednocześnie odpowiedni stopień sedymen-
tacji zanieczyszczeń znajdujących się w ście-
kach. Podczas doboru osadnika warto do-
wiedzieć się również o możliwe, maksymalne 
przykrycie gruntem. Jeśli będzie ono zbyt 
małe np. 0,5 m to prawie pewna będzie ko-
nieczność montażu pompowni ścieków,  
a zwierciadło ścieków w osadniku może znaj-
dować się powyżej głębokości przemarza-
nia i wówczas możliwe jest powstanie war-
stwy lodu wewnątrz zbiornika. Przy płytkim 
montażu osadnika można dodatkowo zabez-

Bez awarii, ale trzeba przestrzegać kilku zasad montażu 

Zima niestraszna 
przydomowym oczyszczalniom ścieków 

  mikołaj Rogasik, mariusz Piasny

  Temperatura ścieków

Temperatura dopływających do oczyszczal-
ni ścieków bytowych wynosi kilkanaście,  
a czasami nawet w okolicy 20oC, natomiast 
temperatura ścieków w zbiorniku utrzymuje 
się na poziomie około 10°C. Zarówno w osad-
niku gnilnym oczyszczalni drenażowej, jak  
i w zbiorniku oczyszczalni pełnobiologicznej 
zachodzą procesy prowadzące do podnie-
sienia temperatury ścieków.

Flora bakteryjna

Równocześnie ze spadkiem temperatury ro-
śnie rozpuszczalność niezbędnego do ży-
cia bakterii tlenu – jest to dobra wiadomość 
dla użytkowników biologicznych oczyszczal-
ni ścieków. Mimo możliwości częściowego 

obniżenia ilości bakterii w zbiorniku podczas 
okresu zimowego, ich metabolizm będzie 
funkcjonował dzięki obecności dobrze roz-
puszczonego w ściekach tlenu. Aby doszło 
do sytuacji całkowitego zatrzymania proce-
sów wywoływanych przez bakterie w wyni-
ku obniżenia się temperatury, musiałaby ona 
spaść przynajmniej do kilku stopni Celsjusza. 
Jak już wyżej opisano, taka sytuacja nie ma 
miejsca w poprawnie pracującej oczyszczal-
ni ścieków. Oczywiście w przypadku oczysz-
czalni drenażowych należy pamiętać o sto-
sowaniu odpowiednich preparatów zgodnie 
z zaleceniami producenta.

zbiornik oczyszczalni

Podczas doboru i zakupu zbiornika oczysz-
czalni przydomowej należy zwrócić uwa-

gę na jego konstrukcję. Istotnym elementem 
zbiornika – szczególnie ważnym zimą – są 
przegrody, deflektory lub inne elementy, któ-

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków zainstalowane w gospodarstwach domowych pozbawionych 
dostępu do kanalizacji zbiorczej mają za zadanie pracować przez cały rok, niezależnie od pory roku czy też 
temperatury zewnętrznej. Wielu potencjalnych inwestorów oraz użytkowników oczyszczalni – przy okazji 
jej zakupu lub już podczas korzystania – zastanawia się nad jej skutecznością i bezpieczeństwem w okresie 
zimowym. Jako doświadczeni instalatorzy oraz serwisanci możemy takich klientów uspokoić. Jeżeli bowiem 
oczyszczalnia – drenażowa czy też pełnobiologiczna – została prawidłowo zainstalowana, wówczas nie 
powinna stanowić najmniejszych powodów do zmartwień.

Podczas montażu osadnika trzeba pamiętać  
o odpowiednim przykryciu gruntem zgodnie  
z wytycznymi producenta, tak jednak, aby zwierciadło 
wody było poniżej strefy przemarzania gruntu

http://www.instalreporter.pl
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gu. W celu ochrony rurociągów należy usta-
wić rurę tłoczącą ze spadkiem w kierunku 
przepompowni oraz nie stosować zaworów 
przeciwzwrotnych.

układ rozsączania

Układ rozsączania, podobnie jak inne ele-
menty przydomowej oczyszczalni musi zo-
stać przykryty odpowiednią warstwą gruntu 
głównie ze względu na przemarzanie. 
Większość systemów rozsączających zabez-
piecza się geowłókniną przed zanieczyszcze-
niem wnętrza np. rur lub skrzynek rozsącza-
jących, jednak materiał ten także stanowi 
dodatkowe zabezpieczenie przed niską tem-
peraturą. Ścieki dopływające do układu 
rozsączającego mają temperaturę około 
6-10°C, jednak praca oczyszczalni drenażo-
wej oparta jest nie tylko na zatrzymaniu za-
nieczyszczeń w zbiorniku, ale również na do-
czyszczeniu w gruncie poprzez żyjące w nim 
bakterie. Zbyt płytko umieszczony drenaż bę-
dzie dostarczał podczyszczone w osadniku 
ścieki do wychłodzonej warstwy gruntu,  
w której nastąpiło znaczne obniżenie meta-
bolizmu bakterii. Taka sytuacja może prowa-
dzić do wydobywania się nieprzyjemnych 
zapachów z oczyszczalni. Układ rozsączają-
cy powinien być zakopany minimum około 
50-60 cm pod powierzchnią terenu – w zależ-
ności od głębokości przemarzania gruntu na 
danym terenie.
Aby proces doczyszczania ścieków w grun-

cie następował prawidłowo, to każdy układ 
rozsączania musi być wyposażony w wenty-
lację. Jego montaż powinien być tak wyko-
nany, aby otwory znajdywały się na wysoko-
ści umożliwiającej przepływ powietrza nawet 
w momencie, gdy na terenie działki zalegać 
będzie pokrywa śnieżna. Wysokość ta będzie 
się różnić w zależności od lokalizacji i warun-
ków pogodowych. W przypadku oczyszczal-
ni pełnobiologicznych, gdzie całość oczysz-
czania zachodzi w zbiorniku, a oczyszczone 
ścieki kierowane są do układu rozsączania, 
to taki układ, niezależnie od tego czy są to 
skrzynki rozsączające, pakiety, tunele czy 
studnie chłonne, również powinien być wy-
posażony w kominek wentylacyjny w celu 
wywołania prawidłowego przepływu powie-
trza w całym układzie.

Kopiec filtracyjny

Kiedy ze względu na np. wysoki poziom 
wody gruntowej trzeba wykonać kopiec  
filtracyjny w taki sposób, aby znajdujący się 
w nim układ rozsączania był zabezpieczony 
przed wpływami niskiej temperatury. New- 
ralgicznym punktem przy tego typu ukła- 
dzie może być przewód tłoczny, który musi  
w pewnym miejscu zacząć biec w górę. Naj-
lepiej wykonać ten element już w kopcu, aby 
nie wypłycać rury tłocznej, narażając ją na 
niską temperaturę. Miejsca szczególnie nara-
żone na przemarzanie należy dodatkowo za-
bezpieczyć.  

pieczyć jego górną część warstwą odporne-
go na wilgoć styropianu o grubości 5-10 cm. 
Podczas samego montażu zbiornika należy 
zwrócić uwagę na to, aby pokrywy były usy-
tuowane w taki sposób, by również w okre-
sie zimy, kiedy otaczająca je ziemia będzie 
zmarznięta, możliwe było ich otwarcie. Może 
to być konieczne np. w celach serwisowych 
lub niezbędne w przypadku wywozu osadu 
zgromadzonego w osadniku. 

Rurociągi

Głębokość ułożenia rurociągów kanaliza-
cji zewnętrznej jest bardzo mocno zdetermi-
nowana głębokością zakończenia instalacji 
wewnętrznej, jednakże zazwyczaj zagłębie-
nie rurociągów jest wystarczające, aby jej 
przykrycie zapewniło bezpieczeństwo przed 
przemarzaniem. Niestety niekiedy troska  
o ten aspekt zostaje przesadzona i rura od-
pływowa z budynku ułożona jest bardzo głę-
boko np. pod ławą fundamentową. Taka sy-
tuacja bardzo komplikuje dobór i montaż 
systemu oczyszczania ścieków. Bezwzględnie 
potrzebne są wówczas przepompownie.  
Jednak głębokość ułożenia rurociągów to 
nie jedyny aspekt montażowy, o którym nale-
ży pamiętać; kolejnym jest staranność wyko-
nania odpowiednich spadków rur. Ścieki mu-
szą swobodnie spływać, gdyż w wyniku zbyt 
małych spadków może dochodzić do gro-
madzenia się w rurach zanieczyszczeń i ście-
ków. Przy równoczesnym płytkim przykryciu 
rurociągów szybko dojdzie do wychłodzenia 
ścieków i w skrajnych przypadkach doprowa-
dzić to może do pęknięcia rurociągu. Płytko 
ułożony rurociąg trzeba dodatkowo zabez-
pieczyć izolacją termiczną.

Pompownia

Jeżeli potrzeba podniesienia ścieków na 
wyższy poziom, wtedy stosuje się pompow-
nie przed lub za zbiornikiem przydomowej 
oczyszczalni. Należy pamiętać o tym, że i ten 
element  systemu ma za zadanie pracować 
przez cały rok. Dlatego też należy przewi-
dzieć taki układ, który m.in. zapobiegnie za-
trzymaniu ścieków w rurociągu po zakończe-
niu pompowania. Mogłoby to doprowadzić 
do zamarznięcia ścieków wewnątrz rurocią-

Jak widać w powyższym artykule, bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przy-
domowej oczyszczalni ścieków w okresie zimowym mają wszystkie czynności 
poprzedzające użytkowanie systemu, czyli odpowiedni dobór i montaż systemu. 
Jeśli zbiornik i układu rozsączania zostaną zainstalowane właściwie – zgodnie  
z wytycznymi danego producenta i ogólnymi zasadami prac ziemnych – nie po-
winna nastąpić żadna awaria systemu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest 
ściśle związana z egzystencją człowieka, więc powinna pracować bezawaryj-
nie przez 365 dni w roku. 

W oczyszczalniach pełnobiologicznych, w których 
całość oczyszczalnia zachodzi w zbiorniku,  
a oczyszczone ścieki kierowane są do układu 
rozsączania, to taki układ również powinien być 
wyposażony w kominek wentylacyjny w celu 
wywołania prawidłowego przepływu powietrza  
w całym układzie

http://www.instalreporter.pl
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przewodu tłocznego ma natomiast średni-
cę DN80. Ecolift XL dostępny jest z pompami 
o mocy 1,4-4,5 kW, które pracują w trybie S 1 
lub S 3.  

zabudowa na zewnątrz budynku 

Urządzenie Ecolift XL może zostać zabudo-
wane na zewnątrz budynków, co stanowi 
dużą zaletą, gdy trzeba zaoszczędzić prze-
strzeń użytkową w budynku. Ponadto montaż 
na zewnątrz pozwala uniknąć hałasów pra-
cującej pompy oraz zapobiega rozprzestrze-
nianiu się nieprzyjemnych zapachów pod-
czas prac konserwacyjnych. Studzienka,  
w której zintegrowane jest urządzenie Ecolift XL 
wykonana jest z wysokiej jakości polietylenu, 
odpornego na wrastanie korzeni oraz dzia-
łanie wody gruntowej do głębokości 3 me-
trów. Niewielka waga studzienki z tworzywa 
sztucznego ułatwia montaż.  

Przepompownia Ecolift XL  
– najkrótsza droga odwadniania 

  Anna Stochaj

  Zaletą  
urządzenia  
hybrydo- 
wego w po-
równaniu  
z klasyczny-
mi przepom-
powniami jest 

to, że w trybie 
normalnym  

Ecolift XL wykorzystuje 
naturalny spadek do kanału. Pompa załą-
czana jest tylko podczas przepływu zwrot-
nego, kiedy urządzenie tłoczy ścieki po-
przez pętlę przeciwzalewową. Dzięki temu 
nie tylko zmniejszają się koszty związane 
ze zużyciem energii, ale i koszty konserwa-
cji są wyraźnie niższe. Ponieważ urządze-
nie wykorzystuje spadek do kanału, zuży-
cie pomp jest duże niższe, nie dochodzi 
do przestojów w pracy w razie braku prą-
du oraz nie powstaje stały i uciążliwy hałas. 
Tym samym wzrasta komfort przebywania 
w pomieszczeniach mieszkalnych, biuro-
wych, szpitalach czy też domach opieki 

społecznej. Urządzenie Ecolift XL jest nie tyl-
ko niezawodne, bezpieczne i oszczędne, ale 
także charakteryzuję się różnorodnością za-
budowy zarówno w nowych budynkach, jak 
i remontowanych. W zależności od wymo-
gów budowlanych może bowiem zostać za-
budowane w betonie za pomocą odpo-
wiednich komponentów systemowych, bądź 
w studzience na zewnątrz budynków. Może 
również zostać ustawione samodzielnie przy-
kładowo za separatorem tłuszczu.

Bezpieczna praca

Urządzenie Ecolift XL ma jedną lub dwie kla-
py zwrotne, które zamykają się i blokują au-
tomatycznie podczas przepływu zwrotnego, 
dzięki czemu nie dochodzi do zalania budyn-
ku. Pneumatyczne rozpoznawanie poziomu 
oraz czujnik alarmowy dodatkowo zwiększa-
ją poczucie bezpieczeństwa. Do urządze-
nia można podłączać przewody odpływo-
we i dopływowe o średnicy DN 150, wyjście 

W ofercie firmy KeSSel pojawiło się nowe urządzenie Ecolift XL będące hybrydową 
przepompownią ścieków o zwiększonej wydajności do stosowania w zakładach 
przemysłowych oraz w domach wielorodzinnych.

Ecolift XL podłączony za separatorem tłuszczuEcolift XL zabudowany w ziemi

Więcej informacji na 
www.kessel.pl

przejdź
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  ogrzewanie

W instalacjach grzewczych i ciepłej wody 
doskonale odnajdują się kamery wyposażo-
ne w detektor o rozdzielczości 160x120 pixeli  
z zakresem pomiarowym do 350°C m.in.  
Testo 875-2i. Ogrzewanie budynków, ucieczki 
ciepła poprzez mostki cieplne, rozkład tem-
peratur na grzejnikach, tzw. podłogówka  
i diagnozowanie nieszczelności samych insta-
lacji z użyciem kamery termowizyjnej staje się 

W ogrzewnictwie, wentylacji, chłodnictwie, fotowoltaice… 

Kamery termowizyjne  
w zastosowaniu w instalacjach – testo 875i 

  maciej Pudelski

Nowa generacja kamer testo 875i to odpowiedź firmy Testo na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego  
w ostatnich latach. Potrzeba wykonywania zdjęć termowizyjnych o zwiększonych dokładnościach z wysoką rozdzielczością 
daje szanse na wykorzystanie kamer termowizyjnych jako urządzeń wielofunkcyjnych zarówno w budownictwie, jak 
i w przemyśle. Testo 875i to wysoka czułość termiczna (do 50mK), wbudowany aparat cyfrowy (testo 875-2i) i zakres 
pomiarowy do 350°C. W połączeniu z szerokokątnym obiektywem 32°x23° kamera pozwala na szybkie i precyzyjne 
wykrycie mostków cieplnych, przegrzań instalacji elektrycznych, jak też wycieków z ogrzewania podłogowego. 

1  Kamera termowizyjna testo 875i i przykładowe zastosowanie

2  Zastosowanie kamery termowizyjnej   
w ogrzewaniu podłogowym

http://www.instalreporter.pl
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naprawdę proste. W większości przypadków 
z pomocą narzędzia, czyli kamery termowi-
zyjnej, oprogramowania i podstawowej wie-
dzy użytkownika już po wstępnej diagnozie 
jesteśmy w stanie wykryć wycieki i zawilgo-
cenia spowodowane nieszczelnościami wy-
stępującymi w instalacjach.

wentylacja i klimatyzacja

Warto wiedzieć, że kamera termowizyjna 
od strony pomiarowej rejestruje rozkład pro-
mieniowania podczerwonego emitowane-
go przez każde ciało, którego temperatura 
jest wyższa od zera bezwzględnego i prze-
kształcenia go w światło widzialne. Zważa-
jąc na powyższe założenie musimy wziąć 
pod uwagę, iż w wentylacji medium po-
miarowym jest powietrze, którego rozkładu 
kamera nie jest w stanie uchwycić. Dopiero 
oddziaływanie powietrza na powierzchnię 
może być poddane pomiarowi i analizie. 
Powietrze rozchodzące się z nawiewników 
czy wentylatorów będzie widoczne dopiero 
na suficie lub ścianie w postaci nagrzanej 
lub wychłodzonej powierzchni. W pomia-
rach wentylacyjnych dość ciekawa wydaje 
się opcja pomiaru wilgotności oferowana 

przez kamery Testo. Dzięki możliwości wpro-
wadzenia do kamery dwóch parametrów: 
temperatury i wilgotności otoczenia (ręcz-
nie lub automatycznie za pomocą sondy 
radiowej), kamera kalkuluje wartość punk-
tu rosy dzięki czemu w prosty sposób na 
wyświetlaczu zostają zwizualizowane po-
wierzchnie narażone na powstawanie za-
wilgoceń i pleśni w przyszłości.

Chłodnictwo

W chłodnictwie kamery umożliwiają po-
miar: temperatury przegrzania, przechło-
dzenia, podzespołów instalacji, weryfikację 
stanu wypełnienia zbiorników, czy diagno-
stykę elektryki zasilającej układ. Przy tak 
szerokim zastosowaniu dobrze wykorzystać 
kamerę uniwersalną (np. testo 875-2i), któ-
ra dzięki mocnemu detektorowi, czułości 
termicznej <50mK i z wysokiej jakości opty-
ką wykonaną z germanu gwarantuje uzy-
skanie termogramu obiektu pomiarowego 
w doskonałej jakości, z precyzyjnie wy-
szczególnionymi elementami obrazu. Z dru-
giej strony należy szerzej spojrzeć na efek-
ty działania samej instalacji chłodniczej. 
Przy nieszczelnej izolacji termicznej, nawet 

3  Zastosowanie kamery termowizyjnej do sprawdzenia przepływu w grzejniku

4  Kamera pokazuje zawilgocenia 
naroży

5  Termowizja umożliwia sprawdzenie pracy  
systemu wentylacji

6  Instalacje chłodnicze

http://www.instalreporter.pl
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najlepsza instalacja nie będzie w stanie za-
pewnić nam idealnych – stałych parame-
trów temperaturowych, trzeba również za-
pewnić wsparcie ze strony profesjonalnie 
wykonanej izolacji termicznej samej chłod-
ni. Kamery termowizyjne pozwalają na 
szybką i prostą diagnostykę izolacji termicz-
nej ścian, podłóg i dachu hali. Wykrywają 
wszelkie błędy budowlane, nieszczelności, 
pęknięcia, których skutkiem jest powierzch-
niowa zmiana temperatury na badanych 

powierzchniach. Po takiej diagnostyce wy-
konanie modernizacji staje się dużo prost-
sze i skuteczniejsze.

Instalacje fotowoltaiczne

W przypadku fotowoltaiki termowizja znala-
zła zastosowanie do weryfikacji pracy całej 
instalacji fotowoltaicznej, przegrzewania po-
szczególnych ogniw, czy diod typu bypass. 
Z doświadczenia wiemy, że moduł fotowol-

taiczny jest tak mocny, jak najsłabsze z jego 
ogniw w segmencie. Po wykryciu wadliwego 
ogniwa serwisant jest w stanie znacznie szyb-
ciej usunąć defekt, co użytkownikom pozwa-
la na zaoszczędzenie dodatkowych kosztów 
wynikających z niesprawnej instalacji.  
Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę 
warunki środowiskowe, w których montowa-
na jest badana bateria. Zacienienie drze-
wami, uszkodzone ogniwo, śnieg, brud zale-
gający na ogniwach powoduje ich grzanie, 

zmniejszenie produkowanej energii i wystę-
powanie większych obciążeń, co przy dłuż-
szym czasie może powodować uszkodzenie 
ogniwam, a w konsekwencji całej baterii. 
Kamera testo 875i sprawa, że instalacja i od-
biór nowych baterii staje się znacznie łatwiej-
szy. Jednym rzutem oka możemy zaobserwo-
wać przegrzewające się ogniwa, co może 
być skutkiem mikropęknięć, uszkodzeń me-
chanicznych czy nieprawidłowego zlutowa-
nia poszczególnych podzespołów. 

7  Instalacje fotowoltaiczne

8  Diagnostyka instalacji elektrycznych

http://www.instalreporter.pl


Instalacje elektryczne 

W odniesieniu do energetyki i utrzymania ru-
chu głównym problemem stawianym przed 
użytkownikiem są przeciążenia instalacji, a co 
za tym idzie występowanie przegrzań związa-
nych z nadmiernym obciążeniem prądowym 

lub wysoką rezystancją występującą na ob-
wodach. Nierównomierne obciążenia, uszko-
dzenia izolacji czy zbyt wysokie natężenie prą-
du powoduje znaczące zmiany termiczne na 
instalacji, co może skutkować występowaniem 
awarii i przestojami pracy, a w konsekwencji 
generowaniem dodatkowych kosztów...  

Profesjonalne oprogramowanie niezbędnym 
elementem każdej kamery termowizyjnej
Znaczącym argumentem wybijają-
cym firmę Testo ponad konkurencję jest 
oprogramowanie IRSoft. Program ten 
łączy w sobie niezwykle prostą i intu-
icyjną obsługę, rozbudowany interfejs 
i szeroką funkcjonalność dzięki czemu 
zaspokaja oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających klientów. 

Co umożliwia IRsoft?
• Wyszczególnienie dowolnej ilości 
punktów na zapisanym zdjęciu, w tym 
również Coldspot/Hotspot
• Wykonanie histogramu i 5 linii profilu 
• Nakładanie obrazu termowizyjnego 
na obraz rzeczywisty
• Możliwość wprowadzania emisyjności 
i odbić dla całego zdjęcia, wybranej 
powierzchni i punktu
• Ręczna regulacja skali, limitów,  
izotermy
• Wykonanie raportu (10 pomocni-
czych formatów z możliwością edycji) 

Co więcej – corocznie firma Testo 
wprowadza i udostępnia do użyt-
ku swoim klientom aktualizację opro-
gramowania. Dzięki doświadczeniu 
zdobytemu podczas lat sprzeda-
ży, program charakteryzuje znaczą-
ca przejrzystość, intuicyjna i prosta 
obsługa, jak też bardzo rozbudowa-
ne menu. Do dyspozycji użytkowni-
ka przekazujemy w pełni funkcjonalny 
program, bez potrzeby dokupowa-
ni dodatkowych bardziej rozbudowa-
nych wersji. By wypróbować program 
– nic prostszego, na naszej stronie 
www.testo.com.pl udostępniliśmy do 
pobrania najnowszą wersję progra-
mu, pozostaje tylko pobrać go na 
swój komputer…
Wszystko to czyni kamery Testo unikal-
nymi narzędziami pomiarowymi, znaj-
dującymi zastosowanie w najbardziej 
wymagających gałęziach przemysłu, 
energetyki czy też budownictwa.

www.testo.com.pl
przejdź

Więcej o testo 875i
przejdź
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  Viessmann oferuje innowacyjną kon-
cepcję instalacji fotowoltaicznej z pompa-
mi ciepła, która pozwala maksymalnie wy-
korzystać bezpłatny prąd solarny i ciepło  
z gruntu, wody lub powietrza. Przykładowo,  
z 1 kWh prądu solarnego i 3 kWh energii 
cieplnej ze środowiska (np. z gruntu), pom-
pa ciepła może dostarczyć 4 kWh darmowej 
energii cieplnej do ogrzewania domu.
Gdy instalacja fotowoltaiczna dostarcza wię-
cej prądu niż wykorzystują odbiorniki w bu-
dynku, automatycznie załącza się pompa 
ciepła, która ogrzewa obiegi grzewcze lub 
ciepłą wodę użytkową. Jeśli w danym mo-
mencie budynek nie potrzebuje ogrzewania, 
ciepło może być magazynowane w zbiorni-
ku buforowym. W ten sposób, zmagazyno-
wane w ciągu dnia ciepło możne zostać wy-
korzystane do ogrzewania również w nocy. 
Kombinacja pompy ciepła Vitocal z instalacją 
fotowoltaiczną Vitovolt umożliwia włączenie 

Własna elektrownia słoneczna 
…dla pompy ciepła i innych urządzeń 

Kompletny 
pakiet systemu 
fotowoltaicznego 
dla domu jednorodzinnego

  Krzysztof Gnyra

Instalacja fotowoltaiczna (PV, FW) 
produkuje energię elektryczną 
z promieniowania słonecznego. 
Bezpłatny prąd solarny można 
wykorzystać do zasilania odbiorników 
energii elektrycznej w budynku  
(np. oświetlenie, urządzenia RTV  
i AGD), a jego nadmiar odprowadzić 
za wynagrodzeniem do publicznej 
sieci energetycznej. Nadmiar 
wyprodukowanej energii elektrycznej 
możemy również magazynować  
w akumulatorach i wykorzystać  
w okresie zwiększonego zapotrzebowania 
na energię elektryczną. Najwięcej 
korzyści z instalacji fotowoltaicznej 
uzyskuje się maksymalnie wykorzystując 
prąd słoneczny na własne potrzeby.

1  Koncepcja instalacji z wysokim wykorzystaniem darmowego prądu słonecznego  
na własne potrzeby
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do korzystania z prądu solarnego również in-
nych urządzeń, np. rekuperatora Vitovent 300-F, 
który sterowany jest przez regulator pompy. 

Regulator zabudowany w pompie 
ciepła

Regulator Vitotronic 200 WO1C, optymal-
nie steruje pracą pompy ciepła oraz innych 
urządzeń, tak aby maksymalnie wykorzystać 
darmowy prąd słoneczny na własne potrze-
by. W oparciu o dane pomiarowe i adapta-
cyjną logikę, określa czy i kiedy należy ocze-
kiwać zapotrzebowania na ciepło.  
W zależności od prognozowanego zapo-
trzebowania załącza się na ogrzewanie cie-
płej wody użytkowej, budynku lub chło-
dzenie pomieszczeń. Przy czym, zawsze 
realizowany jest priorytet wykorzystania prą-
du solarnego do zasilania domowych od-
biorników energii elektrycznej. Ilość prądu 
solarnego, którego nie zużyły domowe urzą-
dzenia elektryczne, mierzona jest przez licz-
nik energii i zgłaszana pompie ciepła. Na tej 
podstawie pompa ciepła wie, czy i ile prądu 

solarnego ma do dys-
pozycji w danej chwili. 
Regulator Vitotronic 
optymalizuje współ-
pracę pompy ciepła  
z instalacją PV. 
Uwzględnia przy tym 
wszystkie istotne para-
metry mające wpływ 
na możliwość maksy-
malnego wykorzysta-
nia własnego prądu: 
energię promieniowa-
nia słonecznego, ak-
tualne zużycie prądu 
w gospodarstwie do-

mowym, stan naładowania zbiornika cie-
płej wody użytkowej, zasobnika buforowego 
wody grzewczej, korzystanie z instalacji wen-
tylacyjnej i systemu chłodzenia. Vitotronic 
200 WO1C stosowany jest w pompach ciepła 
Vitocal, wykorzystujących ciepło z gruntu, 
wody i powietrza atmosferycznego. Niezależ-
nie od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, 
praktycznie każdy budynek możemy wypo-
sażyć w instalację fotowoltaiczną Vitovolt.
Dzięki zwiększeniu zużycia prądu solarnego 
na potrzeby własne wyraźnie wzrasta opła-
calność inwestycji w instalację fotowoltaicz-
ną. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu darmo-
wej energii elektrycznej rośnie opłacalność 
stosowania pomp ciepła.  

2  Regulator Vitotronic: wspomagana graficznie 
analiza instalacji fotowoltaicznej 

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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Polska Organizacja Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (PORT PC) została powołana 
cztery lata temu. Wybrany wówczas za-
rząd w ubiegłym tygodniu zakończył swoją 
kadencję. Nadeszła pora podsumowania 
dotychczasowych działań i zaplanowania 
kolejnych.

Od momentu powołania organizacji  
w styczniu 2011r. jej prężne działania po-
zwoliły na to, by już po roku działalności 
PORT PC została członkiem Europejskie-
go Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). 
Współpraca ta zaowocowała m.in. wpro-
wadzeniem do Polski Europejskiego Syste-
mu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp 
Ciepła EUCERT. Publikacje PORT PC „Wy-
tyczne Projektowania, Wykonania i Odbioru 
Instalacji z Pompami Ciepła” również cie- 
szą się popularnością. 

Obecnie w ramach PORT PC zrzeszonych 
jest ponad 50 członków zwyczajnych. Dzia-
łania organizacji wspiera 30 firm członkow-
skich, które obejmują całą branżę pomp 
ciepła w Polsce. Od początku działalności 
organizacja za główne cele wyznaczyła 
sobie zwiększenie jakości wykonywanych 
instalacji z pompami ciepła, rozpowszech-
nianie wiedzy na ich temat oraz stworzenie 
warunków do szybkiego i harmonijnego roz-
woju rynku tych urządzeń w Polsce. 

Podczas Walnego Zgromadzenia PORT PC, 
które odbyło się w pierwszej połowie stycz-
nia członkowie organizacji wybrali nowy za-
rząd. W jego skład wchodzą obecnie:  
prezes Paweł lachman, wiceprezes 

artur Karczmarczyk, wiceprezes adolf 
Mirowski, sekretarz Małgorzata smu-
czyńska, skarbnik Tomasz Tetłak oraz 
członkowie zarządu Marek Miara i Ja-
kub Koczorowski. W celu usprawnienia 
prac PORT PC zdecydowano się na zmianę 
dotychczasowej struktury organizacyjnej. 
Powołano pięć zespołów roboczych, 
podzielonych tematycznie na zespo-
ły ds.: jakości; szkoleń i certyfikacji; 
współpracy naukowej i międzynarodo-
wej; dolnych źródeł pomp ciepła oraz 
grupa robocza do spraw komunikacji  
i mediów.  

Przed organizacją kolejne wyzwania, w pla-
nach na rok 2015 r. m.in. wprowadzenie 
znaku EHPA Q w Polsce; wydanie komplekso-
wych wytycznych w zakresie wody grzewczej  
i wody użytkowej oraz wytycznych dotyczą-
cych odprowadzania kondensatu z pomp 
ciepła i kotłów kondensacyjnych. PORT PC 
planuje również przeprowadzenie kampa-
nii informacyjnej dotyczącej pomp ciepła.  
Kampania ma być skierowana bezpośred-
nio do klienta końcowego (właściciel domu 
jednorodzinnego). Ponadto wydane zostaną 
cztery poradniki o pompach ciepła (doty-
czące ograniczenia głośności pomp ciepła; 
pomp ciepła do c.w.u.; współpracy pomp 
ciepła z fotowoltaiką oraz poradnik pompy 
ciepła hybrydowe). 

Zachęcamy do obserwowania działań orga-
nizacji na stronie internetowej www.portpc.pl 
oraz poprzez funpage organizacji na face-
book’u https://www.facebook.com/PORTPC.
Źródło: PORT PC

 

Nowy zarząd PORT PC 
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W uproszczeniu beton zarysowany można 
utożsamiać ze strefą rozciąganą, a beton 
niezarysowany ze strefą ściskaną elementu 
żelbetowego. Zarysowanie betonu w stre-
fie rozciąganej jest naturalnym zjawiskiem. 
W większości przypadków rozwarcie rys nie 
przekracza 0,4 mm i nie wpływa na pracę  
i trwałość konstrukcji.
Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy cho-
dzi o dobór kotew, które służą do umocowa-
nia konstrukcji wsporczych czy zawiesi do ele-
mentu żelbetowego. Wspomniane powyżej 
mikropęknięcia w strefie zarysowanej w spo-
sób znaczący wpływają na wartość przeno-
szonych przez kotwę obciążeń wyrywających. 

Wśród kotew mechanicznych najczęściej 
spotykamy kotwy pierścieniowe, zwane tak-
że segmentowymi. Wykonanie mocowa-
nia polega na wywierceniu otworu i oczysz-
czeniu go. Następnie umieszcza się w nim 
kotwę i potem mocowany element. Do-
kręcenie dokonane za pomocą klucza dy-
namometrycznego powoduje rozwarcie 
pierścienia i utworzenie połączenia kształto-
wego z podłożem. Tego rodzaju kotwy sto-

sujemy do montażu profili ze stopką, ele-
mentów punktu stałego – płytek, zastrzałów, 
stopek montażowych, profili szynowych mo-
cowanych do ścian lub stropów (fot. 1 ).
W technice instalacyjnej w miejscach, gdzie 
rurociągi lub kanały wentylacyjne podwiesza-
my na prętach gwintowanych do stropu żel-
betowego, stosuje się stalowe tuleje z gwin-
tem wewnętrznym jako element mocujący 
zawiesie (fot. 2 ). Podczas wyboru tego rodza-
ju zakotwienia szczególnie istotny jest prawi-
dłowy montaż. Polega on na umieszczeniu  
kotwy w wywierconym wcześniej otworze,  
a następnie na rozbiciu elementu rozprężne-
go znajdującego się wewnątrz tulei, co spo-
woduje zamocowanie kotwy. Najlepiej zrobić 
to za pomocą osadzaka do tulei rozprężnych. 

Techniki kotwienia 
w podwieszeniach instalacji

  lidia Pietraszkiewicz

  najczęściej występujące rodzaje  
podłoża to:
- beton, żelbet: ściany i stropy betonowe, be-
tonowe elementy konstrukcyjne np. dźwiga-
ry lub słupy hal;
- stalowe elementy konstrukcji budowli;
- mury z elementów ceramicznych lub gazo-
betonowych;
- drewniane elementy konstrukcyjne.

Beton, żelbet… 

…to obecnie najczęściej spotykany materiał 
budowlany. Jest bardzo trwały, nie ulega ko-
rozji, łatwo daje się kształtować. Charaktery-

zuje się dużą wytrzymałością na ściskanie.
W praktyce projektowej z reguły pomija się 
wytrzymałość betonu na rozciąganie i przyj-
muje się, że beton tego typu obciążeń nie 
przenosi. Idea pracy elementu żelbetowego 
polega na tym, że w miejscach pojawienia 
się naprężeń rozciągających umieszcza się 
odpowiednią ilość stalowego zbrojenia i to 
właśnie pręty zbrojeniowe przenoszą te na-
prężenia.
W ramach opisywanej kategorii wyróżnia się 
pojęcie betonu zarysowanego i niezarysowa-
nego. Nie należy tych pojęć mylić z ubytka-
mi i uszkodzeniami betonu spowodowanymi 
jego wiekiem lub erozją.

Stałe dążenie do poprawy jakości życia znacząco wpływa na rozwój 
budownictwa. Oczekuje się, że nowo powstające lub rewitalizowane 
obiekty budowlane jako środowisko życia będą komfortowe, ekonomiczne 
w użytkowaniu i proekologiczne. Przekłada się to na powstawanie 
coraz bardziej zaawansowanych systemów instalacyjnych w budynkach. 
Jednocześnie rynek materiałów budowlanych, chcąc sprostać wymogom 
inwestorów, dostarcza nowych rozwiązań materiałowych, co z kolei stawia 
przed instalatorami wyzwania dotyczące sposobów montażu.
Podwieszenie ciągów instalacyjnych w różnego rodzaju budowlach 
warunkuje rodzaj podłoża, do którego możemy przymocować rurociągi, 
kanały wentylacyjne czy trasy kablowe.

Kotwy do betonu dzielimy na:
- kotwy mechaniczne – rozprężne, 
gdzie poprzez rozparcie elementu 
kotwiącego podczas montażu uzy-
skujemy połączenie kształtowe  
z podłożem;
- kotwy chemiczne – wklejane, któ-
rych zasada działania opiera się na 
zjawisku adhezji, czyli powierzchnio-
wego łączenia dwóch materiałów 
(podłoża i elementu kotwiącego);  
- śruby do betonu.

1  Zastosowanie kotew rozporowych 
stalowych UlT wraz z elementami systemu 
zamocowań Niczuk metall-Pl
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Z użyciem kotew wklejanych możliwy jest 
montaż np. szyny ze stopką, płytki i stopki 
montażowej, zastrzałów.

Śruby do betonu. Ich montaż polega na 
wywierceniu otworu w podłożu, oczyszcze-
niu go, a następnie na wkręceniu śruby za 
pomocą wkrętarki udarowej. Zaletą śrub do 
betonu jest możliwość stosowania ich w stre-
fie zarysowanej i niezarysowanej elementów 
z litego betonu, a także w elementach otwo-
rowych z betonu (tzw. płytach kanałowych). 

stalowe elementy konstrukcji  
budowli…

…to kolejny występujący rodzaj podłoża, do 
którego montowane są ciągi instalacyjne.  
Z uwagi na możliwość osłabienia konstrukcji ele-
mentów tych nie wolno nawiercać i konieczne 
jest zastosowanie łączników zaciskowych.
Do przymocowania do profili hutniczych sys-

temowych szyn instalacyjnych, na bazie któ-
rych skonstruowane zostanie całe zawiesie, 
wykorzystuje się klamry dźwigarowe (fot. 4 ).
Pręty gwintowane do podwieszenia obejm 
dla rurociągów bądź okrągłych kanałów 
wentylacyjnych mocuje się do konstrukcji sta-
lowych za pomocą zacisków żeliwnych (tzw. 
imadełek) lub stalowych z otworem gwinto-
wanym lub przelotowym (fot. 5 ).

Mury z elementów ceramicznych  
lub gazobetonowych

W praktyce to najczęściej ściany działowe 
lub osłonowe w większych obiektach bu-
dowlanych. Możemy do nich mocować  

Często zdarza się, że trasy rurociągów muszą 
być zamontowane do elementów żelbeto-
wych otworowanych, takich jak płyty kana-
łowe. Przeszkodę stanowi wówczas stosun-
kowo niewielka grubość podłoża do jakiego 
można kotwę zamocować. Specjalna tule-
jowa kotwa do płyt kanałowych dopuszcza 
montaż na głębokość zaledwie 25 mm.
Rozpieranie kotwy następuje na skutek wkrę-
cania pręta gwintowanego.

Kotwy chemiczne to najnowszy typ kotew, 
które wykorzystuje się do mocowania zawie-
si instalacyjnych. System mocowania stanowi 
komplet składający się z żywicznej, dwuskład-
nikowej zaprawy poliestrowej lub epoksydowej 
oraz kotew z pręta gwintowanego (fot. 3 ).
Montaż kotwy polega na wywierceniu otwo-
ru, oczyszczeniu go ze zwiercin, wyciśnięciu do 
wnętrza otworu odpowiedniej ilości żywicy,  
a następnie wprowadzenie do środka kotwy.
Podczas dozowania następuje zmieszanie ży-
wicy i utwardzacza, w skutek czego zachodzi 
reakcja chemiczna powodująca adhezyjne 

połączenia pomiędzy łącznikiem a żywicą 
oraz żywicą i podłożem. Mocowany element 
montuje się po stwardnieniu żywicy. Czas 
wiązania uzależniony jest od temperatury 
podłoża, otoczenia oraz od średnicy kotwy. 
Główne zalety kotew chemicznych to wie-
le rodzajów podłoża w jakich mogą być one 
zastosowane i brak naprężeń montażowych. 
Umożliwia to ich usytuowanie stosunkowo bli-
sko krawędzi podłoża oraz w niewielkiej odle-
głości od siebie.
Największym atutem kotew wklejanych są ich 
wysokie, w stosunku do kotew mechanicz-
nych, parametry wytrzymałościowe. Ograni-
czeniem jest jedynie zalecana temperatura 
podłoża, w jakiej można wykonać zamoco-
wanie: od -10 do 35oC.

2  Podwieszenie profili montażowych na prętach 
gwinowanych zakotwionych do sufitu z użyciem tulei 
rozprężnych stalowych TRSA

3  Żywica poliestrowa ZKC

4  Podwieszenie rurociągów do konsytukcji stalowej z zastosowaniem elementów 
montażowo-łączących Niczuk metall-Pl (klamry do profili hutniczych Klm)

5  Zamocowania do konstrukcji stalowych
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lżejsze instalacje. To ograniczenie spowodo-
wane jest niewielką wytrzymałością tego ro-
dzaju podłoża. Stopki lub płytki montażo-
we oraz konsole i obejmy do rur o niewielkich 
średnicach mocuje się do murów za pomocą 
kołków rozporowych metalowych i tworzywo-
wych w połączeniu z wkrętami dwugwintowy-
mi lub zakończonymi łbem sześciokątnym.
W przypadku gdy mur wykonany jest z ele-
mentów z otworami np. cegła dziurawka, do 
mocowania można zastosować zaprawy ży-
wiczne do wklejania kotew. Postępuje się  
w tym wypadku analogicznie jak w przypad-
ku montażu kotew chemicznych w betonie  
z tą tylko różnicą, że dodatkowo konieczne 
jest tutaj przed dozowaniem żywicy do wy-
wierconego otworu umieszczenie w niej tulei 
siatkowej, która zapobiegnie wyciekowi za-
prawy klejącej do wnętrza ściany.

Drewniane elementy konstrukcyjne

Podłoże do montażu instalacji możemy co- 
raz częściej spotkać w postaci dźwigarów  
z drewna klejonego np. w obiektach base-
nowych. Podwieszenie instalacji można wów-
czas wykonać wykorzystując wkręty dwu-
gwintowe. 

Powyższy przegląd sposobów mocowań 
wskazuje z jak wieloma wyzwaniami mu-
szą dziś podczas realizacji inwestycji zmie-
rzyć się fachowcy różnych branż budowla-
nych. Coraz wyższe wymagania inwestorów 
dotyczące bezpieczeństwa w kwestii wy-
trzymałości wszystkich wykonanych elemen-
tów budynku, ale także te dotyczące es-
tetyki zmuszają do ciągłego poszukiwania 
nowych rozwiązań.  

Więcej na  
www.niczuk.pl

przejdź

Przesył kontrolowany

Podczas prac projektowych sieci przesy-
łowych centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej przyjmuje się założenie do-
boru średnic rurociągów, uwzględniając 
zapotrzebowanie na energię cieplną i cie-
płą wodę oraz opory przepływu, często 
pomijając przy tym ważny czynnik eksplo-
atacyjny, jakim jest skuteczność termiczna 
rurociągów. Tymczasem procesy wymiany 
ciepła zachodzące między wodą płynącą 
w rurach a otoczeniem zewnętrznym oraz 
gruntem powodują straty przesyłowe, któ-
rych średni udział w produkcji energii ciepl-
nej szacowany jest na około 8-15% w sezo-
nie zimowym oraz 20-40% w miesiącach 
letnich, co wynika ze zmieniającego się za-
potrzebowania na ciepło w tych okresach. 
Wielkości te zależą w dużej mierze od wła-
ściwości termoizolacyjnych materiału izolu-
jącego rurociąg.

Rozwiązanie 
Thermaflex Izolacji 
dla biogazowni

  małgorzata Czechowska 

Biogazownie wytwarzają prąd i ciepło w sposób ciągły, niezależnie 
od pogody, utylizują odpady, stanowiąc przy tym aktywną formę 
ochrony klimatu. Z punktu widzenia inwestora, którym może być 
nawet pojedyncze gospodarstwo, tego typu instalacje mogą być 
postrzegane jako stabilne źródło dochodów, a istotnym czynnikiem 
przy tego typu projektach staje się zapewnienie odpowiedniej 
efektywności pracy instalacji. 

Biogazownia w Ottenhagen w Dolnej Saksonii

  „Biogazownie są przede wszystkim źródłem 
ekologicznej energii. Dla inwestora, decydują-
cego się na lokowanie własnego kapitału  
w tego typu instalację, równie istotny jest aspekt 
opłacalności takiego przedsięwzięcia. Instala-
cja musi generować przychody ze sprzedaży 
energii – nie tylko elektrycznej, ale również ciepl-
nej.” – mówi Maciej Sokolik z firmy Thermaflex 
izolacji, producenta rozwiązań zapewniających 
wyższą efektywność energetyczną biogazowni.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 1 m3 bio-
gazu pozwala wytworzyć 5,4 kWh ciepła, 
a sama instalacja może mieć różną moc prze-
robową, dostosowaną do lokalnego zapotrze-
bowania. Nadwyżkę produkcyjną odsprze-
daje się najczęściej do podgrzewania wody 
użytkowej lub ogrzewania zespołu budynków 
użyteczności publicznej, domów lub bloków 
mieszkalnych, położonych w pobliżu instalacji.  

http://www.instalreporter.pl
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wy kompleks konferencyjny z nowoczesnym 
zapleczem hotelowym. Ciepła i zimna woda 
przesyłana jest z biogazowni około dwukilo-
metrowym systemem preizolowanych rur  
Flexalen, a o ich wyborze zadecydowało kil-
ka aspektów jednocześnie. W celu ograni-
czenia kosztów rozważano tylko rozwiązanie 
systemowe. Inwestor docenił łatwy montaż 
i bardzo dobre właściwości termoizolacyj-
ne, pozwalające zapobiec stratom ciepła 
i zimna podczas przesyłu. Zastosowane roz-
wiązanie musiało być również odpowiednio 
chronione przed korozją.  Ważne było, aby 
rury nie wymagały konserwacji i mogły być 

bezpiecznie eksploatowane przez wiele lat. 
Ograniczenie strat ciepła sieci przesyłowych 
powinno być postrzegane nie tylko w wy-
miarze ekonomicznymi, ale również w aspek-
cie podnoszenia jakości i ciągłości dostaw 
ciepła do odbiorców oraz zwiększenia kon-
kurencyjności  w stosunku do innych, alterna-
tywnych źródeł ciepła.  

Rozwiązanie firmy Thermaflex znajduje za-
stosowanie wszędzie tam, gdzie chcemy mi-
nimalizować wymianę ciepła przy przesyle 
czynnika grzewczego lub chłodniczego, ro-
biąc to w sposób szybki i trwały. Rury dostar-
czane są w zwojach pod wymiar, co elimi-
nuje konieczność dokonywania połączeń na 
budowie i znacznie skraca czas montażu.  
Ponadto, specjalna konstrukcja ślizgowa sys-
temu Flexalen 600 zapewnia samokompen-
sację rury roboczej, pozwalając dowolnie 
kształtować trasę rurociągu. 

Minimalizacja strat energii  
w biogazowni w otternhagen  
w Dolnej saksonii

Dla zapewnienia wieloletniej, niezawodnej eks-
ploatacji systemu ciepłowniczego i zminimali-
zowania strat ciepła podczas przesyłu zastoso-
wano system elastycznych preizolowanych rur 
plastikowych Flexalen 600, wykonanych głów-
nie z całkowicie nadających się do recyklingu 
poliolefin. Rury przewodowe i złączki wykonane 
są z polibutylenu, tworzywa sztucznego o do-
skonałych parametrach wytrzymałościowych 
i temperaturowych –  odpornego na tempera-
turę do 95°C i na ciśnienie do 8 bar. Doskonałą 
izolację cieplną zapewnia – trwale zespolona  
z wysokoelastyczną, karbowaną rurą osłono-
wą – odporna na wodę poliolefinowa pianka  
o zamkniętej strukturze komórek. Dużym atutem 
rur z tworzyw sztucznych w technologii Flexalen 
jest również długi okres eksploatacji, wynoszą-
cy kilkadziesiąt lat, w zależności od temperatur 
pracy. Dzięki tym zaletom instalacja do produk-
cji biogazu jest jeszcze bardziej opłacalna,  
a straty ciepła ograniczone do minimum. 

Biogazowna Rigo dostawcą ciepła  
i chłodu dla kompleksu konferencyjno-
-hotelowego haydau

Warto nadmienić, że biogazownie mogą do-
starczać nie tylko prąd i ciepło, ale również 
energię na potrzeby systemów chłodzenia. 
Dla przykładu, najbardziej zaawansowanym 
technologicznie elementem biogazowni 
Rigo w Hesji jest absorpcyjny agregat, któ-
ry latem wykorzystuje nadmiar ciepła z wy-
twarzania energii elektrycznej do produkcji 
wody lodowej dla klimatyzacji XVIII-wiecz-
nego klasztoru cysterskiego Haydau, prze-
kształconego niedawno w międzynarodo-

Ciepło z biogazowni w Otternhagen jest przesyłane systemem preizolowanych rur Flexalen  
do gospodarstwa hodowlanego i okolicznych domów

Europejskim liderem w obszarze energetyki biogazowej od lat niezmiennie pozosta-
ją niemcy, gdzie biogazownie rolnicze stanowią naturalny element krajobrazu terenów 
uprawnych. To właśnie za naszą zachodnią granicą funkcjonuje 80% działających na 
świecie instalacji a jedną z ponad 7 300 tego typu obiektów jest biogazownia w wiosce 
otternhagen w Dolnej saksonii. na odcinku jednego kilometra w krótkim czasie położo-
no tam ponad dwa i pół tysiąca metrów nowoczesnej sieci grzewczej. niewielka elektro-
ciepłownia o mocy cieplnej 581 kw, zużywająca codziennie 2,5 tys. m3 biogazu, dostarcza 
ciepło do gospodarstwa hodowlanego i trzynastu okolicznych domów. 

Więcej o Flexalen
przejdź

Do efektywnego transportu ciepła powsta-
jącego w procesie spalania biogazu lub bio-
masy potrzebny jest system rurowy z trwa-
łą i pewną izolacją cieplną oraz niezawodną 
techniką łączenia. na rynku dostępne są 
już nowoczesne rozwiązania, jak komplet-
ny system giętkich rur preizolowanych Flexa-
len 600, zapewniający  wydajną dystrybucję 
ciepła powstałego w generatorze prądu przy 
spalaniu gazu. 

Flexalen 600 w wariancie z jedną rurą przewodową 
oraz w wykonaniu z dwoma rurami przewodowymi  
do instalacji c.o. oraz c.w.u.

http://www.instalreporter.pl
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wbijanie klipsów przy bardzo wąskich odstę-
pach pomiędzy rurami grzejnymi. Dzięki er-
gonomicznej konstrukcji narzędzia, obsługa 
jest bardzo wygodna i nie wymaga dużej siły. 
3D-Taker Purmo może wbić nawet do 2,5 tys. 
klipsów bez zablokowania. Jeżeli zdarzy się, 
że klips się przyblokuje, taker jest wyposażo-
ny w klapkę umożliwiającą łatwy dostęp do 
magazynku i usunięcie usterki. 
3D-Klipsy Purmo mają haczyki skierowane 
w trzech różnych kierunkach, dzięki czemu 
osiągnięto znacznie wyższą siłę trzymania niż 
w konwencjonalnych klipsach. Skuteczność 
mocowania jest szczególnie widoczna w miej-
scach, gdzie rury są prowadzone po łuku. Do 
prawidłowego mocowania wymagana jest 
izolacja pokryta folią z siatką kotwiącą – rolljet. 
3D-Klipsy złączone są plastikową zawleczką, 
co ułatwia ich uzupełnianie i wsuwanie na 
prowadnicę takera. Następnie jednym po-

ciągnięciem zostają uwolnione i pojedynczo 
wpadają do magazynku. 

Rozwijacz Purmo
Rury do ogrzewania płaszczyznowego Purmo 
występują z kręgach o długości od 120 do 
600 metrów. Czym dłuższy zwój, tym więcej 
waży i wymaga większego nakładu siły. Na-
rzędziem znacznie upraszczającym i przyśpie-
szającym układanie rur jest rozwijacz Purmo.  
został zaprojektowany tak, aby w prosty  
i bezpieczny sposób rozwijać rury do 
ogrzewania podłogowego w średnicach 
od 14 do 25 mm. Konstrukcja rozwijacza 
umożliwia szybkie dopasowanie urządzenia 
do kręgów o różnych długościach 240, 300, 
500 i 600 m. Dzięki kompaktowym wymiarom 
urządzenia (870x940x270 mm), niewielkiej 
wadze (zaledwie 16,5 kg) oraz kołom, prze-
mieszczanie się z nim nie sprawia problemów 

Purmo  
– narzędzia  
do ogrzewania 
podłogowego 

  Karolina Kaszkiewicz

  3D-Tacker Purmo i 3D-Klipsy
Najpopularniejszym systemem ogrzewania 
podłogowego jest mocowanie rur do izola-
cji za pomocą klipsów. Rozwiązaniem propo-
nowanym przez Purmo jest system rolljet skła-
dający się z płyt styropianowych pokrytych 
jednostronnie folią winylową z zatopioną 
siatką kotwiącą, profesjonalnego 3D-Takera  
oraz 3D- Klipsów. To niezawodny system mo-
cowania rur.
W procesie projektowania nowego 3D-Takera 
i nowych 3D-Klipsów specjaliści Purmo opie-
rali się na 35-letnim doświadczeniu marki  

w ogrzewaniu podłogowym pomieszczeń 
oraz systemie mocowania rur.  
Dzięki temu nowy 3D-Taker oferuje jeszcze 
bardziej komfortową obsługę. Mocowanie 
rur grzewczych jest nie tylko szybsze, ale tak-
że bardziej niezawodne. Ponadto, klipsy moż-
na szybko i łatwo wsunąć na prowadnicę.  
Trzy typy klipsów: do rur grzewczych 14-17 mm,  
do rur grzewczych 20 mm, a także klipsy dłu-
gie do mocowania rur do styroduru mogą 
być stosowane w tym samym takerze, bez 
dodatkowej kalibracji urządzenia. Odpo-
wiedni kształt podstawy takera umożliwia 

Gwarancją długowiecznej, 
bezawaryjnej eksploatacji każdej 
instalacji centralnego ogrzewania 
lub wody użytkowej są komponenty 
wysokiej jakości oraz wiedza i doświadczenie wykonawcy. Prawidłowe 
wykonanie instalacji nie byłoby jednak możliwe bez zastosowania 
odpowiednich narzędzi. marka Purmo proponuje pełną gamę narzędzi 
zaprojektowanych w taki sposób, aby eliminować prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu oraz znacznie upraszczać i przyśpieszać pracę. 

3D-Taker Rozwijacz Purmo

3D-Klips

http://www.instalreporter.pl
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i oszczędza czas instalacji. Rozwijacz skła-
da się kilkoma szybkimi ruchami. Złożony jest 
bardzo wygodny w transporcie.

zaciskarka w wersji mini
Wykonanie instalacji rozprowadzenia wody 
użytkowej czy też centralnego ogrzewania  
w systemie zaprasowanym kojarzy się z zasto-
sowaniem wielkogabarytowych ciężkich zaci-
skarek elektrycznych bądź narzędzi ręcznych 
wymagających od użytkownika dużego na-
kładu pracy. Nic bardziej mylnego.  
Purmo proponuje bardzo zaawansowa- 
ną technicznie zaciskarkę marki Klauke 

w wersji mini. Ergonomiczny kształt, mała 
waga i kompaktowe wymiary gwarantują 
bardzo wysoką efektywność pracy. Uchwyt 
pokryty gumą oraz doskonałe wyważenie 
urządzenia umożliwiają obsługę jedną ręką. 
Dodatkowo zaciskarka wyposażona jest  
w obrotową głowicę oraz diodę LED, co 
znacznie ułatwia pracę w trudnodostęp- 
nych miejscach. Narzędzie ma automatycz-
ny powrót, który wycofuje rolki napędowe 
automatycznie do położenia wyjściowego 
po osiągnięciu maksymalnego nadciśnie- 
nia roboczego. Ręczny bieg wsteczny umożli-
wia cofnięcie tłoka do pozycji wyjściowej  
w każdym momencie np. w przypadku zaob-
serwowania nieprawidłowego wyciśnięcia. 
Urządzenie wyposażono w litowo-jonową ba-
terię, cechującą się bardzo krótkim czasem 
ładowania oraz brakiem samorozładowa-
nia. Zaciskarka ma układ sterowania z mikro-
procesorem, który podaje np. stan nałado-
wania akumulatora i wykonuje diagnostykę 
błędów. Operator jest informowany o rodza-
ju błędu różnymi sygnałami ostrzegawczymi: 
akustycznymi i optycznymi. Maszyna jest do-
starczana w zestawie ze specjalnymi szczęka-
mi o profilu TH w zakresie średnic 16-32 mm, 
akumulatorem Li-Ion i ładowarką, instrukcją 
obsługi w języku polskim oraz walizką. Maszy-
nę można otrzymać na bardzo korzystnych 
warunkach, zgodnie z zasadami promocji na 
narzędzia Purmo.  

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

Zaciskarka Klauke

Zaciskarka 
Pressgun 5  
firmy Viega
Technika zaprasowywania staje się 
coraz bardziej popularna wśród 
instalatorów – decyduje o tym 
wygoda, szybszy montaż  
i wyższy poziom bezpieczeństwa. 
Jedną z kluczowych kwestii jest 
oczywiście wybór odpowiedniej 
zaciskarki. Od jej wagi, rozmiarów 
i zakresu zastosowania zależy 
efektywność i niezawodność 
pracy fachowca. Pressgun 5 firmy 
Viega wyróżnia się wyjątkowo 
kompaktowymi wymiarami  
i waży zaledwie 3,2 kg. Pomimo 
tego umożliwia zaprasowywanie 
złączek o średnicach od 12 
do 108 mm, przy zasilaniu 
sieciowym lub akumulatorowym. 
To prawdopodobnie najmniejsza 
i najlżejsza zaciskarka na rynku, 
przeznaczona do wykonywania 
połączeń zaprasowywanych  
w rozmiarze Xl.

http://www.instalreporter.pl
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  Redukcję wagi o ponad 20% w porówna-
niu z poprzednim modelem osiągnięto dzięki 
kompaktowym wymiarom, lekkiemu korpuso-
wi i nowemu litowo-jonowemu akumulatoro-
wi. Jest on o połowę mniejszy niż we wcze-
śniejszej wersji, lecz ma dwukrotnie większą 
pojemność, wynoszącą 2,0 Ah przy napięciu 
18 V. Dzięki temu zaciskarki można używać 
przez cały dzień, bez konieczności ładowa-
nia akumulatora. Oprócz wysokiej pojemno-
ści akumulator wyróżnia lepsza charaktery-
styka przy włączaniu w niskiej temperaturze, 
a wbudowany elektroniczny układ monito-
rowania zapewnia skuteczną ochronę przed 
jego nadmiernym rozładowaniem, gwaran-
tując długi czas użytkowania. W przypadku 
rozładowania akumulatora, zaciskarkę moż-
na podłączyć do sieci elektrycznej za pomo-
cą zasilacza. Pressgun 5 nie stawia więc in-

stalatora przez wyborem pomiędzy pracą  
w trybie akumulatorowym lub sieciowym, 
lecz pozwala na wybór najlepszego rozwią-
zania w danej sytuacji.

wygodny montaż w każdej sytuacji

Pomimo wagi wynoszącej zaledwie 3,2 kg, 
zaciskarka przekonuje również wydajnością. 
Pressgun 5 zapewnia stałą siłę zaciskania  
32 kN i umożliwia wykonywanie połączeń 
zaprasowywanych o średnicy od 12 do 108 
mm. Dzięki temu efektywność urządzenia jest 
porównywalna ze znacznie większymi mode-
lami. Kompaktowe wymiary, pierścienie za-
ciskowe firmy Viega i obracana o 180° gło-
wica, doskonale sprawdzają się zwłaszcza 
podczas pracy na małej przestrzeni, np. pod-
czas wykonywaniu połączeń w szachcie lub 

tuż pod sufitem. Dodatkowe zalety ułatwia-
jące posługiwanie się Pressgun 5 to ergono-
miczna forma pistoletu z miękkim uchwytem 
oraz wbudowana lampka LED, oświetlająca 
miejsce montażu.
Pressgun 5 można używać niemal ze wszyst-
kimi szczękami zaciskowymi i przegubowy-
mi firmy Viega. Również zasilacz pasuje do 
starszych modeli akumulatorowych z serii 
Pressgun, co pozwala na ograniczenie ilości 
sprzętu w miejscu pracy.

Długie okresy pomiędzy przeglądami

Dowodem wysokiej jakości zaciskarki Press-
gun 5 jest również mała częstotliwość ko-
niecznych przeglądów – są one wymaga-
ne dopiero po wykonaniu 40 000 połączeń 
zaprasowywanych lub po upływie czterech 

lat. O terminie przeglądu informuje kontrolka 
LED. Po wykonaniu 42 000 połączeń zaciskar-
ka automatycznie się wyłącza.  

Viega Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia
tel. 58 66 24 999, faks 58 66 24 990
info@viega.pl, www.viega.pl
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O pompach ciepła „fizycznie”…

Zrozumieć  
pompę ciepła, czyli 
o zjawiskach fizycznych  
tu wykorzystywanych

  Paweł lachman

  Pompy ciepła to wysoko efektywne urzą-
dzenia stosowane do ogrzewania i chłodzenia 
budynków oraz do przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej. Dzięki nim można dziś czer-
pać z zakumulowanej, jako ciepło, energii sło-
necznej w gruncie, powietrzu czy wodzie. 
Bardzo często pracę sprężarkowej pompy 
ciepła porównuje się do pracy lodówki.  
Lodówka jednak pobiera ciepło z wnętrza  
lodówki i oddaje to ciepło na zewnątrz.  
W przypadku pompy ciepła jest odwrot-
nie pobiera ciepło z poza budynku z gruntu 
powietrza lub wody i przekazuje je do wnę-
trza budynku. Aby lodówka lub pompa cie-
pła mogła działać, konieczne jest jej zasi-

O sensie zastosowania pomp ciepła praktycznie każdy 
instalator jest w stanie przekonać swojego klienta. 
Czasami jednak zapomina się podstaw, czyli właśnie tej 
wiedzy, która pozwala odpowiedzieć na pytania klienta 
dotyczące samych zjawisk fizycznych tu zachodzących. 
Postarajmy się więc sobie je przypomnieć.

1  Wszystkie urządzenia chłodnicze są pompami 
ciepła. lodówka jednak pobiera ciepło z wnętrza 
lodówki i oddaje to ciepło na zewnątrz. W lodówkach 
odprowadzane ciepło jest pewnego rodzaju 
„odpadem cieplnym” (Źródło: BWP)

Zasady fizyki, które mogą pomóc w zrozumieniu  
działania sprężarkowych pomp ciepła  

Ułatwienie zrozumienie klientom zasady dzia-
łania daje też porównanie do zjawisk wystę-
pujących w przyrodzie. Pięć podstawowych 
zagadnień zostanie omówionych poniżej:
• Ciepło występuje również w niskiej tem-
peraturze, aż do zera absolutnego, którego 
temperatura wynosi -273,15°C (0 K).
• Ciepło przepływa jedynie z obszaru o wy-
sokiej temperaturze do obszaru o niższej tem-
peraturze.

• W trakcie sprężania gaz zwiększa tempe- 
raturę.
• Czynniki mogą występować w stanie sta-
łym (np. lód), ciecz (np. woda) lub gaz (np. 
para wodna). W trakcie zmiany stanu sku-
pienia czynnika wymagane jest oddawanie 
ciepła lub pobieranie ciepła.
• Temperatura, w której zmienia się stan 
czynnika np. z ciekłego w gaz lub z gazu 
w ciecz zależy od ciśnienia. 

2  Pompa ciepła transportuje ciepło z przestrzeni o niskiej temperaturze do obszaru o wysokiej temperaturze. 
Aby poznać dokładną zasadę pracy potrzebna jest znajomość wykresu lg p - h (Źródło: BWP)
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nieje nawet w bardzo niskiej temperaturze. 
Trudnym do zrozumienia jest to, że można 
odebrać ciepło od chłodnej wody, lodu czy 
od zimnego powietrza. Ciepło jest formą 
energii, która jest związana z ruchem (drga-
niem) cząsteczek. Jest to związane przekazy-
waniem energii chaotycznego ruchu cząstek 
(atomów, cząsteczek, jonów) w każdej tem-
peraturze. Jedynym wyjątkiem od tej zasady 
jest temperatura zera absolutnego. W zerze 
absolutnym (-273,15oC) cząsteczki materii nie 
poruszają się i nie występuje ciepło.

2. Ciepło płynie od obszaru o wyższej  
do obszaru o niższej temperaturze
Zgodnie z 2. zasadą termodynamiki, wszyst-
kie zjawiska w przyrodzie, obejmujące dosta-
tecznie dużą liczbę cząsteczek, przebiegają 
w jednym kierunku, którego nie można od-
wrócić: np. ciepło płynie od ciała cieplejsze-

go do chłodniejszego. Nigdy odwrotnie! 
Zadaniem pompy ciepła jest jednak to, 
aby po cyklu następujących po sobie pro-
cesów termodynamicznych nastąpił prze-
pływ ciepła z obszaru chłodniejszego do 
cieplejszego. Aby to osiągnąć, pompa cie-
pła ma wymiennik ciepła w obszarze po-
boru ciepła (chłodnym), w którym znajdu-
je się czynnik z niższą temperaturę (czynnik 
parując, pobiera ciepło z wymiennika),  
a po stronie wysokiej temperatury (insta-
lacji c.o.) wymiennik ze skraplającym się 
czynnikiem, który ma wyższą temperaturę 
niż odbiornik (np. woda w instalacji c.o.). 
W obydwu wymiennikach występuję prze-
kazywania ciepła od ciała o wyższej tem-
peraturze do ciała o niższej temperaturze. 
Bez zastosowania pompy ciepła nie da się 
skutecznie wykorzystać zasobów ciepła  
o niskiej temperaturze.

lanie energią elektryczną, którą głównie 
wykorzystuje się do napędu sprężarki. Tak 
jak w przypadku wszystkich systemów chło-
dzenia i klimatyzacji (lodówki, zamrażar-
ki, klimatyzatory), pompy ciepła przenoszą 
ciepło z jednego miejsca do innego, zmie-
niając stan czynnika chłodniczego w obie-
gu urządzenia. W zasadzie można przyjąć, 
że wszystkie systemy chłodnicze są pompa-
mi ciepła; przenoszą ciepło ze źródła cie-
pła o niskiej temperaturze do źródła (np. in-

stalacji) o wyższej temperaturze. 
Latem pompa ciepła usuwa ciepło z powie-
trza w pomieszczeniu i przemieszcza je do 
powietrza (lub gruntu czy wody) na zewnątrz 
budynku. W zimie pompa ciepła pobiera 
ciepło z powietrza zewnętrznego (lub grun-
tu czy wody) i przenosi do wnętrza budynku. 
Pompy ciepła są również nazywane syste-
mami chłodniczymi o odwróconym obiegu. 

Co sprawia, że pompa ciepła  
ma wyjątkową zdolność  
do odwrócenia naturalnego 
kierunku przepływu ciepła?

1. Ciepło zawarte w „zimnym” powietrzu 
czy gruncie
Dla wielu osób, jedną z głównych przeszkód 
w prawidłowym zrozumieniu zasady dzia-
łania pompy ciepła jest fakt, że ciepło ist-

3  Parujący czynnik w parowniku pobiera ciepło  
od płynącego glikolu

4  Poddany skropleniu czynnik w skraplaczu 
przekazuje ciepło do wody grzewczej

5  Sprężanie zwiększa ciśnienie i temperaturę 
(pompka), rozprężanie zmniejsza ciśnienie  
i temperaturę (spray)

6  Zmiana stanu skupienia wody (zamarzanie, podgrzewanie wody i wrzenie 
w ciśnieniu atmosferycznym) jest związana z przekazywaniem (dostarczaniem 
lub oddawaniem) ciepła. Odparowanie 1 kg wody w ciśnieniu atmosferycznym 
wymaga dostarczenia ponad 5 krotnie więcej ciepła niż przy podgrzaniu 1 kg 
wody od 0°C do 100°C (Źródło: landis & Gyr)

http://www.instalreporter.pl
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nieefektywny. Zmiana stanu czynnika chłod-
niczego pozwala znacząco zwiększyć efek-
tywność (wydajność) pompy ciepła. Gaz 
czy ciecz, podczas zmiany stanu pochłania-
ją znacząco więcej ciepła niż kiedy się zmie-
nia tylko ich temperatura (bez zmiany stanu – 
ciepło jawne).
Czynnik chłodniczy odparowuje (zmienia 
stan skupienia z cieczy na gaz) w parowni-
ku i kondensuje (para na ciecz) w skraplaczu. 
Jak w przypadku sprężarki i zaworu rozpręż-
nego, tak w przypadku skraplacza i parowni-
ka warto pamiętać, że nazwy tych elemen-
tów  dokładnie opisują funkcje.
Zjawisko skraplania się pary wodnej jest dob- 
rze znane z życia, np. tworzenie się rosy na tra-
wie czy krople osiadające na lustrze w łazien-
ce. Zjawisko parowania wody i pobór ciepła  
z otoczenia dobrze opisuje chwilowe odczucie 
chłodu (występujące nawet w ciepły dzień) 

zaraz po wyjściu z basenu. Woda odparowu-
jąc na skórze, intensywnie pobiera z niej ciepło. 
Inny przykład to odczucie chłodu po spryska-
niu się perfumami na skórze człowieka. Parują-
ce perfumy również odbierają ciepło od skóry.

5. Temperatury parowania i skraplania 
czynnika zależą od ciśnienia
Na szczęście, temperatura, w której zacho-
dzi odparowywanie i skraplanie czynnika 
zależy od panującego ciśnienia. Zwiększo-
ne ciśnienie czynnika po stronie skraplacza 
podnosi temperaturę skraplania, pozwala-
jąc przekazać na zewnątrz znaczną ilość cie-
pła podczas skraplania czynnika chłodnicze-
go. Obniżenie ciśnienia czynnika po stronie 
parownika obniża temperaturę parowania, 
co umożliwia że parownik pochłania z ze-
wnątrz dużą ilość ciepła, w czasie gdy czyn-
nik chłodniczy odparowuje.  

3. sprężanie gazu podnosi jego tempera-
turę, rozprężanie obniża temperaturę
Wysokie ciśnienie i temperatura panujące  
w skraplaczu są możliwe dzięki sprężaniu 
gazu. Gdy gaz jest sprężany, temperatura 
oraz ilość ciepła zawartego w gazie wzra-
sta. Odbywa się to dzięki elementowi zwa-
nemu sprężarką. 
Odwrotnie, rozprężanie gazu lub cieczy po-
woduje, że ich ciśnienie i temperatura spada. 
Odbywa się to za pomocą zaworu rozpręż-
nego. Strona wysokiego i niskiego ciśnienia 
w pompie ciepła są tworzone odpowiednio 
przez sprężarkę i zawór rozprężny. Należy pa-
miętać, że nazwy tych elementów dobrze 
opisują ich funkcję. Dobrą ilustracją opisa-
nych zjawisk jest działanie pompki do na-
dmuchiwania powietrza do piłki (sprężanie)  
i działanie sprayu (rozprężanie) (fot. 5 ).

4. zmiana stanu czynnika
Chociaż byłoby możliwe zbudowanie pom- 
py ciepła wykorzystującej tylko sprężanie  

i rozprężanie gazu (powietrzne pompy cie-
pła), ten typ urządzenia byłby szczególnie 

8  Temperatura parowania lub skraplania wody zależy od panującego 
ciśnienia powietrza (Źródło: landys & Gyr)

9  Temperatura parowania (skraplania) wody zależy od 
panującego ciśnienia wody. Jeżeli ciśnienie wody wynosi np. 
100 bar to temperatura parowania wynosi nawet ponad 300°C 
(Źródło: landis & Gyr)

7  Ilość ciepła 
potrzebna do 
odparowanie 
wody zależy 
od ciśnienia 
wody. 
Przy ciśnieniu 
200 bar 
potrzeba  
go 5-krotnie 
mniej niż przy 
ciśnieniu  
1 bar (Źródło: 
landis & Gyr)

http://www.instalreporter.pl
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necznymi kolektorami termicznymi oraz ob-
liczanie specyficznego zużycia energii 
pierwotnej. Zaproponowana procedura po-
zwala na porównanie monowalentnych in-
stalacji z pompami ciepła z instalacjami bi-
walentnymi oraz opartymi wyłącznie na 
kopalnych źródłach ciepła pod względem 
zużycia energii pierwotnej. 

Na uwagę zasługuje również porównanie 
wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu 
wytycznej VDI 4650 oraz europejskiej nor-
my EN 14825. Dokonując wspomnianego 
porównania, nie można zignorować róż-
nic obu metod obliczeniowych, mających 
bezpośredni wpływ zarówno na proces ob-
liczeniowy i stopień jego skomplikowania, 
uzyskane jednostkowo wyniki, jak i różnice 
wyników obu metod. Uwzględniając od-
mienny charakter i zastosowanie obu me-
tod, należy stwierdzić, iż stwierdzone od-
chyłki wyników nie przekraczajace 10% 
świadczą o dobrej porównywalności wyni-
ków przy jednoczesnej, znacznie prostszej 
metodzie VDI 4650.

Ostatnia z prezentacji przedstawionych  
w ramach Forum Ekspertów zawierała po-
równanie współczynników SCOP obliczo-
nych na podstawie VDI 4650 z rzeczywistymi 
wartościami SPF (seasonal performance fac-
tor) uzyskanymi w ramach wieloletnich pro-
gramów monitoringowych prowadzonych 
przez Instytut Fraunhofera ISE. Zarówno dla 
powietrznych, jak i dla gruntowych pomp 

ciepła średnie różnice w wynikach oblicze-
niowych i pomiarowych instalacji działają-
cych w sposób poprawny nie przekraczają 
15%. Przy porównaniu instalacji indywidu-
alnych, różnice plasują się w przedziale od 
0% do ok. 30% na rzecz wartości obliczenio-
wych. Analizując osobno tryb ogrzewania 
oraz ciepłej wody użytkowej, dokładniejsze 
wyniki średnie oraz mniejsze odchyłki indy-
widualne, wyraźnie zauważalne są dla trybu 
ogrzewania.

Podsumowując, należy stwierdzić, że po 
wprowadzonych zmianach, procedura zapro-
ponowana w znowelizowanej wytycznej 4650 
część 1, dobrze nadaje się do oszacowania 
współczynników efektywności instalacji pomp 
ciepła SCOP. Nowa wytyczna zachowała 
charakter prostego i sprawnego narzędzia,  
z jednoczesnym zapewnieniem wystarczają-
cej trafności wyników obliczeniowych.

Niemiecka wersja nowelizowanej wytycz-
nej w formie „Gründruck”, jeszcze nie wią-
żącej, ale umożliwiającej jej komentowanie 
oraz składanie wniosków o ewentualne zmia-
ny, jest do dyspozycji na stronach VDI. Wersja 
wiążąca będzie gotowa zgodnie z zapew-
nieniami VDI za ok. 10 miesięcy.  

Forum expertów VDI 4650 w Niemczech 

Zapowiedzi zmian 
w obliczaniu SCOP 
dla pomp ciepła

  marek miara

  Wytyczna VDI 4650 bazuje na tabela-
rycznym obliczaniu współczynnika SCOP. 
W jej nowej odsłonie uaktualnione zosta-
ły wszystkie tabele wraz z zamieszczonymi 
w nich współczynnikami korekcyjnymi. Po-
prawki te konieczne były ze względu na 
rozwój technologii pomp ciepła w ostat-
nich latach oraz zmiany stosowanych czyn-
ników roboczych. W swym założeniu, nowe 
parametry mają prowadzić do lepszego 
odzwierciedlenia efektywności pomp cie-
pła w rzeczywistych warunkach działania. 
W szczególności tryb ciepłej wody użytko-
wej poddany został znaczącej korekcie,  
w porównaniu z obowiązującą wersją.  
W nowej VDI 4650 uwzględniono również 

kompresory inwerterowe, lub ogólniej  
mówiąc, pomy ciepła o zmiennej mocy 
grzewczej.
W trakcie spotkania omówione zostały kolej-
no najważniejsze elementy wytycznej, po-
cząwszy od granic bilansowania współczyn-
nika SCOP, poprzez szczegółowe omówienie 
sposobu wyznaczenia nowych współczyn-
ników korekcyjnych oraz metody oblicza-
nia współczynników SCOP dla ciepłej wody 
użytkowej, aż po nową procedurę oblicza-
nia SCOP dla pomp ciepła z regulacją mocy 
(płynną lub stopniową).

Nowymi elementami są możliwość oblicza-
nia efektywności instalacji łączonych ze sło-

2 grudnia 2014 w Düsseldorfie odbyło się forum expertów dotyczące 
nowelizacji wytycznej VDI 4650 część 1, umożliwiającej obliczanie 
średnich rocznych wartości współczynników efektywności pomp ciepła 
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). 
Autorzy nowelizowanej wytycznej przedstawili ok. 80 ekspertom, 
reprezentującym zarówno przemysł, jak i naukę, zmiany oraz nowe 
tematy uwzględnione podczas nowelizacji.

Projekt VDI 4650  
część 1

przejdź
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mógł teraz jeszcze szybciej wykonać proce-
durę serwisową. Pomoże mu w tym znajdu-
jący się w aplikacji „Katalog części zamien-
nych”, który szybko wskaże dostępne części 
zamienne dla danego produktu, a także 
umożliwi ich szybkie zamówienie bezpośrednio 
przez aplikację. Niezwykle pomocną funkcją 
aplikacji jest również Identyfikator produktów, 
który rozpozna spłuczkę poprzez wskazanie 
zdjęcia przycisku spłukującego, identycznego 
z serwisowanym w danej chwili zestawem. Po 
wybraniu przycisku serwisant zobaczy na ekra-
nie swojego telefonu lub tabletu dostępne czę-
ści zamienne do rozpoznanej spłuczki.

Montaż w mgnieniu oka
Od teraz każdy montaż będzie łatwiejszy dzię-
ki filmom z kanału YouTube, który został zaim-
plementowany do aplikacji. Wystarczy jedno 
kliknięcie i na ekranie urządzenia mobilnego wy-
świetli się wybrany film instruktażowy, który po-

prowadzi użytkownika przez 
wszystkie etapy montażu.

skaner kodów  
kreskowych
Aplikacja ma też cieka-
wą funkcję skanowania 
kodów kreskowych z opa-
kowań produktów. Jedno 
kliknięcie pozwoli na ze-
skanowanie kodu, a sys-
tem automatycznie po-
każe rozpoznany produkt 
na ekranie urządzenia bez 
potrzeby szukania go ręcz-
nie w katalogu.
uwaga: dokonywanie 
zamówień produktów lub części zamien-
nych Geberit w aplikacji Proapp możliwe 
jest wyłącznie dla oficjalnych Dystrybu-
torów i serwisantów Geberit.  

Geberit ProApp  
– nowa aplikacja  
dla urządzeń mobilnych

  michał Pachecka

  Dzięki aplikacji ProApp wszystkie produkty 
i części zamienne można odnaleźć w szybki, 
prosty i intuicyjny sposób. Aplikacja ma przej-
rzysty i łatwy w obsłudze interfejs składający 
się z zaledwie kilku „kafelków” menu – moż-
na tu znaleźć między innymi katalog czę-
ści zamiennych, katalog produktów czy filmy 
instruktażowe. Teraz każda osoba zajmują-
ca się sprzedażą czy doradztwem w zakre-
sie produktów Geberit może mieć wszystko 
w jednym miejscu i zawsze pod ręką. Kata-
log produktów w aplikacji zawiera wszystkie 
informacje co w katalogach drukowanych 

czy w katalogu elektronicznym znajdującym 
się na stronie www.geberit.pl. Dzięki temu  
w swoim urządzeniu mobilnym można od-
naleźć opis potrzebnego produktu wraz z in-
formacjami o jego zastosowaniu, danymi 
technicznymi czy charakterystyką. Oficjalny 
dystrybutor może też jednym kliknięciem za-
znaczyć wybrane produkty i wysłać zamó-
wienie do firmy Geberit. 

serwis …jeszcze łatwiejszy
Każdy oficjalny serwisant Geberit posiadają-
cy zainstalowaną aplikację ProApp będzie 

Pod koniec grudnia 
2014 r. firma Geberit 
udostępniła nowoczesną 
aplikację mobilną dla 
systemów Android 
oraz iOS, przeznaczoną dla 
oficjalnych dystrybutorów  
i serwisantów Geberit. można 
ją bezpłatnie pobrać ze sklepu 
Google Play lub Apple App 
Store. Aplikacja wykorzystuje 
bazę produktów online, dzięki 
czemu informacje o produktach 
są zawsze aktualne.

Aplikacja na 
Google Play

Pobierz
Aplikacja  
na iOS

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:

1) ... produktów, w SBS-ie liczy na pewno kilkadziesiąt tysięcy pozycji. 6) tu w kwietniu odbędą się  tradycyjnie targi

Grupy SBS. 10) zbiera się na dnie naczynia. 13) dzierżawi lokal. 14) materiał rur systemu ogrzewania podłogowego

Keller. 15) dawniej o miejscowości uzdrowiskowej. 16) jedna z marek domowych SBS. 18) trunek owocowy.

20) buraczki z chrzanem. 23) graniczy z Arabią Saudyjską. 25) porozumienie. 27) inaczej zespół lub część pełnej nazwy

SBS. 30) marszczony, okrągły kołnierz z koronki, kryza. 32) zjawisko wykorzystywane w pracy kotłów Keller Windsor.

35) nazwa stacji zmiękczających Keller lub rodzina po angielsku. 36) rodzaj zasilania w grzejnikach Keller TX6.

PIONOWO:

2) audi ... C7, obecnie czwarta już generacja tego modelu, klasa premium. 3) stroni od pracy, próżniak. 4) małpa

człekokształtna. 5) Kos z załogi "Rudego." 7) kolor w kartach. 8) skorupiak jadalny. 9) nazwa kotłów kondensacyjnych

Keller lub od 1110 roku rezydencja królów angielskich. 11) fakty, informacje. 12) niezbędne podejrzanemu. 14) liczba

warstw, jakie mają rury wykorzystywane w systemie instalacyjnym Keller PEX. 17) kulszowa dolegliwość. 19) ... program

Grupy SBS dla instalatorów.   21) rzeka w zachodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. 22) czasem się w oku kręci

24) kosmetyczne upiększanie twarzy. 25) zabronienie. 26) Jerzy Matuszkiewicz, kompozytor i muzyk jazzowy. 28) matka

bogów greckich. 29) francuska firma ubezpieczeniowa. 31) czołowi działacze partii. 33) orzeka o winie i karze.

34) opłata pobierana na granicy.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 40 utworzą rozwiązanie.

POZIOmO:  
1) ... produktów, w SBS-ie liczy na pewno kilkadziesiąt tysięcy pozycji.  6) tu w kwietniu odbędą się  tradycyjnie targi 
Grupy SBS.  10) zbiera się na dnie naczynia.  13) dzierżawi lokal.  14) materiał rur systemu ogrzewania podłogowego 
Keller.  15) dawniej o miejscowości uzdrowiskowej.  16) jedna z marek domowych SBS.  18) trunek owocowy.  20) buraczki  
z chrzanem.  23) graniczy z Arabią Saudyjską.  25) porozumienie.  27) inaczej zespół lub część pełnej nazwy SBS.   
30) marszczony, okrągły kołnierz z koronki, kryza.  32) zjawisko wykorzystywane w pracy kotłów Keller Windsor.   
35) nazwa stacji zmiękczających Keller lub rodzina po angielsku.  36) rodzaj zasilania w grzejnikach Keller TX6.  

PIONOWO:  
2) audi ... C7, obecnie czwarta już generacja tego modelu, klasa premium.  3) stroni od pracy, próżniak.  4) małpa 
człekokształtna.  5) Kos z załogi „Rudego.”  7) kolor w kartach.  8) skorupiak jadalny.  9) nazwa kotłów kondensacyjnych Keller 
lub od 1110 roku rezydencja królów angielskich.  11) fakty, informacje.  12) niezbędne podejrzanemu.  14) liczba warstw, jakie 
mają rury wykorzystywane w systemie instalacyjnym Keller PeX.  17) kulszowa dolegliwość.  19) ... program Grupy SBS dla 
instalatorów.    21) rzeka w zachodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju.  22) czasem się w oku kręci  24) kosmetyczne upiększanie 
twarzy.  25) zabronienie.  26) Jerzy matuszkiewicz, kompozytor i muzyk jazzowy.  28) matka bogów greckich.  29) francuska 
firma ubezpieczeniowa.  31) czołowi działacze partii.  33) orzeka o winie i karze.  34) opłata pobierana na granicy.

Krzyżówka z marką Keller
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy
1 x zestaw termos + 2 kubki termiczne,  
1 x śpiwór oraz 1 x zestaw dwóch kufli do  
piwa, każda nagroda w lnianej torbie SBS.
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 17 lutego 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 02/2015 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

serdecznie dziękujemy firmie 
sBs – właścicielowi marki Keller 
– za ufundowanie nagród
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1 x zestaw 
termos + 2 kubki 

termiczne

1 x zestaw 
dwóch kufli 

do piwa

1 x śpiwór

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.grupa-sbs.pl/keller/


39s t y c z e ń  2 0 1 5  p r o d u k t y d O  s p I s U  T R E Ś C I

KolEKCJa hoMMaGE VIllERoy&BoCh 
Hommage – kolekcja w duchu szykownych salonów sprzed lat. Ponadczasową elegancję współtworzą w niej wyso-
kiej jakości ceramika oraz drewno. W jej skład wchodzi ceramika sanitarna o surowych kształtach z ozdobnymi relie-
fami oraz meble łazienkowe w odcieniu drewna orzechowego z marmurem kararyjskim. 
Umywalkę wykonano z CeramicPlus, która utrudnia odkładanie się osadu i ułatwia pielęgnację. Do wyboru je-
den z trzech odcieni bieli: White Alpin, Star White i Pergamon. Szafka podumywalkowa Hommage Villeroy&Boch 
to ozdoba łazienki. Prosty, geometryczny 
kształt; symetryczne, szklane drzwiczki i blat 
ze szlachetnej odmiany białego marmuru 
Carrara, w którym tworzył Michał Anioł, łą-
czy się z ponadczasowym urokiem drewna 
orzechowego. Wanna Hommage to inspi-
racja stylem ludwikowskim. Oprócz urze-
kającej formy wnosi do łazienki komfort  
i praktyczność. Wykonana jest z Quarylu®  

– materiału, który utrzymuje ciepło wody,  
a także jest odporny na zarysowania i ła-
twiej się czyści. Dostępna jest w dwóch od-
cieniach bieli: Star White i White Alpin.

 VIllERoy&BoCh

QBB – nowE sKRzynKI RETEnCyJno-RozsąCzaJąCE
Wavin Q-BB to nowa skrzynka retencyjno-rozsączająca, która może być stosowa-
na zamiennie lub łącznie ze skrzynką Wavin Q-Bic w zależności od projektowanej 
funkcji zbiornika i wymagań eksploatacyjnych. Kombinacja obu typów skrzynek 
pozwala bowiem na budowę modułu z pełną możliwością czyszczenia 
i inspekcji dna zbiornika bez konieczności budowania całego zbiornika 
ze skrzynek z kanałem inspekcyjnym. Wydajność nowej skrzynki na po-
ziomie 413 litrów zapewnia szybkie odprowadzenie wody z powierzchni 
i maksymalne wykorzystanie objętości zbiornika.

  waVIn

REKuPERaToRy oD PanasonIC
Panasonic zaprezentował nowe jednostki rekuperacyjne wyposażone 
w wymiennik DX oraz system oczyszczania powietrza Bioxigen. Jednost-
ki znajdą zastosowanie głównie w obiektach komercyjnych. 
Nowe rozwiązanie Panasonic wyposażone jest w wymiennik ciepła  
z przepływem przeciwprądowym, co zmniejsza obciążenie klimatyzacji  
o około 20%. Urządzenie jest w stanie zachować wysokie parametry efek-
tywności nawet w zimie, osiągając sprawność odzysku temperatury na 
poziomie do 77%. Wymiennik ma również kanał obejściowy, który pozwa-
la na bezpośrednie nawiewanie powietrza z zewnątrz do budynku wte-
dy, gdy jest ono odpowiednio chłodne, co zmniejsza zużycie systemu. 
Jednostka jest wyposażona w system Bioxigen, który aktywuje się pod-
czas pracy wentylatora i ma działanie antybakteryjne. Na wlocie świe-
żego i powrotnego powietrza zainstalowano filtry o klasie skuteczności 
G4 zbudowane z syntetycznego materiału, które zatrzymują większe pył-
ki roślinne oraz grubszy pył metalurgiczny. 
Sekcja zasilania jednostki została wyposażona w wężownicę DX (R410A), 
elektromagnetyczny zawór rozprężny, filtr freonu, kontaktowe czujni-
ki temperatury w linii freonu ciekłego i gazowego oraz czujniki NTC  
w obydwu torach przepływu. W urządzenie została wbudowana skrzynka 
elektryczna do sterowania prędkością wentylatora wewnętrznego oraz 
komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Z kolei przyłą-
cza kanałów mają formę okrągłych kołnierzy z tworzywa sztucznego. 
Rozwiązanie Panasonic działa wraz z jednostkami wewnętrznymi ECOi 
o wydajności 3 kW, 4 kW lub 4,5 kW i można je kontrolować za pomocą 
sterownika CZ-RTC2.
Cena od 14 070 zł netto.

 PanasonIC

http://www.instalreporter.pl
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RuRa TRIs-uP – nowa ŚREDnICa 
Rura polietylenowa Prandelli Tris-up PERT/AL/PERT do-
stępna jest teraz w średnicach 16x2 oraz 20x2 mm. 
Rura Tris-up zbudowana jest z dwóch odpornych na 
wysoką temperaturę warstw PERT typ II przedzielo-
nych warstwą aluminium. Rura aluminiowa zgrzewana 
jest doczołowo i tworzy 100% barierę antydyfuzyjną.

 PRanDEllI

GRzEJnIKI ŁazIEnKowE 
z InoXu wyPEŁnIonE 
FluIDEM
Atlantic Polska wykorzystuje stal nierdzewną 
inox do wykonywania grzałki nurkowej, czy-
li takiej, która zanurzona jest w płynie grzew-
czym. Klasyczny przykład takiej grzałki znaj-
duje się we wnętrzu czajników elektrycznych. 
Jednak do produkcji suszarek łazienkowych 
2012 i Doris użyto także stali wysokogatun-
kowej ST 321, z której stworzona jest ich obu-
dowa (pokryta lakierem typu epoxy-poly-
ester w kolorze białym). Termoprzewodzący 
fluid, którym wypełnione jest wnętrze oby-
dwu grzejników to oleisty płyn przewodzący 
ciepło, który gwarantuje równomierne jego 
wytwarzanie. Dodatkowo Doris można pod-
łączyć do instalacji c.o., a także ma Venti-
lo, czyli wbudowany niezależny wentylator  
o mocy 1000 W. 
Obydwie suszarki łazienkowe mają elektro-
niczny termostat temperatury z zakresami 
pracy temperatury Komfort, Antyzamarzanie 
i Eko, który wyposażono w blokadę ustawień 
zabezpieczającą przed dziećmi. Urządzenia 
są kompatybilne z systemem sterowania Pass 
Program, dlatego można podłączyć je do ist-
niejącej już sieci sterowania lub użyć progra-
matora Chronopass, by sterować nimi w spo-
sób indywidualny i niezależny. 
2012 Slim (400x85x800 lub 1250 mm) 
– cena 554 zł (300 W) lub 615 zł (500 W)
2012 Classic (480x85x1013 lub 1464 mm) 
– cena 603 zł (500 W) lub 677 zł (750 W) 
Doris (550x130x1239 lub 1772 mm) 
– cena 1230 zł (1750 W) lub 1 353 zł (2000 W)

  aTlanTIC

nowy sTERownIK Dla KoTŁów sPalaJąCyCh PEllET
Dotychczas montowany sterownik TECH ST-95 kontrolujący proces spalania w kotle na 
biomasę SAS AGRO-ECO został zastąpiony sterownikiem TECH ST-450 zPID + moduł TECH 
ST-66P. Nowy system sterowania nadzoruje również pracę palnika peletowego SAS MUL-
TI FLAME montowanego w kotłach SAS MULTI oraz SAS SLIM.
Funkcje realizowane przez sterownik:
•  sterowanie wentylatorem i podajnikiem biomasy
•  sterowanie pompą c.o., c.w.u., podłogową i cyrkulacyjną
•  sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego
•  możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
•  możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
•  możliwość podłączenia modułu ST-500 ETHERNET
•  możliwość sterowania dwoma za-
worami za pomocą dodatkowych 
modułów ST-61 v4 lub 430RS
•  Rotations Controll – czujnik pręd-
kości obrotowej wentylatora
•  oprogramowania zPID
•  rozpalanie za pomocą zapalarki
•  sterowanie mechanizmem rusz-
tów ruchomych

 sas
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Spis reklamodawców
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja str. 23, Immergas str. 1, ISH 2015 str. 14, 
Ogrzewnictwo.pl str. 6, Rettig Heating str. 16, Testo str. 4, Wentylacja.com.pl str. 36.

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.

KszTaŁTKI GEBERIT soVEnT – Do KanalIzaCJI 
BuDynKów wysoKICh
Optymalizujące przepływ ścieków kształtki Sovent dają możliwość przyjęcia tańszego roz-
wiązania pionów kanalizacyjnych w budynkach wysokich. Dzięki specjalnej budowie kształ-
tek zwiększa się wielokrotnie przepustowość rur spustowych i nie jest już potrzebny dodatko-
wy pion z wentylacją boczną.
Szybkie zmiany ciśnienia powodują wysysanie ścieków z podejść kanalizacyjnych na skutek 
podciśnienia lub ich wypchnięcia na skutek nadciśnienia. Oba zjawiska uznaje się za skraj-
nie niepożądane. Aby uniknąć takich sytuacji, w wielu bydynkach wysokościowych projek-
tuje się piony przewymiarowane, a ponadto dodatkowe piony wentylacji bocznej biegnące 
równolegle do pionów kanalizacyjnych, z którymi połączone są w regularnych odstępach. 
Kształtka Sovent to opracowana przez Geberit oszczędna i technicznie dopracowana alter-
natywa dla klasycznych systemów kanalizacyjnych w wysokich budynkach. 
Geberit Sovent zapobiega blokowaniu przepływu w pionach kanalizacyjnych, zwiększając 
tym samym ich przepustowość. Równocześnie ułatwia przepływ powietrza między podejściem 
kanalizacyjnym a samym pionem i niweluje konieczność instalacji dodatkowej rury wentyla-
cyjnej. Dodatkowo, oddzielne przestrzenie w kształtce dla ścieków z pionu i ścieków z podejść 
zapobiegają cofaniu się nieczystości w podejściu kanalizacyjnym do odbiornika. Kształtka 
Geberit Sovent jest dostępna w dwóch rozmiarach, do pionów o średnicy 110 lub 160 mm. Wy-
twarza się ją z odpornego 
tworzywa PE-HD. Może być 
zgrzewana z rurami kana-
lizacyjnymi Geberit HDPE 
lub Geberit Silent-db20. 
Połączenie jest całkowicie 
szczelne i odporne na dzia-
łanie ciśnienia.

  GEBERIT
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