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Szanowni Państwo, 

Przesyłamy majowe wydanie biuletynu Instalnews i gorąco zapraszamy do lektury.  

 

Pobierz numer specjalny INSTALACJE ON TOUR 2015 

 

 W aktualnym numerze InstalReportera 4/2015 

 - Automatyczne podawanie paliwa - problemy 
  
Porady: 
- Dylematy rozliczania c.w.u. i cyrkulacji 
- Za mała działka na POŚ? 
- Krzywe grzewcze czy stała nastawa zasilania 
instalacji z pompą ciepła?  
   
- OTTONE - technika grzewcza w nowych rękach 
(wywiad) 
  
- Zgłoszenie kotłów do UDT w teorii i praktyce  
   
- Jak szybko stygnie woda w podgrzewaczach 
elektrycznych?  

Pompy ciepła solanka-woda 

Pompy ciepła w wielu krajach europejskich stają się standardowym źródłem 
ciepła znajdującym zastosowanie w nowych budynkach. Szczególnie jest to 
widoczne w Szwecji, Szwajcarii i Austrii, gdzie od 70 do 90% nowych budynków 
wyposaża się w pompy ciepła do celów ogrzewania. W Niemczech jest to już 
ponad 30%, podczas gdy w Polsce szacuje się, że około 4%. Potencjał dla 
rozwoju rynku pomp ciepła na cele grzewcze jest w Polsce jednak znaczny i w 
najbliższych latach można się spodziewać wyraźnego wzrostu zainteresowania 
ze strony klientów.  

  

 

  

   

  

  AKTUALNOŚCI Z RYNKU 

Ruszają INSTALACJE ON TOUR 

INSTALACJE ON TOUR startują już 15 maja! W 13 polskich miastach trwać będzie rywalizacja, która najlepszym zapewni udział w 5 Mistrzostwach 
Polski Instalatorów. Odbędą się one w 2016 roku w Poznaniu podczas targów INSTALACJE. 
Aby wziąć udział w "INSTALACJACH ON TOUR" wystarczy wypełnić formularz i przyjechać na eliminacje do jednego z 13 miast. 
W najbliższym czasie zapraszamy do:  
 15 maja - POZNANIA, ul. Wichrowa 28 
 22 maja - KATOWIC (Przyszowice), ul. Graniczna 82, 44-178 Przyszowice k/Gliwic 
 29 maja - GDAŃSKA, ul. Przywidzka 4  
 
 

Powstał Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej 

8 kwietnia 2015 r. w siedzibie Grupy SBS w Łodzi odbyło się inauguracyjne posiedzenie Polskiego Związku Pracodawców Hurtowni Branży 
Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji SHI. Organizację tę założyło 11 branżowych firm oraz grup zakupowych (w tym Grupa 
SBS) obsługujących aż 80% polskiego rynku materiałów instalacyjnych, sanitarnych i grzewczych. 
Jednym z pierwszych działań, które podejmie Związek, będzie zebranie wiadomości umożliwiających jak najpełniejszą ocenę trendów i dynamiki 
rozwoju rynku branżowego. Kluczową kwestią SHI będzie też promowanie europejskich standardów branżowych w opisach 
produktowych, gospodarce odpadami i wymianie plików informatycznych.  
 
 

IEO o fotowoltaice w Polsce 
 
Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie zakończył kolejne, 
cykliczne badanie rynku mikroinstalacji OZE: kolektorów 
słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. 
Według danych Instytutu, w ciągu ostatnich lat rynek systemów 
fotowoltaicznych w Polsce jednostajnie rośnie. Ubiegły rok oraz 
pierwszy kwartał 2015 roku przyniósł ponownie zdecydowany 
przyrost nowych mocy w fotowoltaice. Obecnie łączna moc instalacji 

fotowoltaicznych w Polsce wynosi 39,1 MW. Pomimo dotychczasowego braku wsparcia legislacyjnego, w 2014 roku odnotowano przyrost mocy 
zainstalowanej w fotowoltaicznych instalacjach prosumenckich. Według danych URE, tylko w drugim półroczu 2014 roku przybyło niemal 600 
mikroelektrowni fotowoltaicznych przyłączonych do sieci o łącznej mocy ponad 2,7 MW. 
Najnowsze pełne wyniki badań sektora fotowoltaicznego oraz więcej informacji na temat rynku fotowoltaicznego, perspektyw jego 
rozwoju i źródeł finansowania inwestycji fotowoltaicznych zaprezentowanych zostanie podczas VIII Forum Energetyki 
Prosumenckiej.  
 
 

Szkolenie Audytor efektywności energetycznej 

Termin: 11-15 maja 2015 r. Miejsce: siedziba KAPE 
Szkolenie przygotowuje do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu audytu efektywności energetycznej (Dz. U. z 27.08.2012 poz. 962). Celem szkolenia jest: zdobycie wiedzy 
i umiejętności przygotowujących do wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z ustawą o efektywności 
energetycznej stosownie do rozporządzenia w tym zakresie. 
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Kolejna edycja targów poświęconym biomasie 

Centrum Targowego Pomorza i Kujaw ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w 12 Międzynarodowych Targach Urządzeń, Technologii 
do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO, które odbędą się w ramach Międzynarodowych Targów 
Innowacyjnych Technik Grzewczych i OZE w dniach 16-18 czerwca 2015r. w Bydgoszczy w hali Łuczniczka przy ul. Toruńskiej 59.  

  

V Targi Grupy SBS za nami 

Piąte, jubileuszowe Targi Grupy SBS już za nami. W dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Strykowie na terenie Hotelu 500 można było zapoznać się z 
ofertą prawie 90 największych dostawców z branży instalacyjnej, sanitarnej, grzewczej i sieci zewnętrznych. Podczas tej imprezy adresowanej do 
profesjonalistów wystawcy zaprezentowali oczywiście nowości, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w ich ofercie. Na wielu stoiskach producenci 
zapewnili też przeróżne konkursy, ankiety, gry, w których udział był premiowany często nawet cennymi nagrodami. Cała impreza przebiegła w 
bardzo fachowym klimacie: wystawcy nawiązali wiele nowych relacji handlowych, instalatorzy zdobyli wiele cennych informacji 
przydatnych w codziennej pracy. Wszyscy wyjechali ze Strykowa w doskonałych nastrojach mówiąc, że z pewnością przyjadą na 
Targi Grupy SBS za dwa lata.  
 

 

Człowiek Roku Polskiej  Ekologii 2014 
 
Laureatem tytułu Człowiek Roku Polskiej Ekologii za 2014 rok został Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki 
Odnawialnej. Jako jeden z pierwszych zajął się rozwojem odnawialnych źródeł energii. Łączy profesjonalną wiedzę 
ekspercką z talentem do godzenia różnych środowisk: biznesu, rządu, społeczników w dążeniu do wspólnego, 
bardziej zrównoważonego modelu świata. Kapituła nagrody, w której udział biorą jej laureaci z poprzednich lat, 
dokonując wyboru Ekologa Roku szczególnie doceniła rolę Grzegorza Wiśniewskiego przy zmianie 
prawa będącego kluczem do rozwoju OZE i energetyki obywatelskiej.  

  

 
 

Kolektory słoneczne w Polsce 3 miejsce w Europie 
 

Zakończony niedawno program Narodowego Funduszu dopłat do kredytów bankowych na zakup i 
montaż kolektorów słonecznych przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży kolektorów w 
Polsce, przyśpieszonego rozwoju branży i wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu popularności tego 
źródła energii. Celem programu NFOŚiGW było ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez 
zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Główny cel programu został 
zrealizowany: osiągnięto ograniczenie emisji od roku 2015 o ponad 75 tys. ton CO2 rocznie. 
Zrealizowano ponad 67 tys. inwestycji. Wg danych IEO program wywołał impuls na rynku 
kolektorów słonecznych. Przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży kolektorów w Polsce, 
przyśpieszonego rozwoju branży i wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu popularności 
tego źródła energii. Polska awansowała w rankingu sprzedaży w Europie z 9. miejsca 
w 2009 r. na 3. w 2012 r.  

  

 
 
 

RENEXPO Poland 2015  
 
Miejscem, gdzie będzie można zaczerpnąć najświeższych i najważniejszych informacji na temat OZE i efektywności energetycznej, bezpośrednio od 
specjalistów będą 5. targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland, które odbędą się w dniach 22-24 września br. w 
Warszawskim Centrum EXPO XXI. Towarzyszące targom specjalistyczne konferencje i fora branżowe będą z pewnością 
interesującym i bogatym w informacje wydarzeniem dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką OZE.  
 
 

Rekordowe wyniki sprzedaży mieszkań   
 
Sprzedaż mieszkań idzie najlepiej od 8 lat. Nowe mieszkania sprzedają się dobrze we wszystkich aglomeracjach w kraju. Wbrew oczekiwaniom 
niektórych obserwatorów rynku, wymóg posiadania co najmniej 10% wkładu własnego do zaciąganego kredytu nie okazał się przeszkodą w 
zakupie mieszkań. 
Jak podaje w raporcie firma Reas, w pierwszych trzech miesiącach tego roku w sześciu głównych miastach - Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Trójmieście i Łodzi deweloperzy sprzedali rekordową liczbę lokali 11,5 tys. W tym czasie weszła do sprzedaży podobna 
liczba mieszkań (11,3 tys.), to jedna piąta więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.  
 
 

Polska upomniana przez KE  
 
Komisja Europejska upomniała Polskę, by zapewniła prawidłowe wprowadzenie w życie dyrektywy ws. odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w 
odniesieniu do biopaliw, a także by w pełni wdrożyła dyrektywę ws. efektywności energetycznej budynków. Komisja poinformowała, 
że wysłała do Polski tzw. uzasadnione opinie w tych dwóch sprawach, co oznacza drugi etap postępowania o naruszenie unijnego 
prawa....  

  

  W FIRMACH    PRACA 

DANFOSS zaprasza na szkolenia  

Studia podyplomowe na AGH  

Nowa strona www.bartosz.com.pl  

Energooszczędność moim domu 2015  

Nowa stronę internetową marki Vaillant  

Szkolenia Harmann  

Nowy cennik Wolf  

Sukces oferty Programu Prosument  

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2015  

WHO: koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld dolarów  

  OVENTROP: dyrektor handlowy  

NIBE-BIAWAR: regionalny kierownik sprzedaży  

LORIEN: projektant instalacji sanitarnych  

VTS: Junior Product Manager  

CALDO: specjalista ds. wsparcia technicznego  

GEPRO: monter wentylacji  

RESPOL: dyrektor oddziału  

KLIMOSZ: handlowiec  

PRO-HUB: projektant/asystent projektanta  

ONNINEN: przedstawiciel handlowy  

HERBUD: przedstawiciel handlowy  

RESPOL: specjalista ds. techniczno-handlowych  
3300 zł stypendium dla Ciebie w Akademii Viessmann 
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Oferta przeznaczona tylko dla uczestników Programu Instalator Viessmann, a 
także ich pracowników: opłacone zostanie 50% za Twoją naukę w Szkole 
Akademii Viessmann. Zarejestruj się już dziś, by otrzymać stypendium w 
wysokości 3300 zł, które pokryje połowę kosztów Twojej nauki. 

  

  

  

  

RWK: projektant  

THERMGAZ: kierownik robót instalacyjnych  

MIRBUD: kierownik robót sanitarnych  

KLIMAT SOLEC: kosztorysant  

MARWENT: kierownik robót  

GMV: technik instalacji  

WARBUD: inżynier robót sanitarnych  

  

 W następnym numerze InstalReportera 4/2015 

 - Pompy obiegowe - jak dobierać, montować, 
regulować? 
 
- Blok tematyczny:  
Kolektory słoneczne - technologie i rynek  
 
- Oczyszczalnia oczyszczalni nierówna 
Przydomowa oczyszczalnia w technologii SBR, 
wprowadzenie 
 
- Budynki według nowych standardów 
energetycznych 
 
- Jak (nie)ważne są certyfikaty energetyczne? 
 
- Zawory antyskażeniowe - jaki typ, w jakim 
zastosowaniu i gdzie montować? 

 
 
 

 

Instalacje w nowych domach - problem czy szansa dla instalatora? 

Obecnie w budownictwie jednorodzinnym w Polsce zachodzą szybkie i znaczne 
zmiany. Budowane są coraz mniejsze budynki (w 2014 roku średnia 
powierzchnia wynosiła około 137,9 m2). Są coraz lepiej izolowane, a 
standardem staje się zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła. Coraz większe znaczenie ma w takich budynkach nie tylko ogrzewanie 
ale i chłodzenie. Za tymi trendami podążają (ciągle w niewystarczającym 
stopniu) architekci, projektanci oraz instalatorzy. Programy dofinasowania 
NFOSiGW NF15 i NF40 budynków pasywnych i energooszczędnych oraz ostre 
wymogi Warunków Technicznych w 2014, 2017, a szczególnie w 2021 roku 
zmuszą architektów do zmian w podejściu do projektowania budynku. Bez 
kompleksowego spojrzenia na projektowanie będzie to trudne i bardzo 
kosztowne dla inwestorów. Zmieni to też diametralnie sytuację instalatorów 
centralnego ogrzewania.  

  

  

  

List został przesłany do Prenumeratorów e-czasopisma InstalReporter, których adres e-mail  znajduje się w bazie. Jeżeli nie życzą sobie Państwo 
otrzymywać od nas jakichkolwiek informacji drogą elektroniczną, prosimy o wysłanie maila z zapisanego adresu z tematem NIE na 
instalreporter@instalreporter.pl Wyrejestrowanie jednak adresu z bazy prenumeratorów oznacza, że nie będą otrzymywać Państwo również 
naszego e-czasopisma InstalReporter. Prosimy więc o przemyślaną decyzję. 
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