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POLSKI PRODUCENT Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
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Znak jakości EHPA-Q jest przyznawany indywidualnie 
pompom ciepła lub typoszeregom i obowiązuje tylko 
w kraju, w którym został nadany. Znak mogą otrzy-
mać sprężarkowe pompy ciepła z napędem elek-
trycznym, wykorzystujące odnawialną energię  
z otoczenia (powietrze, woda, grunt, ciepło geoter-
malne), o mocy maksymalnej nie przekraczającej  
100 kW. Certyfikat potwierdzający jakość pomp cie-
pła nadawany jest wyłącznie jednostkom grzewczym 
lub grzewczo-chłodzącym.

Od maja 2015 producenci i importerzy pomp ciepła 
będą mieli możliwość uzyskania na oferowane produk-
ty w Polsce Europejskiego Znaku Jakości dla Pomp 
Ciepła (EHPA-Q). 
Znak jakości może zostać przy-
znany wyłącznie trwałym, nie-
zawodnym i energooszczędnym 
produktom o wysokim standar-
dzie obsługi użytkowników. Przy-
znawany w oparciu o rygorystyczne kryteria może  
z powodzeniem przyczynić się do dalszego rozwoju ro-
snącego rynku pomp ciepła w Polsce. 

W szczególności, znak jakości EHPA-Q: 
- zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo zakupu 
oraz korzyści w długiej perspektywie czasu;
- dostarcza silnych argumentów wszystkim podmio-
tom ubiegającym się o instytucjonalne oraz finansowe 
wsparcie ze strony organów państwowych (jest odpo-

wiednikiem znaku jakości Solar Keymark przyznawa-
nego termicznym kolektorom słonecznym);
- pomaga ugruntować obecny wizerunek pomp ciepła 
jako urządzeń energooszczędnych, niezawodnych i wy-

sokiej jakości;
- przyczynia się do zdobycia 
przez pompy ciepła statusu 
urządzeń innowacyjnych, wy-
korzystujących odnawialne źró-

dła energii i przyjaznych dla środowiska; 
- pomaga chronić obecne rynki pomp ciepła przed 
konkurencją ze strony pomp ciepła o niskiej jakości.

Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp cie-
pła) znakiem jakości EHPA-Q potwierdza, że spełnia ona 
wysokie wymagania postawione przez Europejskie Sto-
warzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). W ich zakres wcho-
dzi m.in. pozytywna ocena z testów przeprowadzanych 
według określonych procedur i dokonanych zgodnie  

z wymaganiami norm europejskich EN 14511 (w zakresie 
współczynnika efektywności COP), EN 16147 (w zakre-
sie wydajności ciepłej wody użytkowej) oraz EN 12102  
(w zakresie pomiaru hałasu i wyznaczania poziomu 
mocy akustycznej). Ponadto pompy ciepła muszą 
przejść badania testowe dotyczące bezpieczeństwa 
oraz pracy w skrajnych warunkach. Testy urządzeń wy-
konywane są w niezależnych ośrodkach badawczych, 
akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i certy-
fikowanych przez EHPA. Kolejnym z kryteriów przy-
znawania znaku jakości EHPA-Q  jest  gwarancja pro-
ducenta na zapewnienie określonego poziomu usług  
w kraju, gdzie przyznany jest znak jakości (np. sieć ob-
sługi klienta na obszarze sprzedaży, w tym serwis gwa-
rantujący czas reakcji do 24 godzin od momentu wystą-
pienia usterki lub zgłoszenia klienta). Producent musi 
również zapewnić minimum dwuletnią gwarancję na 
urządzenie oraz zadeklarować, że części zamienne do 
danej pompy ciepła będą dostępne przez okres co naj-
mniej 10 lat – licząc od daty zakupu. 
Źródło: PORT PC

EHPA – European Heat 
Pump Association 

W Polsce za certyfikację pomp ciepła 
znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest 
Polska  Komisja Znaku Jakości EHPA-
-Q ustanowiona przez PORT PC. 
Przewodniczącym komisji jest dr inż. 
Adolf Mirowski. Komisja jest odpo-
wiedzialna za organizację procedu-
ry składania wniosków o przyznanie 
znaku jakości oraz weryfikację speł-
niania wymogów EHPA-Q. Odpowiada 
również za aktualizowanie listy certy-
fikowanych pomp ciepła.
Szczegółowe informacje na temat zna-
ku jakości do pomp ciepła EHPA-Q znaj-
dą Państwo na stronie internetowej  
www.portpc.pl oraz www.ehpa.org.

Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła 
EHPA-Q w Polsce

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
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Podsumowanie VIII Forum Energetyki Prosumenckiej

Powstanie energetyki prosumenckiej jest nieodwra-
calnym trendem rozwoju współczesnej energetyki. 
Przeobrażenia strukturalne, technologiczne, a tak-
że społeczne w tym obszarze będą się dokonywać 
właśnie teraz, na przestrzeni nadchodzących lat. 
Mamy branże, mamy firmy, mamy rozwiązania, ale 
mamy zbyt mało prosumentów. Jesteśmy na po-
czątku długiej drogi do energetyki obywatelskiej, 
gdzie ludzie będą mogli bez większych problemów 
skorzystać z OZE. 

VIII Forum Energetyki Prosumenckiej odbyło się w War-
szawie w dniach 12-13 maja 2015r. w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju. Konferencja jest kontynuacją tradycji 
spotkań branży OZE, które w trakcie ośmiu dotychczaso-
wych edycji zgromadziły setki przedstawicieli wielu or-
ganizacji i przedsiębiorstw. W wydarzeniu wzięło udział 
ponad 200 osób reprezentujących przemysł, samorzą-
dy, krajowych producentów urządzeń, sektor innowa-
cji, sektor zielonego ciepła i indywidualnych inwesto-
rów, a także przedstawicieli administracji państwowej  

i samorządowej różnych szczebli. Forum odbyło się pod 
patronatem honorowym: Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Przed-
siębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowej 
Izby Gospodarczej Energetyki i Telekomunikacji, Am-
basady Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji na 
rzecz Rozwoju polskiego Rolnictwa. Partnerami Forum 
zostali: BOŚ Bank, Gothaer, Fundusz Szwajcarski, Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa, Caldoris, Globema oraz 
Europejski Instytut Miedzi. 

Uczestnicy podjęli dyskusję na temat różnych aspek-
tów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych 
w dziedzinie systemów mikroinstalacji prosumenckich - 
bezpośrednio dotyczących obywateli. Organizacja Fo-
rum została wsparta z projektu OZERISE – Odnawial-
ne źródła w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach, 
współfinansowanego z programu Life+ i NFOŚiGW. 
W ceremonii otwarcia Forum, udział wzięli m.in. mini-

ster rolnictwa i rozwoju wsi Ma-
rek Sawicki, ambasador Repu-
bliki Federalnej Niemiec – Rolf 
Nikel oraz prezes Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej – Grzegorz 
Wiśniewski.

Dwudniowy, obszerny program 
Forum został podzielony na  
4 sesje merytoryczne oraz 2 pa-
nele dyskusyjne. 
W programie dominowały za-
gadnienia dotyczące rynku 
energetyki prosumenckiej z perspektywy odbiorców  
i użytkowników mikroinstalacji oraz dostawców rozwią-
zań technologicznych. 

Pełne podsumowanie Forum, galeria zdjęć, prezen-
tacje oraz materiały multimedialne dostępne jest na 
stronie internetowej: www.forum.ieo.pl

Otwarciu pierwszego dnia konferencji towarzyszyła ceremonia wręczenia nagród – Lau-
rów prosumenta 2015 – ustanowionych w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań oraz 
działań na rzecz kształtowania prawa, podstaw naukowych i świadomości społecznej  
w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej i obywatelskiej. Pierwszymi laureatami 
nagrody prosumenckiej zostali: poseł Artur Bramora w kategorii „polityk”., prof. Maciej 
Nowicki w kategorii „autorytet” oraz red. Ewa Podolska z radia TOK FM w kategorii „me-
dia”. Więcej o ceremonii wręczenia wyróżnień na stronie IEO.

http://www.instalreporter.pl
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aboutAir – po pierwszym cyklu spotkań

10 czerwca w Hotelu Poznańskim zakończyło się ostat-
nie spotkanie pierwszego cyklu panelu technicznego  
aboutAir skierowanego do inżynierów, techników, prak-
tyków i pasjonatów wentylacji organizowanego przez 
Harmann Polska. Szkolenie przeprowadzono w Krako-
wie, Wrocławiu oraz Poznaniu. Panel techniczny aboutA-
ir każdorazowo otwierał Jarosław Przywecki – dyrektor 
handlowy, który po przywitaniu uczestników przedsta-
wił strukturę firmy, asortyment oraz najważniejsze in-
westycje zrealizowane z udziałem produktów Harmann.
Aktywnym zainteresowaniem cieszył się pierwszy panel 
poprowadzony przez kierownika działu technicznego 
Marcina Dąbrowskiego „Wentylacja bytowa w budownic-

twie mieszkaniowym wielorodzinnym SENSOVENT I LI-
MODOR”. Kolejny panel „Wentylacja z odzyskiem ciepła 
w budownictwie mieszkaniowy jedno- i wielorodzinnym  
REQURA” prezentował Mariusz Rajkowski. Szkolenie blokiem 
„Wentylacja oddymiająca” zakończyła Dagmara Kubas.
Na szkoleniu przytoczono i objaśniono także najistot-
niejsze przepisy i normy: rozporządzenie ministra infra-
struktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.); PN-B-
03430:1983/Az3:2000, PN-B-03421:1978, PN-B-02151-
02:1987, PN-EN 12101-3, BS 7346-7:2006.
www.harmann.pl

Odbierz 1000 zł na oczyszczalnie Actibloc LTI

Instalacje wewnętrzne bez pozwolenia na budowę 

Czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – „Prawo budowlane”,  
w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 czerwca 2015 r., 
należy rozumieć całą instalację wewnętrzną? GUNB opu-
blikował interpretację prawną w sprawie tego zagadnie-
nia: „Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. – „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 
z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 w brzmieniu nadanym 
przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – 
„Prawo budowlane” oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 443), która wejdzie w życie w dniu 28 czerwca 2015 r., 
budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych 
wewnątrz budynku nie wymaga ani pozwolenia na bu-

dowę, ani dokonania zgłoszenia. Tym samym inwestor 
będzie zwolniony z obowiązku wystąpienia z wnioskiem  
o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia in-
stalacji wewnątrz budynku (z wyjątkiem instalacji gazo-
wych). Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że celem 
nowych regulacji prawnych jest uproszczenie i skrócenie 
procedur budowlanych, należy uznać, że części instalacji, 
które wykraczają poza obręb budynku do miejsca połą-
czenia się z przyłączem, będą stanowić część instalacji,  
o których mowa w ww. przepisie. Tym samym z uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na budowę będą zwolnione 
całe wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne, wo-
dociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne”.
http://www.gunb.gov.pl/

Do 30 czerwca lub wyczerpania za-
pasów trwa promocja dla instalato-
rów – po rejestracji na www.ekoin-
stalacje24.pl można otrzymać kupon 
rabatowy 1000 zł na zakup oczysz-
czalni Actibloc LTI. Oczyszczalnia 
pracuje w technologii niskoobcią-
żonego osadu czynnego w systemie 
SBR. Zbudowana na bazie dwóch 
zbiorników wykonanych z PEHD.

www.ekoinstalacje24.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/
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Rosnące ceny paliw i koszty ogrzewania budynku powodują coraz większe zainteresowanie alternatywnymi spo-
sobami dostarczania ciepła do pomieszczeń. Bez wątpienia są nimi systemy grzewcze oparte o pompę ciepła. 
Zanim jednak staną się powszechnie stosowanym standardem, rodzi się wiele pytań i wątpliwości chociażby  
w zakresie ich doboru, zwłaszcza wśród inwestorów indywidualnych.
Ogólnopolska sieć hurtowni Onninen skupia wiodących na rynku dostawców, a co za tym idzie posiada w swojej 
ofercie bogaty wybór różnych rodzajów pomp ciepła. – Dostrzegamy duże zainteresowanie rynku tym asortymentem 
i myślę, że pozytywna dynamika utrzyma się jeszcze przez najbliższe lata. Wiemy jednak doskonale, że nawet renomo-
wane produkty potrzebują promocji i edukacji dla utrzymania pozytywnej dynamiki sprzedaży. Dlatego dajemy naszym 
partnerom taką szansę i będziemy propagować  tematykę pomp ciepła w naszej sieci hurtowni – mówi Katarzyna Szy-
manowska, dyrektor kategorii produktów klimatyzacja i wentylacja w sieci hurtowni Onninen.
Miesiąc czerwiec będzie poświęcony tematyce pomp ciepła w sieci Onninen. W ramach tej akcji firma przygo-
towuje specjalne wydanie kwartalnika „Aktualności Onninen”, które odpowie na najbardziej nurtujące klien-
tów pytania branżowe. Znajdzie się tam szczegółowe omówienie oferty asortymentowej, jak również praktycz-
ne porady, jak wybrać pompę ciepła, czy obniżyć koszty ogrzewania budynku. Temat ten będzie promowany  
na szeroką skalę na stronie internetowej i na monitorach reklamowych w oddziałach na terenie całej Polski. Insta-

latorzy współpracujący z Onninen będą mogli bezpośred-
nio porozmawiać z dostawcami na temat proponowanych 
przez nich rozwiązań i urządzeń podczas lokalnych spotkań 
w punktach sprzedaży. 
– Korzystając z wieloletniego doświadczenia renomowanych 
dostawców, wśród których znaleźć można produkty Vaillant, 
Biawar, Galmet, Immergas, Termet, De Dietrich, Hewalex, Wolf 
czy Atlantic, wspieramy rynek w  zdobywaniu wiedzy, która po-
może naszym Instalatorom w doborze właściwych rozwiązań 
do  obsługiwanych przez nich inwestycji – mówi Kinga Wit-
czak, kierownik ds. komunikacji w sieci Onninen. 
Proekologiczne systemy instalacyjne, to przyszłość ryn-
ku urządzeń grzewczych. Przesądza o tym ich energoosz-
czędność, nowoczesność i uniwersalność zastosowań.  
Temat zainteresuje również wszystkich ekologów, bowiem 
w związku z rosnącą świadomością ekologiczną korzystanie 
z odnawialnych źródeł energii ma coraz większe znaczenie. 
Dzięki takim akcjom edukacyjnym, pompy ciepła mogą być 
nie tylko wyborem ze względu na trendy, ale również świa-
domą i praktyczną decyzją inwestora.   
Więcej na: www.onninen.pl 

Czerwiec miesiącem pomp ciepła w sieci 
hurtowni Onninen

Alfaco dystrybutorem Mitsubishi Electric

Firma Alfaco Polska Sp. z o.o. dołączyła do grona ofi-
cjalnych dystrybutorów Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Od czerwca 2015 Alfaco Polska staje się autoryzowa-
nym dystrybutorem na Polskę urządzeń klimatyzacyj-
nych i wentylacyjnych tej firmy.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpra-
cy dystrybucyjnej z Mitsubishi Electric. Rozwiązania, któ-

re dzięki temu pojawią się w ofercie Alfaco, wpisują się  
w strategię stałego rozwoju działu klimatyzacji w naszej fir-
mie. Jesteśmy przekonani, że dzięki pozycji Alfaco Polska 
na rynku dystrybucji oraz doświadczeniu i wiedzy firmy Mit-
subishi Electric dostarczymy naszym partnerom najlepsze 
i sprawdzone produkty – mówi Jarosław Baranczenko, 
prezes Alfaco Polska.

Saunier Duval jest obecna w Polsce od 1995. 20 lat ist-
nienia na rynku grzewczym i klimatyzacyjnym to powód 
do dumy i radości. W tym czasie firma zbudowała sil-
ną markę, uznaną i cenioną w oczach klientów, partne-
rów, sympatyków. Dzięki doskonałej ofercie produkto-
wej i profesjonalnej obsłudze technicznej zdobyła i ciągle 
umacnia pozycję wiarygodnego i przyjaznego partnera.
Siedziba Saunier Duval mieści się w Warszawie. Marka 
obejmuje zakresem działania cały kraj – obecnie są to 
3 regiony handlowe, których obsługą zajmuje się zespół 
18 przedstawicieli regionalnych. Dzięki temu produk-
ty Saunier Duval dostępne są w największych sieciach 
hurtowni instalacyjnych, jak również u dystrybutorów 

lokalnych. Firma gwarantuje pełne wsparcie w zakre-
sie doradztwa i serwisu. Serwis marki Saunier Duval 
to blisko 1200 autoryzowanych instalatorów i serwi-
santów, skupionych wokół 12 Centrów Serwisowych 
(CS), zlokalizowanych na terenie całej Polski. Do zadań 
centrów należy nadzór i koordynacja lokalnych działań 
serwisowych, pomoc w trudnych lub nietypowych sy-
tuacjach oraz zagwarantowanie dostępności części za-
miennych w regionie.
Na rynku polskim Saunier Duval oferuje gazowe kotły 
do centralnego ogrzewania i ciepłej wody, w tym także 
kotły kondensacyjne, urządzenia klimatyzacyjne oraz 
gazowe podgrzewacze ciepłej wody.

Marka Saunier Duval obchodzi 20 lat istnienia 
w Polsce!

http://www.instalreporter.pl
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Na piknikach Viessmann  bawiło się 1500 osób

W sobotę 29 maja Viessmann zaprosił do 
wspólnej zabawy dzieci wraz z rodzicami 
na Wiosenny Piknik Rodzinny. 
Pikniki odbywały się w przedstawiciel-
stwach Viessmann – Wrocławiu, Poznaniu, 
Piasecznie i Mysłowicach. Bogaty program 
pikniku sprawił, że wokół Przedstawicielstw 
firmy Viessmann w Polsce  zgromadziło się 
ponad 1500 osób. 
Na przybyłych gości czekały niespodzian-
ki: warsztaty artystyczne, zajęcia sporto-
we, konkursy z nagrodami w tym po raz 
pierwszy konkurs strzelania do celu roz-
strzygany pod okiem sportowców – bia-
thlonistów. Nie  zabrakło też Partnerów 
biznesowych wspierających wydarzenie 
tj. firm: AQUAHOME i PGNIG.
Podczas pikników firma Viessmann zorga-
nizowała charytatywną zbiórkę pieniędzy 
dla młodego biathlonisty – Tomasza Dudka,  
który 4 maja 2010 roku, podczas treningu 
biathlonowego uległ wypadkowi, gdzie  
o mały włos nie stracił życia. Dzięki inten-
sywnej i regularnej rehabilitacji stan Tom-
ka stopniowo się poprawia.
Darczyńcom i wszystkim osobom zaanga-
żowanym Viessmann dziękuje za  pomoc 
finansową, która umożliwi Tomkowi kon-
tynuację rehabilitacji.
Patronat medialny objęły wydawnictwa: 
GLOBEnergia, InstalReporter, Murator, Ma-
gazyn Instalatora, Polski Instalator. 

3 miesiące, 29 miast, 31 spotkań – tak za po-
mocą liczb można opisać cykl szkoleń dla in-
stalatorów organizowanych wspólnie przez 
firmy Tece i Wilo. W tegorocznej edycji udział 
wzięło ponad pół tysiąca uczestników. Jakie 
są najnowsze rozwiązania w zakresie techni-
ki pompowej oraz regulacji i montażu pod-
łogowych instalacji grzewczych? Na czym 
polegają kwestie zmian prawnych w kon-
tekście drugiego etapu dyrektywy ErP dla 
pomp obiegowych? W końcu, jakie są spo-
soby odpowietrzania instalacji podłogowej 
oraz równoważenia instalacji? Na te i wiele 
innych pytań można było uzyskać odpowie-
dzi podczas cyklu spotkań.

Zakończenie cyklu szkoleń Tece i Wilo 
dla instalatorów

Program Akredytacji Panasonic dla instalatorów

Od 1 kwietnia 2015 r. tylko firmy posiadające akre-
dytacją Panasonic mogą oferować gwarancję pro-
ducenta na jego urządzenia klimatyzacyjne i pompy 
ciepła. Dotychczas do Programu Akredytacji, który 
został uruchomiony w sierpniu ubiegłego roku, do-
łączyło już ponad 220 instalatorów i specjalistów  
z branży reprezentujących łącznie 136 firm. 
Akredytacja Panasonic jest poświadczeniem, że dana 
firma zajmująca się doborem, instalacją bądź serwisem 
urządzeń klimatyzacyjnych posiada niezbędne kom-
petencje i doświadczenie w pracy z produktami Pana-
sonic. W sierpniu ubiegłego roku Panasonic rozpoczął 
pierwsze szkolenia dla instalatorów umożliwiające im 
dołączenie do Programu. Odbywają się one na czte-
rech poziomach:

- AC1 – dla urządzeń RAC (domowe), PACi, VRF i GHP,
- AC2 – dla urządzeń RAC (domowe), PACi i VRF,
- AC3 – dla urządzeń RAC (domowe) i PACi,
- AH1 – dla pomp ciepła powietrze-woda Aquarea.
Oprócz wiedzy na temat dostępnych rozwiązań klima-
tyzacyjnych Panasonic, ich montażu oraz diagnostyki 
ukończenie szkolenia zapewnia firmie szereg korzyści. 
Pozwala przede wszystkim oferować gwarancję produ-
centa na instalowane urządzenia, co w praktyce ozna-
cza, że w przypadku napraw instalatorzy ponoszą jedy-
nie koszty pracy, natomiast części finansuje Panasonic. 
Dodatkowo akredytowane firmy mogą zarejestrować się 
w wyszukiwarce instalatorów na stronie aircon.panaso-
nic.pl i w ten sposób mieć łatwiejszy dostęp do klientów.
www.panasonicproclub.com.

http://www.instalreporter.pl
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Audytor C.O. 4.0 

Ukazała się czwarta generacja programu Audytor C.O. do projek-
towania instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia. W najnow-
szej wersji wprowadzono nowe podejście do projektowania insta-
lacji. Projektant rysuje instalację na rzutach kondygnacji (rys. 1),  
a trzeci wymiar generowany jest automatycznie przez program. 
Dzięki temu bardzo szybko i wygodnie tworzony jest pełny trójwy-
miarowy model instalacji, który można oglądać w postaci rysunku 
aksonometrycznego (rys. 2).
Szczególnie efektywną metodą pracy projektanta jest wykorzystanie 
pakietu programów Audytor OZC 6.5 i Audytor C.O. 4.0. W ramach 
obliczeń obciążenia cieplnego w programie Audytor OZC opraco-
wywany jest trójwymiarowy model budynku. Na jego podstawie 
automatycznie tworzone są rzuty kondygnacji do wykorzystania  
w programie Audytor C.O. Rzuty te nie są zwykłymi rysunkami skła-
dającymi się z elementów graficznych, lecz stanowią logiczne mode-
le kondygnacji, zawierające takie elementy, jak: ściany, drzwi, okna, 
strefy pomieszczeń itd. Dzięki temu dostępny jest szereg funkcji 
przyspieszających pracę projektanta, jak automatyczne wstawia-
nie grzejników pod wskazanymi oknami, czy automatyczne wsta-
wianie grzejników podłogowych do zaznaczonych pomieszczeń.
Poza projektowaniem na rzutach w programie pozostawiono po-
dejście tradycyjne, tj. projektowanie na rozwinięciu, które w naj-
nowszej wersji programu zostało znacznie udoskonalone. Dzięki 
wielu funkcjom wspomagającym rysowanie, projektowanie insta-
lacji również w tym wariancie jest dużo szybsze i bardziej precyzyj-
ne niż poprzednio.
Wprowadzeniu nowej wersjj Audytora C.O. towarzyszą szkolenia 
z zakresu jego obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
funkcji. Szkolenia te odbywają się w formie tradycyjnej w wielu mia-
stach oraz w formie on-line za pośrednictwem Internetu. Terminy 
szkoleń są zamieszczane na bieżąco na stronie www.sankom.pl.
Opracowane zostały również interaktywne warsztaty na platfor-
mie e-learningowej KursAudytora (www.kursaudytora.pl), w któ-
rych można brać udział w dowolnym czasie.
Ponadto na kanale producenta programu w serwisie YouTube za-
mieszczone są filmy szkoleniowe nt. projektowania instalacji c.o. 
na rzutach oraz na rozwinięciach. Filmy dostępne są pod adresem: 
www.youtube.com/user/sankomnet/playlists.

1   Przykład rzutu kondygnacji

2   Przykład rysunku aksonometrycznego sieci przewodów c.o.

Gebo – promocja  
w czerwcu

Katalog Gebo 
„All in One”

Nowy katalog 
Gebo to:
- mały poręczny 
format (10,5x21),
- pełny asortyment 
Gebo w jednym miejscu,
- przejrzysta struktura + 
dane techniczne + nr 
katalogowe,
- czytelny układ stron z podziałem na 8 grup 
asortymentowych,
- instrukcje montażu i rysunki techniczne,
- rozbudowana zakładka kontakt.

http://www.instalreporter.pl
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Weź udział w INSTALACJACH ON TOUR 

INSTALACJE ON TOUR wystartowały. 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 tar-

gów INSTALACJE (25-28.04.2016 r.).
Aby wziąć udział w INSTALACJACH ON TOUR wystar-
czy wypełnić >> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i przy-
jechać na eliminacje do jednego z miast.
Najbliższe terminy: 19 czerwca KOSZALIN, ul. Żytnia 9;  
26 czerwca WARSZAWA, ul. Cieślewskich 44; 3 lipca 
BIAŁYSTOK, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 11; 17 lipca 
KRAKÓW (Muzeum Lotnictwa), Aleja Jana Pawła II 39.
Podczas INSTALACJI ON TOUR konkursowe zadanie 
polegać będzie na wykonaniu, w jak najkrótszym cza-
sie, szeregu czynności na modelu instalacji. Zwycięz-

cy eliminacji w poszczególnych miastach wystąpią  
w finałowej rywalizacji podczas 5. Mistrzostw Polski 

Instalatorów, które odbędą się w 2016 roku w Pozna-
niu podczas targów INSTALACJE.

PARTNERZY – SPONSORZY PROJEKTU: 

P R E Z E N T A C J E  F I R M

BRöTJE – gazowe wiszące 
kotły kondensacyjne EcoTherm 

Plus WGB serii E / 14
COSMO T6 i technologia  

podłączenia środkowego / 16

W numerze

INSTALACJE ON TOUR / 2
Partnerzy projektu trzymają kciuki za 
instalatorów / 3
INSTALACJE ON TOUR – ile znaczą dla 
partnerów? / 4
Pośpiech nie jest wskazany – wywiad  
z Mistrzem MPI 2014 Dariuszem Piotrowskim / 5
Nagrody konkursowe / 7
Czynności konkursowe INSTALACJE  
ON TOUR 2015 / 8
Produkty, które znajdują się  
na „mistrzowskim stojaku” / 11
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INSTALACJE ON TOUR
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POBIERZ Numer Specjalny InstalReportera 
„INSTALACJE ON TOUR”

W numerze m.in.:
- prezentacja urządzeń na stojaku, 
- czynności konkursowe, 
- wywiad z Mistrzem MPI 2014

Znamy termin targów INSTALACJE 2016

Odbędą się one w dniach 25-28 kwietnia 2016 w Po-
znaniu. To największe w Polsce spotkanie branży insta-
lacyjnej obejmie swym zakresem tematycznym technikę 
grzewczą, sanitarną, obiektową, gazowniczą oraz klima-
tyzację, wentylację i chłodnictwo. Po raz pierwszy uru-
chomiony zostanie Salon EKOgrzanie. Tradycyjnie pod-

czas targów zorganizowana zostanie aukcja autokarowa 
– autokary z instalatorami z całego kraju.

Równolegle z Targami INSTALACJE odbędą się Targi Cie-
pła Systemowego, współorganizowane przez Izbę Go-
spodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Nowości:
•	KLUB	PREMIER	(Program	Partnerski	
Instalacje 2016)
•	DZIEŃ	PROJEKTANTA	(25.04.2016)

Wyróżnienie „Konsumencki Lider 
Jakości 2015” dla marki Junkers

W badaniach opinii konsumentów, realizowanych w ra-
mach projektu Konsumencki Lider Jakości, marka Junkers 
uzyskała najlepsze wyniki w kategoriach: „urządzenia i sys-
temy grzewcze” oraz „pompy ciepła”. Jako lider w branży, 
Junkers otrzymał prawo do bezterminowego posługiwa-
nia się złotym godłem „Konsumencki Lider Jakości 2015”.
Konsumenci wskazywali przede wszystkim na wysoką 
jakość produktów marki Junkers i ich niezawodność. 
Podkreślana była rozpoznawalność marki, jej długolet-
nia tradycja i ogólnodostępność. Konsumencki Lider 
Jakości to ogólnopolski program prowadzony przez re-

dakcję Strefy Gospodarki, realizowany od 2010 r. W bada-
niach prowadzonych w ramach projektu „Konsumencki 
Lider Jakości 2015” zastosowano następujące metody: 
- badania kwestionariuszowe: badanie eksperckie doty-
czące kwalifikacji marek w kategoriach produktowych; 
- badanie pilotażowe na losowo wybranej grupie kon-
sumentów; 
- badanie face-to-face z konsumentami: ankieta piloto-
wana z udziałem badacza; 
- badanie opinii w ramach CAWI: badanie przeprowa-
dzone za pośrednictwem kanału on-line.

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/formularz_zgloszeniowy/
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/05/InstalReporter_Dodatek-INSTALACJE-ON-TOUR-2015.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/05/InstalReporter_Dodatek-INSTALACJE-ON-TOUR-2015.pdf
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Narzędzie e-learning jest to szkolenie on-line, które  
w przejrzysty i zrozumiały sposób przedstawia in-
formacje na temat Ekoprojektu, przybliża przepi-
sy i podkreśla wytyczne obowiązujące w Unii Eu-
ropejskiej.

Nowe szkolenie on-line to wsparcie od marki Vaillant 
dla instalatorów, serwisantów, osób prowadzących 
szkolenia oraz wszystkich zainteresowanych tematy-
ką Ekoprojektu. 

Vaillant jest pierwszym w branży producentem, któ-
ry posiada tego rodzaju rozwiązanie!

Szkolenie on-line w przystępny sposób:
•	wyjaśnia	główne	kwestie	Ekoprojektu,
•	pomaga	podczas	przygotowywania	ofert	sprzedażo-
wych,
•	wyjaśnia	jak	przygotować	etykiety	energetyczne	dla	
pakietów urządzeń,
•	informuje	o	alternatywach	dla	wychodzących	z	uży-
cia technologii,
•	wspiera	w	zakresie	optymalizacji	istniejących	instalacji,

•	gruntuje	wiedzę	zdobytą	podczas	szkoleń	w	zakre-
sie ErP.
Szkolenie on-line jest świetną pomocą dla Partnerów 
marki Vaillant w codziennej pracy z klientem 
oraz wsparciem dla klienta końcowego, przyszłego użyt-
kownika urządzeń grzewczych.

Dostępne są dwie wersje: 
• dla profesjonalistów: instalatorów, serwisantów, osób 
prowadzących szkolenia oraz wszystkich zainteresowa-
nych szerzej tematyką Ekoprojektu:
• dla klienta końcowego.

Marka Vaillant prezentuje nowe narzędzie e-learning dotyczące 
Ekoprojektu (ErP)

Praca

BOSCH: doradca techniczny 
MAZUR: kierownik budowy 
NIBE-BIAWAR: opiekun klienta 
BUDIMEX: inżynier 
AFRISO: przedstawiciel techniczno-handlowy 
INSTALCOMPACT: monter 
TEBODIN: projektant 
BUDIMEX: kierownik robót sanitarnych 
RWK: projektant 
CBRE: projektant 
C.I.S.I.: projektant 
EUROTERM: przedstawiciel handlowy 
THERM-INSTAL: serwisant 
INVENA: szkoleniowiec 
ONNINEN: handlowiec 
VALVEX: przedstawiciel handlowy 
RESPOL: przedstawiciel handlowy 
HERBUD: przedstawiciel handlowy 
SUNEX: pracownik działu technicznego 
MZK Stalowa Wola: projektant 
TECE: doradca ds. technicznych i projektowych 

Sektor budowlany w Europie zatrudnia ponad 14,1 mln 
osób, co stanowi 9,5% wszystkich zatrudnionych w róż-
nych gałęziach przemysłu i usług. 88% z nich to mężczyźni. 
Zdecydowanymi liderami pod względem odsetka kobiet 
w branży pozostają: Norwegia (35%), Dania (25%), Wiel-
ka Brytania (20%) czy Szwecja (18%). Według analizy GUS 
(2014), w Polsce najmniej kobiet pracuje w branży budow-
lanej (7,7%). Więcej jest zatrudnionych m.in. w górnictwie 
(8,4%) czy transporcie i gospodarce magazynowej (19,8%). 

Za mało kobiet w polskiej 
branży budowlanej

http://www.instalreporter.pl
http://elearning.vaillant.com/erp/ci/pl/
http://elearning.vaillant.com/erp/ec/pl/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-doradca-techniczny/
http://instalreporter.pl/praca/mazur-kierownik-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-opiekun-klienta-3/
http://instalreporter.pl/praca/budimex-inzynier/
http://instalreporter.pl/praca/afriso-przedstawiciel-techniczno-handlowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/instalcompact-monter/
http://instalreporter.pl/praca/tebodin-projektant/
http://instalreporter.pl/praca/budimex-kierownik-robot-sanitarnych-7/
http://instalreporter.pl/praca/rwk-projektant-2/
http://instalreporter.pl/praca/cbre-projektant/
http://instalreporter.pl/praca/c-i-s-i-projektant/
http://instalreporter.pl/praca/euroterm-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/therm-instal-serwisant/
http://instalreporter.pl/praca/invena-szkoleniowiec/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-handlowiec-6/
http://instalreporter.pl/praca/valvex-przedstawiceil-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/respol-przedstawiciel-handlowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/herbud-przedstawiciel-handlowy-4/
http://instalreporter.pl/praca/sunex-pracownik-dzialu-technicznego/
http://instalreporter.pl/praca/mzk-stalowa-wola-projektant/
http://instalreporter.pl/praca/tece-doradca-ds-technicznych-i-projektowych/
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Serdecznie zapraszamy do 
udziału w XI edycji, dwuseme-

stralnych studiów pt. „Syste-
my oddymiania budynków 
– wentylacja pożarowa”. Roz-
poczynające się w paździer-

niku 2015 roku na wydziale 
Inżynierii Środowiska PW stu-

dium, adresowane jest do kadry in-
żynier- skiej firm projektowych i budowlanych, 
rzeczoznawców, przedsiębiorstw związanych z zagad-
nieniami ochrony przeciwpożarowej, specjalistów od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inży-
nierów zajmujących się projektowaniem, modernizacją 
i dystrybucją systemów wentylacji i klimatyzacji. 
Dzięki uczestnictwu w zajęcia audytoryjnych, projek-
towych i laboratoryjnych słuchacze będą mogli roz-
szerzyć i uzupełnić najbardziej aktualną wiedzę teore-
tyczną oraz praktyczną, niezbędnej przy projektowaniu 
oraz weryfikacji projektów, budowie, eksploatacji, a tak-
że wykonaniu odbiorów współczesnych systemów od-
dymiania obiektów budowlanych różnego typu. Pro-
wadzone w formie wykładów, ćwiczeń i laboratorium 

zajęcia oprócz zagadnień wentylacji pożarowej doty-
czą również podstaw prawnych funkcjonowania syste-
mów bezpieczeństwa pożarowego, instalacji tryskaczo-
wych, detekcji pożaru, symulacji komputerowych itd. 
Wśród wykładowców studium znajdują się pracownicy na-
ukowi Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej, ITB; KG PSP; rzeczoznawcy SITP; m.in.: Dariusz 
Ratajczak, Marzena Półka; Piotr Głąbski, Jerzy Ciszewski, 
Jacek Świetnicki; Małgorzata Sawczuk; Łukasz Ostapiuk; 
Paweł Wróbel; Dorota Brzezińska; Tomasz Burdzy i inni. 
Na zakończenie studium uczestnik otrzyma wydany 
przez Politechnikę Warszawską dyplom ukończenia 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.
Rekrutacja trwa do 27 września 2015 r., całkowity koszt 
uczestnictwa (czesne za dwa semestry) 5000 zł brutto 
– liczba miejsc ograniczona.
Bliższe informacje dotyczące m.in. zasad rekrutacji, har-
monogramu zajęć, kosztów uczestnictwa uzyskać moż-
na u sekretarz studium Maria Gołębska, tel. (0-22) 234-75 
97 lub kierownika studium Grzegorza Kubickiego (e-mail:  
grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl), a także na stronach in-
ternetowych Wydziału Inżynierii Środowiska (www.is.pw.
edu.pl studia podyplomowe).

„Systemy oddymiania budynków – wentylacja 
pożarowa” – studia podyplomowe

O czym dyskutowano w Dębem

W dniach 14 i 15 maja 2015 r. odbyła się w Dębem k/War-
szawy kolejna, VI Konferencja Naukowo-Techniczna pod 
tytułem: “Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – pro-
jektowanie, wykonawstwo, eksploatacja”. Organizatorem 
konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowa-
dzania Ścieków Politechniki Warszawskiej przy współpracy 
FERRO S.A. oraz Wydawnictwa Seidel-Przywecki sp. z o.o. 
Celem konferencji była prezentacja i ocena krajowych 
i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń  
w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia projekto-
wania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i elemen-
tów współpracującymi z tymi instalacjami w obrębie posesji. 
W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono ogółem 27 refe-
ratów. Obrady konferencji otworzył w imieniu Komitetu Na-
ukowego prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich. Podziękował 
za współpracę i pomoc przy organizacji konferencji sponso-
rom konferencji, którymi w tym roku były firmy: Ferro S.A., 
Geberit sp. z o.o., Watts Industries Polska sp. z o.o., Hydro-
-Vacuum S.A., Honeywell sp.z o.o. oraz Itron Polska sp. zo.o.

W trakcie trwania konferencji sformułowano kilka istot-
nych wniosków dotyczących dalszych prac w zakresie 
problematyki instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych:
- konieczność nowelizacji metodyki określania przepły-
wu obliczeniowego do wymiarowania przewodów w in-
stalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej,
- ustalenie pojęć terminologicznych związanych z po-
wtórnym wykorzystaniem ścieków szarych,
- określenie niezbędnych, minimalnych wymagań jako-
ściowych podczyszczania ścieków szarych przy gospo-
darczym ich wykorzystywaniu,
- rozszerzenie tematyki konferencji o problematykę zwią-
zaną z doborem przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz ich eksploatacji,
- rozszerzenie tematyki konferencji o instalacje balne-
otechniczne stosowane w zakładach przyrodoleczni-
czych.dr inż. Jarosław Chudzicki
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Aqua-Therm Warsaw

Aqua-Therm Warsaw – Międzynarodowe Targi Syste-
mów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów 
Wodnych, Sanitarnych i Basenów. Aqua-Therm Warsaw 
to wydarzenie skierowane do sektora business to busi-
ness. Wystawa daje wszystkim uczestnikom możliwość 
zapoznania się z najnowszymi trendami oraz technolo-
giami stosowanymi głównie w branży HVAC. Poruszo-
ne zostaną m.in. zagadnienia związane z koniecznością 
spełnienia nowych wymogów unijnych, wedle których 
od 2020 roku każdy oddawany do użytku budynek w Pol-
sce ma być energooszczędny. Branża budownicza duże 

nadzieje na wzrost ilości 
zamówień wiąże z nową perspektywą funduszy unij-
nych przeznaczonych na ten sektor w latach 2014-2020. 
Przetargi będą wygrywały nie tylko praktyczne rozwią-
zania, ale też takie, które swoim designem będą zachwy-
cały i podnosiły wartość zrealizowanych projektów. Przy-
kłady takich rozwiązań będzie można zobaczyć w czasie 
tegorocznej edycji Aqua-Therm Warsaw.
Targi odbędą się w dniach 16-18 września 2015 r. w War-
szawie w Centrum Wystawienniczym Expo XXI. 
www.aquatherm-warsaw.com
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Pompy ciepła w sercu transformacji energetycznej – VIII Europejskie Forum Pomp Ciepła

W przeddzień tegorocznego Europejskiego Forum Pomp 
Ciepła EHPA, które odbyło się 28 maja w Brukseli, Euro-
pejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła świętowało swoje 
15 urodziny. Jussi Hirvonen, prezes Fińskiego Stowarzy-
szenia Pomp Ciepła, który jako jedyny spośród zgroma-
dzonych był obecny 15 lat temu, podczas gdy powsta-
ło EHPA, mówił o tym czasie: – 15 lat temu marzyliśmy  
o tym, żeby pompy ciepła były traktowane jak odnawial-
ne źródła energii. Marzyliśmy, żeby w Europie powstał 
znak dla pomp ciepła potwierdzający ich jakość. Marzy-
liśmy, aby w całej Europie szkolić instalatorów pomp cie-
pła. Marzyliśmy, żeby europejski rynek urósł do 100 000 
pomp ciepła sprzedawanych rocznie. Dzisiaj chciałbym 
jedynie powiedzieć, że warto mieć marzenia.

Dzisiaj, kiedy pompy ciepła są od dawna traktowane  
w Europie jako urządzenia korzystające z OZE, a europej-
ski rynek pomp ciepła sięga 800 000 urządzeń różnych 
typów sprzedawanych każdego roku, zauważamy, jak 
duży wkład w rozwój branży mają działania EHPA. Jed-
nym z sukcesów jest stale rosnące wsparcie tej techno-
logii przez KE. Podczas tegorocznego wydarzenia swo-
je przemówienie wygłosiła Marie Donnelly, dyrektor ds. 
odnawialnych źródeł energii, badań i rozwoju, innowa-
cji i efektywności energetycznej. Przedstawiła nadcho-
dzący kalendarz polityczny w odniesieniu do pomp cie-
pła, w ramach którego zaplanowana została strategia 
rozwoju ciepła i chłodu. 
VIII Europejskie Forum Pomp Ciepła zostało wirtualnie 
otwarte przez wiceprzewodniczącego Komisji Europej-
skiej – Maroša Šefčoviča. Wirtualnie, bo nie mógł być 
obecny podczas tego wydarzenia, jednak przygotował 
specjalną wiadomość dla wszystkich uczestników kon-
ferencji. Wiceprzewodniczący zaznaczył, że przed nami 
wciąż pozostaje do zrealizowania wiele działań na dro-
dze do masowego stosowania technologii pomp ciepła 
i czerpania korzyści z efektu skali.
Znaczenie technologii pomp ciepła w osiąganiu celów 

polityki klimatyczno-energetycznej podkreślała tak-
że dr Bridgitte Bach z Austriackiego Instytutu Tech-
nologicznego (AIT). Jej zdaniem pompy ciepła to doj-
rzała technologia, która udowodniła swój potencjał  
w nowym budownictwie. Niemniej jednak dalszy rozwój  
i badania nad pompami ciepła oraz realizacja projek-
tów pilotażowych są ważnym elementami, aby odkryć 
pełny potencjał tej technologii, również w innych sekto-
rach. Podczas wydarzeń w Brukseli kilkakrotnie wspo-
minano o strategii działań dla sektora ciepła i chłodu. 
O strategii wspomniał też Paul Hodson, przewodniczą-
cy jednostki w Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za 
efektywność energetyczną. Jego zdaniem sektor H&C 
(ang. Heating and Cooling) był zawsze błędnie postrze-
gany i niedoceniany przez Komisję, dlatego potrzebna 
jest strategia działań, aby to zmienić. 

W ramach drugiego bloku tematycznego konferen-
cji skupiono się na roli pomp ciepła dużej mocy. Moż-
na odnieść wrażenie, że branża zaczyna skupiać co-
raz większą uwagę właśnie na dużych jednostkach. Ich 
rozwój w porównaniu do małych pomp ciepła stoso-
wanych głównie w budownictwie mieszkalnym do tej 
pory był niezauważalny. W ramach konferencji przed-
stawionych zostało kilka przykładów zastosowania ta-
kich urządzeń w Europie. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje,  
w których omawiane były konkretne przykłady zastoso-
wania pomp ciepła w różnych regionach Europy możli-
we dzięki wsparciu obywateli i lokalnych władz. Korzy-
stając z okazji, że konferencja odbywała się w stolicy 
Belgii, zaproszono minister regionu Brukseli – Celine 
Fremault, odpowiedzialną m.in. za środowisko i ener-
gię. Przedstawiła ona przykład promowania efektyw-
ności energetycznej w budynkach w Brukseli z jedno-
czesnym stosowaniem pomp ciepła. Innym przykładem 
było przedszkole w Rydze, gdzie kilka lat temu dzię-

ki wsparciu z funduszu norweskiego oraz przez wkład 
okolicznych mieszkańców wymieniono instalację z kot- 
łami węglowymi na gruntowe pompy ciepła z piono-
wymi wymiennikami ciepła. Modernizacja przedszkola 
przyniosła nie tylko efekty ekonomiczne w postaci ob-
niżenia rachunków za energię, ale także poprawę jako-
ści powietrza w okolicy.

Ostatnia część konferencji poświęcona była wybranym 
rynkom. Swój akcent podczas tegorocznego Europej-
skiego Forum Pomp Ciepła miała też Polska. Przedsta-
wiciel PORT PC omówił aktualny stan rozwoju rynku 
pomp ciepła w Polsce i prognozy na kolejne lata. Pol-
ska jest unikalnym w Europie przypadkiem w zakresie 
wykorzystania węgla do ogrzewania domów jednoro-
dzinnych, co wzbudziło duże zainteresowanie naszym 
rynkiem. Przedstawiciele delegacji z Chin zaznaczyli po-
dobieństwo ich kraju do naszego, gdzie również w znacz-
nym stopniu grzeje się węglem. Różnicą jest jednak fakt, 
że pomimo braku uznania pomp ciepła za OZE, chiński 

rząd mocno wspiera tę technologię, dostrzegając zale-
ty w ograniczaniu niskiej emisji. 

Poza polskim rynkiem został przybliżony także rynek fran-
cuski, będący obecnie najbardziej dynamicznym i najwięk-
szym w Europie. We Francji sprzedaje się rocznie ponad 
145 000 pomp ciepła różnego typu, przy czym większość 
stanowią urządzenia korzystające z powietrza jako dolne-
go źródła ciepła. Również duński rynek dynamicznie się 
rozwija. Roczna sprzedaż pomp ciepła w Danii sięga oko-
ło 30 000 jednostek, z których większość to urządzenia 
typu powietrze/powietrze. Istotnym faktem w tym przy-
padku jest polityka klimatyczno-energetyczna kraju, któ-
ra zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych nawet 
o 95% i niezależność od paliw kopalnych do 2050 roku. 
Widać wyraźne sygnały ze strony Komisji Europejskiej, 
że wsparcie dla pomp ciepła jest potrzebne i jest reali-
zowane. Wsparcie na poziomie europejskim niestety nie 
zawsze przekłada się na poziom krajowy czy regional-
ny, co zauważamy w Polsce. 

http://www.instalreporter.pl
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Podstawowe rozwiązanie w zakresie regulacji pracy 
kotła grzewczego stanowią regulatory pokojowe. Nie-
zależnie od zmiennej temperatury zewnętrznej, regu-
lator pokojowy wymusza pracę kotła, aby utrzymać 
zadaną przez użytkownika temperaturę wewnątrz 
pomieszczeń. Regulator pokojowy zapewnia wysoki 

Wpływ regulacji pogodowej kotła na jego 
sprawność, czyli… optymalne sterowanie

Regulatory pogodowe stały się standardowym roz-
wiązaniem stosowanym w kotłach grzewczych małej 
mocy, szczególnie wobec popularyzacji stosowania 
wiszących gazowych kotłów kondensacyjnych (rys. 1).  
Niekiedy jednak klient indywidualny poszukuje od-
powiedzi na pytanie, czy zastosowanie regulacji po-
godowej jest konieczne, czy może wystarczy proste 
rozwiązanie – regulator stałotemperaturowy? Do 

rozważenia pozostaje jeszcze inna opcja – zastoso-
wania regulatora pogodowego, ale współpracujące-
go z wewnętrznym czujnikiem temperatury (rys. 2).

Warianty regulacji kotła grzewczego
 
a. Regulator pokojowy, pomiar temperatury 
wewnątrz pomieszczeń 

poziom komfortu cieplnego, jednak kosztem zwięk-
szonego zużycia paliwa przez kocioł.

b. Regulator pogodowy, pomiar temperatury 
zewnętrznej
Rozwiązaniem stosowanym coraz częściej w ostat-
nich latach jest regulacja pracy kotła grzewczego  
w funkcji temperatury zewnętrznej. W praktyce roz-
wiązanie takie polega na współpracy regulatora ko-
tła z regulatorem pogodowym. Regulator ten może 
być zabudowany w pomieszczeniu lub bezpośred-
nio w kotle. Regulator pogodowy zapewnia najniższe 
koszty eksploatacji kotła grzewczego, w szczególno-
ści kondensacyjnego. Obniżanie temperatury wody 
grzewczej zwiększa efekt kondensacji, podwyższa-
jąc sprawność pracy tego typu kotła.

c. Regulator pogodowy, pomiar temperatury 
zewnętrznej i wewnętrznej

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

2   Warianty regulacji kotła grzewczego1   Regulator pogodowy – standard współczesnych kotłów grzewczych 

http://www.instalreporter.pl


13s t r.0 6 / 2 0 1 5
P O R A D Y

Wariantem „mieszanym” jest połączenie trybu pra-
cy regulatora pogodowego i pokojowego. Standar-
dowy regulator  pogodowy zabudowany w pomiesz-
czeniu dokonuje dodatkowego pomiaru temperatury 
wewnętrznej. W ten sposób praca kotła jest regu-
lowana w zależności od temperatury zewnętrznej 
(pogodowo), ale z korektą, czyli z uwzględnieniem 
temperatury wewnętrznej. Może to zwiększać po-
ziom komfortu cieplnego, ale jednocześnie obniżać 
sprawność pracy kotła, w porównaniu do wyłącznie 
pogodowego trybu regulacji.

Która regulacja optymalna? 
…na podstawie obserwacji pracy 
ogrzewania

Na podstawie obserwacji pracy 67 systemów grzew-
czych, dokonano m.in. oceny ich rzeczywistej śred-
niorocznej sprawności. 
Systemy pracujące w trybie regulacji pogodowej 
uzyskiwały średnio sprawność 87,3% (rys. 3), pod-
czas gdy przy regulacji pokojowej o ponad 3% mniej: 
84,2%. Różnica ta może oznaczać około 100-120 zł 

oszczędności dla domu z kosztami ogrzewania rzę-
du 3000 zł/rok. Nie jest to kwota mała i oznacza, że 
droższy wariant regulatora pogodowego zwróci się 
w pierwszych latach użytkowania kotła grzewczego.
Za korzystny wariant regulacji można uznać wa-
riant „mieszany”, to znaczy regulator pogodowy  
z funkcją korekty pracy w zależności od zmian tem-
peratury wewnętrznej w budynku. Sprawność śred-
nioroczna uległa zmniejszeniu średnio jedynie o 0,8%, 
za to zwiększony zostaje poziom komfortu cieplnego 
dzięki kontroli temperatury wewnętrznej, co ma istotny 
wpływ m.in. przy zwiększonych wewnętrznych zyskach 
ciepła. Wzrost kosztów eksploatacji w „mieszanym” wa-
riancie regulacji nie powinien być zauważalny dla użyt-
kownika. Dodatkowo często funkcję regulatora pogodo-
wego z czujnikiem wewnętrznym temperatury spełnia 
zdalne sterowanie zabudowane np. w pokoju dzien-
nym, dzięki czemu zwiększa się wygoda obsługi kotła.

Literatura:
[1] „Felduntersuchungen: Betriebsverhalten von  
Heizungsanlage mit Gasbrennwertkesseln”, Fach-
hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel  2004.

3   Porównanie średnich sprawności średniorocznych dla różnych wariantów regulacji (67 kotłów 
kondensacyjnych) [1]

Wprowadzany w całej Europie wymóg przedstawiania 
klas energetycznych urządzeń grzewczych w krótkim 
czasie spowoduje znaczne zmiany dla całej branży 
grzewczej i w rynku urządzeń. To dobra wiadomość 
dla zwolenników pomp ciepła i klientów zaintereso-
wanych oszczędnym ogrzewaniem, ponieważ dzięki 
wysokiej efektywności energetycznej urządzenia te 
będą osiągać najwyższe możliwe klasy energetycz-
ne A+, A++, A+++. 

Między innymi o konsekwencjach wprowadzenia 
tej klasyfikacji będzie można posłuchać podczas  
IV Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Tech-
nologii Pomp Ciepła, który w tym roku odbędzie 
się pod hasłem „Pompy ciepła – efektywność  
z klasą”. Tegoroczne spotkanie branży i sympaty-
ków pomp ciepła tradycyjnie już odbędzie się pod-
czas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej 
i Efektywności Energetycznej Renexpo w Warsza-
wie w dniu 22 września 2015 roku. 

Wszystko wskazuje na to, że wzorem naszych za-
chodnich sąsiadów technologia pomp ciepła rów-
nież w Polsce ma szansę stać się wiodącą w zakre-
sie zapewniania komfortu cieplnego, szczególnie 
nowych obiektów. Polska, jako jedyny kraj w Euro-
pie, odnotowała istotny wzrost rynku pomp ciepła 
już piąty rok z rzędu. 

Podczas IV Kongresu PORT PC będzie miała miej-
sce premiera opracowania „Mapa drogowa ciepła  
z OZE do 2030 r.”, będącego prognozą rozwoju urzą-
dzeń grzewczych korzystających z OZE dla budyn-
ków jednorodzinnych w Polsce. 

Czy i kiedy konwencjonalne paliwa ustąpią miej-
sca odnawialnym źródłom energii? Jaką pozycję 
mogą mieć pompy ciepła w przyszłości energety-
ki? Udział w Kongresie potwierdził już światowej 
klasy naukowiec i ekspert profesor Hans-Martin 
Henning z instytutu Fraunhofera ISE, który przed-
stawi wizję bezpieczeństwa energetycznego Nie-
miec opartego na rozwoju OZE i wykorzystaniu po-
tencjału efektywności energetycznej oraz plany jej  
realizacji do roku 2050. 

IV Kongres PORT PC to również premiera nowych 
wytycznych publikowanych przez stowarzyszenie. 
Po raz pierwszy można będzie się zapoznać z nowy-
mi standardami jakości wody dla urządzeń grzew-
czych oraz z nowymi standardami całkowitych kosz-
tów rocznych. 

Tematyka tegorocznego spotkania jest bardzo zróżni-
cowana. Jednym z zagadnień będą Regionalne Pro-
gramy Operacyjne, w ramach których na rozwój OZE 
przekazywane są duże nakłady finansowe. Uczest-
nicy Kongresu dowiedzą się, w których wojewódz-
twach można się będzie starać o dofinansowanie 
dla pomp ciepła.

Rejestracja na IV Kongres PORT PC rozpoczęła 
się już w maju. Można jej dokonać za pośrednic-
twem strony internetowej 5. Międzynarodowych 
Targów Odnawialnych Źródeł Energii i Efektyw-
ności Energetycznej RENEXPO www.renexpo-
-warsaw.com w zakładce konferencje. 

Źródło: PORT PC

IV Kongres PORT PC: „Pompy ciepła  
- efektywność z klasą”

http://www.instalreporter.pl
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  Elastyczna i cicha

Pompę ciepła powietrze/woda Vitocal 300-A usta-
wia się na zewnątrz budynku i korzysta ona z bez-
płatnego powietrza z atmosfery. Dzięki wyposażeniu 
w wentylator z regulowanym silnikiem prądu stałe-
go (EC), modulowanej sprężarce oraz zoptymalizo-
wanej akustycznie konstrukcji urządzenia z prowa-
dzeniem strumienia powietrza w płaszczu obudowy 
pompa ciepła pracuje niezwykle cicho, z poziomem 
ciśnienia akustycznego poniżej 54 dB(A). A w godzi-
nach nocnych, obroty wentylatora i tym samym szu-
my, można zredukować jeszcze bardziej.

Pompa ciepła powietrze/woda 
Vitocal 300-A zwraca uwagę nie tylko 
nowoczesnym wyglądem. Z maksymalną 
temperaturą zasilania do 65°C do 
ogrzewania i komfortowego podgrzewu 
ciepłej wody pompa ciepła Vitocal  
300-A jest doskonałym sposobem  
na modernizację w domach jedno-  
i dwurodzinnych. Pracuje ona bardzo 
efektywnie i osiąga wysokie sprawności 
roczne. Koszty prądu do bieżącej pracy 
pompy ciepła są nieznaczne.

Pompa ciepła powietrze/woda 
Vitocal 300-A (AWO)  

Do ustawiania na zewnątrz

Vitocal 300-A

1  Parownik z powłoką
2  Prowadzenie strumienia powietrza 

w płaszczu obudowy
3  Wentylator EC o regulowanych obrotach
4  Optymalizacja aerodynamiki
5  Sprężarka scroll o regulowanych obrotach
6  Skraplacz
7  Przyłącza hydrauliczne

1

2

3

4

5 6

7

Przegląd zalet

- pompa ciepła powietrze woda z odwracalnym 
obiegiem, do ogrzewania i chłodzenia, do usta-
wienia na zewnątrz;
- idealna do modernizacji ogrzewania w domach 
jednorodzinnych;
- bezstopniowa regulacja mocy przez przekształt-
nik prądu stałego zapewnia wysoką efektywność 
przy pracy z obciążeniem częściowym oraz dokład-
ne dopasowanie mocy do zapotrzebowania ciepła;
- niskie koszty eksploatacji przez wysoki współ-
czynnik efektywności COP;
- maksymalna temperatura zasilania do 65°C przy 
temperaturze zewnętrznej -7°C;

- nieznaczne szumy pracy, przez zoptymalizowa-
ną akustycznie konstrukcję wentylatora i obu-
dowy i zredukowane obroty wentylatora w try-
bie nocnym;
- efektywne odszranianie przez odwrócenie obie-
gu chłodniczego;
- regulator do pomp ciepła Vitotronic 200 (typ 
WO1C);
- w opcji sterowanie i monitorowanie przez pilo-
ta radiowego ub aplikację mobilną Vitotrol App;
- przygotowana do korzystania z własnego prądu  
z fotowoltaiki i inteligentnych sieci;
- nowoczesne wzornictwo.

http://www.instalreporter.pl
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Vitocal 300-A AWO-AC 
301.B11

AWO-AC 
301.B14

Znamionowa  
moc cieplna  
(wg EN 14511)
A2/W35 
A-7/W35 

7 kW
10,5 kW

8,5 kW
12 kW

COP A2/W35
COP A7/W35

3,9
5,0

3,9
5,0

Znamionowa moc 
chłodnicza
A35/W18

7 kW 8,5 kW

Maksymalna 
temperatura zasilania do 65°C

Wymiary urządzenia 
śr.×wys. 1100×1980 mm

Ciężar 250 kg

Wysoka wartość COP gwarancją 
niezawodnego zaopatrzenia w ciepło

Sprężarka spiralna scroll z bezszczotkowym silni-
kiem z magnesami stałymi i regulacją obrotów, funk-
cja wtrysku par czynnika i elektroniczny, dwuprze-
pływowy zawór rozprężający złożyły się na wysoką 
wartość współczynnika efektywności COP, wyno-
szącą nawet 5,0 (przy temperaturze powietrza 7°C / 
wody 35°C). Wtrysk par czynnika poprawia efektyw-
ność zwłaszcza przy wysokiej temperaturze na zasi-
laniu. Vitocal 300-A zaopatruje w ciepło niezawodnie 
i obniża wydatnie koszty eksploatacyjne, zwłaszcza 
przy pracy pod obciążeniem częściowym.

Przyjemny klimat latem

Pompa ciepła Vitocal 300-A jest już przystosowana do 
pracy z odwróconym obiegiem, dla chłodzenia pomiesz-
czeń w gorące dni letnie. Zasilane przez nią konwekto-
ry lub systemy chłodzenia powierzchniowego, stworzą 
w letnie upały przyjemny klimat w pomieszczeniach.

Obsługa pilotem radiowym 
lub przez aplikację mobilną

Pompa ciepła Vitocal 300-A wyposażona jest w regu-
lator do pomp ciepła Vitotronic 200 (typ WO1C). Regu-
lator ten jest przystosowany do współpracy z radio-
wymi modułami zdalnej obsługi i umożliwia wygodną 
regulację z mieszkania. Przy zastosowaniu aplikacji 
mobilnej Vitotrol App system można obsługiwać tak-
że z każdego miejsca poprzez smartfon lub tablet.

Przygotowana do pracy z energią 
z fotowoltaiki i sieci inteligentnych 
(Smartgrid)

Dodatkowe oszczędności na kosztach eksploatacji 
są możliwe przy wpięciu instalacji fotowoltaicznej. 
Samodzielnie wyprodukowany prąd można użyć na 
przykład do zasilania sprężarki, regulatora, pomp  
i wentylatora pompy ciepła Vitocal 300-A. Ponadto 
Vitocal 300-A jest już przystosowana do współpracy 
z sieciami inteligentnymi (Smart Grid).  

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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Aktualne promocje  
na pompy ciepła. 
Nawet do 4321 zł!

Przejdź

Zmiany w prawie budowlanym 

Dnia 28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie nowe-
lizacja ustawy o prawie budowlanym, znosząca 
wymóg uzyskania pozwoleń na budowę określo-
nych obiektów, w tym domów jednorodzinnych. 
Krótszy czas oczekiwania na decyzję i mniej obo-
wiązkowych zaświadczeń to korzystne zmiany 
dla inwestorów i szansa na poprawę koniunktu-
ry w branży budowlanej.

Głównym założeniem zmiany Ustawy „Prawo Budow-
lane” oraz niektórych innych ustaw, z dnia 20 lute-
go 2015 r. jest usprawnienie procesu budowlanego 
poprzez zniesienie obowiązku uzyskiwania decy-
zji o pozwoleniu na budowę określonych obiektów,  
a także ograniczenie zakresu formalnego projektów 
przedstawianych administracji. 

Nowe regulacje oznaczają brak konieczności ubie-
gania się o pozwolenie na budowę lub rozbudowę 
wolno stojących budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, o ile ich obszar oddziaływania mieści się  
w całości na działce lub działkach, na których zostały 
zaprojektowane. Jedyny wymóg dotyczy zgłoszenia 
planowanej budowy wraz z wymaganą dokumenta-
cją dla danego typu budowli. Okres oczekiwania na 
ewentualny sprzeciw administracji wyniesie 30 dni. 
Nowe przepisy znoszą też obowiązek zgłaszania pla-
nowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych. 

Decyzje o pozwoleniu na budowę przestają być wy-
magane także dla mniejszych obiektów, dla których 
wystarczy jedynie zgłoszenie. Należą do nich wolno 
stojące parterowe budynki gospodarcze − w tym ga-
raże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2, wolno stojące parte-
rowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni 

zabudowy do 35 m2, czy tej samej powierzchni wol-
no stojące parterowe budynki stacji transformato-
rowych i kontenerowych stacji transformatorowych. 
Zwiększono też do 50 m2 powierzchnię zabudowy 
wiat, których budowę wystarczy zgłosić. 

Z końcem czerwca nie będą już konieczne zaświad-
czenia dotyczące dostaw energii, wody, ciepła i gazu, 
o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroener-
getycznych, telekomunikacyjnych, czy o możliwości 
dostępu do drogi publicznej.  Wszelkie uwagi co do 
braków w dokumentacji urząd musi zgłosić w ciągu 
14 dni od dnia złożenia wniosków.

Zmiany dotyczą także obiektów oddawanych od 
użytkowania na podstawie zgłoszenia, a nie jak do-
tychczas pozwolenia na użytkowanie. W katalogu 
takich obiektów znajdą się: warsztaty rzemieślni-
cze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodo-
we, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe, 
budynki kolejowe oraz place składowe, postojowe, 
parkingi, a także stawy rybne. Okres milczącej zgo-
dy urzędu, czyli terminu, w którym może on zgło-
sić zastrzeżenia co do użytkowania zostaje skróco-
ny z 21 do 14 dni.

Kolejną zmianą jest możliwość rozłożenia na raty 
opłat legislacyjnych na podstawie wniosku złożo-
nego do wojewody. Rejestr wydanych pozwoleń na 
budowę i zgłoszeń, zawierający rodzaj zamierzenia 
budowlanego, datę złożenia wniosku, nazwiska in-
westora oraz projektanta będzie ogólnie dostępny 
w internecie na stronie Biura Informacji Publicznej.

Źródło: www.warsawbuild.pl

http://www.instalreporter.pl
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rzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz optymalizacji 
kosztów. Systemy z tworzyw sztucznych są neutral-
ne chemicznie, nie wchodzą w reakcje z wodą pitną, 
nie zarastają, nie korodują, nie przenoszą hałasów, 
mają mniejsze opory przepływu i są lekkie.

  Jeśli chcemy zaprojektować lub wykonać in-
stalację grzewczą i wody użytkowej w budynkach 
nowych czy starych przewidzianych do renowacji, 
mamy do dyspozycji szerokie spektrum rozwiązań 
i technologii, różnych materiałów oraz wielu produ-
centów systemów. Na które się zdecydować? Któ-
re są najlepsze i niezawodne? Odpowiedzi na te py-
tania zależą od wielu czynników. Przede wszystkim 
należy zastanowić się, jakie kryteria będą decydo-
wać o wyborze systemu. Czy będzie to cena, wszech-
stronność i różnorodność zastosowań, odporność 
na naprężenia i trwałość materiałów, wytrzymałość  
w trudnych warunkach pracy czy montażu, szyb-
kość i łatwość montażu oraz małe ryzyko błędów, 
niezawodność, szerokość asortymentu, a może ży-

wotność i gwarancja? Warto też pamiętać o dostęp-
ności danego systemu na rynku, gdyż w dzisiejszych 
czasach inwestycje realizowane są w szybkim tem-
pie. Specyfiką instalacji jest to, że muszą być wyko-
nane w całości, być szczelne oraz poddane próbie 
ciśnieniowej. Brak jakichś elementów skutkuje para-
liżem i opóźnieniem budowy.
Przyjrzyjmy się zatem owym „bramkom”. Wyróż-
niamy trzy główne grupy systemów rurowych: z rur 
metalowych (miedź, stal, stal nierdzewna) oraz rur 
z tworzyw sztucznych jednorodnych lub wielowar-

stwowych stabilizowanych wkładką aluminiową. 
W niniejszym artykule skoncentruję się na drugiej  
i trzeciej grupie, ponieważ stanowią one obecnie 
ok. 70% wykonywanych w Polsce instalacji. Jeszcze  
10 lat temu stosunek rur metalowych do tworzywo-
wych i wielowarstwowych wynosił 50/50. Widać za-
tem, jak coraz większym zainteresowaniem cieszą 
się systemy plastikowe. Ich sukces wynika przede 
wszystkim z bardzo dobrych parametrów technicz-
nych, wysokiej odporności mechanicznej, termicznej 
i chemicznej, szybkich technik montażu przy wyko-

Słynny selekcjoner polskiej kadry piłkarskiej Kazimierz Górski pytany o wynik 
meczu, zwykł mawiać, że „piłka jest okrągła, a bramki są dwie”. Słowa te zna 
i powtarza prawie każdy. Ale czy można je odnieść do tematu przewodniego 
niniejszego artykułu, czyli systemów rurowych? Tu rury też są okrągłe, tylko  
że bramek jest trochę więcej…

Przegląd rynkowy tworzywowych 
systemów rurowych 

Marcin Kotas 
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Do grupy rur z tworzyw sztucznych 
jednorodnych zaliczają się:
- PE-X (polietylen usieciowany),
- PE-RT (polietylen o zwiększonej odporności 
na temperaturę),
- PP-R (polipropylen typ 3),
- PVC-C (polichlorek winylu chlorowany),
- PB (polibutylen).

Rury wielowarstwowe to:
- PE-X/Al/PE-X, PE-X/AL/PE-HD (wewnętrzna war-
stwa z PE-X, taśma aluminiowa zgrzewana doczo-
łowo lub na zakład, przy wykorzystaniu lasera lub 
ultradźwięków oraz zewnętrzna warstwa zabezpie-
czająca z PE-X lub PE-HD, czyli polietylenu o wyso-
kiej gęstości, wszystkie warstwy są sklejone specjal-
nym i bardzo mocnym klejem adhezyjnym),
- PE-RT/Al/PE-RT (jw. tylko przy zastosowaniu two-
rzywa PE-RT)

Zastosowanie: różnorodność 
i wszechstronność

Pod względem różnorodności i wszechstronności 
wygrywają systemy z rur wielowarstwowych oraz 
PE-X, ponieważ można je zastosować w każdym ty-
pie instalacji: ogrzewaniu i chłodzeniu płaszczyz- 
nowym, centralnym ogrzewaniu, wodzie użytko-
wej lub nietypowych instalacjach, jak np. sprę-
żonego powietrza, wody lodowej, czy roztworu 
glikolu przy ogrzewaniu powierzchni zewnętrz-
nych lub jak w przypadku kilku krajów Europy 
Zachodniej (Niemcy czy Włochy) do transportu 
gazu (tylko rury wielowarstwowe). Po pierwsze 
rury wielowarstwowe charakteryzują się mak-
symalną temperaturą pracy do 95°C oraz mak-
symalnym ciśnieniem roboczym do 10 bar. Przy 
czym należy pamiętać, że dla rur PE-RT/Al/PE-RT 
stała temperatura pracy przy 10 barach wynosi 
70°C. Dla rur PE-X maksymalna temperatura pra-
cy to również 95°C (choć wytrzymują nawet tem-

peraturę do 110°C). W przypadku ciśnienia spra-
wa wygląda już inaczej, ponieważ rozróżnia się 
rury PE-X do ogrzewania (6 bar) oraz te do wody 
(10 bar), które mają grubszą ściankę niż wersja  
6 bar. Po drugie zabezpieczają przed dyfuzją tle-
nu, co jest niezbędne w instalacjach grzewczych 
(ochrona przed korozją metalowych elementów 
instalacji). Tę funkcję pełni warstwa aluminium  
w rurach wielowarstwowych oraz bariera antydy-
fuzyjna (EVOH, EVAL) w rurach PE-X. Po trzecie oba 
powyższe typy rur są niezwykle elastyczne, dzię-
ki czemu idealnie wykonuje się z nich ogrzewanie 
podłogowe. Pozostałe rury są już mniej uniwersal-
ne. PE-RT można zastosować tylko w ogrzewaniu 
podłogowym, ponieważ parametry pracy to 70°C  
i 6 bar (dopuszcza się zastosowanie do podłącze-
nia grzejników niskotemperaturowych, ale w prak-
tyce to mało popularne rozwiązanie). 
Z kolei rury PP-R lub PP-R z wkładką (aluminio-
wą lub z włókna szklanego) są sztywne i nie na-
dają się do ogrzewania płaszczyznowego. Głów-
nym przeznaczeniem systemów PP są instalacje 
grzewcze i wodne, gdyż maksymalne parametry 
pracy wystarczają do ich zastosowania. Z drugiej 
strony systemy PP wyróżnia to, że można je sto-
sować do transportu wielu różnych mediów i che-
mikaliów, dlatego znajdują zastosowania również  
w przemyśle. Z założenia rury PVC stosuje się do in-
stalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, ponieważ 
w typowych warunkach pracy do 60°C charakte-
ryzują się wystarczającym ciśnieniem roboczym. 
Pozostaje jednak kwestia wysokiej temperatury 
pracy, która wynosi do 80°C – przy tej temperatu-
rze ciśnienie pracy ulega czterokrotnemu zmniej-
szeniu, dlatego nie zaleca się ich stosowania w in-
stalacjach grzewczych wysokotemperaturowych.  
PB charakteryzuje się najwyższą spośród wszyst-
kich elastycznością i ma zbliżone parametry pracy 
do PE-X. Z różnych powodów jest to jednak mate-
riał mało rozpowszechniony na rynku, dlatego zo-
stanie pominięty w dalszych rozważaniach.
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ki i ryzyko błędów w połączeniach, które jest więk-
sze niż przy innych systemach. Ogromną zaletą sys-
temów PP jest bogactwo asortymentu rur i kształtek 
oraz szeroki typoszereg średnic, począwszy od 20 do 
110 mm. Rury występują w wielu odmianach pod 
względem budowy (jednorodna, STABI, STABI Glass). 

Rury i kształtki PVC-C łączy się metodą klejenia przy 
zastosowaniu specjalnych klejów. Metoda jest jesz-
cze łatwiejsza i nie wymaga żadnego sprzętu. Sys-
tem również charakteryzuje się dużym zakresem 
średnic, od 16 do 115 mm. 
Wadą systemów PP i PVC jest wydłużalność termicz-

Odporność i trwałość

Jeśli spojrzymy na aspekt odporności na naprężenia 
i trwałości samego materiału, to na pierwszym miej-
scu plasują się systemy 
z rur wielowarstwowych 
lub PE-X, choć niewiele 
ustępują im rury PP-R, 
PP-R STABI lub PP-R STA-
BI Glass. W testach wy-
trzymałościowych rury 
wielowarstwowe pęka-
ją dopiero przy ciśnieniu 
ok. 100 bar, a PE-X ok. 80 
bar (przy temperaturze 
wody 23°C). Warto dodać, 
że przy tych wartościach ciśnienia połączenia nie 
ulegają zniszczeniu i dalej są szczelne. 
PP-R wytrzymuje ujemne temperatury do -4°C,  
a rury PVC-C stają się kruche już poniżej 0°C. Rury 
PE-X (tylko PE-Xa lub PE-Xc) dzięki strukturze siecio-
wej (bezpośrednim wiązaniom pomiędzy atomami 
węgla) są na tyle elastyczne, że mogą się rozsze-
rzyć pod wpływem wzrostu ciśnienia wewnętrz-
nego, a następnie skurczyć, gdy ciśnienie spadnie. 
Ta cecha może niekiedy uratować instalację ogrze-
wania podłogowego, które przemarzło, będąc pod 
ciśnieniem. Chroni również inne instalacje narażo-
ne na zamarznięcie. Należy jednak pamiętać, że 
dotyczy to tylko rury, a nie łączników czy innych 
metalowych elementów instalacji. Nie jest to rów-
nież reguła, ponieważ wraz ze spadkiem tempera-
tury maleje też elastyczność materiału, a ciśnienie 
w trakcie zamarzania wody w rurze wynosi ok. 160 
bar. Dzięki dużej elastyczności rury wielowarstwo-
we oraz PE-X są także bardzie odporne na złamanie. 
Uginają się pod wpływem przyłożonej siły (oczywi-
ście do pewnego stopnia), podczas gdy pozostałe 
materiały ulegają destrukcji przy próbach wygię-
cia. Według literatury naukowej (lecz potwierdzają 
to również producenci rur) najtrwalszym materia-

łem, wśród rozpatrywanych tworzyw sztucznych 
jest PE-X. Jest to rura jednorodna odporna na roz-
warstwienie. Struktura sieciowa (wiązania pomię-
dzy cząsteczkami) wzmacniają ją mechanicznie oraz 

temperaturowo. Materiał jest nie-
zwykle odporny na zmęczenie 
i pełzanie. Przez długie lata nie 
traci praktycznie w ogóle swo-
ich właściwości oraz wytrzyma-
łości. Ma również pamięć kształ-
tu, co oznacza, że po podgrzaniu 
(maks. 130°C) wraca do pierwot-
nego kształtu.

Montaż, czyli które rury 
najłatwiej połączyć 

Pod względem łatwości i szybkości montażu kon-
kurencja jest bardziej wyrównana. Rury i kształtki  
w systemach z tworzywa łączy się różnymi metodami.  
W systemach PP-R stosowana jest metoda zgrze-
wania za pomocą niedrogiego urządzenia, jakim jest 
zgrzewarka. Połączenia wykonuje się łatwo i są one 
trwałe. Należy wziąć jednak pod uwagę czynnik ludz-

Łączenie rur w technice zaprasowywania promieniowego

Materiałem najbardziej 
odpornym na ujemne 
temperatury jest PE-X 
oraz rury wielowarstwowe, 
ponieważ nie ma w zasadzie 
ograniczenia co do minimalnej 
temperatury montażu  
i wykonywania połączeń.

Łączenie rur w technice zaciskowej z nasuwanym osiowo mosiężnym pierścieniem

Fot. Rettig Heating

Fot. KAN
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na oraz sztywność rur. W przypadku rur PVC wydłu-
żalność jest dwukrotnie mniejsza od PP-R. Z kolei 
PP-R z wkładką ma porównywalną wydłużalność do 
rur wielowarstwowych. Wiąże się to z koniecznością 
wykonywania tzw. kompensatorów (L-, Z-, U-kształt-
nych) z fragmentów rur oraz kształtek systemowych. 
Kompensatory służą przejmowaniu i niwelacji owych 
wydłużeń spowodowanych zmianą temperatury pra-
cy instalacji. Oba typy rur wymagają stosowania do-
datkowych kolanek w celu omijania przeszkód.
Rury wielowarstwowe, PE-X oraz PE-RT, a także 
przeznaczone do nich złączki mosiężne lub z two-
rzyw (PPSU, PVDF) można łączyć na kilka sposobów: 
- skręcanie (specjalne złączki z eurostożkiem i pier-
ścieniem przeciętym), 
- zaprasowywanie promieniowe (w przypadku PE-X  
i PE-RT tylko złączki naprawcze), 
- zaprasowywanie osiowe z naciąganym pierście-
niem (tylko rury PE-X/Al/PE-X, PE-Xa i PE-Xc),
- na wcisk (nazywane PUSH lub CLICK, z wyjątkiem 
rur PE-RT). 

Skręcanie 
Złączki skręcane występują w niedużych średni-
cach (zazwyczaj 16 i 20 mm), dlatego wykonuje się 
z nich tylko małe instalacje. Są to połączenia roz-
łączne, więc nie można ich wykonywać pod war-
stwą wylewki. W pozostałych technikach połącze-
nia są nierozłączne. 

Zaprasowywanie promieniowe 
Technologia zaprasowania promieniowego pole-
ga na skalibrowaniu i zagnieceniu rury na złączce  
z pierścieniem ze stali nierdzewnej i o-ringiem za 
pomocą specjalnych zaciskarek ze szczękami. Po-
łączenia są niezwykle trwałe (niemal nierozerwalne)  
i gwarantują pełną szczelność. Czynnik ludzki i ry-
zyko popełnienia błędu jest mniejsze niż w syste-
mach PP, dzięki bardziej zaawansowanej technologii 
(przy zastosowaniu zaciskarek elektrycznych, a nie 
ręcznych). Połączenia wykonuje się bardzo szybko  

i pewnie. Należy jednak pamiętać, że systemy mogą 
różnić się od siebie tzw. profilem zacisku (np. H, TH, 
U, B, F), a więc należy przestrzegać zaleceń produ-
centa i stosować odpowiednie szczęki. Systemy za-
prasowywane charakteryzują się dużym asortymen-
tem złączek oraz szerokim typoszeregiem rur od 16 
do 63 mm, choć są również systemy, które dysponu-
ją średnicami większymi, jak 75, 90 i 110 mm. Złącz-
ki do tego systemu są produkowane z różnych ma-
teriałów: miedzi, mosiądzu, PPSU czy PVDF. Złączki 
metalowe znoszą najbardziej ekstremalne warunki 
pracy i montażu. Złączki z tworzywa to alternatywa 
bardzo mile widziana przy konieczności optymaliza-
cji kosztów i zachowaniu wysokiej jakości produktu. 
Technologia zaprasowania promieniowego ma uni-
katową funkcję obracania złączek już po zapraso-
waniu bez utraty szczelności, dzięki czemu przebieg 
trasy przewodów można zmieniać bez konieczno-
ści cięcia instalacji. Kolejną funkcją jest Leak Before 
Press (LBP), czyli wyciek przed zaprasowaniem (tyl-
ko w systemach wyższej klasy). Chroni on wykonaw-
cę przed błędem, ponieważ niezaprasowane połą-
czenia przeciekają już przy ciśnieniu próbnym 1 bar. 
Głównym zarzutem w kierunku systemów zapraso-
wywanych promieniowo jest redukcja przekroju na 
połączeniach, ponieważ złączka musi „wejść” do 
środka rury.

Zaprasowywanie osiowe z naciąganym 
pierścieniem
Systemy zaprasowywane z naciąganym pierścieniem 
również wykorzystują zaciskarki elektryczne, jednak 
tak jak technika wykonywania połączeń, tak i same 
narzędzia są inne. Najpierw należy wsunąć specjal-
ny pierścień na rurę, a następnie rozszerzyć jej koń-
cówkę narzędziem zwanym ekspanderem. W rozsze-
rzoną końcówkę rury wsuwa się złączkę, a następnie 
nasuwa pierścień specjalną zaciskarką. Pierścień za-
myka i uszczelnia połączenie, które tak jak w przy-
padku systemu promieniowego jest niezwykle trwa-
łe i praktycznie nierozerwalne. Ryzyko popełnienia 
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viega.pl/Megapress

Viega Megapress

3 kroki do szybszej instalacji 
ze stali grubościennej

Megapress: szybkie i bezpieczne zaciskanie stali grubościennej
System Megapress jest przeznaczony do instalacji grzewczych, chłodniczych i przemysłowych 
wykonanych z rur stalowych grubościennych spełniających wymogi norm PN-EN 10255 
i PN-EN 10220. W zależności od średnicy nominalnej (½ do 2 cali), oszczędność czasu montażu 
może wynieść nawet do 60% w porównaniu z tradycyjnymi technikami łączenia jak spawanie, 
skręcanie lub połączenia rowkowe. Montaż jest tak samo łatwy jak w innych systemach zapra-
sowywanych Viega: wystarczy przyciąć rurę na pożądaną długość, osadzić złączkę i zacisnąć. 
Dodatkowo kształtki Megapress wyposażone są w opatentowany profil SC-Contur, zapewnia-
jący wymuszoną nieszczelność w stanie niezaprasowanym. Viega. Liczy się pomysł!
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błędu również jest znikome. Pomieszanie narzędzi 
różnych producentów jest mało prawdopodobne. 
Jeśli chodzi o zakres produktów, to jest on mniej-
szy od systemu promieniowego (typoszereg rur od 

16 do 63 mm plus szeroki asortyment złączek). Dużą 
zaletą jest na pewno to, że na połączeniach nie ma 
zwężenia przekroju, a zatem są mniejsze opory hy-
drauliczne. Z uwagi na zastosowanie nasuwanego 
pierścienia, specjalną konstrukcję złączki oraz ela-
styczność materiału PE-X nie ma potrzeby stoso-
wania o-ringów na złączkach. Jest to niewątpliwie 
zaleta, ponieważ guma EPDM szybciej traci swoje 
właściwości. Złączki w tej technologii nie są nato-
miast obracalne. 
Podobną technologią do pierścienia nasuwanego 
charakteryzuje się system z pierścieniem obkurcza-
jącym stosowany tylko z rurami PE-X. Wykorzystuje 
ona zjawisko rozszerzalności i kurczliwości materia-
łu. Bardzo szybka i prosta metoda, charakteryzują-
ca się znikomym ryzykiem błędu. System oferuje bo-
gaty asortyment rur i złączek oraz zakres średnic od 
16 do 63 mm.

Na wcisk 
System połączeń na wcisk to niezwykle szybka i ła-
twa technologia, która nie wykorzystuje żadnych 

narzędzi, jeśli nie liczyć nożyc i kalibratora. Do tego 
systemu pasują rury wielowarstwowe i PE-X. Skali-
browaną końcówkę rury wkłada się na złączkę i go-
towe. Połączenie takie jest nierozłączne od momen-
tu wsunięcia rury lub dopiero po próbie ciśnieniowej 
(w zależności od producenta). Sama złączka swoją 
konstrukcją przypomina złączki zaprasowywane, 
jednak króciec wchodzący w rurę jest grubszy, więc 
przewężenie i opory przepływu są większe. Na dzień 
dzisiejszy asortyment jest ograniczony (średnice za-
ledwie od 16 do 26 mm), jednak producenci traktu-
ją go jako system uzupełniający ofertę. Jego głów-
ną zaletą jest nieporównywalna szybkość montażu 
oraz brak konieczności użycia ciężkich i dużych na-
rzędzi. W trudno dostępnych miejscach ta metoda 
znacznie ułatwia wykonanie połączenia.
Bez względu na technologię łączenia rury wielowar-
stwowe i PE-X nie wymagają stosowania kompen-
satorów. To zasługa dużej elastyczności i zdolności 
samokompensacji. W rurach wielowarstwowych wy-
starczająca jest naturalna zmiana kierunku przebie-
gu rurociągów. Z uwagi na dużą wydłużalność ter-

miczną rur PE-X należy je montować w szachtach, aby 
miały więcej miejsca. Przy rozprowadzeniu przewo-
dów PE-X systemem trójnikowym w warstwie izola-
cji pod podłogą należy je układać w kształt litery S, 
aby umożliwić naturalną kompensację. Zastosowa-
nie obu typów rur w instalacjach nie wymaga rów-
nież stosowania złączek przy omijaniu przeszkód, 
więc jest to oszczędność czasu i niższe koszty. Prze-
cinające się rury nie wymagają stosowania tzw. złą-
czek krzyżowych.

Podsumowanie

Wszystkie systemy mają swoje wady i zalety. Gdy-
bym to ja miał decydować o wyborze technologii, 
moim typem byłby system z rur wielowarstwowych 
lub rur PE-X. Spełniają wszystkie omówione kryte-
ria, są uniwersalne, trwałe i długowieczne. Cechuje 
je również profesjonalizm montażu i znikoma awa-
ryjność. Lepiej zainwestować w lepszą technologię 
(nawet droższą), aby później czerpać korzyści, ogra-
niczając koszty konserwacji.  

O cenach i dostępności

Ostatnim, ale równie ważnym kryterium jest do-
stępność oraz cena systemu. Według danych staty-
stycznych za 2014 r. najbardziej popularne w Polsce 
są rury wielowarstwowe (ok. 35 mln m.b.). Należy 
jednak pamiętać, że spory udział mają w tym sys-
temy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego 
(nawet do 50-60%, czyli ok. 20 mln m.b.). Zatem 
pozostała część to instalacje grzewcze i wodne. 
Drugie są rury z PP-R (ok. 23 mln m.b.), co świadczy  
o tym, że mają dominującą pozycję wśród syste-
mów do instalacji centralnego ogrzewania i wody. 
Na trzecim miejscu plasują się rury PE-X ( 12 mln 

m.b.), a na czwartym PE-RT (8 mln m.b.). Warto 
zwrócić uwagę, że prawdziwy skok w ostatnich 10 
latach wykonały rury PE-RT, gdyż jeszcze w 2005 
roku ilości wyniosły niecałe 2 mln m.b. To zasłu-
ga rozwoju systemów płaszczyznowych oraz ni-
skich kosztów tych rur przy bardzo dobrych para-
metrach pracy. Pozostałe systemy są już znacznie 
mniej popularne (w sumie ok. 0,5 do 1 mln m.b.). 
Pod względem kosztów najkorzystniej wypadają 
rury z PP-R, chociaż przy zastosowaniu rur wielo-
warstwowych lub PE-X i złączek plastikowych ta 
różnica jest już znacznie mniejsza (systemy zuży-

wają znacznie mniej kształtek). Za systemami PP-R 
przemawiają też niskie koszty zgrzewarek oraz ich 
serwisowania. W przypadku systemów zapraso-
wywanych (promieniowo lub osiowo) urządze-
nia są drogie. Średni koszt pełnego kompletu za-
ciskarki ze szczękami to 5-6 tys zł. (podczas gdy 
zgrzewarka kosztuje w granicach 500 zł). Coraz 
częściej naprzeciw wykonawcom wychodzą pro-
ducenci systemów wielowarstwowych lub PE-X, 
którzy udostępniają narzędzia na określony czas 
lub nawet umożliwiają zakup po preferencyjnych 
cenach przy wykonaniu odpowiednich zakupów.
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  Jakość rury ma szczególne znaczenie w przypad-
ku wykonywania systemów ogrzewania powierzch-
niowego (tzw. mokrych), w których rura pracuje pod 
warstwą wylewki. Dzisiaj, kiedy podłogi wykonywane 
są z coraz bardziej wyszukanych, ale i coraz droższych 
materiałów, zastosowanie w ogrzewaniu powierzch-
niowym rury marki HERZ gwarantuje bezpieczne  
i bezawaryjne korzystanie z tego sposobu ogrze-
wania. Zastosowanie rury wielowarstwowej HERZ  
w prawidłowo wykonanej instalacji zapewnia wielo-
letnią, komfortową pracę całego systemu.

Oprócz rury, w bogatej ofercie firmy HERZ znaleźć 
można również kompletny system złączy zapraso-
wywanych i skręcanych. Połączenie rury HERZ za 
pomocą złączek HERZ zostało zbadane pod kątem 
zgodności z europejskimi normami i dopuszczone do 
użytkowania przez uznane laboratoria zewnętrzne. 

Aplikacja HERZ FBH

HERZ FBH to jedna z kilku aplikacji mobilnych fir-
my HERZ. Aplikacje te zostały napisane jako nowo-
czesne narzędzia służące do wspomagania projek-
towania i doboru produktów firmy HERZ. W trakcie 
doboru widoczna jest pełna oferta armatury, która 
może być dobierana lub dla której mogą być przeli-
czane nastawy.

Aplikacja HERZ FBH przeznaczona jest do oblicza-
nia parametrów systemu ogrzewania podłogowego 
zgodnie z normą PN-EN-1264.
Aplikacja HERZ FBH wykonuje obliczenia na podsta-
wie wprowadzonych informacji, takich jak:
- całkowita powierzchnia ogrzewania podłogowego,
- rodzaj wykończenia podłogi (terakota, dywan, li-
noleum, parkiet lub marmur),
- rozstaw rur,
- wymagana temperatura pomieszczenia,
- temperatura czynnika grzewczego.
Aplikacja HERZ FBH oblicza i przedstawia graficznie 
następujące wyniki:
- maksymalną powierzchnię grzejnika podłogowe-
go z jedną pętlą (długość rur do 100 m),
- łączną długość rur systemu ogrzewania podłogo-
wego,
- liczbę obiegów grzewczych.
Najważniejsze i najbardziej użyteczne informacje to:
- sumaryczny przepływ czynnika grzewczego,

- moc grzewcza systemu ogrzewania pod-
łogowego,
- spadek ciśnienia (do zwymiarowania pom-
py cyrkulacyjnej).
Wszystkie parametry wejściowe mogą być zmienia-
ne. Program automatycznie oblicza nowe wartości 
wyjściowe w funkcji temperatury podłogi, której war-
tość nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka.
Na zakończenie warto wspomnieć o pozostałych 
mobilnych aplikacjach firmy:

Jednym z najważniejszych elementów 
systemu HERZ PipeFix jest 
najwyższej jakości uniwersalna rura 
z tworzywa sztucznego i aluminium. 
Wielowarstwowa rura firmy HERZ 
dedykowana jest do wykonywania 
instalacji grzewczych (grzejnikowych 
oraz powierzchniowych) oraz 
instalacji sanitarnych. Rura HERZ  jest 
ekonomiczna w użyciu, cechuje ją 
niezawodność i długa żywotność.

System instalacyjny 
HERZ PipeFix

Dariusz ODrOń

HERZ Armatura  
i Systemy Grzewcze 
sp. z o.o.
32-020 Wieliczka,  
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, 
faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl,  
www.herz.com.pl
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System składający się z rury wielo-
warstwowej HERZ i złączek HERZ 
zarejestrowany jest pod nazwą 
HERZ PipeFix. 
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  Firma KAN oferuje kompletną gamę wzajem-
nie uzupełniających się systemów rurowych KAN-
-therm, składających się z dwóch mocnych filarów 
– systemów tworzywowych oraz stalowych. Każdy 
z nich może wykazać się unikalnymi cechami. Dzięki 
temu użytkownik ma możliwość wyboru optymalne-
go rozwiązania instalacyjnego pod względem tech-
nicznym, ekonomicznym i eksploatacyjnym.

Systemy tworzywowe

System KAN-therm Push to nowoczesny, bezorin-
gowy (samouszczelniający się) system instalacyjny 
składający się z rur polietylenowych PE-Xc i PE-RT 
oraz kształtek z niezwykle wytrzymałego tworzywa 
PPSU lub mosiądzu. Wszystkie rury w całym zakresie 

średnic (unikalny rozmiar 12 oraz 14, 18, 25 i 32 mm)  
mają powłokę antydyfuzyjną EVOH zapobiegającą 
przenikaniu tlenu do wody grzewczej. 

KAN-therm Push PLATINUM łączy zalety techniki 
zaciskowej Push z walorami rur wielowarstwowych 
PE-Xc/Al/PE-HD (m.in. łatwość formowania łuków, np. 
podejść pod grzejniki). Do połączeń stosowane są 
standardowe złączki i pierścienie KAN-therm Push. 
W systemach Push połączenia przewodów uzyskuje 
się poprzez wciśnięcie rozszerzonej końcówki rury na 
złączkę, a następnie nasunięcie na połączenie mo-
siężnego pierścienia. Taki sposób łączenia umożli-
wia prowadzenie instalacji w szlichcie podłogowej  
i pod tynkiem bez żadnych ograniczeń. Obydwa sys-
temy przeznaczone są do wewnętrznych instalacji 

wodociągowych oraz grzewczych, przede wszystkim 
do rozprowadzeń lokalowych oraz kompletnych in-
stalacji w domach jednorodzinnych.

System KAN-therm Press LBP składa się z wysokiej 
jakości rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT i PE-X/
Al/PE-X oraz tworzywowych kształtek PPSU lub mo-
siężnych o średnicach 16-63 mm. Połączenie „press” 
wykonuje się poprzez zaprasowanie stalowego pier-
ścienia na rurze i złączce wyposażonej w podwójne 
uszczelnienia o-ringowe. Połączenia zaprasowywa-
ne mogą być prowadzone w posadzkach i pod tyn-
kiem. System KAN-therm Press jest przeznaczony 
do budowy instalacji c.o., c.w.u., z.w., zarówno roz-
prowadzeń, jak i pionów i poziomów instalacyjnych. 
Nowej generacji złączki KAN-therm LBP mają sze-

Rury z tworzyw sztucznych (w tym 
kompozytowe) oraz cienkościenne rury 
stalowe. Złączki tworzywowe, mosiężne 
i stalowe oraz nowoczesne i niezawodne 
systemy połączeń. Szeroki, od 12 aż do  
168 mm, zakres średnic. Instalacje do wody 
ciepłej i zimnej, ogrzewania grzejnikowego  
i płaszczyznowego, instalacje technologiczne 
i przeciwpożarowe… Tak w wielkim skrócie 
można opisać multisystem KAN-therm, 
na który składa się szereg technicznych 
rozwiązań, różnorodnych pod względem 
materiałowym, sposobów łączenia  
i zastosowań.

Systemy rurowe KAN-therm
Piotr BertraM

Multisystem KAN-therm 

- HERZ TS – aplikacja do doboru i ustalania nasta-
wy wstępnej zaworów grzejnikowych,
- HERZ Strömax-R – aplikacja do szybkiego i łatwe-
go doboru zaworów równoważących,
- oraz HERZ PICV – aplikacja, która zapewnia opty-
malny dobór regulatorów przepływu w zależności 
od przepływu. 

HERZ Klub Dobrego Fachowca PLuS

Pełny komfort, przy równoczesnym ograniczeniu zu-
życia energii zapewnić mogą wyłącznie systemy mar-
kowych producentów instalowane przez doświad-
czonych wykonawców. Dokładnie o takim idealnym 
połączniu możemy mówić w przypadku systemów 
firmy HERZ instalowanych przez profesjonalnych, 
autoryzowanych instalatorów uczestniczących  
w programie HERZ KDFplus. 
Aby zapewnić najwyższą jakość wykonywanych in-
stalacji, firma HERZ uruchomiła w 2001 roku ogólno-
polski program partnerskich Klub Dobrego Fachowca 
plus, w którym zrzeszonych jest 234 najlepszych in-
stalatorów, posiadających autoryzację firmy. Oprócz 
grona usatysfakcjonowanych użytkowników sys-
temów firmy HERZ, potwierdzeniem kompetencji  
i wiedzy uczestników programu HERZ KDF+ jest 
10-letni okres gwarancyjny, jakim firma HERZ obej-
muje wszystkie swoje produkty wykorzystane w wy-
konywanych przez nich instalacjach (dotyczy to rów-
nież systemów ogrzewania 
podłogowego).  
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KAN-therm PP to kompletny rurowy system insta-
lacyjny z polipropylenu PP-R. Łączenie rur ze złącz-
kami odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe za po-
mocą zgrzewarek elektrycznych. Do wyboru jest aż 
siedem rodzajów rur PP, które różnią się grubością 
ścianek, a także konstrukcją: rury jednorodne PN10 
(SDR11), PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6) oraz rury zespo-
lone Stabi Al (PN16 i PN20) oraz Glass (również PN16 
i PN20). W przypadku rur kompozytowych PP Glass, 
zbrojonych włóknem szklanym, technika łączenia 
rur nie wymaga dodatkowej obróbki mechanicznej 
przed zgrzewaniem (nie używa się zdzieraków). Rury 
i złączki Systemu KAN-therm PP (zakres średnic 16-
110 mm) znajdują szerokie zastosowanie w insta-
lacjach wewnętrznych w budownictwie, zwłaszcza  
w instalacjach wodociągowych, a także w instala-
cjach przemysłowych. Są niezastąpione w moder-
nizacjach instalacji, zwłaszcza wodociągowych.

Systemy stalowe

Systemy stalowe KAN-therm to połączenie zalet tra-
dycyjnych instalacji metalowych z walorami techni-
ki zaciskowej. Ich podstawową cechą jest prostota  
i szybkość montażu opartego na technice „press”, czy-
li zaprasowywania na rurach złączek wyposażonych  
w o-ringi z kauczuku syntetycznego (z funkcją sygnali-

zacji niezaprasowanych połączeń). Zastosowane ma-
teriały umożliwiają ciągłą pracę instalacji w szerokim 
zakresie temperatur od -35 aż do 135°C przy ciśnie-
niu 16 bar. W ofercie stalowych systemów instalacyj-
nych znajdują się: KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, 
KAN-therm Steel Sprinkler, KAN-therm Inox Sprinkler.

System KAN-therm nie nosiłby miana multisyste-
mu, gdyby zabrakło w nim kompleksowej oferty dla 
ogrzewań płaszczyznowych. Szeroki zakres rur grzej-
nych (12-26 mm) i bogaty wybór izolacji, rozdzielaczy 
i automatyki umożliwia montaż zarówno ogrzewania 
ściennego i podłogowego w domach, jak i ogrzewa-
nia muraw boisk piłkarskich.  

reg unikalnych funkcji usprawniających montaż in-
stalacji i minimalizujących możliwość popełnienia 
błędu: precyzyjne pozycjonowanie szczęk zaciskar-
ki, możliwość użycia zamiennie szczęk „U” lub „TH”, 
sygnalizacja niezaprasowanych połączeń (system 

LBP), funkcja ochrony o-ringów przed uszkodzeniem 
oraz identyfikacja średnic kolorowymi pierścienia-
mi. Oprócz rur wielowarstwowych system umożli-
wia użycie rur polietylenowych PE-Xc i PE-RT z ba-
rierą EVOH (Φ 16 i 20 mm).

KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, 
faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com  
www.kan-therm.com
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Zakres średnic i możliwości zastosowania systemów KAN-therm w instalacjach

Instalacje
KAN-therm 
Push

KAN-therm 
Press LBP

KAN-therm 
PP

KAN-therm 
Steel

KAN-therm 
Inox

KAN-therm 
Sprinkler

12-32 16-63 16-110 12-108 15-168,3 22-108
wodociągowe √ √ √ - √ -
grzewcze √ √ √ √ √ -
wody lodowej √ √ √ √ √ -
solarne - - - √ √ -
pary wodnej - - - - √ -
sprężonego 
powietrza √ √ √ √ √ -

technologiczne - - √ √ √ -
tryskaczowe p-poż - - - - - √

System KAN-therm umożliwia wykonanie każdej instalacji

W skład systemu KAN-therm wchodzą nowoczesne rozwiązania techniczne różniące się 
materiałem rur i złączek, zakresem średnic oraz techniką połączeń 
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oferowanych na rynku systemów rur wielowarstwo-
wych łączonych w technice zaprasowywania, złącz-
ki o średnicy do 25 mm nie wymagają pierścienia sa-
mouszczelniającego o przekroju okrągłym (o-ring). 
Po zaprasowaniu tworzą trwałe i szczelne połącze-
nie przy korpusie złączki. Umożliwia to PPSU – ma-
teriał o doskonałych parametrach zastosowany do 
produkcji złączek o średnicy od 14 do 25 mm. Dzię-
ki swoim znakomitym właściwościom jest on często 
wykorzystywany w technice medycznej i przemyśle 
lotniczym. Uniwersalne złączki można z powodze-
niem stosować w wysokiej temperaturze, w instala-
cjach wody użytkowej lub instalacjach grzewczych. 
To także właściwości materiału sprawiają, że stoso-
wanie o-ringu staje się zbędne. W momencie zapra-
sowywania powierzchnia uszczelniająca kształtki  
z PPSU łączy się rurą z tworzywa sztucznego, co za-
pewnia szczelność na całej długości.

Prosta obróbka, maksimum 
bezpieczeństwa

Innowacyjne złączki Pexfit Pro pozwalają na szyb-
ką, a zatem ekonomiczną obróbkę. Rura po przy-
cięciu nie wymaga – jak w przypadku konkurencyj-

nych systemów – kalibracji, usuwania zadziorów 
lub rozpęczniania. Instalator od razu osadza złącz-
kę na rurze. Oszczędza to wiele czasu i obniża kosz-
ty prac instalacyjnych. Głębokość osadzenia można 
łatwo sprawdzić we wzierniku tulei zaciskowej tak-
że po zaciśnięciu połączenia. Zaprasowywanie po 
obwodzie umożliwia montaż złączek w małych od-
stępach w przeciwieństwie do systemów z tulejami 
ślizgowymi, gdzie konieczne jest zachowanie znacz-
nie większych odstępów. Absolutne bezpieczeństwo 
zapewnia charakterystyczny dla firmy Viega profil 
SC-Contur. Jeśli jakakolwiek złączka nie została za-
prasowana, natychmiast po napełnieniu instalacji 
wyraźnie widać w tym miejscu wypływającą wodę. 
Pozwala to łatwo zauważyć błąd i zaprasować po-
łączenie, unikając późniejszych problemów w trak-
cie eksploatacji. 

  O jakości i wszechstronności systemu świad-
czą jego parametry techniczne. Rury wykonane są 
z usieciowanego fizycznie polietylenu (PE-Xc). Pe-
xfit Pro może być więc stosowany bez ograniczeń  

w instalacjach wody użytkowej, a jego okres użytko-
wania przekracza okres eksploatacji budynku. Wy-
jątkowe są również złączki zaprasowywane wcho-
dzące w skład systemu. W odróżnieniu od innych 

Pexfit Pro firmy Viega to system rur polietylenowych 
i złączek zaprasowywanych z PPSU – tworzywa 
sztucznego o doskonałych parametrach. Wysokiej 
jakości materiały i szeroki asortyment złączek gwarantują szybki i bezpieczny 
montaż w każdej sytuacji. Pexfit Pro można stosować zarówno w etażowych, 
podtynkowych lub natynkowych instalacjach grzewczych i sanitarnych, jak  
i w pionach instalacyjnych, czy piwnicach (większe rozmiary rur i złączek). 

Pexfit Pro do instalacji wody użytkowej 
i instalacji grzewczych 

Szczelność bez stosowania o-ringu

Złączki o średnicy do 25 mm wykonane są z PPSU, a od 32 mm – z brązu

Uszczelniający korpus na całej długości rury eliminuje konieczność stosowania dodatkowego o-ringu

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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średnio na kształtce, bez pośredniej tulei zaciskowej.
Zewnętrzna warstwa rur Mepla ma domieszkę sa-
dzy, co skutecznie zabezpiecza przed starzeniem się 
materiału na skutek działania promieni UV. Kształt-
ki Mepla wykonane są z tworzywa PVDF, które ma 
znacznie lepsze własności wytrzymałościowe niż po-
wszechnie stosowany PPSU.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
Wszystkie rury i kształtki systemów zaciskowych 
Geberit są fabrycznie zabezpieczone przed ewen-

Kompletna oferta, najwyższa jakość
materiałów

Wszystkie elementy Pexfit Pro produkowane są w Niem-
czech. System zapewnia niezwykle bogaty wybór złą-
czek i kształtek o średnicach od 14 do 63 mm raz różnych 
rodzajów rur: wstępnie izolowanych, z rurą ochronną, 
standardowych lub wykonanych z materiału PE-RT. 
Złączki o średnicy od 14 do 25 mm zrobione są z PPSU, 
a te o średnicy od 32 do 63 mm z niezwykle wytrzyma-
łego brązu, podobnie jak wszystkie złączki gwintowa-
ne. Asortyment obejmuje także elementy dodatkowe 
m.in. rozdzielacze, łuki przyłączeniowe do grzejników 
czy rozety. Do wykonywania połączeń można stosować 
wszystkie zaciskarki firmy Viega z pasującymi szczęka-
mi, a także ręczne zaciskarki systemowe Pexfit Pro.  

Innowacyjne złączki Pexfit Pro 

  Geberit ma ogromne doświadczenie w produk-
cji systemów zaciskowych – był jedną z pierwszych 
firm, które wprowadziły systemy zaciskowe do po-
wszechnego użytku. Nazwy Mepla i Mapress są do-
brze znane tysiącom instalatorów w całej Europie. 
Geberit w zakresie systemów tworzywowych ofe-
ruje system Geberit Mepla – system rur wielowar-
stwowych PE-X/AL/PE-HD o wymiarach od 16 do  
75 mm, preizolowane lub nie, oraz szeroką gamę 
około 300 rodzajów kształtek wykonanych z PVDF, 
brązu lub mosiądzu, co umożliwia bardzo elastycz-
ne stosowanie systemu.

Szczegółowo przemyślana konstrukcja, najlepsze 
materiały i wyjątkowe procesy technologiczne
Do produkcji systemów rurowych Geberit używa wy-

łącznie najlepszych materiałów. W rurach Geberit Me-
pla warstwa aluminium, która decyduje o stabilności  
i wytrzymałości układu, jest najgrubsza wśród wszyst-
kich systemów spotykanych na rynku. Dzięki temu 
rury Mepla, jako jedyne, mogą być zaciskane bezpo-

Na rynku jest wiele systemów rurowych do  
wody i c.o. Producenci prześcigają się w argumentach na  
rzecz produkowanych przez nich rozwiązań. Czym zatem  

wyróżniają się systemy oferowane przez firmę Geberit? Ujmując to 
jednym słowem: są bezpieczne.

Bezpieczne systemy 
rurowe Geberit 

Geberit Mepla 

Marcin ciuchnowicz, Marzena Lech

Specjalne kształtki systemu Mepla

Specjalny filtr zabezpieczający instalację przed wtórnym 
zanieczyszczeniem
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ne są zaprasowywane tymi samymi zaciskarka-
mi. Bezpieczeństwo połączeń wykonanych z uży-
ciem maszyn firmowych jest gwarantowane przez  
Geberit. Dla ułatwienia dostępu instalatorowi do 
maszyn Geberit podpisał umowę z jedną z najwięk-
szych sieci wypożyczalni maszyn, a dla instalato-
rów stale współpracujących z firmą jest dostępny 
program zakupu maszyn na specjalnych, promo-
cyjnych warunkach. 

Odpowiedzialna informacja
W materiałach wielu producentów można znaleźć in-
formacje o wytrzymałości materiału na wyjątkowo 
wysokie parametry. Problem z taką informacją po-
lega na tym, że producenci nie podają, jaką żywot-
ność będą miały instalacje pracujące przy takich pa-
rametrach, a jest ona w rzeczywistości ograniczona. 
Polityka firmy Geberit jest inna – każda informacja 
musi być pełna i rzetelna. W związku z tym Geberit 
zawsze uczciwie przedstawia informację o parame-

trach, dla których żywotność instalacji wyniesie mi-
nimum 50 lat.

Gwarancja
Firma Geberit udziela gwarancji na materiał: 10 lat 
dla systemu Geberit Mepla.  

tualnymi zanieczyszczeniami, które mogłyby prze-
dostać się do wnętrza. Dzięki temu zarówno trans-
port, jak i przechowywanie stają się całkowicie 
bezpieczne. Firma Geberit oferuje również spe-
cjalny filtr, który zamontowany na pompce do 
prób zabezpiecza instalację przed wtórnym za-
nieczyszczeniem. 

Bezpieczeństwo połączeń
Połączenia są najbardziej wrażliwą częścią instala-
cji, dlatego Geberit przywiązuje tak wielką wagę do 
ich bezpieczeństwa. Wszystkie kształtki Mepla do 
standardowych instalacji wodnych (woda i c.o.) wy-
posażone są w system „niezaciśnięte-nieszczelne”, 
co oznacza, że już po napełnieniu instalacji ewentu-
alne niezaprasowane połączenia będą łatwo rozpo-
znawalne. Kształtki Mepla mają specjalną konstruk-
cję końcówki, która zabezpiecza przed działaniem 
sił osiowych i ciśnieniem panującym w instalacji. 
Połączenia Mepla wytrzymują bezpiecznie ciśnie-
nie wielokrotnie przekraczające wartości spotyka-
ne w instalacjach.

Odpowiednie kształtki do odpowiednich zadań
Asortyment systemów rurowych Geberit zawiera 
nie tylko podstawowe kształtki w ogromnym zesta-
wie konfiguracji średnic, ale również szereg kształtek 
specjalistycznych umożliwiających szybkie, dokładne  
i estetyczne wykonanie podejść pod przybory: spe-
cjalne kształtki do wykonania podejść do baterii lub 
zaworów wypływowych, dodatkowo wyposażone  
w system MeplaFix umożliwiający szybkie podłą-
czenie bez konieczności zaprasowywania; specjal-
ne kształtki ułatwiające precyzyjne wykonanie po-
dejść do baterii i zachowanie właściwego rozstawu 
podejść wody zimnej i ciepłej.

 Właściwe narzędzia
W asortymencie Geberit znajdują się maszyny pro-
dukowane przez jednego z najlepszych producentów 
tego typu urządzeń, a wszystkie systemy zaciska-

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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Rury i kształtki 
Mepla dzięki 
zaślepkom 
zabezpieczającym 
zachowują 
higieniczną 
czystość do 
czasu ich 
instalowania

Jedna zaciskarka do wszystkich systemów 
zaciskanych Geberit

Sprawne narzędzia 

Podczas tegorocznej akcji Geberit On Tour, 
podczas każdego pokazu, firma Geberit daje 
możliwość nieodpłatnego sprawdzenia spraw-
ności działania zaciskarek Geberit Novopress 
oraz pomiar ich siły zacisku. 
Terminy i miejsca pokazów

Kształtki Mepla mają specjalną konstrukcję 
końcówki

http://www.instalreporter.pl
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  Cały system od jednego producenta

Instalator wykonujący instalacje wewnętrzne ma  
z reguły do czynienia z wieloma produktami pocho-
dzącymi od różnych producentów. Oprócz gwaran-
cji dobrego wykonawstwa jest więc równocześnie 
„pośrednikiem” wielu gwarancji jakościowych to-
warzyszących użytym produktom. Taka sytuacja 
jest potencjalnym źródłem napięć i problemów  
w przypadku wystąpienia kłopotów z prawidłowym 

funkcjonowaniem instalacji. Przyczyny niedomagań 
nie da się bowiem często jednoznacznie i szybko 
przypisać konkretnemu produktowi. Zjawisko ma 
tendencję nasilania się wraz ze wszechobecnym po-
stępem technologicznym. Współpracujące ze sobą 
w instalacji produkty są coraz bardziej zaawanso-
wane technicznie. Wiodący producenci materia-
łów instalacyjnych wyszli naprzeciw problemom  
i rozpoczęli kompletację systemów składających się  
z elementów produkcji własnej (z reguły podsta-

Do podstawowych produktów w ofercie Oventrop (armatury i regulatorów do 
instalacji c.o., wodociągowych, gazowych i olejowych) firma dodała przed ponad 
dziesięciu laty system rurowy pod nową marką własną Combi-System. System 
rurowy Oventrop stanowi kompletną ofertę rur i złączek do wyposażania wszystkich 
instalacji hydraulicznych stosowanych w technice domowej. 

Combi-System 
– rury w ofercie 
OVENTROP 

JOanna PieńkOwska

Firma Oventrop oferuje odpowied-
nią armaturę przyłączeniową do  
instalacji centralnego ogrzewania 
z grzejnikami zaworowymi (dolno-
zasilanymi) lub konwencjonalnymi 
(bocznozasilanymi) oraz komplet-
ny system Cofloor do wykonywania 
instalacji ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego.

wowych w danym systemie) 
uzupełnianych o komponenty kupo-

wane u innych, wyspecjalizowanych producentów. 
Gwarancją producenta objęty jest zarówno system, 
jak i wszystkie jego sygnowane marką producen-
ta elementy. Instalatorom i ich klientom zaofero-
wano „gwarancję z jednej ręki”. Wyraźnie uprosz-
czona procedura reklamacyjna znalazła uznanie 
branży i tendencja do „zamykania” ofert w syste-
my nasila się. Firma Oventrop była jednym z pre-
kursorów tego procesu i nadal intensywnie prze-
budowuje swoją ofertę, wzbogacając ją zgodnie  
z opisanymi trendami. 

Combi-System

Do łączenia grzejników z kotłem w typowej instalacji 
c.o. (1- lub 2-rurowej) można wykorzystać armaturę, 
rury i złączki Oventrop. Instalacja grzejnikowa bądź 
ogrzewanie (lub chłodzenie) płaszczyznowe wyko-
nane z elementów Combi-System jest bezpieczna  
w eksploatacji i stosunkowo łatwa w wykonaniu dzię-
ki dobrym właściwościom montażowym.

Zalety systemu rurowego Combi-System

•	 jednolita (z jednej ręki) gwarancja producenta 
na kompletny system,
•	długotrwała szczelność umożliwiająca zastoso-
wanie pod tynkiem i w jastrychu,
•	uniwersalność. Te same rury i złączki znajdu-
ją zastosowanie w instalacjach c.o., ogrzewa-
nia i chłodzenia płaszczyznowego, sanitarnych 
i uzdatniania wody deszczowej. Brak ryzyka po-

mylenia rur czy złączek.
•	wysoka odporność na starzenie się i ścieranie,
•	wszystkie elementy systemu mające kontakt  
z wodą pitną wykonane z odpornych na korozję 
materiałów wysokiej jakości,
•	szybkość i łatwość montażu, czystość techni-
ki połączeniowej,
•	możliwość pełnego recyklingu systemu.

Combi-System umożliwia rozkładanie rur na dwa 
podstawowe sposoby:
- poprzez bezpośrednie połączenie centralnego roz-
dzielacza z grzejnikami,
- poprzez rozłożenie pętli instalacyjnej z zastosowa-
niem trójników.
Combi-System umożliwia wykonanie również kom-
pletnej instalacji wodnej w różnych układach:
- z użyciem wylotów ściennych przelotowych, wszyst-
kie punkty połączeń znajdują się w bezpośredniej bli-
skości punktów czerpalnych,
- instalacji pierścieniowej, ostatni punkt czerpalny 
połączony jest ponownie z pionem zasilającym,
- z zastosowaniem pionów cyrkulacyjnych w insta-
lacjach ciepłej wody użytkowej,
- z podposadzkowymi trójnikami prasowanymi, z wy-
lotami ściennymi podłączanymi odpodłogowo,
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- z rozdzielaczami sanitarnymi, każda armatura czer-
palna z własnym przewodem zasilającym.

Rury Combi-System

Aktualny program dostaw Combi-System obejmu-
je dwa typy rur wielowarstwowych ze spawaną do-
czołowo warstwą aluminium: Copipe HSC (PE-RT/AL/
PE-RT) i Copipe HS (PE-XC/Al/PE-XB) oraz tańszą od 
nich rurę Copex (PE-Xc).
Budowa rury wielowarstwowej Copipe HS łączy za-

lety rur stalowych i tworzywowych i eliminuje w du-
żym stopniu wady każdej z nich: 
- warstwa wewnętrzna (kontakt z medium) z poliety-
lenu sieciowanego elektronowo (PE-Xc),
- płaszcz z aluminium spawany doczołowo,
- warstwa zewnętrzna (ochronna) z polietylenu sie-
ciowanego chemicznie (PE-Xb),
- dwie pośrednie warstwy klejące.
Zalety pięciowarstwowej rury Copipe HS: 
- giętkość umożliwiająca ręczne nadawanie kształ-
tu, małe promienie gięcia (od 5D bez narzędzi, mniej 
niż 5D przy użyciu sprężyny zginającej, 3D przy uży-
cia narzędzia zginającego),
- trwałość (pamięć) zagięcia,
- szczelność dyfuzyjna,
- odporność na inkrustację, odporność zewnętrznej 
powłoki rury na ścieranie,
- niskie straty ciśnienia,
- niewielka rozszerzalność temperaturowa (porów-
nywalna z rurą metalową),
- mały ciężar,
- 95°C – maksymalna temperatura czynnika dla ci-
śnienia nominalnego PN10,
- ciśnienie 16 bar w instalacjach zimnej wody.
Fizykalne i chemiczne parametry systemu spełnia-
ją wymagania Unii Europejskiej oraz Państwowego  
Zakładu Higieny dotyczące zastosowań w instala-
cjach grzewczych i sanitarnych.
Firma Oventrop posiada w ofercie również komplet-
ny zestaw narzędzi służących do obróbki rur należą-
cych do programu Combi-System (gradowania, fa-
zowania końcówek, gięcia i zaprasowywania złączy). 
Oventrop oferuje również pełne wsparcie podczas 
projektowania instalacji. Oprócz tabel do doboru 
urządzeń dostępne są wytyczne do projektowania, 
programy obliczeniowe oraz specjalne suwaki loga-
rytmiczne.  

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42, faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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  SKINSystem zawiera:
- złączki zaprasowywane SKINPress (mosiądz cy-
nowany), 
- SKINPress Light (PPSU),
- rury wielowarstwowe MultiSKIN, BetaSKIN i rury 
PE-X. 
Szeroki zakres średnic rur i złączek (od 14 do 63 mm)  
pozwalają na wykonanie instalacji w większości 
obecnie budowanych budynków. Podstawowe pa-
rametry techniczne systemu; maksymalna tempe-
ratura pracy: 95oC, maksymalne ciśnienie pracy: 
10 barów. W przypadku innych czynników grzew-
czych niż woda wodociągowa lub specyficznych 
parametrów technicznych należy kontaktować się 
z producentem.

Rodzaje rur

Do systemu przystosowane są następujące rodzaje rur:
•	wielowarstwowe	MultiSKIN	(PE-Xc/Al/PE-Xc)	–	śred-
nice 14, 16, 18, 20, 26 i 32 mm w zwojach oraz 40, 50 
i 63 w sztangach,
•	wielowarstwowe	BetaSKIN	(PE-RT/Al/PE-RT)	–	śred-
nice 14, 16, 18, 20, 26 i 32 mm w zwojach,
•	PE-X	z	warstwą	antydyfuzyjną	EVOH	–	średnice	16,	
18, 20 mm w zwojach.

Szeroka oferta miedzianych złączek 

Parametry pracy instalacji (temperatura i ciśnienie) 
oraz rodzaj medium przesyłanego danym typem in-

W swojej ofercie COMAP ma wysokiej jakości systemy rurowe  
do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji c.o. 
Jednym z argumentów przemawiających za stosowaniem produktów  
marki Comap jest fakt posiadania bogatej oferty złączek do wykonywania 
instalacji z.w., c.w. i c.o. z rur miedzianych (w różnych technologiach:  
lutowanej, skręcanej lub zaprasowywanej) oraz z rur wielowarstwowych  
lub PE-X łączonych w technologii zaprasowywanej lub skręcanej.  
Jednym z wyróżniających się produktów jest SKINSystem.

Kompleksowy 
SKINSystem 
od COMAP

artur GraBowsKi

http://www.instalreporter.pl
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stalacji to podstawowe czynniki mające wpływ na 
wybór materiału o-ringu stosowanego w procesie 
produkcji złączek. Comap posiada w ofercie gamę 
złączek miedzianych zaprasowywanych przezna-
czonych do instalacji wodnych (c.o., c.w.u.), instalacji 
solarnych oraz instalacji gazowych. Korpus złączek 
wykonywany jest z cynowanego mosiądzu. Cyno-
wanie zabezpiecza korpus przed korozją, która mo-
głaby pojawić się podczas kontaktu mosiądzu np.  
z betonem. Pierścień zaprasowywany wykonany ze 
stali nierdzewnej jest kolejnym elementem złączki 
doskonale zabezpieczonym przed niekorzystnym 
wpływem środowiska.
Konstrukcja złączki oparta jest w każdym z trzech 
wymienionych przypadków na tym samym korpu-
sie, natomiast materiał uszczelnienia jest dla każde-

go rozwiązania inny i odpowiedni dla krańcowych 
parametrów pracy lub, w przypadku złączek gazo-
wych, rodzaju czynnika. Każdy typ złączek ma ce-
chowanie na korpusie, które ułatwia „odczytanie” 
przeznaczenia złączki, a dodatkowym elementem 
ułatwiającym identyfikację określonego typu złącz-
ki jest kolor o-ringu.

W przypadku dwóch pierwszych typów złączek 
można rozważać możliwość zastosowania złączki 
solarnej zamiast złączki do instalacji c.o., bo część 
zakresu parametrów pracy instalacji solarnej po-
krywa się z zakresem parametrów pracy instalacji 
grzewczej. Dodatkowo mamy do czynienia z tym sa-
mym medium, czyli nie mamy destrukcyjnego dzia-
łania czynnika grzewczego na materiał uszczelnie-
nia. Ale w instalacji c.w.u. takiej zamiany nie można 
już zastosować, gdyż złączki solarne (z racji swoje-
go podstawowego przeznaczenia) nie mają atestu 
higienicznego.
Oczywiście, im wyższe, bardziej restrykcyjne parame-
try pracy, tym wyższym wymaganiom musi odpowia-
dać materiał stosowany do wykonania uszczelnienia 
(o-ringu). To ma natomiast bezpośrednie przeło-
żenie na cenę materiału, z którego jest wykonany.  
W związku z tym producenci mogą zadawać sobie py-
tanie, czy rynek jest gotowy na stosowanie droższego 
materiału, np. dla złączek do instalacji c.o., po to, by  
w razie potrzeby móc zastosować je np. do wykona-
nia instalacji solarnej? Chyba jeszcze nie, zwłaszcza 
że liczba wykonywanych obecnie instalacji grzew-
czych i wody użytkowej jest wielokrotnie wyższa niż 
instalacji solarnych.

Pełna oferta narzędzi

Dobry system rurowy to system, który można łatwo 
i szybko wykonać. Bazujący za złączkach zapraso-
wywanych SKINSystem do takich należy. COMAP ma  
w ofercie zaciskarki akumulatorowe, kablowe oraz 
ręczne. Wszyscy instalatorzy współpracujący z part-
nerami handlowymi producenta mają możliwość 
zakupu narzędzi do zaprasowywania na bardzo ko-
rzystnych warunkach.  

SKINSystem składa się z wysokiej jakości złączek i rur oferowanych przez COMAP – 
producent udziela 10 lat gwarancji na cały system. Jest to bardzo mocny argument 
w rozmowach z klientem, tym bardziej, że na naszym rynku oferowanych jest wiele 
produktów, których jakość pozostawia wiele do życzenia. Co bardzo ważne, firma 
Comap posiada ubezpieczenie produktowe, które w razie nieprzewidzianej sytuacji 
jest w stanie pokryć roszczenia użytkowników/klientów.

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, www.comap.pl
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Pierścień Visu-Control

Dodatkowym elementem pozwalającym na rozróż-
nienie przeznaczenia złączek jest kolor pierścienia 
Visu-Control znajdującego się na korpusie złączki. 
Pierścień ten dla złączek do wody ma kolor zielo-
ny, złączek solarnych – biały, a gazowych – żółty. 
Pierścień Visu-Control pełni istotną rolę w cza-
sie wykonywania prac instalacyjnych, gdyż po-
zwala na zidentyfikowanie w łatwy (wizualny) 
sposób połączenia niezaprasowanego. Podczas 

wykonywania połączenia za pomocą złączki  
z pierścieniem Visu-Control w czasie zapraso-
wywania szczęka zaciskająca obejmuje także 
pierścień Visu-Control i miażdży go, toteż pier-
ścień po zwolnieniu szczęki zaciskającej odpa-
da od złączki (w przypadku złączek SKINPress 
zmienia swoją objętość). W ten sposób instala-
tor nie ma wątpliwości, które połączenie zosta-
ło zaprasowane, a które nie.

http://www.instalreporter.pl
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go. Odporność na niską i wysoką temperaturę spra-
wia, że to właśnie PE-RT II jest idealnym tworzywem 
rur do wewnętrznych instalacji ciepłej i zimnej wody.
Swoje doskonałe własności rura zawdzięcza me-
todzie wytwarzania opartej na koekstruzji, czyli 
jednoczesnemu wytwarzaniu wszystkich warstw 
rury. Dodatkowo, podczas produkcji w polietyle-
nie zachodzi proces zagęszczania struktury mo-

lekularnej, dzięki czemu uzyskuje się polepszenie 
jakości otrzymywanego tworzywa. 

  Produkcja i surowce kluczem dla 
wysokiej jakości rur 

Jakość jej wyrobów odzwierciedlona jest przede 
wszystkim w pierwotnym surowcu, bowiem do pro-
dukcji rur firma Becker Plastics nie stosuje regranu-
latu z odzysku.
Rury są pod stałym nadzorem szeregu międzynaro-
dowych instytutów badawczych i higienicznych, jak 
polski Państwowy Instytut Higieny, niemiecki DVGW 
CERT GmbH oraz IMA Dresden na zgodność z obo-
wiązującymi normami europejskimi.

W całej produkcji systemu Roth tkwi nieprzecięt-
na wiedza, która stała się bazą przy opracowaniu 
technologii wytwarzania rury najnowszej generacji, 
5 warstwowej z wkładką aluminiową o nazwie han-
dlowej AluLaserplus. W taki sposób udało się połą-
czyć właściwości zagęszczonego polietylenu z wła-
ściwościami aluminium. 
Wybór rodzaju polietylenu również nie jest tutaj przy-
padkowy, stosowany jest bowiem polietylen PE-RT 
typ II o zwiększonej odporności na podwyższoną 
temperaturę uzyskanej w porównaniu z tradycyjnym 
polietylenem w wyniku modelowania molekularne-

Wśród najbardziej znanych światowych producentów rur z polietylenu jest niemiecka firma Becker Plastics z 40-letnim 
doświadczeniem należąca do koncernu Roth Werke GmbH. Warto przy tym zaznaczyć, że Becker Plastics wytwarza wysokiej 
jakości produkty nie tylko na potrzeby marki własnej Roth, ale zaopatruje również wielu znanych producentów systemów 

instalacyjnych w Europie. 

Roth i jego PressCheck AluLaserplus 
Systemy instalacji rurowych 

Justyna PytKowsKa

Rura bazowa PE-RT1

Spoiwo2

Warstwa aluminium3

Spoiwo4

Warstwa ochronna PE-RT5

*dotyczy instalacji ogrzewania przy max 6 bar

Średnica zewnętrzna rury [mm] 14 16 20 25 32 40 50 63

Średnica wewnętrzna rury [mm] 10 12 16 20 26 33 42 54

Grubość  ścianki [mm] 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5

Pojemność wodna [l/m] 0,079 0,113 0,210 0,315 0,535 0,886 1,372 2,29

Max temperatura robocza* [°C] 95 95 95 95 95 95 95 95

Max ciśnienie robocze [bar] 10 10 10 10 10 10 10 10

Średni liniowy współczynnik rozszerzalności liniowej [K-1] 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4

Min promień gięcia (bez sprężyny do gięcia rur) 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da

Długości handlowe:                                      Krąg [m]

                                                                    Sztanga [m]
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Właściwości techniczne rury AluLaserplus

(26)

Becker Plastics jako pierwsza firma na rynku otrzymała atest na rurę wielowarstwową 
z wkładką aluminiową do instalacji wody pitnej, a prestiżowy certyfikat DVgW przyznany  
został przez słynny instytut w Bonn po spełnieniu bardzo rygorystycznych wymagań. 

5 warstw Roth Presscheck Alulaserplus bije na „głowę i szyję”!

http://www.instalreporter.pl
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tywą europejską 1998 (98/83/EG) (pobierz załącznik 
program złączek z mosiądzu).
Złączki Roth wykazują zatem idealne właściwości 
odpowiadające restrykcyjnym wymaganiom w in-
stalacjach wody pitnej.

System pewny na 100%

Można śmiało powiedzieć, że system Roth PressCheck 
AluLaserplus jest skrojony na miarę. Dlaczego? Po-
nieważ opiera się na:
- odpowiedniej tolerancji średnicy rury i złączki, a to 
podstawowa gwarancja bezawaryjności i eliminacja 
błędów podczas montażu;
- technice łączenia narzędziami zaciskowymi de-
dykowanymi przez firmę Roth, szerokość tulei zaci-
skowej złączki została idealnie dobrana do wielko-
ści szczęki, założenie szczęki jest w całości na tulei, 
w ten sposób również eliminujemy błędy montażo-
we przy wykonywaniu zacisku;
- szczelności połączenia, tylko bowiem połączenie, 
które nie zostało zaprasowane, będzie przeciekać, 
„unverpresst – undicht” – „niezaciśnięte – nieszczel-
ne” eliminuje niedbalstwo wykonawcy do „zera”.  

Budowa rur i właściwości techniczne
 
Należy wspomnieć, że rura bazowa systemu stanowi 
już rurę „samą w sobie” – co oznacza, że może funk-
cjonować samodzielnie bez dodatkowych warstw.
Warstwa aluminium stanowi rodzaj stabilizatora za-
pewniającego zmniejszenie do minimum wydłużal-
ności termicznej rury. Istotną rolę odgrywa sposób łą-
czenia aluminium doczołowo oraz jego grubość, która 
została dobrana w taki sposób, aby z jednej strony za-
pewnić odpowiedni poziom stabilizacji rury, a z drugiej, 
aby nie spowodować zbytniego jej usztywnienia. Po-
nadto aluminium pełni funkcję bariery antydyfuzyjnej, 
zapobiegającej przedostawaniu się tlenu do instalacji. 
Rura nie ma pamięci kształtu tzn. możemy ją dowol-
nie, trwale kształtować. Dzięki specyficznej strukturze 
o dokładnie określonych i dopasowanych grubościach 
warstw, AluLaserplus gwarantuje najwyższą jakość. 
Sposób i system, jaki zastosujemy przy wykonaniu po-
łączeń rur w instalacjach wewnętrznych c.w.u, z.w.u  
i grzewczych, ma również niebagatelne znaczenie 
dla stabilności konstrukcji. Dlatego specyfika wyko-

nywania połączeń rury Alulaserplus w ramach syste-
mu Roth bazuje na technologii zacisku obwodowego, 
który polega na mechanicznym zespoleniu tworzywa  
z kształtką PressCheck za pomocą zaciskarki. Do po-
łączenia nie stosuje się zatem żadnego spoiwa.

Dwa rodzaje złączek 

Firma Roth oferuje dwa rodzaje złączek:
- tworzywowe składające się z korpusu wykonanego 
z wysokowartościowego materiału – polifenylenosul-
fonu (PPSU) z króćcami, o-ringami i stalowymi tuleja-
mi zaciskowymi. Złączki z PPSU występują  w zakresie 
średnic od 14 do 50 mm (cały system do 63 mm). Taki 
rezultat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji 
producenta! (pobierz załącznik program złączek PPSU).
 - z mosiężnym korpusem z króćcami, gwintem ze-
wnętrznym lub wewnętrznym, o-ringami i stalowy-
mi tulejami zaciskowymi. Złączki mosiężne spełnia-
ją najostrzejsze standardy międzynarodowe, w tym 
wymagania zredukowanej zawartości ołowiu do po-
ziomu 10 m g/l, zgodnie z WHO 1993 r. oraz dyrek-

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Rura bazowa PE-RT1

Spoiwo2

Warstwa aluminium3

Spoiwo4

Warstwa ochronna PE-RT5

*dotyczy instalacji ogrzewania przy max 6 bar

Średnica zewnętrzna rury [mm] 14 16 20 25 32 40 50 63

Średnica wewnętrzna rury [mm] 10 12 16 20 26 33 42 54

Grubość  ścianki [mm] 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5

Pojemność wodna [l/m] 0,079 0,113 0,210 0,315 0,535 0,886 1,372 2,29

Max temperatura robocza* [°C] 95 95 95 95 95 95 95 95

Max ciśnienie robocze [bar] 10 10 10 10 10 10 10 10

Średni liniowy współczynnik rozszerzalności liniowej [K-1] 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4 0,3 x10-4

Min promień gięcia (bez sprężyny do gięcia rur) 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da 5 x da

Długości handlowe:                                      Krąg [m]

                                                                    Sztanga [m]
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Właściwości techniczne rury AluLaserplus

(26)

a   rura bazowa inna otoczona warstwą aluminium 
zgrzewaną na zakładkę
b   rura bazowa Roth AluLaserplus z PERT otoczona 
warstwą aluminium zgrzewaną doczołowo laserem  

Wielkim atutem systemu jest ubez-
pieczenie na kwotę € 5.000.000 za 
szkody powstałe w związku z ewen-
tualną wadliwością wyrobu oraz 
10-letnia gwarancja producenta.

a b

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/06/program-zlaczki-z-mosiadzu.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/06/program-zlaczki-z-mosiadzu.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/06/program-zlaczki-z-PPSU.pdf
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Taka konstrukcja jest zalecana przez większość pro-
ducentów systemów ogrzewania podłogowego, po-
nieważ daje pewność, że podczas eksploatacji rury 
nie będą się rozwarstwiały.

Średnica 17 mm. Średnica rur Keller do ogrzewania 
podłogowego wynosi 17 mm, czyli o 1 mm więcej od 
najczęściej stosowanych modeli. Dzięki podniesieniu 
tej standardowej wartości uzyskujemy mniejsze opo-
ry hydrauliczne, co gwarantuje lepszą optymalizację 
przepływu wody i uzyskanie większej ilości ciepła. 
Stosując rury o średnicy 17 mm, możemy dodatko-
wo układać dłuższe pętle grzewcze oraz łatwiej re-
gulować pracę całego systemu.

Pamięć kształtu. Kolejną ważną cechą wspomnia-
nych rur PE-RT jest pamięć kształtu, co eliminuje 
ryzyko zgniecenia pętli grzewczych, które mogło by 
nastąpić na przykład podczas wykonywania wylew-

  Najważniejsze zalety rur Keller PE-RT

Polietylen o podwyższonej odporności. Materia-
łem użytym do produkcji rur Keller PE-RT jest po-
lietylen o podwyższonej odporności na ciśnienie  
i temperaturę. Ma on także bardzo dobre właści-
wości plastyczne, które wynikają z braku potrzeby 
dodatkowego sieciowania produktu czy wzmacnia-
nia go w inny sposób. Dzięki tym właściwościom 
montaż ogrzewania płaszczyznowego jest wygod-
ny i szybki.

Rury jednorodne. Rury Keller PE-RT to rury jedno-
rodne, wykonane w całości z jednego tworzywa. 

W skład każdego wodnego ogrzewania 
podłogowego wchodzą takie elementy 

jak grupy pompowe, rozdzielacze, 
siłowniki, moduły sterujące, termostaty, 
regulatory temperatury czy płyty 
styropianowe. Podstawą wspomnianej 
instalacji grzewczej są jednak rury, które 

zalewa się w betonie i które powinny 
bezproblemowo służyć przez nawet 

kilkadziesiąt lat. Aby tak było, wybierając rury 
do ogrzewania podłogowego warto decydować 

się na solidne modele, takie jak rury Keller PE-RT 
dedykowane do systemu podłogowego Keller Floor. Są one stworzone zgodnie  
z normą PN-EN ISO 22391, a ich trwałość wynosi ponad 50 lat. 

Rury Keller PE-RT 
Dobry wybór do ogrzewania podłogowego

Dane techniczne rur Keller PE-RT
Materiał PE-RT (typ II)
Średnica zewnętrzna 17 mm
Grubość ścianki 2 mm
Średnica wewnętrzna 13 mm
Masa jednostkowa 0,102 kg/m
Pojemność wodna 0,127 l/m
Długość rur w kręgu 600 lub 200 m
Kolor czerwony

Rodzaj instalacji i klasa 
zastosowań wg ISO 10508

klasa 4 – ogrzewanie podłogowe, 
ogrzewanie grzejnikowe 
niskoparametrowe

Ciśnienie robocze 6 bar
Temperatura robocza 80°C
Temperatura maksymalna 90°C
Współczynnik 
wydłużalności liniowej α 0,18/K

Współczynnik 
przewodności cieplnej λ 0,41 W/mK

Minimalny promień gięcia 5 x Dz
Bariera antydyfuzyjna EVOH (< 0,1 g O2/m3 x d)

BARIERA ANTYDYFUZYJNA (EVOH)

POLIETYLEN PE-RT

WARSTWA WIĄŻĄCA
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  System dopasowany do każdej
instalacji

System Purmo Cleverfit to kompletny system insta-
lacyjny składający się z nowoczesnych produktów 
spełniających najwyższe standardy jakości. Jego 
główną zaletą jest uniwersalność. System znajduje 
zastosowanie w instalacjach ogrzewania i chłodzenia 
(np. ogrzewanie podłogowe lub podłączenie grzejni-
ków). Doskonale sprawdza się także w instalacjach 
zimnej i ciepłej wody użytkowej, w tym wody pitnej, 
co potwierdza niemiecki certyfikat DVGW oraz atest 
hygieniczny PZH. Nie bez znaczenia jest także trwa-
łość komponentów systemu Purmo Cleverfit potwier-
dzona przez liczne badania oraz restrykcyjny moni-
toring na kolejnych etapach produkcji.

Rury Cleverfit 

Rury Cleverfit łączą w sobie zalety rur z tworzyw 
sztucznych oraz metalowych. Wkładka aluminiowa 

zapobiega wnikaniu tlenu przez ścianki rury, co sku-
tecznie chroni przed korozją metalowych elemen-
tów instalacji. Dodatkowo zmniejsza wydłużalność 
termiczną (do 5 razy w porównaniu z rurami jed-
norodnymi). Rury są elastyczne i zachowują nada-
ny kształt, co zmniejsza zużycie złączek. Polietylen 
jest materiałem obojętnym chemicznie, dlatego nie 
wpływa na jakość wody pitnej. Gładka powierzch-
nia wewnętrzna minimalizuje opory hydrauliczne  
i jest odporna na zarastanie.
W systemie Cleverfit występują dwa typy rur wielowar-
stwowych: PE-RT/Al/PE-RT (w średnicach 16-32 mm)  
oraz PE-X/Al/PE-X (w średnicach 40-63 mm). Mocną, 
elastyczną i grubszą warstwę zewnętrzną stanowi 
polietylen o podwyższonej odporności na tempera-
turę PE-RT, bądź usieciowany PE-X. W środku ścianki 
znajduje się aluminiowa taśma zgrzewana doczoło-
wo metodą laserową, co gwarantuje takie same wła-
ściwości rury w całym przekroju. Cieńszą, ochronną 
warstwę zewnętrzną ponownie stanowi polietylen 
uszlachetniony PE-RT lub usieciowany PE-X. Zasto-

Purmo Cleverfit to system stworzony z myślą o instalatorach. To nie tylko  
nowej generacji rury, ale też pełna gama kształtek wykonanych z mosiądzu  
i PPSU. Uzupełnieniem systemu jest pakiet narzędzi, które znacznie upraszczają  
i przyspieszają montaż instalacji. Bardzo istotna jest kompatybilność komponentów 
systemu, gdyż wszystkie rury, złączki i narzędzia Purmo zostały perfekcyjnie  
do siebie dopasowane.

CLEVERFIT – perfekcyjnie 
dopasowany system

Marcin Kotas

ki, oraz minimalizuje ryzyko przewężeń i zaślepień  
w przypadku większego obciążenia. Dodatkowo 
rura PE-RT zawsze powróci do swojego pierwotne-
go kształtu, nawet jeśli najedziemy na nią taczką czy 
położymy na niej ciężki przedmiot.

Powłoka antydyfuzyjna EVOH. Aby jeszcze bardziej 
zwiększyć trwałość systemu ogrzewania podłogowe-
go Keller Floor, rury PE-RT w jego skład wchodzące 
wyposażono w osłonę antydyfuzyjną EVOH. Jej za-
daniem jest przeciwdziałanie przed przedostawa-
niem się tlenu do instalacji grzewczej, co chroni ją 
przed ewentualnością korozji. Warto przy tym zazna-
czyć, że wspomniana osłona antydyfuzyjna spełnia 
wszystkie wymagania wynikające z normy DIN 4726.

Cena. Jak już wspomniano, rury jednorodne Keller 
PE-RT nie wymagają dodatkowego wzmacniania po-
przez na przykład sieciowanie. Znacznie zmniejsza to 
koszt ich wytworzenia i wpływa na niższą cenę koń-
cową całego systemu ogrzewania podłogowego.  

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl
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Uznany producent rur

Fabryka rur koncernu Rettig ICC powstała w 1974 roku, 
w Ochtrup w Niemczech. Obecnie jest jednym z wio-
dących producentów rur z tworzyw sztucznych, a jej 
linie produkcyjne wytworzyły ponad 3 miliardy me-
trów rury. Fabryka od początku budowała pozycję  
w oparciu o profesjonalizm i zaufanie. Jest znana 
przede wszystkim z innowacyjnych metod produkcji 
oraz najnowocześniejszych standardów jakości. Jako 
jedna z niewielu fabryk na świecie posiada rozbudo-
wane centrum badawczo-rozwojowe, w którym każda 
rura jest sprawdzana i badana milimetr po milimetrze.
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ki zastosowaniu polifenylosulfonu  
w procesie produkcyjnym, charakte-
ryzują się przede wszystkim bardzo 
atrakcyjną ceną przy wysokiej jakości 
produktu. Dodatkowo materiał jest od-
porny na działanie wysokiej tempera-
tury oraz wytrzymały na naprężenia. 
Ze względu na brak korozji i odkła-
dania osadów złączki PPSU doskona-
le sprawdzają się przy niekorzystnych 
parametrach fizykochemicznych wody. 
Materiał jest także neutralny chemicz-
nie, przez co znajduje zastosowanie  
w instalacjach wody pitnej. Złączki 
mają specjalny kołnierz, ułatwiający 
dopasowanie do szczęki o profilu TH. 
Niezależnie od rodzaju oraz średnicy złą-
czek połączenia zaprasowywane wyko-
nuje się za pomocą szczęk o profilu TH. 

Narzędzia

Do wykonania połączeń w systemie Cleverfit wy-
magane są profesjonalne narzędzia. Najważniejsze 
z nich to zaciskarki, ale niezbędne są również kali-
bratory oraz nożyce do cięcia rur. Zaciskarki w syste-
mie Purmo Cleverfit to solidne i niezawodne maszy-
ny produkowane przez renomowanych niemieckich 
producentów.

10-lat gwarancji

Wszystkie elementy systemu Cleverfit są poddawa-
ne bardzo restrykcyjnym kontrolom jakości, a także 
wielu próbom i testom. Uzyskane efekty upoważnia-

ją firmę Rettig Heating do udzielania 10-letniej gwa-
rancji w przypadku zastosowania wszystkich orygi-
nalnych elementów systemu Cleverfit (rury, złączki, 
narzędzia). 
Jeżeli pomimo właściwej obsługi i prawidłowego wy-
konania instalacji system ulegnie awarii, to firma Ret-
tig Heating zapewnia odszkodowanie aż do 1 000 000 
euro, które pokryje wszystkie koszty związane z wy-
mianą wadliwych elementów instalacji oraz likwida-
cją zniszczeń powstałych w skutek defektu produk-
tu. Gwarancja jest wystawiana w formie certyfikatu 
zawierającego dane inwestora, wykonawcy oraz in-
westycji.  

sowanie kleju adhezyjnego trwale wiąże ze sobą po-
szczególne warstwy. Zastosowanie PE-RT typu II i spe-
cjalnego stopu aluminium powoduje, że właściwości  
i parametry pracy rur PE-RT/Al/PE-RT (Tmax = 95°C, dla 
10 bar T = 70°C) są zbliżone do PE-X/Al/PE-X (T = 95°C 
dla 10 bar). Dlatego trwałość obu rodzajów rur w ty-
powych warunkach pracy w instalacjach centralnego 
ogrzewania i wody użytkowej wynosi co najmniej 50 lat.

Funkcja Leak Before Press

Zaprasowywane kształtki mosiężne wyróżniają się 
szerokim zakresem średnic 16-63 mm, co pozwa-
la wykonać instalacje również w większych obiek-

tach. Istotną zaletą tych złączek jest funkcja Leak 
Before Press. Polega ona na tym, że przy nieza-
prasowanym połączeniu rury ze złączką występuje 
kontrolowany wyciek, już przy ciśnieniu 1 bara. Ta 
funkcja chroni wykonawcę przed ewentualnym błę-
dem i kosztownymi konsekwencjami. Złączki mają 
unikatową konstrukcję. Głębokie osadzenie dwóch  
o-ringów w korpusie uniemożliwia ich uszkodzenie 
podczas wsuwania rury. Plastikowy pierścień zapo-
biega korozji elektrochemicznej na styku aluminio-
wej wkładki i mosiądzu oraz ułatwia dopasowanie 
złączki do szczęki o profilu TH. 
Zaprasowywane kształtki z tworzywa PPSU, ofe-
rowane są w zakresie średnic 16-32 mm. Dzię-

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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Warstwa PE-RT lub PE-X

Warstwa kleju

Warstwa aluminium sklejanego doczołowo

Warstwa kleju

Warstwa PE-RT lub PE-X
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parowania cieczy) – najczęściej spotykany w starym 
budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym wy-
posażonym w grzejniki żeliwne (rys. 1);
b) podzielnik elektroniczny z czujnikiem temperatu-
ry grzejnika (rys. 2);
c) podzielnik elektroniczny z dwoma czujnikami tem-
peratury – grzejnika i pomieszczenia, w którym się 
znajduje (rys. 3).

Właściwe miejsce montażu

Najwięcej problemów sprawia nam podzielnik wy-
mieniony w punkcie a) i aby być pewnym, że pracu-
je on prawidłowo należy pamiętać o dwóch podsta-
wowych zasadach. A mianowicie:
1. każdy z producentów takich urządzeń bardzo ja-
sno i czytelnie opisuje, w jaki sposób należy zamon-
tować dany element na grzejniku;

  Co to jest podzielnik kosztów, 
do czego służy i co tak naprawdę zlicza?

Inaczej można go nazwać podzielnikiem kosztów 
ogrzewania lub podzielnikiem ciepła. Wg definicji pol-
skiej normy jest to przyrząd pomiarowy rejestrujący 
temperaturę w osi czasu (PN-EN 834 i 835). Montowa-
ny jest na grzejnikach centralnego ogrzewania i słu-
ży właśnie do rozliczania tych kosztów. Ich poziom 
określa się na podstawie faktycznych rachunków za 
ogrzewanie budynku wielorodzinnego, dzielonych 
na poszczególne indywidualne lokale mieszkalne.
Specyfika rozliczania kosztów na podstawie tych 
urządzeń polega na sumarycznym zliczeniu wska-
zań wszystkich zainstalowanych przyrządów w bu-
dynku i porównaniu wartości całkowitej z realnym 
kosztem za zużyte ciepło. Wynikiem prostej kalku-

lacji jest otrzymanie jednostkowego kosztu poje-
dynczego wskazania takiego podzielnika. Kolejnym 
krokiem jest przemnożenie wyliczonego wcześniej 
wskaźnika jednostkowego przez sumę jednostek na 
wszystkich elementach pomiarowych znajdujących 
się w jednym odrębnym lokalu. Do takiego wyniku 
końcowego mogą jeszcze zostać doliczone opłaty 
stałe wynikające z np. przesyłu ciepła, ogrzewania 
za części wspólne (tj. klatki schodowe, wydzielone 
pralnie i suszarnie).

Rodzaje podzielników ciepła

Najbardziej znanym podziałem tej grupy urządzeń 
jest podział wg rodzajów. Rozróżniamy trzy podsta-
wowe grupy:
a) podzielnik wyparkowy (pracujący na zasadzie od-

Podstawowym elementem dostarczającym ciepło do pomieszczenia 
w instalacji centralnego ogrzewania jest grzejnik. Może on być 
żeliwny, aluminiowy, płytowy stalowy lub łazienkowy (tzw. rurkowy). 
W budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym wybudowanym 
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, na takim urządzeniu grzewczym 
można się spotkać z jeszcze jednym, dodatkowo zamontowanym 
urządzeniem. Mianowicie chodzi o tzw. podzielnik kosztów. Co to jest?  
Do czego służy podzielnik kosztów? Jakie są rodzaje? Jak powinno 
się go montować? Czy należy zwracać uwagę na rodzaj posiadanego 
grzejnika i czy usytuowanie mieszkania ma wpływ na odczyt? O czym 
należy pamiętać... Odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule.

O podzielnikach na grzejnikach  
Różne grzejniki a sposób montażu, gwarancja na grzejnik 

TOmasz PODleś

21

PIRAX | PIRAX.R
ØD = 315-400 mm
Fmax= 2865 N
F300 1404-CPR-2494  
F400 1404-CPR-2495

MOVO | MOVO.H
Vmax= 3 10052 000 m3/h
F400 1404-CPR-2490 
F600 1404-CPR-2491

WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE HARMANN
z certyfikatem stałości 
właściwości użytkowych ZAG

AXEL | AXEL.L
ØD = 400-1 600 mm
Vmax= 8 600210 000 m3/h
F300 1404-CPR-2492  
F400  1404-CPR-2493
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2. każdy z wytwórców grzejników także określa (a przy-
najmniej powinien) odpowiednie miejsce montażu na 
swoich produktach i zwraca uwagę na to, jakie typy 
podzielników można zastosować wraz ze sposobem 
przymocowania ich do urządzenia grzewczego.

Wpływ na rodzaj zastosowanego przyrządu pomia-
rowego ma także rodzaj grzejnika. Np. na grzejnikach 
żeliwnych i aluminiowych (członowych) oraz instalo-
wanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgot-
ności, najlepszym rozwiązaniem jest użycie podziel-
nika montowanego za pomocą śrub i specjalnych 
uchwytów (rys. 4 i rys. 5), które mocują przybór po-
między poszczególnymi członami. Dla grzejników 
płytowych stalowych sprawa jest bardziej skompli-
kowana, ponieważ w tym przypadku można zasto-
sować podzielniki montowane za pomocą zgrzewa-
nia, jak również za pomocą klejenia odpowiednim 
rodzajem kleju (rys. 6).
Oczywiście są odstępstwa od przyjętej reguły. A mia-
nowicie jeden z producentów grzejników, z uwagi na 
unikatowy sposób rozprowadzenia czynnika grzew-
czego w samym urządzeniu (chodzi tu o przepływ 
tzw. szeregowy – gdzie najpierw czynnik grzewczy 
wpływa do pierwszej przedniej płyty, oddaje w nim 
zawarte ciepło a następnie wędruje na kolejną pły-
tę), dokładnie opisuje sposób montażu podzielnika 
ciepła w zależności od zastosowanego urządzenia 
pomiarowego oraz od wysokości samego urządze-
nia grzewczego. Z uwagi na wyższą temperaturę po-
wierzchni przedniej płyty grzewczej, taki przyrząd 

W większości przypadków można 
przyjmować, ze podzielniki ciepła 
powinny być montowane w poło-
wie długości danego grzejnika oraz 
w ¾ wysokości, licząc od jego dol-
nej krawędzi. 

4

Elementy podzielnika: 

1 numer urządzenia

2 cyfrowy wyświetlacz

3 przycisk odczytowy

Odczyt wskazania podzielnika elektronicznego doprimo® 3

3

2

1

3

szybsze odrywa-
nie taśmy z rolki 
dzięki warstwie 
separującej klej
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nikach należy pamiętać, że w obliczeniach końco-
wych są stosowane tzw. współczynniki korekcyjne. 
Zawierają one informacje, jakiego typu są urządze-
nia grzewcze – czy jest to typ 10, 11, 20, 21, 22, 30 
czy też 33 oraz jakie jest położenie samego loka-
lu w budynku np. nad nieogrzewanymi piwnicami, 
szczytowe, otoczone ze wszystkich stron sąsiada-
mi, itd. Tych współczynników może być jeszcze cał-
kiem sporo do ustawienia i jeśli chcemy się zagłę-
bić, w jaki sposób naliczane są nam jednostki, to 
należy zgłosić się do producenta danego urządze-
nia pomiarowego.

Kwestie estetyczne

Z uwagi na panujący trend dekoracyjności i indywi-
dualności w naszych mieszkaniach pod względem 
wyglądu samego urządzenia grzewczego, to czasa-
mi stajemy przed faktem, że pomimo wybrania prze-
pięknego gładkiego grzejnika np. w wersji pionowej, 
to musimy na nim zamontować urządzenie zlicza-
jące zużyte ciepło. Niestety musimy się z tym po-
godzić, jeśli chcemy mieć rozliczanie indywidualne  
i wg naszego zużycia ciepła lub zgodzić się na przej-
ście rozliczania metodą ryczałtową. Jednakże, takie 

pomiarowy należy umiejscowić w połowie długości 
oraz w połowie wysokości grzejnika (tabela na na-
stępnej stronie i rys. 7). 

Miejsce montażu a gwarancja 
na grzejnik płytowy

Bardzo ważną sprawą jest samo miejsce montażu  
a gwarancja na grzejnik. 
Podzielniki ciepła montowane za pomocą zgrzewa-
nia wymagają naruszenia fabrycznej powłoki lakierni-
czej, ponieważ bolce muszą być zgrzane bezpośred-
nio do „gołej stali”. Co wtedy dzieje się z gwarancją 
od producenta grzejników? Czy ją mamy i czy jej nie 
stracimy?
Nie stracimy jej, ale zawsze należy zapytać się dane-
go wytwórcy, o czym należy pamiętać. 

W praktyce oznacza to, że od-
powiedzialność za miejsce 
zgrzania bolców leży po stro-
nie firmy montującej podziel-
niki, natomiast cały grzejnik  
z wyjątkiem wyżej wymienio-
nego miejsca będzie objęty 
gwarancją. Proces zgrzewa-
nia wymaga oczyszczenia po-
wierzchni grzejnika z powłoki 
malarskiej. Lakier usuwa się  
z możliwie jak najmniejszej 
powierzchni grzejnika. Po-
dzielnik montuje się na dwóch 
bolcach, w związku z czym 
lakier usuwa się w dwóch 
miejscach, a po ich zgrzaniu 
wskazane jest zabezpieczenie 
uszkodzonej powłoki malar-
skiej poprzez pomalowanie. 

Typ grzejnika 
i usytuowanie lokalu

Aby być pewnym prawidło-
wego odczytu na podziel-
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mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj
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Armatura Premium + Systemy

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl                      

Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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Dopuszczalne jest zgrzewanie  
z grzejnikami bolców do montowa-
nia podzielników kosztów, jeżeli fir-
ma montująca podzielniki udziela 
gwarancji, że proces zgrzewania nie 
powoduje uszkodzenia grzejnika. 
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3. przy grzejnikach płytowych stalowych nie można 
montować podzielników ciepła bezpośrednio na wy-
pukłych kanałach wodnych, z uwagi na możliwość 
ich uszkodzenia, co spowodowałoby ewentualną nie-
szczelność;
4. bezwzględnie nie można także demontować 
urządzenia pomiarowego w celu uzyskania poten-
cjalnych „oszczędności”. Za taką operację można 
otrzymać kary umowne lub być rozliczanym w inny 
sposób...nie do końca korzystny pod względem fi-
nansowym;
5. należy zwracać także uwagę, czy dana administra-
cja lub firma rozliczająca wykonała ponowne usta-
wienia przyrządów pomiarowych w momencie, gdy 

w budynku zmodernizowano kotłownię lub węzeł 
cieplny. To także się tyczy wykonania dodatkowego 
docieplenia (tzw. termomodernizacji) budynku wie-
lorodzinnego. Takie działania skutkują polepszeniu 
warunków izolacyjności budynku, zmniejszeniem 
ilości zużywanego ciepła, a tym samym zmniejsze-
niem ilości ciepła np. dostarczanego bezpośrednio 
z elektrociepłowni;
6. modernizacja wiąże się także ze zmniejszaniem pa-
rametrów temperaturowych instalacji z np. 90/70oC 
na 70/55oC. Dla podzielników, które wykorzystują po-
miar temperatury powierzchni płyty grzewczej jest 
wymagane sprawdzenie i ustawienie np. nowych 
współczynników korekcyjnych.  

rozwiązanie, zazwyczaj ponosi za sobą zwiększenie 
wydatków finansowych.

O czym należy pamiętać…

Aby nie być narażonym na ewentualne wysokie do-
datkowe opłaty, należy pamiętać o paru istotnych 
sprawach:
1. przy wymianie starego grzejnika żeliwnego na 
inny, nowszy model, należy na nowo ustawić wszyst-
kie jego parametry oraz sprawdzać sposób przeli-
czania kosztów za zużyte ciepło. Może się okazać, 
że przy niedopilnowaniu tych rzeczy koszty finan-
sowe wyjdą nam na wyższym poziomie niż po-
przednio. A przecież nie taki 
jest cel wymiany. Ma być prze-
cież oszczędniej...
2. należy sprawdzić u produ-
centów urządzeń grzewczych 
wytyczne odnośnie miejsca 
montażu samego urządzenia 
pomiarowego oraz dopuszczo-
nego sposobu montażu;
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producent /
nazwa 
produktu

umiejscowienie

Minol

Techem

Ista

Kundo

50 % wysokości
50 % długości
we wszystkich modelach (Typ 12-33)

Siemens

Brunata

grzejniki o wys. < 470 mm:
50% wysokości
50% długości

grzejniki o wys. > 470 mm:
75% wysokości
50% długości

we wszystkich modelach (Typ 12-33)

Kundo * 75% wysokości
50% długości

we wszystkich modelach (Typ 12-33)

M O N T O W A N I E  P O D Z I E L N I K Ó W  C I E P Ł A

Zmiana miejsca montażu podzielnika na grzejniku Therm X2

Wyższa temperatura powierzchni przedniej
płyty grzejnika, spowodowana przepływem
szeregowym w grzejniku Therm X2 
powoduje, że w typach 12, 22, 33 należy
zmienić umiejscowienie podzielników 
ciepła, w przeciwnym razie odczyty mogą
być błędne.

Odnosi się to do modeli PTV, FTV. Każdy
producent podzielników ciepła dokładnie
precyzuje miejsce zamontowania swoich
produktów, dlatego mogą one różnić się od
siebie. W poniższej tabeli zamieszczone są
sugerowane przez producentów miejsca
montowania podzielników na grzejnikach
Therm X2.

* W podzielnikach Kundo dopuszcza się 
obie pozycje montażu.
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  Zalety PE-Xa w instalacjach 
geotermalnych

PE-Xa jest odporny na pęknięcia, zarysowania i ich 
propagację w czasie eksploatacji. Jego odporność 
na temperaturę nawet do 95°C umożliwia połącze-
nie z układem kolektorów solarnych oraz magazy-
nowanie ciepła w gruncie. Dodatkowo odznacza się 
on bardzo wysoką odpornością na obciążenia punk-
towe, które często pojawiają się w gruncie. W przy-
padku sondy RAUGEO PE-Xa mamy do czynienia  
z jedyną w swoim rodzaju podwójną sondą w kształ-
cie litery U – bez połączenia zgrzewanego lub spa-
wanego przy głowicy sondy. Zasilanie i powrót son-
dy RAUGEO PE-Xa wykonane są z jednego odcinka, 
który podlega specjalnemu procesowi ugięcia w gło-
wicy sondy. Dla wzmocnienia miejsce wygięcia zata-
piane jest w specjalnej żywicy poliestrowej wzmoc-
nionej włóknem szklanym. Ryzyko nieszczelnego 
połączenia spawalniczego jest tym samym całko-
wicie wyeliminowane. 

Studnia rozdzielaczowa RAugEO XL

Firma Rehau wprowadziła do oferty w ostatnim cza-
sie udoskonaloną wersję rozdzielacza oraz studni 

rozdzielaczowej do instalacji geotermalnych. Dwu-
częściowa studnia rozdzielaczowa RAUGEO XL do 
instalacji maks. 20 obwodów geotermalnych ofe-
ruje w połączeniu z rozdzielaczem RAUGEO CLICK 

Wieloletnie doświadczenie w przetwórstwie polimerów pozwala firmie 
Rehau oferować systemy dolnych źródeł ciepła na najwyższym poziomie 
jakości i bezpieczeństwa. Stawiamy przy tym na niezawodny i sprawdzony 
na tysiącach realizacji materiał PE-Xa (polietylen sieciowany), z którego 
wykonujemy sondy geotermalne, kolektory poziome, pale geotermalne 
czy sondy spiralne. Dbamy o każdy szczegół instalacji z pompą ciepła.  
W szczególności zależy nam na skutecznym i bezpiecznym funkcjonowaniu 
dolnych źródeł ciepła, poczynając od bezszwowych głowic sond pionowych 
RAUGEO PE-Xa, przez unikatową technologię połączeń typu tuleja zaciskowa, 
aż po zebranie obwodów grzewczych w studni rozdzielaczowej RAUGEO XL 
z modułowym rozdzielaczem RAUGEO CLICK.

Dolne źródła ciepła 
bez kłopotów 

Z akcesoriami Rehau do instalacji geotermalnych 

JaKuB KoczorowsKi

Najwyższa jakość  
z 10-letnią gwarancją
Sonda RAUGEO PE-Xa stanowi klasę premium 
wśród rozwiązań dedykowanych do gruntowych 
pomp ciepła. Zalety:
- maksymalne bezpieczeństwo dzięki rurom z sie-
ciowanego polietylenu odpornego na powstawa-
nie rys i spękań oraz na obciążenia punktowe,
- brak połączenia spawanego przy głowicy son-
dy zapewnia najwyższą szczelność,
- dla wzmocnienia głowica sondy zatapiana w ży-
wicy poliestrowej z włóknem szklanym,
- odporność na temperaturę do 95°C w połącze-
niu z instalacjami solarnymi.

http://www.instalreporter.pl
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wyjątkowo łatwy montaż i elastyczność zastosowa-
nia. Studnia z polietylenu składa się z podstawy oraz 
stożka wraz z teleskopowym zwieńczeniem z pokry-
wą przeznaczoną do ruchu pieszego do maks. ob-
ciążenia 200 kg.

Koncepcja modułowa:
- dwuczęściowa konstrukcja zapewnia swobodny 
montaż i instalację,
- redukcja o połowę kosztów transportu i magazy-
nowania w przypadku pustych studni,
- szybki, dopasowany do indywidualnych potrzeb 
montaż studni oraz wykonanie wodoszczelnych 
przejść dla rur,
- zintegrowane uchwyty do ręcznego przenoszenia 
oraz zaczepy dźwigowe,
- niewielki ciężar studni – ok. 60 kg,
- szybki i łatwy montaż rozdzielacza oraz obwodów 
geotermalnych dzięki innowacyjnemu beznarzędzio-
wemu systemowi RAUGEO CLICK,
- kontrastująca kolorystyka studni i rozdzielacza uła-
wiająca montaż i inspekcję,
- bezpieczeństwo dzięki trwałej szczelności i stabil-
ności,
- elastyczny system modułowy umożliwiający szyb-

kie i proste konfekcjonowanie na każdej budowie,
- dostępna także jako fabrycznie zmontowana stud-
nia z rozdzielaczem RAUGEO CLICK i śrubunkami za-
ciskowymi.

Akademia Rehau

Wiedza to jeden z tych zasobów, którego nigdy nie 
jest za wiele. Wiedza połączona z umiejętnością jej 
stosowania to podstawowy składnik sukcesu. Pro-
ducent zaprasza do korzystania z zasobów Akademii 
REHAU. To jedyny taki serwis szkoleniowy w Polsce 
dostępny bezpłatnie dla partnerów firmy.
Przejdź do Akademii Rehau  

Serwis projektowy

Doświadczony zespół projektowy Rehau może 
przygotować dobór instalacji dolnego źródła 
ciepła dla projektowanej instalacji z pompą 
ciepła. W tym celu należy wypełnić formularz 
obiektowy i przesłać go na adres: Centrum-
ProjektoweCEI@rehau.com
Pobierz formularz obiektowy

PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO

12. Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wy-
twarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-
-EXPO & BRYKIET-EXPO odbędą się w dniach 16-18.06 
w Bydgoszczy. Równolegle z targami PELLETS-EXPO  
& BRYKIET-EXPO odbędą się 2 Międzynarodowe Tar-
gi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu 
„BIOGAZ-EXPO”. Podczas targów prezentowana będzie 
m.in. bogata oferta nowoczesnych urządzeń do spala-
nia biomasy – kotłów grzewczych, pieców, kominków, 
zestawów grzewczych, palników, urządzeń oraz kom-
pletnych linii technologicznych do produkcji pelletów 

i brykietów z trocin i in-
nych surowców, produ-
centów pelletu, brykietu, 
akcesoriów, automatyki  
i armatury dla kotłowni 
na biomasę, suszarni do trocin oraz innych surowców 
roślinopochodnych, rębaków, rozdrabniaczy, wilgot-
nościomierzy, sterowników, podajników, sortowników, 
filtrów, systemów magazynowania, przechowywania  
i transportu, części zamiennych itp. Imprezie towarzy-
szyć będą konferencje, seminaria. 

VESBO kształci i nagradza

Dariusz Ołów z Zespołu Szkół 
Technicznych w Suwałkach 
został tegorocznym laure-
atem nagrody VESBO. To na-
groda dla najlepszego absol-
wenta w zawodzie technik 
urządzeń sanitarnych oraz 
za ukończenie szkoły z wy-
różnieniem.  Gratulujemy! 
Współpraca ze szkołami  
i podnoszenie atrakcyjności 
szkolnictwa zawodowego 
jest jednym z celów platformy 
VESBOAcademy.com. Zainte-
resowane szkoły mogą tam 
zgłaszać swoją gotowość do 
współpracy. Uczniowie mogą 
liczyć na profesjonalne szko-
lenia potwierdzone certyfika-
tami oraz stały dostęp do ma-
teriałów VESBO.

http://www.instalreporter.pl
http://www.rehau.com/pl-pl/budownictwo/akademia-rehau-budownictwo/terminarz-szkolen
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/06/Formularz-obiektowy-DZC-RAUGEO-REHAU.pdf
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Jest to najbardziej popularne rozwiązanie stosowa-
ne przez producentów i dostawców na polskim ryn-
ku. Stosowane urządzenia różnią się pod wieloma 
względami, wiele aspektów technicznych można za-
liczyć do marketingowych chwytów mających przy-
ciągnąć zainteresowanego inwestora, jednak mimo 
wszystko można wyróżnić kilka elementów budowy 
należących do dobrych praktyk stosowanych przez 
wszystkich renomowanych producentów. 
Na rynku dostępne są zarówno zasobniki ze stali nie-
rdzewnej, jak i zasobniki ze stali emaliowanej. Nie 
można wyróżnić tutaj lepszego rozwiązania, ważna 
jest głównie jakość ich wykonania. 

Pompa ciepła włączana hydraulicznie do wol-
no stojącego zasobnika wody użytkowej (rys. 2)
Rozwiązanie stosowane najczęściej w instalacjach, 
gdzie pompa ciepła włączana jest do już istniejące-
go zasobnika wody użytkowej. Pompy te najczęściej 
mają zamontowany w sobie elektroniczny zawór roz-
prężny, a więc są bardziej efektywne niż pompy cie-
pła zintegrowane z zasobnikiem.

  W artykule postaram się opisać średnie kosz-
ty, jakie trzeba ponieść na inwestycję, czas zwrotu 
instalacji w zależności od źródła ciepła, które posia-
damy obecnie i ewentualne sprawy gwarancyjne za-
leżne od wyboru urządzenia oraz sposobu eksploata-
cji. Dodatkowo postaram się zawrzeć kilka sugestii 
związanych z kupnem urządzenia, czyli jak kupić, …
żeby potem nie żałować.

Rodzaje pomp ciepła do wody użytkowej

Pompa ciepła zintegrowana z zasobnikiem wody 
użytkowej (rys. 1)

Pompy ciepła do podgrzewania wody  użytkowej zdobywają coraz większe grono 
inwestorów zainteresowanych komfortowym podgrzewaniem wody w oszczędny 
sposób. Rok do roku sprzedaż tych urządzeń rośnie w skali całego kraju w granicach 
15-20%. Skąd ten przyrost pomimo braku, lub zapewnieniu tylko niewielkich 
lokalnych dotacji? Najczęściej podawaną zaletą jest bardzo prosta instalacja lub 
nieskomplikowane włączenie w instalację już istniejącą, oszczędności w eksploatacji 
w porównaniu do innych źródeł ciepła, automatyczna praca zapewniająca  
w okresie wiosna-jesień 100% dyspozycyjności w przygotowaniu wody użytkowej do 
wymaganej temperatury oraz opcję darmowego schładzania pomieszczeń jako efekt 
uboczny. Wykorzystanie pomp ciepła zapewnia najwyższy komfort niskim kosztem 
inwestycyjnym i eksploatacyjnym.

Pompy ciepła do ekonomicznego 
ogrzewania wody użytkowej
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elektrycznej przez sprężarkę (TEV)
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Zwiększona moc
chłodnicza (EEV)

Dolne źródło ciepła (grunt, powietrze)

Odbiór ciepła (CWU, CO)

Efekty zastosowania zaworu elektronicznego EEV:
� mniejsze przegrzanie czynnika chłodniczego (podczas sprężania)
� niższe zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę
� większa moc chłodnicza (większy pobór ciepła z dolnego źródła)

3   Różnica w obiegu termodynamicznym dla pomp ciepła z zastosowanym zaworem 
elektronicznym (EEV, stosowane często w pompach włączanych do istniejących instalacji)  
i termostatycznym (najczęściej stosowane w pompach zintegrowanych z zasobnikiem)
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Jakie uszkodzenia mogą się zdarzyć 
i dlaczego?

Rozszczelnienie skraplacza (ze względu 
na sposób umieszczenia w zasobniku)
W przypadku zakupu pompy ciepła zintegrowanej 
z zasobnikiem należy zwrócić uwagę na umieszcze-
nie skraplacza pompy ciepła. To jeden z najważniej-
szych elementów bezproblemowej i długoletniej pra-
cy urządzenia. Wśród producentów obecnie istnieją 
3 podstawowe rozwiązania. 
Obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem de-
dykowanym do pomp ciepła jest owinięcie skrapla-
cza (najczęściej w kształcie rurki) na zewnętrznej stro-
nie zasobnika, a następnie zatopienie go w twardej 
izolacji poliuretanowej. 
Innym poprawnym rozwiązaniem jest przetła-
czanie wody poprzez wymiennik i ogrzewanie jej 
w podobny sposób, tak jak w przypadku pomp 

ciepła instalowanych z istniejącymi zasobnika-
mi. Różnica wynika z przygotowanego zestawu, 
gdzie pompa ciepła jest nadstawką do zasobni-
ka, a nie osobnym urządzeniem montowanym 
w kotłowni. 
Z doświadczeń wielu producentów sprzedających 
od kilkunastu lat urządzenia na polskim rynku, naj-
mniej sprawdzają się te ze skraplaczem zanurzonym 
w środku zasobnika. W tym przypadku niezwykle 
ważna jest jakość wody oraz instalacji elektrycznej 
w budynku, a także sposoby połączenia instalacji 
wodnej z samym zasobnikiem. 
Na zdjęciach powyżej (5a i 5b) widać różnicę po  
3 latach eksploatacji dwóch skraplaczy, gdzie ten po 
prawej stronie pracował w wyjątkowo niekorzystnych 
warunkach związanych z jakością wody.
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Uszkodzenie sprężarki pompy ciepła
Sprężarki w pompach ciepła do ogrzewania c.w.u. 
projektowane są na min. 15 lat pracy (dane w przy-
padku użycia sprężarek rotacyjnych dedykowanych 
pompom ciepła). Sprężarka jest kolokwialnie nazy-
wana sercem całego układu i w tym przypadku po-
winno nam zależeć, żeby pracowała w sposób możli-
wie bezproblemowy. Najważniejsza rzecz: sprężarka  
w układzie powinna być zaprojektowana do pracy 
jako układ pompy ciepła do wody użytkowej. Wiąże 
się to np. z wyższymi wartościami temperatury skra-
plania niż w pompach ciepła stosowanych w innych 
przypadkach czy też w sprężarkach w klimatyzato-
rach. Doskonale widać to na wykresie (rys. 6), gdzie 
przedstawiono pole pracy sprężarki dla pompy cie-
pła c.w.u. oraz standardowego klimatyzatora.
Z punktu widzenia instalatora i użytkownika o sprę-
żarkę można dbać na dwa podstawowe sposoby – 
po pierwsze instalację należy zaprojektować tak, 
aby ograniczyć liczbę włączeń/wyłączeń sprężar-
ki. Jednym z elementów projektowania instalacji 
jest więc dobór wielkości zasobnika w zależności 

od poboru wody. Drugim elementem skracają-
cym żywotność sprężarek jest przegrzewanie wody  
w zasobniku do wysokiej temperatury. Ogólnie przyj-
muje się, że osiąganie temperatury w zasobniku po-
wyżej 55°C będzie powodować szybsze zużywa-
nie się tego elementu (zalecana temperatura wody  
w zasobniku to 45-50°C).

Uszkodzenie pozostałych elementów mechanicz-
nych i automatyki
Inne elementy mechaniczne spotykane w napra-
wach to np. wentylator przetłaczający powietrze 
lub pompa wodna w przypadku pomp wolno sto-
jących. Uszkodzenia tych elementów najczęściej 
występują dopiero po pewnym okresie eksplo-
atacji. W tym przypadku również ze względu na 
eksploatację możemy mieć wpływ na ich żywot-
ność głównie poprzez zachowanie czystości fil-
trów powietrza i wody. Z punktu widzenia wybo-
ru producenta, należy zwrócić uwagę zarówno 
na markę dostawców, ale i dostępność ewentu-
alnych części.

Klimatyzator

Pompa ciepła CWU
Temperatura parowaniaTe
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Duża różnica ciśnienia parowania 
i skraplania w okresie zimowym

Duże obciążenie sprężarki w okresie letnim 
ze względu na wysokie ciśnienie parowania

Zakres pracy sprężarki w zależności od typu 
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Koszt instalacji i czas zwrotu

Oczywiście określenie kosztów instalacji będzie za-
leżne od marki samego urządzenia, jego typu oraz 
ilości prac towarzyszących. Okres zwrotu instalacji 
można rozpatrywać w indywidualny sposób dla insta-
lacji modernizowanej z już istniejącym zasobnikiem 
c.w.u. oraz w przypadku, gdy inwestor ma zamiar ku-
pić dopiero zasobnik i wtedy często decyduje się na 
montaż pompy ciepła zintegrowanej z zasobnikiem. 
W tym drugim przypadku, licząc okres zwrotu inwe-
stycji, powinniśmy od kosztów montażu zasobnika 
z pompą ciepła odjąć koszt instalacji standardowe-
go zasobnika ciepłej wody w podobnym standardzie 
(np. rodzaj stali, z której wykonano zasobnik, jakość 
wykonania w tym izolacji, liczba i wielkość wężownic). 
W najprostszym rozrachunku pompy ciepła będą 
zwracały się tym szybciej, im mniej za nie zapłaci-
my i im większe oszczędności poczynimy na insta-
lacji. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że zbytnie 
oszczędzanie na inwestycji może być skutkiem póź-
niejszych problemów z urządzeniem.

Ogrzewanie wody grzałką elektryczną
Duża część gospodarstw domowych w okresie poza 
sezonem grzewczym ogrzewa wodę użytkową za 
pomocą grzałek elektrycznych. Na początek przyj-
mijmy, że mamy już istniejący zasobnik o pojemno-
ści wystarczającej dla przeciętnej rodziny ogrzewa-
ny grzałką elektryczną poza sezonem grzewczym. 
Cena najprostszej instalacji z pompą ciepła instalo-
waną do istniejącego zasobnika to koszt minimum 
6000 zł. Rozpatrzymy dwie instalacje ze zużyciem 
200 litrów oraz 300 litrów ciepłej wody dziennie. 
Woda jest podgrzewana o 40oC. W przypadku grzał-
ki przyjęto jej wymianę przy założonej średniej ży-
wotności na poziomie 2500-3000 godzin pracy (czyli 
średnio co 3 lata). W przypadku pompy ciepła zało-
żono koszty eksploatacyjne 300 zł po ósmym roku 
pracy oraz 800 zł po jedenastym roku (ewentualne 
zużycie eksploatacyjne elementów w dalszej czę-
ści artykułu). Cenę energii elektrycznej przyjęto na 
poziomie ceny końcowej dla klienta ostatecznego 
0,6 zł za kWh. Założono również coroczny wzrost 
cen na średnim poziomie 2,5%. Rozpatrywany ho-

ryzont czasowy wynosi 15 lat, ponieważ taka jest 
średnia żywotność powietrznych pomp ciepła do 
podgrzewania wody użytkowej. Koszty ogrzewa-

nia grzałką elektryczną oraz pompą ciepła zostały 
wyliczone dla okresu 180 dni w ciągu roku (uwaga:  
w przypadku domów niskoenergetycznych i pasyw-
nych ten czas będzie wydłużony o kolejne kilkadzie-
siąt dni, co spowoduje skrócenie czasu zwrotu in-
westycji). Większy pobór wody spowoduje szybszy 
zwrot inwestycji.  

Ogrzewanie kotłem stałopalnym (z podajnikiem)
W Polsce cały czas prawie 4 mln gospodarstw do-
mowych w okresie zimowym jest opalanych pali-
wem stałopalnym. Poza okresem grzewczym część 
z nich ogrzewa wodę użytkową za pomocą również 
kotła stałopalnego. Niestety w tym czasie, więk-
szość użytkowników nie przekracza temperatu-
ry kondensacji spalin, doprowadzając do bardzo 
szybkiego zjawiska korozji kotła. Standardowa ży-
wotność kotłów pracujących przy prawidłowej tem-
peraturze spalania to około 12-15 lat. W przypadku 
pracy również w okresie letnim nie tylko wydłuża-
my prawie dwukrotnie czas pracy urządzenia, ale 
również doprowadzamy do pracy w bardzo nie-
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sprzyjających warunkach powodujących nie tylko 
szybką korozję stali kotłowej, ale i degradację ko-
mina spalinowego. W analizie przyjęto, że inwestor, 
który ogrzewa kotłem stałopalnym wodę użytkową  
w okresie letnim, co 7 lat będzie musiał pokryć po-
łowę kosztów zakupowych kotła (uważam, że takie 
wyliczenie i tak jest niedoszacowane, ponieważ cięż-
ko oszacować np. zniszczenie komina spalinowego 
i jego ewentualną naprawę). Koszty eksploatacyjne 
pompy ciepła zostały zachowane z poprzedniego 
punktu. Dodatkową zaletą jest całkowita bezobsłu-
gowość pompy ciepła, będąc uczciwym w każdym 
przypadku powinniśmy wliczyć również koszty wła-
snej pracy i czasu spędzanego przy kotle w okre-
sie wiosna-jesień.
 
Ogrzewanie kotłem gazowym
Jeśli mamy kocioł gazowy przystosowany do ogrze-
wania również wody użytkowej (najlepiej z punktu wi-
dzenia komfortu, jeśli pracuje z zasobnikiem wody), 
to różnica w kosztach dziennych oczywiście będzie 
widoczna na korzyść pompy ciepła. Jednakże czas 
zwrotu inwestycji w tym przypadku będzie dość dłu-

gi ze względu na koszty inwestycji i brak szybkiego 
zużywania kotła jak w przypadku kotłów stałopal-
nych. Inaczej wygląda sytuacja, gdy instalacja jest 
nowa i inwestor zastanawia się, jaki rodzaj ogrzewa-
nia zastosować. Dobrym rozwiązaniem wtedy może 
być pompa ciepła do ogrzewania całego budynku  
i ogrzewania c.w.u. z jeszcze lepszym współczynni-
kiem efektywności. 

Pompa ciepła czy kolektory słoneczne?

To jedno z najczęstszych pytań stawianych przez za-
interesowanych inwestorów. W tym momencie po-
wietrzne pompy ciepła lub kolektory słoneczne są 
najczęściej wybieranymi rozwiązaniami stosowany-
mi do ogrzewania wody użytkowej. Pomocne będzie 
zestawienie na drugiej stronie.
W każdym przypadku należy sprawdzić możliwo-
ści zabudowy jednego i drugiego rozwiązania oraz 
uwzględnić preferencje inwestora, które najczęściej 
sprowadzają się do pytania, czy zależy nam na 100% 
dyspozycyjności czy zdecydowanie najniższych kosz-
tach eksploatacji systemu.
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Potwierdzenie jakości urządzeń

Rozpatrując urządzenia, osoba, która na co dzień nie 
pracuje w branży, może mieć trudność z łatwym po-
równaniem. Dużą zaletą będzie wprowadzenie od 
września 2015 roku etykiet energetycznych wprowa-
dzanych przez dyrektywę 2010/30/EU oraz dyrekty-
wą ErP (ecodesign, 2009/125/EC). 
Z punktu widzenia zainteresowanego inwestora nale-
ży poprosić o dane producenta urządzenia wg okre-
ślonej obowiązującej normy oraz w podanym zakresie 
temperatury ogrzewanej wody, jak i powietrza zasila-
jącego pompę ciepła. Obecnie obowiązującą normą, 
w której bada się pompy ciepła zintegrowane z zasob-
nikiem jest norma PN EN 16147 w warunkach A15 (po-
wietrze zasilające pompę ciepła ma 15°C) oraz ogrze-
wanej wody w zasobniku od 10 do 55°C. Dodatkowo 
wg dyrektywy zużycie wody musi być wyliczone dla 
określonego profilu. Tylko porównywanie przy tych 
samych warunkach może być uznane za prawidłowe. 
Drugim warunkiem wg mnie obowiązkowym jest po-
twierdzenie badań przez niezależne certyfikowane la-
boratorium badawcze. Sama deklaracja producenta 

odnośnie współczynnika COP może mijać się z praw-
dą. Dopiero urządzenia sprzedawane od września bie-
żącego roku będą mogły być poddane niezależnej 
kontroli przez niezadowolonego klienta – co w przypad-
ku negatywnej weryfikacji będzie musiało spowodo-
wać wycofanie zakwestionowanych urządzeń z rynku. 

Podsumowanie

Analizując polski rynek branży grzewczej, a szcze-
gólnie pomp ciepła, można wyciągnąć wniosek, że 
sprzedaż tego typu urządzeń będzie cały czas wzra-
stała w podobnym tempie. Potwierdzają to dane  
z rynków dojrzalszych i mocniej nasyconych urzą-
dzeniami przygotowującymi ciepło za pomocą od-
nawialnych źródeł, zwłaszcza krajów niemiecko-
języcznych. Dodatkowo można zaobserwować, że 
większość producentów oferuje urządzenia coraz 
efektywniejsze i lepsze jakościowo, co pozwoli na 
szybszy zwrot inwestycji i zadowolenie inwestorów.
Grafiki zostały stworzone przez autora na rzecz ar-
tykułu lub pochodzą ze źródeł szkoleniowych firmy  
HEWALEX.  

Najniższe koszty wytworzenia ciepła (10÷30 razy od urządzeń grzewczych)
Minimalne zużycie energii elektrycznej (pompa obiegowa maks. 30÷50 W)
Nieskomplikowana budowa instalacji (brak sprężarki, palnika, elektroniki…)
Długa żywotność i niezawodność systemu potwierdzona w praktyce
Długie okresy ochrony gwarancyjnej (dłuższe niż dla typowych urządzeń)
Niskie wymagania dla obsługi, niskie koszty konserwacji i ew. napraw
Najwyższy efekt ekologiczny – bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej

Wysoki komfort wody użytkowej niezależnie od nasłonecznienia
Wysoka efektywność pracy w porównaniu do kotłów grzewczych, bojlerów…
Stosunkowo łatwe prace montażowe
Możliwość zastosowania przy braku warunków dla zabudowy kolektorów
Możliwość podłączenia do istniejącego podgrzewacza wody
Niewrażliwość na zmniejszone pobory wody użytkowej  (brak przegrzewów)
Możliwość wykorzystania powietrza dla chłodzenia pomieszczenia

POMPA 
CIEPŁA

INSTALACJA 
SOLARNA
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Pierwsze w Polsce konsorcjum hurtowni instalacyjnych www.ik.pl

hurtownieinstalacyjne.plDystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum

Warunki oferty dostępne w hurtowniach Instal-Konsorcjum  
oraz na wortalu www.hurtownieinstalacyjne.pl i www.viteco.pl

Do każdego pakietu solarnego   
oraz pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

Viteco BPC X6 lub Viteco HPWT 3.0

dodajemy za 1 zł netto torbę sportową 
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jak również odpływ kondensatu oraz przyłącze elek-
tryczne (230 V/50 Hz). 
Pompy BWP serii 307 wyposażono w regulator Ventro-
nik 170. Wydajność wentylatora może być ustawiana 
w 3 stopniach, pracę urządzenia można ograniczyć 
czasowo. Funkcja fotowoltaiki umożliwia wykorzy-
stanie zasilania z instalacji fotowoltaicznej. Regula-
cja temperatury c.w.u. odbywa się za pomocą czuj-
nika w zasobniku.
Obudowa jest ocynkowana, z powłoką proszkową 
i izolacją dźwiękową. Istnieje możliwość podłącze-
nia poprzez króćce kanałów powietrznych (DN 160) 

systemu kanałów, umożliwiającego wykorzystanie 
do przygotowywania c.w.u. ciepła zawartego w po-
wietrzu zużytym (przepływ powietrza 250 m3/h przy 
100 Pa w tym trybie pracy).
Zintegrowany wymiennik ciepła umożliwia połącze-
nie z istniejącym kotłem grzewczym lub instalacją 
solarną. Skraca to fazę wygrzewania pompy ciepła 
do przygotowywania c.w.u.  

Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin
tel. 63 245 34 79, faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl
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  BWP 
serii 303

Ustawienie pom-
py ciepła w jednym  
z powyżej wymie-
nionych pomiesz-
czeniach daje do- 
datkowo pozytyw- 

ny efekt: pewne zmniej- 
szenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu przy 
wykorzystywaniu ciepła z powietrza zużytego. Po-
mieszczenie musi być wyposażone w przyłącza cie-
płej i zimnej wody, jak również odpływ kondensa-
tu oraz przyłącze elektryczne (230 V/50 Hz). Pompy 
BWP serii 303 wyposażono w regulator Ventronik 
169. Wydajność wentylatora może być ustawiana  
w 3 stopniach. 

Model BWP serii 303 pracując w trybie pompy, może 
uzyskać temperaturę c.w.u. do 55°C. Regulacja tem-
peratury c.w.u. odbywa się za pomocą czujnika  
w zasobniku. Obudowa jest ocynkowana, z powło-
ką proszkową i izolacją dźwiękową. Zintegrowany 
wymiennik ciepła umożliwia połączenie z istnieją-
cym kotłem grzewczym lub instalacją solarną. Skra-
ca to fazę wygrzewania pompy ciepła do przygo-
towywania c.w.u.

BWP serii 307 

Podobnie jak w pompie 303, ustawienie modelu 307 
w piwnicy, kotłowni, suszarni, pralni zmniejszy wil-
gotność powietrza w tym pomieszczeniu przy wyko-
rzystywaniu ciepła z powietrza zużytego (konieczne 
wyposażenie KDUL). Pomieszczenie również musi 
być wyposażone w przyłącza ciepłej i zimnej wody, 

Pompy ciepła do przygotowywania c.w.u. BWP serii 303 
i serii 307 są przeznaczone do ustawienia wewnętrznego 
zarówno w nowym budownictwie, jak i już istniejącym. 
Idealnym miejscem ustawienia jest piwnica, kotłownia, 
suszarnia, pralnia, gdzie przykładowo można 
wykorzystywać ciepło z zamrażarki, pralki lub suszarki. 

alpha innotec 
– pompy ciepła 
do c.w.u.

GrzeGorz Kreft

Producent alpha innotec
Nazwa handlowa BWP 303 BWP 303S* BWP 307 BWP 307S*
Moc grzewcza znamionowa 1,66 kW 1,1 kW
COP 3,2 (A15/W10-45, PN EN 255) 2,72 (A10/W7-52,5, PN EN 16147)
COP potwierdzony poprzez 
niezależne laboratorium

badania własne zgodnie z obowiązującymi normami ait-deutschland GmbH, 
Kasendorf 13.03.2013

Dostępne wielkości zasobnika 285 l 285 l
Materiał wykonania zasobnika stal emaliowana
Skraplacz owinięty na zasobniku
Budowa pompa ciepła zabudowana na zasobniku
gwarancja 2 lata
Cena producenta 9500 zł netto 10 500 zł netto 11 000 zł netto 12 000 zł netto

 
* pompy z oznaczeniem S mają wężownicę umożliwiającą podłączenie drugiego źródła ciepła

http://www.instalreporter.pl


48s t r.0 6 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Ariston oferuje szeroką gamę pomp ciepła do podgrzewania c.w.u. Dostępne 
są urządzenia o pojemności zasobnika od 80 do 300 litrów; w wersji stojącej 
lub wiszącej oraz monoblok lub split (wersji z pompą ciepła montowaną na 
zewnątrz i zbiornikiem wewnątrz pomieszczenia). W tym artykule przybliżamy 
zalety wersji split na przykładzie 2 wariantów pompy ciepła NUOS EVO SPLIT  
– w wersji wiszącej (trzy modele o różnej pojemności zasobnika: 80, 110, 200 l)  
i wersji stojącej (zasobnik 300 l).

Pompy ciepła NUOS 
w wersji split 

agaTa miczyńska

Oferta specjalna 10 + 1: odbierz kocioł za 1 zł

Ariston zaprasza instalatorów do dołączenia do programu lojalnościowego My Team. Platforma My 
Team to wyjątkowe miejsce, gdzie łączymy dostęp do rozwoju, wiedzy oraz ofert i promocji specjal-
nych z super nagrodami. Dołącz i korzystaj z przywilejów elitarnego grona instalatorów Ariston. Od 
15 marca br. wzrosła punktacja za rejestrację pomp ciepła NUOS: wiszące pompy ciepła NUOS po-
wietrze-woda – 250 pkt., NUOS FS 200-250 – 450 pkt.; NUOS FS PRIMO – 300 pkt. 

Dodatkowo przygotowaliśmy 
ofertę specjalną:
- zarejestruj 10 kotłów kondensacyj-
nych i odbierz za 1 zł Clas Premium 
EVO o wartości 8290 zł brutto.
- zarejestruj 8 pomp NUOS FS 200-250 
i odbierz Clas Premium EVO za 1 zł.
Jeśli nie masz jeszcze haseł dostę-
powych do programu My Team, za-
pisz się do programu tutaj, a w ciągu 
paru minut otrzymasz SMS z logi-
nem i hasłem. 
Jeśli masz problem z rejestracją, za-
dzwoń na infolinię: 61 8250 785. 

  Zalety pomp ciepła typu SPLIT

Powietrzne pompy NUOS SPLIT to modele z zewnętrz-
nym modułem wentylatora i sprężarki.

Komfort montażu
- Łatwy transport – 2 mniejsze jednostki łatwiej prze-
nieść, przewieźć oraz wnieść do pomieszczenia.
- Montaż jednostki zewnętrznej nie wymaga wiercenia 
dużych otworów w murze, a otwór o średnicy 50 mm dla 
rur czynnika chłodzącego jest zupełnie wystarczający.
- Nie ma potrzeby odprowadzania kondensatu. 

Komfort użytkowania
- Bezgłośna praca – dzięki umieszczeniu sprężarki  
i wentylatora na zewnątrz budynku.
- Zbiornik z panelem sterowania umieszczamy w domu, 

urządzenie możemy swobodnie kontrolować i regu-
lować jego ustawienia.
- W zależności od liczby domowników i zapotrzebo-
wania rodziny na ciepłą wodę można dopasować 
optymalną pojemność zbiornika, wybierając spo-
śród szerokiej gamy modeli NUOS o pojemnościach 
od 80 do 200 litrów.
 
Łatwy montaż pomp ciepła w wersji split
Instalacja podgrzewacza wody z pompą ciepła NUOS 
jest bardzo łatwa. Po wybraniu miejsca i zamonto-
waniu listwy, należy podłączyć przewody elektrycz-
ne (zasilający i sterujący) do jednostki wewnętrznej, 
następnie zawiesić urządzenie na uchwycie. By pod-
łączyć zbiornik do instalacji wodnej, użyć należy gru-
py bezpieczeństwa wraz z zaworem odcinającym. 
Przy wyznaczaniu miejsca montażu jednostki ze-

http://www.instalreporter.pl
http://myteam.pl/index.php?op=formularz
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Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl
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Nowy film instruktażowy 
z montażu pompy 
Ariston Nuos Evo Split

obejrzyj

Producent Ariston

Nazwa handlowa NUOS FS NUOS EVO NUOS EVO 
SPLIT

NUOS EVO 
SPLIT FS

NUOS 
PRIMO

NUOS 
PRIMO FS

Moc grzewcza 
znamionowa 2,77 kW 0,85 kW 1,75 / 2,45 kW 2,45 kW 0,75 kW 1,55 kW

COP* wg PN EN 16147 2,61/2,8 2,7 2,61 / 2,73 2,71 2,51/2,45 2,41/2,6
COP* wg EN 255-3  3,7 3,4 3,6 3,6 3 3,1
Dostępne wielkości 
zasobnika 200/250 l 80, 110 l 80, 110 / 200 l 300 l 80/100 l 200/240 l

Materiał wykonania 
zasobnika emalia tytanowa

Skraplacz rurka skraplacza owinięta wokół zasobnika

Budowa pompa ciepła zabudowana 
na zasobniku pompa split pompa ciepła zabudowana 

na zasobniku
Gwarancja do 5 lat
Cena producenta netto od 7960 zł od 4003 zł od 4003 zł 9674 zł 3388 zł 6656 zł

 
*A7/W10-55 (stojące), A20/W10-55 (wiszące)

wnętrznej musimy wziąć pod uwagę, że maksymal-
na odległość pomiędzy jednostkami nie może prze-
kroczyć 6 m, a różnica poziomów montażu nie może 
być większa niż 3 m. Do zamocowanej i wypoziomo-
wanej podpory przykręca się jednostkę zewnętrzną 
– ważne jest jej wypoziomowanie. Potem należy jed-
nostki połączyć – do preizolowanych rur miedzia-
nych, którymi będzie płynął czynnik chłodniczy, przy-
klejamy przewody elektryczne i przeciągamy przez 
ścianę. Następnie podłączamy rury do jednostki ze-

wnętrznej i na koniec do jednostki wewnętrznej. Jed-
nostka zewnętrzna jest już napełniona odpowiednią 
ilością czynnika, więc przed uruchomieniem urządze-
nia należy jedynie sprawdzić szczelność układu.  

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=m_Xwr_tw2Tk
http://www.ariston.com/pl/Katalog_Produktow?tab=1&ca_id=103
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  W przypadku wyboru pompy 
ciepła powietrze-woda, służącej do 
przygotowania c.w.u. czy gazowej in-
stalacji grzewczej, kotłownia nie jest 
niezbędna, aczkolwiek przydatna. 
Pompy ciepła marki Beretta są przy-
stosowane do pracy z powietrzem po-
bieranym z zewnątrz, jak i wewnątrz 
pomieszczenia, w którym zostały za-
instalowane. Należy tylko pamiętać, 
aby w przypadku poboru powietrza 
z wewnątrz zostały zachowane mini-
malne wymiary kubatury oraz aby 
nie wpływało to na komfort cieplny  
w samym pomieszczeniu. Kocioł gazo-
wy (z zamkniętą komorą spalania do  
30 kW) z kolei można zamontować  
w pomieszczeniach nieprzeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi, takich jak 
kuchnia czy łazienka. 

Jak działa pompa ciepła 
powietrze-woda?

Pompy ciepła HP 260 ACS pobiera-
ją energię cieplną z powietrza i wy-
korzystują ją do produkcji ciepłej 
wody użytkowej. Czynnik chłodni-

czy (R134A) zmienia swój stan w parowniku po-
przez pobór ciepła z otoczenia zewnętrznego. 
Sprężarka, która jest sercem systemu, zwiększa  
z kolei temperaturę czynnika ogrzanego przez po-
wietrze. Odbywa się to poprzez zwiększenia ciśnie-
nia czynnika chłodniczego, który w efekcie osiąga 
temperaturę około 90ºC. Następnie w skraplaczu 
następuje oddanie energii cieplnej wodzie użytko-
wej i podgrzanie jej do temperatury maks. 60ºC. 
Na koniec czynnik przechodzi przez zawór rozpręż-
ny, następuje spadek ciśnienia i temperatury tego 
płynu i jego powrót do parownika, gdzie następu-
je ponowny pobór ciepła z otoczenia zewnętrzne-

Każdy, kto rozpoczyna przygodę z budową własnego domu, na samym początku 
podejmuje wiele trudnych decyzji dotyczących m.in. wielkości, kształtu i lokalizacji działki, na której 
powstanie dom oraz dokonuje wyboru projektu. Już na tym etapie należy się zastanowić, jaki sposób ogrzewania 
wybrać. Warto też zwrócić uwagę, czy w projekcie ujęto pomieszczenia gospodarcze: kotłownię, spiżarnię czy pralnię.

Pompa ciepła HP 260 ACS 
marki Beretta 

Systemy grzewcze z odnawialnymi źródłami energii 

grażyna BenTkOwska

http://www.instalreporter.pl
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Szereg przydatnych funkcji

Sterownik w pompie ciepła ma możliwość zaprogra-
mowania częstotliwości dezynfekcji zbiornika (w celu 
wyeliminowania bakterii i zachowania higieny zasob-
nika c.w.u.) oraz pracę pompy w trybie taryfy eko-
nomicznej. W przypadku korzystania z dwóch taryf 
energii elektrycznej i posiadania odpowiedniego licz-
nika można używać grzałki elektrycznej tylko w go-
dzinach, kiedy stawki za prąd są bardziej korzystne.
HP 260 ACS ma również innowacyjną i energooszczęd-
ną funkcję dynamicznej krzywej grzewczej. Sterownik 
umożliwia automatyczną zmianę nastawy temperatu-
ry w zależności od temperatury powietrza. Zmiana ta 
jest realizowana poprzez wyznaczenie nowej nasta-
wy temperatury w zasobniku w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej, zmierzonej za pomocą czujnika.
Z kolei modulowany wentylator dopasowuje pręd-
kość obrotową do wartości temperatury powietrza, 
gwarantując utrzymanie wysokiej sprawności.

Wartość współczynnika COP 

Sprawność pomp ciepła określa współczynnik COP. 
Mówi on, w jakim stopniu urządzenie to wykorzystu-
je darmowe ciepło ze środowiska naturalnego, w sto-
sunku do zużytego prądu. Współczynnik ten nie jest 
wielkością stałą dla danego rodzaju pompy ciepła  
i zależy od wielu czynników:
- budowy i parametrów pompy ciepła – zastosowa-
nej technologii,
- temperatury powietrza (dolnego źródła);
- temperatury zasilania instalacji (górnego źródła);
- różnicy pomiędzy temperaturą wody zasilającej in-

stalację grzewczą a temperaturą powrotu.
Współczynnik COP dla pompy ciepła HP 260 ACS wy-
nosi 3,25 (przy temp. powietrza 15°C – temp. wody 
15-50°C).  

go i cały cykl się powtarza. Możliwe jest również 
użycie innych źródeł ciepła (pompy wyposażone 
w jedną lub dwie wężownice) np. instalacji solar-
nej czy/i kotła gazowego. Standardowo pompa 

ciepła ma grzałkę elektryczną 1,5 kW.
Nie bez kozery wspomniałam również o kotle gazo-
wym, ponieważ w chłodniejsze dni przydatne oka-
zuje się wspomaganie pompy ciepła, właśnie takim 
urządzeniem. Wyjątkowo oszczędnym rozwiąza-
niem jest kocioł kondensacyjny Exclusive Green HE 
25 R.S.I. z szerokim zakresem modulacji mocy (już 
od 2,5 kW) oraz energooszczędną pompę z synchro-
niczną modulacją o współczynniku efektywności 
energetycznej < 0,23. 

Budowa i zabezpieczenia

Pompa ciepła HP 260 ACS jest urządzeniem typu 
monobloc (2 w 1), składającym się ze zbiornika 
c.w.u. połączonego z pompą ciepła. Dzięki izola-
cji, wykonanej ze spienionego poliuretanu o gru-
bości 50 mm, zasobnik ten pozwala gromadzić  
i utrzymywać ciepło przez długi czas. Jest wyko-
nany ze stali węglowej, pokryty dwiema wewnętrz-
nymi powłokami emalii SMALGLASS i wyposażony  
w antykorozyjną anodę magnezową. Warto zwrócić 
uwagę, że wężownica skraplacza została owinięta 
wokół zasobnika, co w razie przerwania jej ciągło-
ści, wyklucza możliwość przedostania się czynnika 
do wody sanitarnej. 

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń
tel. 56 657 16 00, faks 56 657 16 57
infolinia 0 801 804 800
info@beretta.pl, www.beretta.pl
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Producent BERETTA
Nazwa handlowa HP 260 ACS
Moc grzewcza znamionowa 2,5 kW
COP A15/W15-50
wg PN EN 16147 3,25

Dostępne wielkości 
zasobnika 268 lub 265 l

Materiał wykonania 
zasobnika (stal, typ) stal węglowa

Skraplacz na płaszczu

Budowa 
pompa ciepła 
zabudowana na 
zasobniku

Gwarancja 2 lata
Cena producenta od 9796 zł netto

Zalety pompy ciepła  
HP 260 ACS:

- oszczędna eksploatacja
- dogodność montażu
- niski koszt inwestycji
- łatwość obsługi, programowania
- funkcjonalność
- możliwość zintegrowania instalacji pompy 
z innymi źródłami energii (kocioł gazowy lu-
b/i kolektory słoneczne)
- modulowany wentylator 
- cicha praca
- ochrona środowiska naturalnego 
- produkowana we Włoszech

Pompa ciepła HP 260 ACS jest do-
stępna w dwóch wersjach:
- z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 
268 l, z dodatkową wężownicą do 
podłączenia instalacji solarnej lub 
kotła (model HP 260 ACS S);
- z zasobnikiem c.w.u. o pojemno-
ści 265 l, z dwiema wężownicami do 
podłączenia dwóch dodatkowych 
źródeł ciepła (np. instalacji solarnej 
i kotła) (model HP 260 ACS SC).

http://www.instalreporter.pl
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użytkowej. Może to być szczególnie pomocne pod-
czas transportu urządzenia (ponieważ waga i gaba-
ryty rozdzielonych elementów są mniejsze) oraz przy 
pracach konserwacyjnych lub serwisowych.  

  Pompa ciepła Buderus Logatherm WPT 270/2 
do montażu wewnątrz budynku podgrzewa ciepłą 
wodę użytkową, wykorzystując do tego celu energię 
cieplną z powietrza. Może być ono pobierane zarów-
no z pomieszczenia, w którym stoi pompa ciepła, 
jak i z pomieszczeń sąsiadujących lub spoza bu-
dynku, dzięki kanałom powietrznym podłączonym 
do urządzenia. Ich maksymalna długość to 70 m,  
dlatego nie ma ograniczeń przy czerpaniu powie-
trza z dowolnego miejsca. Pompę ciepła można  
w okresie letnim wykorzystać również do chłodzenia 

nagrzanych pomieszczeń, 
kierując do nich schłodzo-
ne powietrze.

Dwa modele pomp 
ciepła WPT
Dostępne są dwa modele 
pomp ciepła: Logatherm 
WPT 270/2 I-S oraz Lo-
gatherm WPT 270/2 A-S, 
gdzie pierwszy pracuje do 
temperatury powietrza 
5°C, a drugi nawet do tem-
peratury -10°C! Emaliowa-
ny zasobnik zabezpieczo-
ny anodą o pojemności 
260 litrów w pełni pokry-
wa całkowite zapotrzebo-
wanie domu w ciepłą wodę 
użytkową. Jest on również 
wyposażony w wężowni-
cę grzewczą o powierzchni  

1,0 m2, pozwalającą przyłączyć dowolne źródło cie-
pła. Maksymalna temperatura wody wytworzonej 
przez samą WPT 270/2 w zasobniku to 60°C, przy de-
zynfekcji termicznej temperatura wody podnoszona 
jest do 70°C za pomocą dogrzewacza elektrycznego. 

Współpraca z innymi źródłami ciepła
Oprócz przygotowania urządzenia pod kątem hy-
draulicznym, sterownik pompy ciepła został rów-
nież przygotowany do współpracy z innymi źródła-
mi ciepła. Przykładem może być instalacja pompy 

ciepła Logatherm i dowolna instalacja kolektorów 
słonecznych. Sterownik kontroluje, czy produkują 
one ciepło. Jeżeli instalacja solarna pracuje wydaj-
nie, pompa ciepła nie uruchamia się. Oprócz insta-
lacji solarnej, pompa ciepła może współpracować  
z dowolnym kotłem grzewczym, który wykorzystu-
je do pomiaru ciepłej wody czujnik NTC. Dodatkowo 
automatyka sterująca ma funkcje wykorzystywania 
energii elektrycznej produkowanej przez panele fo-
towoltaiczne. Współpracując z taką instalacją, wy-
krywa, kiedy produkowana jest energia ze słońca  
i wykorzystuje ją do zasilania urządzenia.
Kooperacja kotła stałopalnego z Logatherm WPT 270/2 
jest również możliwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu  
w okresie od wiosny do jesieni nie ma konieczności uru-
chamiania kotła w celu podgrzewania ciepłej wody, co 
daje dużą wygodę użytkownikowi. W sezonie grzew-
czym, kiedy kocioł jest tradycyjnie uruchamiany, może 
on podgrzewać zasobnik pompy ciepła poprzez wę-
żownicę. Nawet jeżeli kocioł wygaśnie w wyniku bra-
ku paliwa, urządzenie przejmie podgrzewanie c.w.u.

Łatwy transport
Zaletą konstrukcyjną pompy ciepła jest również to, 
że cała pompa ciepła znajduje się w górnej części 
urządzenia. Oznacza to, że układ podgrzewający 
wodę można oddzielić od zasobnika ciepłej wody 

Buderus Logatherm WPT 270/2 
Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej 

grzegOrz Łukasik

Pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej Logatherm WPT 270/2 sprawdzają 
się świetnie jako samodzielny lub uzupełniający 
system przygotowania ciepłej wody w budyn-
ku mieszkalnym. Woda poprzez wykorzystanie 
technologii pomp ciepła podgrzewana jest bar-
dzo ekonomicznie. Wysoka sprawność urządze-
nia sprawia, że koszty eksploatacji są bardzo ni-
skie. Przy większym zapotrzebowaniu na wodę, 
poprzez odpowiednie połączenie hydrauliczne, 
możliwa jest praca pomp ciepła w kaskadzie. 
urządzenia są produkowane w unii Europejskiej 
i objęte są standardową gwarancją z możliwo-
ścią przedłużenia do 5 lat. 

Producent BuDERuS / Robert Bosch 

Nazwa handlowa Logatherm 
WPT 270/2 I-S 

Logatherm 
WPT 270/2 A-S

Moc grzewcza znamionowa 1,7 kW 1,7 kW
COP A15/W10-55 wg PN EN 16147 3,2 3,2
COP potwierdzony poprzez 
niezależne laboratorium 

LCIE – Laboratoire Central 
des Industries Electriques

Dostępne wielkości zasobnika 260 l 260 l
Profil poboru wody PN EN 16147 XL XL
Materiał wykonania zasobnika emaliowana stal

Skraplacz w postaci wymiennika 
płytowego

Budowa pompa ciepła zabudowana 
na zasobniku

gwarancja do 5 lat
Cena producenta 9569 zł netto 10 289 zł netto

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

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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Przykładowe połączenie pomy ciepła WPT 
z kolektorami słonecznymi

http://www.instalreporter.pl
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Pompa 221 electronic cechuje się najmniejszą po-
jemnością – jej zbiornik mieści 200 l. Zasobnik wy-
konany jest ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną 
emalią oraz dodatkowo zabezpieczony całkowicie 
bezobsługową, tytanową anodą ochronną. Obsługa 
urządzenia nie jest skomplikowana, ponieważ sprzęt 
wyposażono w idealnie dobrane elementy regulują-
ce i zabezpieczające, co pozwala na w pełni automa-
tyczną i bezpieczną eksploatację urządzenia. Dzięki 
elektronicznemu regulatorowi z wyświetlaczem LCD, 
który zamontowany jest z przodu pompy, z łatwo-
ścią można zmienić oraz odczytać parametry pra-
cy. Dodatkowo, dzięki zintegrowanemu czujnikowi 
całkującemu, wyświetlana jest informacja o aktual-
nie dostępnej objętości zmieszanej wody o tempera-
turze 40°C. Niewątpliwą zaletą produktu jest możli-
wość dogrzania wody w razie potrzeby, gdyż pompa 
ma dodatkową grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kW. 

  Firma Stiebel Eltron w ostatnim czasie oddaje 
do dyspozycji trzy nowe pompy ciepła typu powie-
trze-woda. Bazujące na tej samej konstrukcji pom-
py różnią się pojemnością oraz możliwością pod-
pięcia dodatkowego wyposażenia. Zasobnik pompy 
221 electronic ma pojemność 200 l, WWK 301 mie-
ści 300 l, a model SOL oprócz 300 l wyposażono 
w wężownicę do podłączenia dodatkowego źró-
dła ciepła, np. kotła gazowego, olejowego, stało- 
palnego. 

WWK 221 electronic 
Przeznaczona jest do zaopatrywania w ciepłą wodę 
użytkową kilku punktów poboru. Ta nowość doskona-
le sprawdzi się w różnego rodzaju budynkach miesz-
kalnych. Ta nowoczesna pompa ciepła może korzy-
stać z energii powietrza zewnętrznego w zakresie -5°C 
do 35°C, a ponieważ zasoby powietrza są niewyczer-
palne, urządzenie zawsze będzie miało dostęp do OZE. 
Istotny jest fakt, że temperatura ciepłej wody użytkowej 
może być regulowana bezstopniowo w zakresie 20-65°C. 

Firma Stiebel Eltron ma w ofercie m.in. 
nowoczesne pompy ciepła powietrze-woda. 
Typoszereg WWK wykorzystujący najnowsze 
rozwiązania technologiczne, służy do 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej. 
Trzy pompy ciepła: WWK 221 electronic, WWK 
301 electronic oraz WWK 301 electronic SOL 
to idealne rozwiązania dla wszystkich, którzy 
starają się redukować zużycie energii oraz 
cenią komfort użytkowania. 

Nowe pompy ciepła 
WWK electronic 
firmy Stiebel Eltron 

Ekonomiczne podgrzewanie wody jest możliwe  

Joanna radziMirsKa

www.stiebel-eltron.plBłędy oraz zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. 

Katalog TD 2015

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Pompy ciepła serii WWK przeznaczone są do efektywnego zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową kilku punktów 
poboru . Urządzenia wyposażone są fabrycznie we wszystkie elementy regulujące i zabezpieczające, co pozwala na 
w pełni automatyczną i bezpieczną eksploatację. Zasobniki o pojemności 220 lub 300 litrów wykonane są ze stali i 
pokryte od wewnątrz specjalną emalią oraz dodatkowo zabezpieczone anodą ochronną. Pompy ciepła WWK w wersji 
SOL wyposażone są dodatkowo w gładkorurowy wymiennik ciepła umożliwiający podłączenie dodatkowego źródła 
ciepła np. kotła grzewczego, kolektorów słonecznych.
Skraplacz "ROLLBOND" - cały typoszereg pomp ciepła WWK posiada unikalną konstrukcję skraplacza: w kształcie 
szerokiej taśmy montowanej na zasobniku ze specjalnym systemem sprężyn (amortyzatorów) zapewniających stały 
kontakt skraplacza z zasobnikiem c.w.u. przy zmianach rozszerzalności cieplnej materiałów; efektywny energetycznie 
(zintegrowany całkujący czujnik temperatury oraz specjalna pasta pomiędzy skraplaczem i zasobnikiem zapewniająca 
optymalny transfer ciepła); bezpieczny (brak kontaktu z wodą świeżą).

Profil obciążenia (poboru) zgodnie  
z EN 16147

- S M L XL XXL

Zużycie energii kWh/24h 2 6 12 19 25

kWh/rok 767 2.133 4.254 6.961 8.953

Orientacyjna ilość c.w.u. zmieszanej  
do 40°C ( z.w. 10°C)

L/24h 60 168 334 547 703

Pobór szczytowy (Prysznic / Wanna) -
2x 3x 3x

- 1 x rano 2 x rano 2 x rano równocześnie
1x wieczór 1 x wieczór 2 x wieczór 3 x prysznic

i wanna

Pompy ciepła do c.w.u.

Rollbond

Producent STIEBEL ELTRON
Nazwa handlowa WWK electronic 221, 301
Moc grzewcza znamionowa 1,56 kW
COP A15/W10-55 wg PN EN 16147 3,08
Dostępne wielkości zasobnika 220, 300 l
Materiał wykonania zasobnika stal emaliowana
Skraplacz na płaszczu 

Budowa pompa ciepła zabudowana 
na zasobniku

Gwarancja 2 lata
Cena producenta od 8990 do 9990 zł netto

http://www.instalreporter.pl
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WWK 301 electronic 
Ze względu na większy zasobnik urządzenie WWK 301 
electronic może się lepiej sprawdzić w większych bu-
dynkach mieszkalnych niż w domach jednorodzin-
nych. Budowa i obsługa urządzenia nie różni się ni-
czym od poprzedniego modelu. Obudowa pompy 
WWK 301 jest większa, jednak nie stanowi to pro-
blemu podczas transportu, ponieważ istnieje możli-
wość dowozu pompy w pozycji poziomej. Walorami 
pompy niewątpliwie jest jej atrakcyjny wygląd. Dzię-
ki nowoczesnemu designowi, pomimo tego, że jest 

to produkt techniczny, nie trzeba go zabudowywać 
lub instalować w miejscu niewidocznym dla perso-
nelu lub domowników. Dodatkowo wszystkie mode-
le WWK charakteryzują się niską emisją hałasu, więc 
nie zakłócają pracy lub odpoczynku w domu. Do za-
let urządzeń należy też skuteczna izolacja cieplna, 
która wpływa na ochronę niekorzystnej wymiany 
ciepła z otoczeniem. 

WWK 301 electronic SOL 
Pompa WWK 301 electronic SOL, oprócz większe-
go, 300-litrowego zbiornika, wyposażona jest w wę-
żownicę. Dzięki temu pompa przystosowana jest do 
współpracy z kolektorem lub kotłem. Jest to przy-
szłościowe rozwiązanie, które przyczynia się do jesz-
cze większego obniżenia kosztów energii. 
Pompy WWK mają możliwość podłączenia kanałów 
powietrza z boku lub/i z góry urządzania, więc samo-
dzielnie można zdecydować jak będzie wygodniej 
podłączyć aparaturę. Atutem pomp jest także wy-
dajny wentylator, który umożliwia podłączenie ka-
nałów powietrznych długości nawet 40 m. 

Czysta oszczędność
Pompy WWK umożliwiają podgrzewanie wody użyt-
kowej w tańszej taryfie energetycznej, a w zależno-
ści od planu taryfowego zakładu energetycznego  
i źródła zasilania urządzenia oraz zapotrzebowania 
użytkownika na c.w.u. urządzenie automatyczne 
podgrzewa wodę do zadanej temperatury. Ważne 
jest również to, że elektroniczny układ sterowania 
sam dobiera parametry pracy. Dzięki temu może-
my mieć pewność, że urządzenie działa jak najbar-
dziej ekonomicznie i sprowadza zużycie energii do 
minimum.  
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl

Skraplacz ROLLBOND – 
cały typoszereg pomp 
ciepła WWK ma unikalną 
konstrukcję skraplacza: 
w kształcie szerokiej 
taśmy montowanej 
na zasobniku 
ze specjalnym 
systemem sprężyn 
(amortyzatorów) 
zapewniających stały 
kontakt skraplacza 
z zasobnikiem c.w.u. 
przy zmianach 
rozszerzalności cieplnej 
materiałów; efektywny 
energetycznie 
(zintegrowany całkujący 
czujnik temperatury 
oraz specjalna pasta 
pomiędzy skraplaczem  
i zasobnikiem zapewniają 
optymalny transfer 
ciepła); bezpieczny (brak 
kontaktu z wodą świeżą)

Firma HEWALEX zajmuje wysoką pozycję 
w segmencie rynkowym pomp ciepła do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Aktualna oferta obejmuje znane 
instalatorom i użytkownikom od kilku lat 
jednostki modułowe PCWU 2,5 kW oraz 
jednostki zabudowane na zbiorniku PCWU 
200K/300K/300SK o mocy grzewczej  
2,3 kW. W tym roku oferta została 
rozszerzona o pompy ciepła ze zbiornikiem 
w wersji PCWU 200K-1,5 kW oraz PCWU 
300-1,8 kW. Zachowują 
one najważniejsze cechy 
konstrukcyjne znanych  
już pomp ciepła o mocy  
2,3 kW, przy korzystniejszej 
cenie zakupu.

Pompy ciepła PCWU: 
monoblokowe,  
do zasobnika,  
ze zbiornikiem  

Różnorodność wersji pomp ciepła Hewalex,  
nowe tańsze rozwiązania  

rOBerT kaŁużny  

http://www.instalreporter.pl
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ochronę zbiornika i elementów wewnętrznych ano-
dą magnezową, a w pozostałych modelach magne-
zową i tytanową. Najwięcej różnic wykazuje stero-
wanie pompą ciepła. Nowe modele wyposażono  
w sterownik HW100, pozostałe G-426. 
Sterownik G-426 ma zdolność sterowania całą ko-
tłownią dla pracy w trybie podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej oraz umożliwia podpięcie do zdalnego 
sterowania EKONTROL. Z kolei sterownik HW100 za-
pewnia maksymalną funkcjonalność i łatwość obsłu-
gi pompy ciepła poprzez dogodny wybór tryby pra-
cy i wymaganej temperatury wody.
System EKONTROL pozwala zdalnie wprowadzić nie-
mal wszystkie parametry sterownika, poza koniecz-
nymi do nastawy w trakcie uruchomienia instalacji.  
W formie animowanej prezentowana jest praca systemu 
i jego charakterystyczne parametry. Dane archiwizowa-

ne na serwerze pozwalają oceniać i optymalizować pra-
cę systemu. Dostęp do usługi uzyskuje się na utworzo-
ne wcześniej konto użytkownika w serwisie ekontrol.pl

Z punktu widzenia użytkownika i instalatora jed-
ną z istotnych cech produktu są warunki gwaran-
cji. W przypadku urządzeń firmy HEWALEX, z myślą  
o wszystkich stronach, powstała lista kontrolna mają-
ca na celu potwierdzenie jakości wykonanej instalacji 
z pompą ciepła. Stanowi jednocześnie potwierdzenie 
dla użytkownika i instalatora, że instalacja została wyko-
nana w profesjonalny i rzetelny sposób. Lista kontrolna 
jest również wnioskiem gwarancyjnym, rejestrowanym 
listownie lub elektronicznie. Pompy ciepła HEWALEX 
są objęte długimi okresami gwarancji podstawowej 
lub rozszerzonej w dodatkowej opcji obsługi serwiso-
wej. Okres gwarancji może wynosić nawet 5 lat.  

  Najważniejsze cechy pompy ciepła to rotacyjna 
sprężarka Hitachi Highly przeznaczona do warunków 
pracy tego typu pomp ciepła, parownik pokryty war-
stwą hydrofilową, skraplacz wykonany z rury alumi-
niowej mocowanej na zewnątrz płaszcza zbiornika 
i termostatyczny zawór rozprężny. Dla zbiornika za-
chowany został jego materiał i grubość tj. stal 304L 
i 2 mm oraz izolacja pianą poliuretanową o grubości 
5 cm z estetycznym pokryciem wykonanym ze sta-
li ocynkowanej lakierowanej w wysokiej temperatu-
rze. Wszystkie wersje pomp ciepła PCWU ze zbiorni-
kiem mają zabudowaną grzałkę elektryczną o mocy 
1,5 kW oraz wysokotemperaturowe zabezpieczenie 
przed przegrzaniem (84°C). Dodatkowo, w zestawie 
znajdują się złączki izolacyjne na wszystkie króćce 
zbiornika i zawór bezpieczeństwa P&T (7 bar i 99°C).

Wymienianie różnic w cechach należy rozpocząć od 
mocy grzewczej sprężarki, która powoduje dłuższy  
o ok. 30% czas podgrzewania wody, ale jednocze-
śnie mniejsze obciążenie sieci elektrycznej. Wszystkie 
modele zapewniają możliwość podłączenia przewo-
dów wentylacyjnych do zasilania i wyrzutu powie-
trza. W modelu PCWU 200K-1,5 kW zastosowano 

Pompy ciepła do c.w.u. z zasobnikiem 

Producent Hewalex

Nazwa handlowa PCWU 
200K-2,3kW

PCWU 
300K-2,3kW

PCWU 
300SK-2,3kW

PCWU 
300K-1,8kW

Moc grzewcza znamionowa 2,3 kW 2,3 kW 2,3 kW 1,8 kW
COP A15/W10-55 wg PN EN 16147 2,98 2,98 2,98 3,1
COP potwierdzony poprzez 
niezależne laboratorium TUV TUV TUV SZU

Dostępne wielkości zasobnika 200 l 300 l 300 l 300 l
Profil poboru wody PN EN 16147 XL XL XL XL
Materiał wykonania zasobnika 304L 304L 304L 304L
Skraplacz nawinięty na zbiornik
Budowa pompa ciepła zabudowana na zasobniku
Gwarancja 2 lata (z opcją wydłużenia)
Cena producenta 8200 zł netto 9200 zł netto 9800 zł netto 6990 zł netto

Pompy ciepła do c.w.u. bez zasobnika  

Producent Hewalex
Nazwa handlowa PCWU 2,5kW
Moc grzewcza znamionowa 2,5 kW  
COP A7/W35 wg PN EN 14511 3,6
Gwarancja 3 lat
Cena producenta 4790 zł netto

Maksymalna ilość czujników temperatury 10 4

Sygnalizacja uszkodzenia:
czujników temperatury
wysokiego ciśnienia roboczego
niskiego ciśnienia roboczego

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
NIE

Ilość obsługiwanych schematów instalacji 9 1 (standard CWU)

Pompa cyrkulacyjna CWU TAK (w tym „taktowanie” 10 min.) NIE

Sterowanie pracą:
kotła automatycznego
pompy kotła stałopalnego
grzałki elektrycznej dla CWU

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

Programy czasowe TAK NIE

Podgląd obiegu termodynamicznego TAK NIE

Wyświetlanie schematu pracy TAK (animacja stanów roboczych 
– praca i temperatury)

NIE (sygnalizacja trybów 
pracy – diodami)

Sterowanie regulatorem zewnętrznym TAK NIE

Minimalna temperatura pracy pompy ciepła TAK TAK

Tryb antylegionella TAK (automatyczny) TAK (ręczny)

Ręczne uruchomienie podzespołów TAK NIE

Złącze RS485, opcja EKONTROL TAK NIE

G-426 HW100

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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•	zaprogramowanie	dezynfekcji	termicznej;
•	funkcja	anty-freeze;
•	funkcja	wakacyjna.
Do urządzenia można zastosować również akcesoria 
w postaci kanałów powietrznych, które należy pod-
łączyć do pompy ciepła, dzięki czemu można po-
bierać powietrze z dowolnego miejsca i kierować je 
również w określone miejsce. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że maksymalna długość kanałów, jaką 
można podłączyć do obu modeli to aż 70 m. Nowe 
kanały wykonane są z EPP rozmiar Ø160 mm, dlate-
go są tanie, lekkie łatwe w montażu i same w sobie 
zaizolowane. Ich zastosowanie rozwiązuje kilka pro-
blemów jednocześnie.   

  Druga generacja 
powietrznych pomp 
ciepła do podgrzewa-
nia ciepłej wody użyt-
kowej Supraeco SWI 
i SWO ma nowocze-
sny wygląd i wysoki 
współczynnik efek-
tywności urządze-
nia COP = 4,3 (wg EN 
255), a ponadto ste-
rownik pompy ciepła 
jest przystosowany 
do współpracy z do-
wolnym kotłem, in-
stalacją solarną lub 
fotowoltaiczną.
Nowe funkcje pozwa-
lają na maksymalne 
wykorzystanie odna-
wialnych źródeł ener-
gii oraz innych źródeł 
ciepła. Przy zastoso-
waniu odpowiednich  

akcesoriów istnieje zatem możliwość całkowitej  
integracji z każdym źródłem ciepła. Pompa ciepła  
Supraeco SWI i SWO jest oferowana w dwóch wer-
sjach pozwalających na pracę przy wykorzystaniu 

powietrza o temperaturze odpowiednio do 5oC lub 
-10oC. Oba modele mają zasobniki wody o pojem-
ności 260 litrów wyposażone w wężownicę o dużej 
powierzchni wymiany ciepła równą 1,0 m2, anodę 
zabezpieczającą zasobnik oraz grzałkę elektrycz-
ną potrzebną na wypadek dezynfekcji termicznej. 
Pompa ciepła samodzielnie (bez użycia grzałki), 
może podgrzać wodę nawet do temp. 60°C. Średni 
pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła to 
koło 600W. Cechą szczególną urządzenia jest mo-
dułowa budowa. Istnieje możliwość rozłączenia 
modułu pompy ciepła od zbiornika bez koniecz-
ności rozszczelniania układu chłodniczego, co jest 
szczególnie wygodne w czasie transportu pompy 
ciepła. Supraeco wyposażona jest przejrzysty wy-
świetlacz LCD oraz inteligentny sterownik pozwa-
lający na wybór trybu pracy urządzenia. Możliwo-
ści sterownika to:
•	programowanie	trybu	pracy	samej	pompy	ciepła	
lub współpraca z innymi źródłami: fotowoltaika, ko-
cioł, instalacja solarna;  
•	programowanie	temperatury,	do	jakiej	ma	praco-
wać pompa ciepła;
•	ustawienie	programu	czasowego,	wg	którego	urzą-
dzenie ma pracować (3 programy);
•	odczyty	temperatury	pracy;
•	odczyt	zużycia	energii	elektrycznej	przez	pompę	
ciepła;

Junkers Supraeco SWI 270  
i Supraeco SWO 270 

Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody drugiej generacji 

grzegOrz Łukasik

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Producent JuNKERS / Robert Bosch 

Nazwa handlowa Supraeco 
SWI 270-2X 

Supraeco 
SWO 270-2X

Moc grzewcza znamionowa [kW] 1,7 1,7
COP A15/W10-55 wg PN EN 16147 3,2 3,2
COP potwierdzony poprzez 
niezależne laboratorium

LCIE – Laboratoire Central des 
Industries Electriques

Dostępne wielkości zasobnika 260 l 260 l
Profil poboru wody PN EN 16147 XL XL
Materiał wykonania zasobnika emaliowana stal

Skraplacz skraplacz w postaci 
wymiennika płytowego

Budowa pompa ciepła zabudowana 
na zasobniku

gwarancja do 5 lat

Cena producenta 9693 zł  
netto

10 393 zł 
netto

http://www.instalreporter.pl
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  Kompaktowa pompa ciepła 
BIAWAR OW-PC

Jedną z najnowszych propozycji urządzenia przyja-
znego środowisku, będącego źródłem ciepłej wody 

użytkowej, jest pompa cie-
pła BIAWAR OW-PC 270.1 R.  
Pobiera ona powietrze ze-
wnętrzne, powietrze ota-
czające urządzenie lub  
z sąsiednich pomieszczeń  
i wykorzystuje je do pro-
dukcji ciepłej wody użytko-
wej. Najniższa temperatu-
ra powietrza pobieranego 
przez pompę ciepła wy-
nosi -5°C, najwyższa 35°C, 
co daje szeroką możliwość 
wyboru dolnego źródła 
ciepła. Dzięki najnowszym 
technologiom pompa osią-
ga wysoki współczynnik 
efektywności energetycz-
nej COP 3,54 dla A15/W45 

wg EN 255-3 oraz 2,9 dla A15/W10-55 wg PN-EN 16147, 
co oznacza że spełnia wymogi techniczne programu 
dofinansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł 
energii „Prosument”. Na 1,5 kW energii uzyskiwanej  
z pompy ciepła tylko 0,43 kW to energia elektryczna, 

podczas gdy pozostała energia czerpana jest z po-
wietrza. Stanowi to zaledwie 28% energii, która zo-
stałaby pobrana przez elektryczny ogrzewacz wody. 
Taka efektywność powoduje, iż koszty zużycia energii 
elektrycznej potrzebnej do przygotowania 150 litrów 
ciepłej wody (dla 3-osobowej rodziny), w typowym 
budynku jednorodzinnym, 
wynoszą około 1 zł dziennie.
Instalacja pompy ciepła BIA-
WAR OW-PC 270.1 R oprócz 
korzystania z taniej ekolo-
gicznej energii przynosi do-
datkowe korzyści. Ciepłe 
powietrze może być pobie-
rane z pomieszczeń takich, 
jak pralnie, suszarnie, wy-
muszając ich wentylację 
mechaniczną (przez wbu-
dowany wentylator o regu-
lowanych obrotach), następ-
nie schłodzone w pompie 
ciepła powietrze może być 
wywiewane do spiżarni czy 
schowków, obniżając panu-

jącą w nich temperaturę. Ponadto może wentylować 
budynek i usuwać wilgoć z wybranych pomieszczeń.
Pompa ciepła wyposażona jest w zbiornik c.w.u.  
o pojemności 285 litrów wody, który może podgrzać 
wodę do temp. 55°C. W przypadku wyższego zapo-
trzebowania na c.w.u istnieje możliwość urucho-

Pompy ciepła NIBE-BIAWAR idealnie wpisują się w panujący trend tworzenia budynków ekologicznych 
i efektywnych energetycznie. Koszty utrzymania związane z ogrzewaniem takiego budynku są nawet 
kilkukrotnie niższe, niż w przypadku budynku z tradycyjnymi systemami grzewczymi. Inwestycję w proste  
i tanie pompy ciepła do c.w.u, można z pełnym przekonaniem uznać jako lokatę na przyszłość poprzez 
nawet trzykrotne zmniejszenie rocznych kosztów ogrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Pompy ciepła NIBE-BIAWAR do c.w.u. 
Atrakcyjna cena, łatwość obsługi, duże możliwości nastaw regulatora 

maŁgOrzaTa smuczyńska
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Dodatkowo urządzenie może pochwalić się wysokim 
współczynnikiem efektywności energetycznej COP 
3,13 dla A20/W45 i przepływie powietrza 180 m3/h, 
wg EN 14511. Oddzielny sterownik z czytelnym menu 
i kolorowym wyświetlaczem umożliwia monitorowa-
nie i regulację pracy urządzenia. Szybkie przygotowa-
nie ciepłej wody zapewnione jest poprzez kontrolę 
i regulację obrotów pompy obiegowej, a połącze-
nie pompy tylko z ogrzewaniem ciepłej wody, któ-
ra krąży w obiegu między centralą a zasobnikiem 
wody sprawia, że ciepła woda podgrzewana jest na 
bieżąco i niewymagana jest grzałka do przegrzewu 
wody przeciw bakteriom Legionella.

Sterowanie

Sterowniki pomp ciepła do c.w.u są bardzo proste, wbu-
dowane w pompie ciepła, z ustawieniami fabrycznymi, 
które umożliwiają pracę od momentu uruchomienia 
urządzenia. Jednak w celu osiągnięcia optymalnych 
parametrów pracy i użyteczności systemu, ustawie-
nia fabryczne powinny być dostosowane do indywi-
dualnych preferencji użytkownika. Regulatory pomp 
ciepła, pozwalają na sterownie urządzeniem w try-
bie ręcznym lub automatycznym. Główną ich funkcją 
jest regulacja wydajności wentylatora, programowa-
nie czasowe wentylatora, nastawa maksymalnej tem-
peratury c.w.u. oraz ustawienia związane z możliwo-
ścią załączania się wbudowanej grzałki elektrycznej 
lub zewnętrznego źródła ciepła. Pozostałe ustawienia 
serwisowe dają możliwość ustawienia pracy wzglę-

dem taryf energetycznych, czasowego przegrzewu 
wody przeciw Legionella, nastawy minimalnego prze-
pływu powietrza i minimalnej temperatury, przy któ-
rej sprężarka pracuje, maksymalnej liczby godzin pra-
cy ciągłej, sterowanie przekaźnikiem, który uruchomi 
pracę dodatkowego źródła ciepła lub sterowanie zawo-
rem trójdrogowym, który aktywuje trójdrogową prze-
pustnicę po stronie poboru lub wydmuchu powietrza, 
która np. może wprowadzić zimne powietrze wyloto-
we do pomieszczenia, które wymaga chłodzenia.  

mienia wbudowanej 
grzałki elektrycznej 
o mocy 1,5kW lub 
wspomagania innym 
szczytowym źródłem 
dzięki wbudowanej  
w zbiorniku wężow-
nicy. Minimalny prze-
pływ powietrza za-

silającego wynosi 140 m3/h, co nie jest warunkiem 
trudnym do spełnienia. Sterowanie pracą urządzenia 
odbywa się za pośrednictwem kolorowego, czytelne-
go wyświetlacza OPTIMA 170.

Modułowa pompa ciepła NIBE F130
idealna do małych pomieszczeń 
i termomodernizacji

Innym urządzeniem wykorzystującym ciepło odpa-
dowe jest moduł pompy ciepła NIBE F130 zasilanej 
powietrzem wentylacyjnym. Kompaktowe wymiary 
oraz możliwość podłączenia do istniejącego zbior-
nika sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowa-

nia podczas termomodernizacji budynku. Ponieważ 
roczne oszczędności w porównaniu do elektryczne-
go ogrzewacza wody sięgają 1000 zł, a cena katalo-
gowa pompy ciepła NIBE F130 wynosi 6900 zł net-
to, można wyliczyć, że inwestycja dla przeciętnej 
3-osobowej rodziny zwróci się po 7 latach, a żywot-
ność pomp ciepła szacowana jest na około 20-25 lat. 
Oprócz termomodernizacji, pompa „nadstawkowa” 
może stanowić rozwiązanie problemu związanego 
z niskim pomieszczeniem o nietypowych wymia-
rach, w którym nie zmieści się pompa kompakto-
wa z wbudowanym zbiornikiem. W tym przypad-
ku pompę „nadstawkową” NIBE F130 o wymiarach  
0,6 x 0,6 x 0,4 m, możemy zmieścić praktycznie wszę-
dzie i do rozwiązania pozostaje tylko kwestia umiej-
scowienia, znacznie niższego od pompy kompakto-
wej, zbiornika np. BIAWAR MEGA+.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90 

faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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Pompy ciepła do c.w.u. z zasobnikiem 

Producent BIAWAR

Nazwa handlowa OW-PC 
270.1 OW-PC 270.1.R

Moc grzewcza znamionowa [kW] 2 kW 1,5 kW
COP A15/W10-55 wg normy 
PN-EN 255-3 3,33 3,54

Dostępne wielkości zasobnika 270 l 285 l
Profil poboru wody PN EN 16147 XL L

Materiał wykonania zasobnika zbiornik stalowy emaliowany z anodą 
magnezową

Skraplacz na płaszczu
Budowa (pompa ciepła 
zabudowana na zasobniku/
pompa SPLIT)

pompa ciepła zabudowana 
na zasobniku

Gwarancja do 5 lat
Cena producenta 8400 zł netto 7500 zł netto

NIBE F130

BIAWAR OW-PC 270.1 R

Pompy ciepła do c.w.u. bez zasobnika 

Producent NIBE
Nazwa handlowa F130
Moc grzewcza 
znamionowa 1,27 kW  

COP A20/W45 wg PN EN 
14511 3,13

Gwarancja do 5 lat
Cena producenta 6900 zł netto

Schemat instalacji 
„nadstawkowej”

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/06/2.png
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c.w.u. i może osiągnąć COP na poziomie 4,3. Nato-
miast zimą, kiedy do ogrzewania wykorzystywany jest 
kocioł, pompa ciepła może posłużyć jako zasobnik 
c.w.u z wężownicą grzewczą, w którym woda ogrze-
wana jest właśnie za pomocą kotła. 
Pompa jest tak skonstruowana, że skraplacz obie-
ga zewnętrzną część zasobnika i tym samym nie ma 
bezpośredniego kontaktu z wodą. W przypadku nie-
szczelności nie jest możliwe, aby czynnik chłodniczy 
wraz z olejem używanym w sprężarce przedostał 
się do wody użytkowej. Sam zasobnik zastosowany  
w tych pompach wykonany jest ze stali nierdzewnej, 
co świadczy o wysokiej jakości urządzenia. Pompy 
mają również automatyczną ochronę przed zeszronie-
niem parownika – proces ten polega na chwilowym 
odwróceniu obiegu czynnika roboczego, wówczas 
ciepło pobrane z wody w zasobniku wykorzystywa-
ne jest do odszronienia parownika. Natomiast istot-
ną rolę antyskażeniową pełni tzw. funkcja antylegio-
nella, która załącza się, kiedy pompa jest wyłączona, 
bądź w trybie oczekiwania. Grzałka elektryczna pod-
grzewa wtedy wodę w zbiorniku do temperatury 60°C 
i taką temperaturę utrzymuje przez 60 minut.  

średnictwem elastycznych przewodów wentylacyj-
nych. Dzięki temu nie wymagają wielkiego nakładu 
na ujęcie źródła ciepła. Dzisiejsze pompy są w sta-
nie wytworzyć ciepło nawet w chłodne dni, jednakże 
przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego 
osiągnięcie zadanej temperatury wody może wyma-
gać dodatkowego dogrzania. Dlatego seria KP-38HS 
wyposażona jest w grzałki elektryczne. Dodatkowa 
wężownica grzewcza do źródła zewnętrznego – bę-
dąca elementem wyposażenia pompy – pozwala 
na współpracę urządzenia z kotłem na paliwo stałe. 
Latem, kiedy nie ma konieczności ogrzewania domu, 
pompa ciepła jest doskonałym, ekonomicznym źród- 
łem energii cieplnej potrzebnej do przygotowania 

  Firma Termet w swojej ofercie ma pompy ciepła 
powietrze/woda typu KP-38HS o pojemności zasob-
nika 200, 250, 300 l, przeznaczone do przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej. Czynnikiem roboczym 
jest freon R 410A – wolny od halogenów, nietoksycz-
ny, niepalny, a przy tym biologicznie degradowalny. 

Pompy ciepła KP-38HS należą do pomp sprężarko-
wych, które uchodzą za najbardziej powszechne, ze 
względu na dopracowanie techniczne. W pompach 
tych zastosowane są nowoczesne, hermetyczne 
sprężarki rotacyjne. 
Około 75% ciepła potrzebnego do ogrzania wody 
użytkowej pompy uzyskują z otoczenia, pozosta-
ła niewielka część pobierana jest jako energia elek-
tryczna do napędu sprężarki. 
Pompy ciepła firmy Termet w prosty sposób pobie-
rają powietrze z zewnątrz. Zasysane jest ono za po-

W związku z rosnącą świadomością ekologiczną, korzystanie  
z odnawialnych źródeł energii przybiera na znaczeniu. Bardzo widoczne 
są zmiany w trendach na rynku branży grzewczej, a pompy ciepła 
przeżywają swój renesans. Wprowadzone do sprzedaży w latach 
80., szybko zostały wycofane ze względu na swoje niedoskonałości 
techniczne. Dzisiaj mówimy o urządzeniach z rozwiązaniami 
technicznymi nowej generacji. Pompa ciepła jest niezawodnym  
i wydajnym energetycznie systemem grzewczym do wytwarzania ciepła 
zarówno dla ogrzewania pomieszczeń, jak również przygotowania c.w.u. 

TERMET tworzy ECOCIEPŁO 
Seria pomp ciepła KP-38HS do c.w.u. o różnej pojemności zasobnika 

żaneTa lisOwska

Termet S.A. 
58 160 Świebodzice, ul. Długa 13 
tel. 74 85 60 601 (801), 74 854 25 49
termet@termet.com.pl, market@termet.pl 
www.termet.com.pl
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Producent Termet
Nazwa handlowa KP-38HS-200, -250, -300
Moc grzewcza znamionowa 2,7 kW
COP A15/W10-55 wg PN EN 16147 3,0
Dostępne wielkości zasobnika 200, 250, 300 l
Profil poboru wody PN EN 16147 L
Materiał wykonania zasobnika stal nierdzewna
Skraplacz nawinięty na zbiornik

Budowa 
pompa ciepła 
zabudowana  
na zasobniku

gwarancja 2 lata

Pompy ciepła KP-38HS-200, -250, 
-300, to urządzenia do produkcji 
c.w.u. wykorzystujące energię od-
nawialną. Stanowią efektywny sys-
tem klimatyzacji i ogrzewania wody 
dla małych oraz dużych obiektów.

http://www.instalreporter.pl
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  Wbudowany 300-litrowy zasobnik oraz tempe-
ratura podgrzewu wody za sprawą sprężarki nawet 
do 60°C sprawiają, że ilość ciepłej wody dostarcza-
na przez aroSTOR zapewni wysoki komfort nawet 
bardzo wymagającym użytkownikom.
Pompa aroSTOR to doskonałe propozycja do insta-
lacji z kotłem na węgiel, pelet, drewno czy olej. La-
tem w takich systemach, aby podgrzać wodę, trzeba, 
pomimo wysokiej temperatury otoczenia, rozpalić 
palenisko, co wiąże się z niepotrzebnymi kosztami  
i nakładami czasu – czyli znacznie obniżonym kom-
fortem. Instalacja wspomagana pompą ciepła aro-
STOR automatycznie likwiduje te niedogodności.
Niskie koszty inwestycji w połączeniu z wysoką wydaj-
nością sprawiają, że pompy ciepła aroSTOR są cieka-
wą alternatywą dla kolektorów słonecznych, podgrze-
waczy zasobnikowych zasilanych energią elektryczną, 
gazem oraz gazowych i elektrycznych podgrzewaczy 
przepływowych. Pompy aroSTOR są doskonałym uzu-
pełnieniem instalacji opartych na zastosowaniu kotłów 
stałopalnych (na węgiel lub drewno) oraz kotłów zasi-
lanych olejem opałowym i gazem płynnym. 

Wysoki współczynnik COP, sięgający 3,3 (dla 
A15W55), sprawia, że pompa pracuje wydajnie.  
W okresie od wiosny do jesieni koszt przygotowa-
nia ciepłej wody będzie nawet trzykrotnie niższy  

Dzięki dużej wydajności i efektywnej, ekonomicznej pracy, pompy ciepła aroSTOR mają bardzo 
szerokie możliwości zastosowania. Pompy powietrze-woda typu aroSTOR będą doskonałym 
rozwiązaniem w domach, gdzie funkcjonują instalacje oparte na kotle węglowym, olejowym,  
na gaz płynny LPG oraz w obiektach, takich jak stacje benzynowe, pola namiotowe, dacze,  
domki letniskowe, punkty gastronomiczne, szkoły, sale gimnastyczne, hale produkcyjne,  
warsztaty obiekty typu siłownia czy klub fitness.

aroSTOR – pompa ciepła 
do c.w.u. marki Vaillant

anna auGustyniaK

Cechy unikalne produktu:

Zabezpieczenie czasu pracy sprężarki: 

15-minutowa przerwa między cyklami włą-

czeń sprężarki.

Odmrażanie dwuetapowe:

Odmrażanie pasywne: wyłączenie sprężarki, 

włączenie wentylatora. 

Funkcja odmrażanie tylko przez przepływ 

powietrza wlotowego.

Odmrażanie aktywne: wyłączenie wenty-

latora. Włączenie sprężarki i przełączenie 

zaworu 4-drogowego. Funkcja odmrażania 

realizowana przez wtrysk gazu gorącego. 

Odmrażanie aktywne uruchamia się przy 

temp. pow. wlotowego < 100C. Odmrażanie 

pasywne przywrócone jest przy temp. pow. 

wlotowego > 110C.  

Zabezpieczenia:

Zabezpieczenie termiczne sprężarki.

Programowalna funkcja antylegionella: 

Przegrzew 600C przez 2 godziny.

Zabezpieczenie termiczne grzałki (STB) 

z automatycznym resetem przy spadku 

temp. Poniżej 550C.

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe: 

Przy spadku temp. c.w.u. poniżej 50C sprę-

żarka włącza się do momentu uzyskania 

temp. c.w.u. 160C.

Liczne zabezpieczenia gwarancją bezpiecznej pracy

Producent Vaillant
Nazwa handlowa aroSTOR VWL BM290/3
Moc grzewcza 
znamionowa [kW]  
dla wody o temp. 45oC

1,65 kW

COP A15/W55  
wg PN-EN 16147 3,30 

Dostępne wielkości 
zasobnika 290 l

Profil poboru wody  
PN-EN 16147 XL

Materiał wykonania 
zasobnika stal emaliowana

Skraplacz na płaszczu

Budowa pompa ciepła zabudowana 
na zasobniku

Gwarancja 2 lata
Cena producenta  8730 zł netto

http://www.instalreporter.pl
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odczytamy komunikaty pracy. Za pomocą trzech 
funkcyjnych przycisków i pokrętła nastaw w pro-
sty sposób ustawimy parametry pracy urządze-
nia oraz skorzystamy z gotowych funkcji (program 
wakacyjny, odmrażanie, praca grzałki elektrycznej, 
tryb ECO itp.).

aroSTOR w skrócie:
– Ekonomiczny podgrzew c.w.u, w warunkach pol-
skich koszt ok. 40% niższy niż za pomocą gazowe-
go kotła kondensacyjnego.
– Długi okres pracy urządzenia nawet w zimie.
– Minimalna temp. powietrza wlotowego nawet do 
-7°C.
– Komfortowa wydajność ciepłej wody, ekonomicz-
ny (bez grzałki) sposób podgrzewu do wysokiej tem-
peratury.
– Maksymalna temp. c.w.u. uzyskiwana za pomocą 
sprężarki do 60°C.
– Darmowa klimatyzacja w sezonie letnim, możli-
wość osuszania pomieszczeń, utrzymywania niskiej 
temperatury (spiżarnia, winiarnia).
– Możliwość podłączenia kotła gazowego, olejowego, 
kominka z płaszczem wodnym dzięki wbudowanej
dodatkowej wężownicy.
– Bezpieczeństwo pracy nawet w przypadku roz-
szczelnienia układu ziębniczego (brak kontaktu  
z c.w.u.). Skraplacz z czynnikiem R134 zabudowany 
na zewnątrz zasobnika.
– Inteligentny system rozmrażania pasywnego i ak-
tywnego.
– Wysokie COP (wg EN 16147) COP = 3,30 dla A15W55; 
COP = 3,03 dla A7W55.  

w porównaniu do zasobnika zasilanego energią elek-
tryczną. Podgrzew wody za pomocy pompy cie-
pła aroSTOR możliwy jest nawet, gdy temperatu-
ra na zewnątrz spadnie do -7°C. Dzięki wbudowanej  
w zasobnik dodatkowej wężownicy, możliwa jest pra-
ca przy współudziale dowolnego źródła ciepła (ko-
minka z płaszczem wodnym, kotła stałopalnego czy 
olejowego, kotła gazowego zasilanego gazem ziem-
nym lub płynnym).

Podłączenie aroSTOR nie jest skomplikowane – 
wystarczy ustawić urządzenie i odpowiednio je wy-
poziomować, dla lepszego komfortu zainstalować ka-
nały doprowadzające i odprowadzające powietrze, 

zintegrować pompę z instalacją c.w.u. oraz podpiąć 
wężownicę do instalacji dodatkowego źródła ciepła. 
Wystarczy teraz tylko podłączyć przewód zasilania 
do prądu i gotowe.
aroSTOR fabrycznie wyposażony jest w intuicyjny  
i czytelny system sterowania. Na wyświetlaczu 

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Trzy możliwości podłączenia

Podłączenie odbywa się za pomocą kanałów 
wentylacyjnych, okrągłych, o śr. 160 mm, izolo-
wanych izolacją paroszczelną (w celu uniknięcia 
kondensacji):
– kanały dla powietrza pobieranego i wyrzuca-
nego (zalecane) (rys. 1)
– kanały tylko dla powietrza pobieranego (nad-
ciśnienie w pomieszczeniu) (rys. 3)

– kanały tylko dla powietrza wyrzucanego (pod-
ciśnienie w pomieszczeniu) (rys. 2)
Suma długości kanałów (pobór i wyrzut) nie może 
przekroczyć:
– 10 m dla kanałów elastycznych typ „spiro”  
o śr. 160 mm
– 20 m dla kanałów sztywnych, okrągłych, o śr. 
160 mm

Trzy możliwości podłączenia  

Podłączenie odbywa się za pomocą kanałów wentylacyjnych, okrągłych, 

o śr. 160 mm, izolowanych izolacją paroszczelną (w celu uniknięcia kondensacji): 

– kanały dla powietrza pobieranego i wyrzucanego (zalecane) - rys. 1

–  kanały tylko dla powietrza pobieranego (nadciśnienie w pomieszczeniu) - rys. 3 

–  kanały tylko dla powietrza wyrzucanego (podciśnienie w pomieszczeniu) - rys. 2

Suma długości kanałów (pobór i wyrzut) nie może przekroczyć:

– 10 m dla kanałów elastycznych typ „spiro” o śr. 160 [mm] 

– 20 m dla kanałów sztywnych, okrągłych, o śr. 160 [mm]

Rys. 1.  Powietrze pobierane z zewnątrz 
i wyrzucane na zewnętrz pomieszcznia

Rys. 2.  Powietrze pobierane i wyrzucane 
do tego samego pomieszczenia

Rys. 3. Powietrze pobierane z pomieszczenia 
i wyrzucane na zewnętrz pomieszcznia

Wybrane wymiary pompy ciepła w mm.

Cechy unikalne produktu:

Zabezpieczenie czasu pracy sprężarki: 

15-minutowa przerwa między cyklami włą-

czeń sprężarki.

Odmrażanie dwuetapowe:

Odmrażanie pasywne: wyłączenie sprężarki, 

włączenie wentylatora. 

Funkcja odmrażanie tylko przez przepływ 

powietrza wlotowego.

Odmrażanie aktywne: wyłączenie wenty-

latora. Włączenie sprężarki i przełączenie 

zaworu 4-drogowego. Funkcja odmrażania 

realizowana przez wtrysk gazu gorącego. 

Odmrażanie aktywne uruchamia się przy 

temp. pow. wlotowego < 100C. Odmrażanie 

pasywne przywrócone jest przy temp. pow. 

wlotowego > 110C.  

Zabezpieczenia:

Zabezpieczenie termiczne sprężarki.

Programowalna funkcja antylegionella: 

Przegrzew 600C przez 2 godziny.

Zabezpieczenie termiczne grzałki (STB) 

z automatycznym resetem przy spadku 

temp. Poniżej 550C.

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe: 

Przy spadku temp. c.w.u. poniżej 50C sprę-

żarka włącza się do momentu uzyskania 

temp. c.w.u. 160C.

Liczne zabezpieczenia gwarancją bezpiecznej pracy

Pompy ciepła powietrze – woda 
do ciepłej wody użytkowej

Zasady oznaczania 
wyrobów budowlanych 

Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują, że wyroby bu-
dowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym 
„B”. Uchwalona przez Sejm nowelizacja określa nowe za-
sady takiego znakowania.
Ustawa wdraża unijne rozporządzenie nr 305 z 9 marca 2011 
r., określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych. Zgodnie z tym dokumentem, w przypadku 
wyrobów objętych tzw. zharmonizowaną specyfikacją tech-
niczną, ich producenci mają obowiązek zadeklarowania ich 
wartości użytkowych i umieszczania na nich oznakowania 
CE. W przypadku braku takich norm, państwa członkow-
skie mają w tym zakresie swobodę działania. 
Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują, że wyroby bu-
dowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym „B”. 
Ustawa określa nowe zasady takiego znakowania. W przy-
padku regionalnych wyrobów budowlanych, czyli wytwa-
rzanych tradycyjnie, na określonym terenie, ma obowiązy-
wać procedura uproszczona – producenci mają deklarować 
ich właściwości użytkowe na podstawie Polskiej Normy lub 
krajowej oceny technicznej. Sposób znakowania wyrobów 
budowlanych oraz zakres informacji towarzyszących zna-
kowi określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw 
budownictwa. W nowelizacji znalazły się także m.in. zasa-
dy i procedury wydawania, zmiany, przedłużenia terminu 
ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych oraz 
wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania.
W ustawie zostały ponadto szczegółowo określone obo-
wiązki producentów, ich przedstawicieli, importerów 
i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowa-
nych znakiem budowlanym. Z kolei Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego będzie mógł publikować wyniki badań mate-
riałów budowlanych, co umożliwi klientom dokonywanie bar-
dziej świadomych wyborów przy ich zakupie.
Nowelizacja zostanie teraz przekazana do Senatu.

http://www.instalreporter.pl
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źródła ciepła wyłączone zostają pompa ciepła oraz 
grzałka elektryczna, a automatyka BPC X6 przejmu-
je sterowanie zewnętrznym źródłem (np. pompą cyr-
kulacyjną obsługującą wężownicę zbiornika).
Montaż VITECO BPC X6 sprowadza się do podłączenia 
hydraulicznego instalacji wodnej oraz wykonania kana-
łów doprowadzających i odprowadzających powietrze.
Również obsługa BPC X6 nie sprawia użytkowniko-
wi żadnych kłopotów dzięki wielofunkcyjnemu, in-
tuicyjnemu w obsłudze panelowi sterowania z czy-
telnym kolorowym wyświetlaczem. Wystarczy tylko 
raz ustawić żądaną temperaturę wody w zbiorniku.
Na standardowym wyposażeniu znajduje się rów-
nież dodatkowy panel sterowniczy, który umożli-
wia sterowanie urządzeniem z innego pomieszcze-
nia niż kotłownia. 
Z uwagi, iż zarówno sam zbiornik, jak i wbudowane 
wężownice wykonane są z jednorodnego materiału 
– stal nierdzewna S304 – powinien być zabezpieczo-
ny przed bezpośrednim kontaktem z inną stalą. Na 
standardowym wyposażeniu BPC X6 jest komplet 
plastikowych elementów, które pełnią rolę „izolato-
ra” materiału zbiornika od materiału pozostałej czę-
ści instalacji wodnej. Zastosowanie tych elementów 
eliminuje problem korozji elektrochemicznej.

Najważniejsze cechy VITECO BPC X6:
- moc grzewcza 3,6 kW
- wbudowana dodatkowa grzałka elektryczna o mocy 
2000 W
- wbudowane zabezpieczenie elektryczne chroniące 
urządzenie przed przepięciami i zwarciami
- na wyposażeniu termostatyczny zawór bezpieczeń-
stwa [6 bar/90°C]
- zasobnik c.w.u. o pojemności 200 l
- dodatkowa wężownica o powierzchni 1 m2

- temperatura c.w.u. 60°C, z grzałką elektryczną: 70°C
- zakres temperatury powietrza dla pracy pompy cie-
pła: od -7 do 43°C
- natężenie dźwięku: 45 dB
- wysokość: 1670 mm, waga: 69 kg

  Pompy ciepła VITECO wykorzystują energię 
cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym bądź 
wentylacyjnym budynku. Potrafią pozyskać do 80% 
energii z natury, dzięki czemu obniża się koszt przy-
gotowania c.w.u. nawet do 80% w porównaniu z roz-
wiązaniami tradycyjnymi. Urządzenia charakteryzują 
się wysokim wskaźnikiem COP, nawet 1:4,5.
Oba urządzenia mogą podgrzać wodę do tempera-
tury 60°C, a BPC X6, dzięki wykorzystaniu wbudowa-
nej grzałki elektrycznej 2 kW, nawet do temperatu-
ry 70°C. Pompy ciepła VITECO mogą stać się zatem 
jedynym źródłem ciepła na potrzeby przygotowania 
c.w.u. i zabezpieczyć nawet w 100% zapotrzebowanie 
na ciepłą wodę typowego domu jednorodzinnego.
Największe oszczędności w podgrzewaniu ciepłej 
wody uzyska się, jeżeli pompa ciepła wykorzystywać 
będzie ciepłe powietrze wentylacyjne budynku. Wyko-
nując podmieszanie powietrza na wlocie do pompy 
ciepła, możemy podnieść i ustabilizować temperatu-
rę powietrza zasysanego. Rurociąg zasysający powie-
trze można prowadzić w taki sposób, by zasysać po-
wietrze z różnych pomieszczeń (np. łazienka, pralnia, 
kotłownia). Dzięki temu – oprócz podgrzewania c.w.u. 
– można zrealizować osuszanie, schładzanie bądź na-
wet wentylację wymuszoną pomieszczeń.

Marka VITECO od lat stawia na urządzenia nowoczesne i przyjazne środowisku naturalnemu – 
mocnymi pozycjami w jej ofercie są pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej: 
VITECO BPC X6 oraz VITECO HPWT 3.0.

VITECO – pompy ciepła 
do przygotowania c.w.u. 

Jerzy PerGes

Pompa ciepła VITECO BPC X6

Pompa ciepła VITECO BPC X6 ma 200-litrowy zbiornik 
wykonany ze stali nierdzewnej. Urządzenie charakte-
ryzuje się mocą grzewczą średnio 3,6 kW, przy niewiel-
kim poborze mocy elektrycznej na poziomie 0,88 kW/h. 
Wbudowana w zbiorniku pompy ciepła dodatkowa 
wężownica o powierzchni 1 m2, ze stali nierdzewnej, 
umożliwia podłączenie do niej alternatywnego źró-
dła ciepła (np. kotła gazowego, kotła na paliwa sta-
łe, zestawu solarnego, itp.). Dodatkowa wężownica 

oraz wymiennik ciepła skraplacza (również wyko-
nany ze stali nierdzewnej) znajdują się w dolnej czę-
ści zbiornika. Dzięki czemu zarówno w jednym, jak 
i w drugim przypadku podgrzewu wody wygrzewa-
my całą pojemność zbiornika – co czasem okazuje 
się niemożliwe do zrealizowania w przypadku inne-
go ułożenia wężownic wewnątrz zbiornika.
Automatyka pompy ciepła VITECO BPC X6 umożli-
wia sterowanie zewnętrznym źródłem ciepła do pod-
grzewu wody zgromadzonej w zbiorniku urządzenia. 
W przypadku chęci eksploatowania zewnętrznego 

Pompa ciepła do c.w.u. z zasobnikiem 

Producent Viteco
Nazwa handlowa BPC X6
Moc grzewcza znamionowa 3,6 kW
COP A15/W10-55 wg PN EN 16147 3,5
COP potwierdzony przez 
niezależne laboratorium

TUV Product Service Ltd. 
Guangzhou Branch

Dostępne wielkości zasobnika 200 l
Profil poboru wody PN EN 16147 L
Materiał wykonania zasobnika Stal nierdzewna S304
Skraplacz zanurzony w wodzie
Budowa zabudowa na zasobniku
Gwarancja 5 lat
Cena producenta 7990 zł netto VITECO BPC X6

http://www.instalreporter.pl
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- atest higieniczny PZH
- gwarancja podstawowa: 24 miesiące, wydłużona: 
5 lat (warunkowana corocznymi przeglądami ser-
wisowymi)

Pompa ciepła VITECO HPWT 3.0

Urządzenie to można podłączyć do każdego istnie-
jącego zbiornika. Dzięki temu nadaje się zarówno do 
realizowania nowych inwestycji, jak i modernizacji 
istniejących instalacji grzewczych.
Konstrukcja VITECO HPWT 3.0 oparta jest o wymien-
nik ciepła z czynnikiem roboczym – wodą: Shell in 
Tube. W wymienniku tym do przepływającej wody 
oddawane jest ciepło sprężonego czynnika robocze-
go (R410a). Unikalna budowa wymiennika sprawia, 
że przy stosunkowo małych wymiarach i objętości 
może przekazać dużą moc, a co za tym idzie – dużą 
ilość ciepła. Sprawność układu podnosi wymiennik 
ciepła parownika pokryty specjalną warstwą hydro-
filową, która zapobiega przyleganiu zanieczyszczeń 
do lamelek wymiennika. Dzięki temu znacznie wzra-
sta jego efektywność, a tym samym ograniczona zo-
staje częstotliwość konserwacji.Całym systemem 
zarządza automatyka z czytelnym wyświetlaczem. 
Pompę ciepła VITECO HPWT 3.0 można podłączyć 
zarówno do wężownicy wbudowanej w zbiorniku 
wodnym, jak i bezpośrednio do obiegu wody wodo-
ciągowej, gdyż urządzenie ma atest higieniczny PZH. 
Różnorodność podłączeń ze zbiornikiem sprawia, że 
pompa ciepła adaptuje się do wszystkich warunków 
układu grzewczego i ze wszystkimi zbiornikami c.w.u.

Funkcje realizowane w obrębie automatyki:
- programator czasowy ustawiany w 2 przedziałach
- pełna kontrola temperatury powietrza na wlocie  
i wylocie z pompy ciepła
- kontrola temperatury skraplacza pompy ciepła
- podgląd na wszystkie stany pracy urządzenia
- funkcja autostartu przy zaniku prądu
- autotest pompy ciepła (elektroniczna samokon-

trola urządzenia)
- ochrona kompresora przed tzw. zimnym startem 
(podgrzew oleju)
- cotygodniowe termiczne uzdatnianie wody
- regulacja odszraniania do -30°C
- możliwość regulacji zewnętrznej grzałki elek-
trycznej  
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Modernizacje istniejących instalacji

Pompa ciepła HPWT idealnie nadaje się do mo-
dernizacji istniejących instalacji grzewczych głów-
nie z kotłami na paliwa stałe – gdzie w okresach 
„niegrzewczych” trzeba palić w kotle, by realizo-
wać przygotowanie c.w.u. Można ją zastosować 
do każdej istniejącej instalacji oraz do każde-
go istniejącego zbiornika c.w.u. Po moderniza-
cyjnym podłączeniu HPWT nie ma konieczno-
ści opalania kotła stałopalnego poza sezonem 
grzewczym – przygotowanie c.w.u. realizowane 
jest za pomocą HPWT.
Dzięki temu użytkownik ma dodatkowe oszczęd-

ności oraz komfort obsługi całej instalacji – poza 
sezonem grzewczym instalacja jest wręcz bez-
obsługowa.
Pompa ciepła HPWT ma atest higieniczny PZH, 
można podłączyć ją zarówno do wężownicy wbu-
dowanej w zbiorniku wodnym, jak i bezpośred-
nio do obiegu wody wodociągowej. Dzięki takie-
mu podłączeniu HPWT jest w stanie oddać całą 
swą moc z maksymalną sprawnością do pod-
grzewanej wody bez zbędnych strat, które za-
zwyczaj powstają w wyniku podłączeń do wę-
żownic zbiornika.

www.viteco.pl
Wyłączny dystrybutor marki VITECO

www.ik.pl

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

Jesteś zmęczony rozpalaniem go latem, 
by mieć ciepłą wodę w domu?

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!

VITECO HPWT 3.0

Pompa ciepła do c.w.u. bez zasobnika 

Producent Viteco
Nazwa handlowa HPWT 3.0
Moc grzewcza 
znamionowa 3 kW  

COP A7/W55 3,2
Gwarancja 5 lat
Cena producenta 3990 zł netto

http://www.instalreporter.pl
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nitryfikujące, których aktywność praktycznie usta-
je poniżej temperatury 10oC. Z kolei temperatury 
zbyt wysokie (> 30oC), mimo iż wspomagają proce-
sy fermentacyjne w strefach beztlenowych, to jed-
nocześnie powodują wzrost ilości odorów. Ponadto 
ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie maleje wraz ze 
wzrostem temperatury, co ma niebagatelny wpływ 
na procesy tlenowe i skład biocenozy potrzebnej do 
oczyszczania ścieków. Najlepsze efekty technolo-
giczne uzyskuje się w zakresie temperatury 12-25oC. 
Ma to szczególne znaczenie w naszej strefie klima-
tycznej, w której temperatury nierzadko sięgają po-
niżej -25oC w okresie zimowym. W takich warunkach 
atmosferycznych efektywność oczyszczania w typo-
wych przydomowych oczysz-
czalniach ścieków znacznie 
spada, w przypadku niektó-
rych technologii nie można już 
mówić o procesach oczysz-
czania w okresach zimowych. 
W takich sytuacjach mamy do 
czynienia z zanieczyszczaniem środowiska. 
Biologiczne procesy tlenowe i beztlenowe wyko-
rzystywane w oczyszczaniu ścieków zawierających 
związki węgla mają charakter egzotermiczny tj. emitu-
ją ciepło. Przy zastosowaniu odpowiedniego rozwią-
zania technologiczno-konstrukcyjnego powstające 
ciepło można wykorzystać w celu ochrony pozosta-
łych reakcji i procesów oczyszczania. 
W celu uniezależnienia temperatur procesowych od 

zewnętrznych czynników otoczenia zaprojektowano 
reaktor tlenowo-beztlenowy gwarantujący wysoką 
izolację układu technologicznego od otoczenia, uzy-
skano dzięki temu innowacyjny system adiabatyczny. 

Jak pracuje oczyszczalnia SBAR?

Założony efekt został zrealizowany m.in. poprzez na-
stępujące rozwiązania techniczne:
1. umieszczenie całej technologii oczyszczania  
w zbiornikach cylindrycznych lub zbliżonych do pro-
stopadłościanu wg zasady jeden w drugim (zbiornik 
w zbiorniku), 
2. zastosowanie materiału do budowy zbiorników  

o dużym oporze cieplnym – 
polietylen, 
3. utrzymanie stałej tempera-
tury pracy części tlenowej re-
aktora, które możliwe jest dzię-
ki umieszczeniu go w „kąpieli” 
ścieków surowych posiadają-

cych jako roztwór wodny dużą pojemność cieplną.
Reaktor taki może pracować w praktyce w każdych 
warunkach klimatycznych, gwarantując uzyskanie 

  Dlaczego oczyszczalnia adiabatyczna?

W biologicznych technologiach oczyszczania ście-
ków, w tym w popularnych przydomowych oczysz-
czalniach ścieków jednym z ważniejszych parametrów 
skuteczności procesów biologicznych jest tempera-
tura, a w szczególności jej odpowiedni zakres. Więk-
szość procesów biologicznych stosowanych w oczysz-
czaniu ścieków znacząco maleje wraz ze spadkiem 
temperatury. Szczególnie czułe są na to organizmy 

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków SAPLING SBAR  

Innowacyjna, adiabatyczna 

MacieJ PawLuK

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków < 50 RLM.
SBAR (Sequential Batch 
Adiabatic Reaktor) 

Prospekt oczyszczalni 
SBAR
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optymalnych warunków temperaturowych wewnątrz 
części technologicznej – niezależnie od panujących 
zewnętrznych warunków atmosferycznych. Ma to 
bezpośredni wpływa na jakość oczyszczania i uzy-
skanie tzw. efektu ekologicznego. Praca oczyszczal-
ni jest stabilna w każdej porze roku. 

Opis zastosowanego rozwiązania

Część beztlenowa
Ścieki surowe wpływają grawitacyjnie lub ciśnieniowo 
wlotem i poprzez syfon antyodorowy do przestrzeni 
między zbiornikami. Przestrzeń ta pełni rolę osadnika 
wstępnego, w którym następują mechaniczne pro-
cesy oczyszczania: głównie sedymentacja połączo-
na z separacją cząstek cięższych na dnie zbiornika 

oraz flotacja cząstek lżejszych na po-
wierzchni ścieków. Przestrzeń osadni-
kowa podzielona jest na dwie strefy:
a) do przegrody znajdującej się w dol-
nej części między zbiornikami, w której 
zbiera się osad. W strefie tej umieszczo-
ne są także kliny stabilizujące zbior-
niki, które pełnią jednocześnie rolę 
przegród blokujących przepływ czę-
ści flotujących (kożucha) do strefy za 
przegrodą,
b) za przegrodą, w której gromadzą 
się surowe, ale już sklarowane ścieki. 
Ze strefy b) praktycznie całkowicie 
sklarowane ścieki są podawane cy-
klicznie przez powietrzny podnośnik 
cieczy (pompa typu mamut) do zbior-
nika wewnętrznego, który stanowi tle-
nową część reaktora SAPLING SBAR. 

Wlot pompy dozującej znajduje się na wysokości za-
pewniającej odpowiednią retencję buforową całej 
przestrzeni między zbiornikowej. Uzyskuje się dzię-
ki temu efekt uśrednienia podawanego ładunku za-
nieczyszczeń do reaktora, który może pracować  
w optymalnych, stabilnych warunkach ilościowych. 

Część tlenowa
Część tlenowa reaktora znajduje się w zbiorniku we-
wnętrznym i pracuje w oparciu o technologię nisko 
obciążonego osadu czynnego w systemie SBR.
- Faza napełniania
- Faza reakcji
- Faza sedymentacji
- Faza dekantacji
- Faza odpompowania osadu

Zastosowanie w technologii SAPLING 
SBAR układu adiabatycznego daje 
stabilizacje procesów oczyszczania  
w każdych warunkach klimatycznych. 
Efektywność oczyszczania  nie jest uza-
leżniona od niskiej temperatury wystę-
pującej w okresie zimowym.  

(9) POMPA DOZOWANIA

(8) DYFUZOR TALERZOWY

(7) POMPA RECYRKULACJI

(6) POMPA DEKANTACYJNA

(5) CZĘŚĆ TLENOWA
     ZBIORNIK WEWNĘTRZNY

(4) CZĘŚĆ BEZTLENOWA
     OBSZAR MIĘDZY ZBIORNIKAMI

(3) WYLOT

(1) WENTYLACJA

(2) WLOT

(10) UKŁAD SEPARUJĄCY

(11) ZBIORNIK ZEWNĘTRZNY

Produkt dostępny  
w sieci hurtowni Onninen Generalny dystrybutor Sotralentz

Wg PORTPC i SPIUG istnieją realne podstawy do za-
kwestionowania przez Komisję Europejską transpo-
zycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie charakterystyki energetycznej budyn-
ków (EPBD). 

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Grzewczych 
(SPIUG) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (PORT PC) wystosowały pismo do Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju określające ich wspól-
ne  stanowisko w tej sprawie.

Obie organizacje działając w branży instalacyjno-
-grzewczej, z zaniepokojeniem bacznie przyglądają 
się wdrażaniu polityki w zakresie zwiększenia efektyw-
ności energetycznej budynków w Polsce. W  Stanowi-
sku zwracają uwagę na ograniczone wsparcie wpro-
wadzania do budynków odnawialnych źródeł energii. 
Pomimo zobowiązań Państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej do zwiększania liczby budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii w polskich regulacjach praw-
nych wciąż nie zdefiniowano minimalnego wymaga-
nego udziału odnawialnych źródeł energii w nowych 
budynkach.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady EPBD 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakte-
rystyki energetycznej budynków nakłada obowiązek 
zapewnienia przez państwa członkowskie UE, aby od 
dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były 
budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. W od-
niesieniu do nowych budynków użyteczności publicz-
nej termin ten skrócono do 31 grudnia 2018 r. Zdaniem 
SPIUG i PORT PC „Obserwując obecne działania władz, 
trudno mieć nadzieję na zmianę polityki w zakresie 
efektywności energetycznej”. W Stanowisku organi-

zacje zwracają również uwagę na ułomność Ustawy  
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycz-
nej budynków, która w rzeczywistości nie umożliwia 
pełnej realizacji celów Dyrektywy. 

W związku z powyższym Stowarzyszenia wskazują m.in. 
na konieczność wprowadzenia obowiązku wykonywa-
nia certyfikatów energetycznych budynków, w tym bu-
dynków budowanych i modernizowanych na własne po-
trzeby użytkowników końcowych. Istotne jest również 
wprowadzenie wymogów określania klas energetycz-
nych budynków tak, by klienci z łatwością odczytywali 
informacje o zużyciu energii końcowej. Organizacje zgod-
nie uważają, że konieczne jest przygotowanie szczegó-
łowych analiz uzasadniających ustanowienie wymogów 
minimalnych energii pierwotnej EP i współczynników 
przenikania przegród U dla Warunków Technicznych  
w 2014, 2017, i 2021.

Wdrożenie Dyrektywy w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków wymaga pilnego wprowadzenia do 
prawodawstwa polskiego – na postawie rzetelnych ana-
liz – jasnych i jednolitych definicji budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii i klas efektywności energetycz-
nej budynków. Potrzebne jest również rzeczywiste pro-
mowanie stosowania rozwiązań budynków niemal zero 
energetycznych w budynkach użyteczności publicznej 
oraz wprowadzenie odpowiednich regulacji pozwalają-
cych na realne wykorzystanie audytów energetycznych 
jako instrumentu motywującego do podwyższania efek-
tywności energetycznej budynków, zarówno nowych, 
jak i istniejących, podlegających modernizacji.

SPIUG i PORT PC zadeklarowały gotowość do współ-
pracy na rzecz uaktualniania obowiązującego w Pol-
sce prawa, w zakresie wdrażania postulowanych zmian.

KE może zakwestionować transpozycję 
Dyrektywy EPBD w Polsce
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  Literatura fachowa opisuje źródło deszczu  
w sposób następujący:
„Deszcz powstaje w chmurach w wyniku cyrkulacji 
atmosferycznej strumienia ciepłego powietrza i pary 
wodnej, jakie unoszą się z powierzchni Ziemi do at-
mosfery. W wyniku spadku temperatury, około 0,6°C 
na każde 100 m wysokości, para wodna ulega kon-
densacji, przechodząc ze stanu gazowego w ciekły. 
Połączone w chmurach masy kropel wody tworzą 
opad atmosferyczny. Krople wody o średnicy więk-
szej od 0,5 mm dosięgające powierzchni Ziemi na-
zywamy deszczem, natomiast mniejsze niż 0,5 mm 
określamy mżawką”.

Od intensywności i wydajności opadów deszczu 
zależy nasze bezpieczeństwo.

Argument nr 1: powodzie i podtopienia, 
czyli … konieczność retencjonowania 
i zagospodarowania wody deszczowej

Opady deszczu na kuli ziemskiej rozkładają się zróż-
nicowanie. Najmniejsze jego ilości dominują na tere-
nach wyżów barycznych, dużych ilości słońca z bez-
chmurnym niebem i deficytowym obiegiem wody. 
Najwięcej deszczu spotkamy w strefie klimatów rów-
nikowych, ze średnią temperaturą wszystkich mie-
sięcy przekraczającą 20°C. Tutaj codziennie padają 
tzw. deszcze zenitalne. Roczna suma opadów i ich 
rozkład w ciągu roku jest dopiero mniejszy oddalając 
się od równika. Opadów nie zaobserwujemy jedynie 
na terenach, gdzie panuje klimat polarny ze stałymi 
ujemnymi wartościami  temperatury. 
W zależności od wysokości opadu i czasu jego trwa-
nia, opad możemy również sklasyfikować pod wzglę-
dem intensywności jako „lekki opad”, gdy spada nie 

W 3-częściowym cyklu artykułów poświęconych deszczówce postaramy się omówić 
potrzeby zagospodarowania na przykładzie zbiorników przydomowych systemów 
magazynowania ze względu na 3 argumenty sensowności ich stosowania: 
1. w walce z żywiołem; 
2. ze względów ekonomicznych; 
3. kontra „opłatom” za odprowadzanie kanalizacji.

Deszczówka – dlaczego warto  
ją magazynować? 

Justyna PytKowsKa

Deszcz, spośród wielu dóbr naturalnych 
środowiska, jest jedynym odnawialnym 
przez przyrodę pożytkiem i cennym za-
sobem, ale bywa również żywiołem, któ-
ry niejednokrotnie stanowi olbrzymie 
zagrożenie. 

Data Miejsce Czas trwania opadu Wydajność opadu 
świat
Rekord dobowy
z 7 na 8.01.1966 wyspa Reunion położona na Oceanie Indyjskim 24 h 1800 l/m2

Rekord godzinny
22.06.1947 Holt w amerykańskim stanie Missouri 1 h 305 l/m2

Rekord minutowy
07.07.1889 Curtea-de-Arges w Rumunii 20 minut 205 l/m2

Rekord 1-minutowy
04.07.1956 Unionville w amerykańskim stanie Maryland 1 minuta 31 l/m2

Polska
Rekord dobowy
30.06.1973 Hala Gąsienicowa w Tatrach 24 h 300 l/m2

08.07.1955 Nieszawa w woj. kujawsko-pomorskim 221 l/m2

Rekord godzinny
18.05.1996 Sułoszowa w woj. małopolskim 1 h 180 l/m2

Rekord minutowy
23.07.1914 Walentynowo w woj. kujawsko-pomorskim 30 minut 91 l/m2

Rekord 1-minutowy
22.06.1935 Legionowo pod Warszawą 1 minuta 8 l/m2

Tabela 1   Rekordowe opady na świecie (na podstawie danych zebranych z www.twojapogoda.pl)
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W wielu dziedzinach życia, wodę pitną/wodocią-
gową można zastąpić nagromadzoną deszczówką, 
choćby do podlewania trawników i ogrodów (tym 
bardziej w okresach suszy, gdy obowiązują komuni-
katy odnośnie zakazu podlewania ogródków wodą 
z sieci), wszelkich prac porządkowych, czy spłuka-
nia WC. Woda opadowa niezaprzeczalnie wydaje 
się tu być dobrym rozwiązaniem, ponieważ do tych 
czynności nie jest wymagana jakość wody przezna-
czonej do spożycia. Co więcej woda deszczowa ma 
korzystny skład, tzn. nie zawiera związków wapnia, 
czyli tzw. kamienia.
Świat zna już możliwość wykorzystania wody opa-
dowej od ok. 3000 lat p.n.e. W Polsce profesjonalne 
systemy zagospodarowania deszczówki stanowią 
wciąż raczkujące, ale rozwijające się zagadnienie. 
Tym więcej rozwijające się i nawet konieczne, po-
nieważ  przy prężnie rozwijającym się przemyśle, 
rosnącym zapotrzebowaniu ogólnie na wodę i w 
konsekwencji ze względu na wysokie rachunki za 
zużycie wody wodociągowej, zbieranie wody opa-
dowej staje się nie tylko „trendy”, ale niesie za sobą 
zdrowy rozsądek.
Ocenia się, że przeciętne gospodarstwo domowe zu-
żywa dziennie około 150 litrów wody. Pomimo stale 
zmniejszającego się zużycia wody jest ono nadal wy-
sokie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
W odniesieniu do tabeli 2 można przyjąć, iż w skali 
dziennego zużycia wody jesteśmy w stanie osiągnąć 
oszczędność wody wodociągowej (w czynnościach 
oznaczonych kolorem) na poziomie nawet ok. 50%.
Warto przy tym dodać, że z roku na rok koszt wody 
wodociągowej nieustannie wzrasta. Wynika to  
z rosnących kosztów wydobycia i uzdatnienia wody 
oraz coraz droższych procesów oczyszczania ście-
ków. A przedsiębiorstwa wodociągowe pobiera-
ją opłatę nie tylko za doprowadzenie 1 m³ wody, 
ale również za odprowadzenie 1 m³ ścieków, gdzie 
opomiarowane jest tylko zużycie wody zimnej, bo 
ilość odprowadzanych ścieków odpowiada ilości 
zużytej wody zimnej.  

Przykładowe średnie ceny netto za wodę i ścieki  
w wybranych miastach Polski: 
- Zielona Góra, woda 4,02 zł/m3, ścieki 5,79 zł/m3,
- Wrocław, woda 4,07 zł/m3, ścieki 4,78 zł/m3,
- Kraków, woda 3,81 zł/m3, ścieki 5,34 zł/m3,
- Warszawa, woda 4,20 zł/m3, ścieki 6,42 zł/m3,
- Białystok, woda 3,18 zł/m3, ścieki 3,12 zł/m3.

Różnice w cenach pomiędzy miastami są zależne 
od wielu czynników. Przede wszystkim wynikają  
z kosztów uzdatnienia wody (im lepsza jakość wody 
u źródła wydobycia, tym niższy koszt jej uzdatniania). 
W ten sposób rosnące koszty wody wodociągowej 
wpływają na coraz większe zainteresowanie alterna-
tywnym wykorzystaniem wód opadowych 
na cele użytkowe.

Argument nr 3: prawo 
i przepisy regulujące taryfę 
za deszczówkę odprowadzaną 
do kanalizacji.…

więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowa-
ny opad” – pomiędzy 0,25-0,75 cm wody na godzinę 
lub „silny opad” – powyżej 0,75 cm wody na godzinę.  
W Polsce, na przeważającej powierzchni terenów nizin-
nych, roczny opad kształtuje się na poziomie 500-600 
mm. Jedynie na terenach wyżynnych i górskich, ilość 
ta zwiększa się aż do 1200-1300 mm, a na terenach 
nadmorskich deszczu spada rocznie ok. 800-900 mm. 
Wydajność opadu jest to natomiast objętość opadu, 
jaka spadła na jednostkę powierzchni w jednostce 
czasu w l/s·ha lub w m3/s·km2. 
Powyższą definicję najlepiej zobrazują dane Świato-
wej Organizacji Meteorologicznej (WMO) odnośnie 
miejsc na Ziemi, na których odnotowano światowe 
rekordy opadów deszczu w jednostce czasu. 
Przywołane w tabeli 1 informacje wymagają przed 
wszystkim jednego komentarza. Każdy z odnoto-
wanych wyników, mimo że „rekordowy”, zapisał się  
w historii problematycznie, jako źródło nieszczę-
ścia w wyniku podtopień i powodzi. Woda opado-
wa, jeśli w nadmiernej ilości spływa z dachów bu-
dynków oraz z terenów utwardzonych, przeciąża 
hydraulicznie kanały kanalizacyjne, które nie nadą-
żają jej odbierać. W ten sposób woda zaczyna gro-
madzić się na terenie, a w dalszej kolejności pod-
tapia istniejące obiekty. 

Argument nr 2: przepływ wody 
kontrolowany, czyli ekonomiczne 
względy mniejszego zużycia wody 
wodociągowej do celów użytkowych…

Czy jesteśmy świadomi ilości wody, jaką zużywamy 
na darmo? 
Woda, bez której nie da się żyć,  pokrywa ponad 70% 
powierzchni Ziemi i traktujemy ją  jako dobro „bez 
końca” (ale aż 97,5% stanowią wody słone, 2,5% to 
wody słodkie, poza tym znaczna część jest usidlo-
na w lodowcach lub jest po prostu zanieczyszczo-
na) i łatwo dostępne (ale ponad 1/3 ludności świa-
ta żyje w rejonach o śladowych zasobach wodnych).
Ostatecznie mniej niż 1% to woda zdatna do picia. 

Walka człowieka z żywiołem często 
bywa z góry przegrana, co nie ozna-
cza, że należy się mu poddać i nie 
próbować szukać rozwiązania, któ-
re zapewni możliwość alternatywne-
go „wyłapania” nadmiernych kropel 
deszczu, np. poprzez magazynowa-
nie w zbiornikach. Zastosowanie 
zbiorników wymaga w tym przypad-
ku najmniejszego nakładu inwesty-
cyjnego spośród innych dostępnych 
rozwiązań.

Struktura zużycia wody 
Zużycie [dm3/M ∙ d] 

% 
min.-maks. średnie 

Picie i gotowanie 3-5 4 3 
Mycie naczyń 10-15 12 10 
Mycie ciała 10-15 12 10 
Kąpiel (prysznic 
lub wanna) 25-40 33 26 

Spłukiwanie wc 30-45 38 30 
Pranie 16-20 18 15 
Sprzątanie i inne potrzeby 6-10 8 6 
Razem 100-150 125 100 

Tabela 2   Struktura zużycia wody przeznaczonej na 
potrzeby bytowo-gospodarcze (dane na podstawie 
www.domprzyjazny.org)

Tabele taryf opłat za wodę  
i ścieki: Zielona Góra, Wrocław,  
Kraków, Warszawa, Białystok

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/06/tab.jpg
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dowiska” oraz rozporządzenia ministra budownictwa 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf 
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, ale 
brakuje decydującej ustawy, która ureguluje kwestię 
poboru opłaty od zanieczyszczonej wody opadowej, 
trafiającej do kanalizacji. Główne cele zatwierdzenia 
opłaty na ścieki deszczowe i roztopowe odprowadza-
ne do kanalizacji deszczowej to przede wszystkim wy-
miar ekonomiczny, zwalniający odbiorców z opłat wy-
nikających z art. 20 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz 
eksploatacyjny, mający na celu doprowadzić istnieją-
ce sieci kanalizacji deszczowej do właściwego pozio-
mu technicznego, gwarantującego odbiór wód desz-
czowych w warunkach ekstremalnego obciążenia.
Na mocy tych regulacji ponad 70 gmin zaczęło po-
bierać „taryfę za deszcz” (od m2 powierzchni, z re-
guły w wysokości 6-8 gr. miesięcznie, m.in. Poznań, 
Koszalin, Bytom, Wrocław). Z opłat zwolnione były 
tylko budynki, które wykazywały stosowanie zbior-
ników zbierających deszczówkę.
Ostatecznie jednak wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2010 r. 
(sygn. akt II OSK 893/10) Naczelny Sąd Administra-
cyjny w Warszawie stwierdził jednoznacznie, że roz-
porządzenie ministra budownictwa jest niezgodne 
z zasadami ustawy, w której była mowa o metrach 
sześciennych. Rozporządzenie dopuściło natomiast 
możliwość stosowania w taryfach deszczowych prze-
licznika metrów kwadratowych dla nawierzchni, z któ-
rej był odprowadzany deszcz. Gminy, które pobiera-
ły takie opłaty, musiały je zatem zwrócić. 
Zapadła decyzja o nowelizacji całej ustawy, aby wpro-
wadzić m.in. nową definicję ścieków „jako wody opa-
dowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknię-
te systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szcze-
gólności z miast, portów, lotnisk, terenów przemy-
słowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg, parkingów i dachów”. Pra-
ce przy projekcie ustawy jednak nadal trwają.
Fot. Roth Polska  

Obowiązują natomiast regulacje prawne dotyczą-
ce jakości odprowadzonych ścieków i substancji 
do wód lub do ziemi (Dz.U. poz. 1800 rozporządzenia 
ministra środowiska w sprawie warunków, jakie na-
leży spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego z dnia 18 listopada 
2014 r. oraz wymagania dla działek budowlanych, na 
których sytuowane są budynki bez możliwości przy-
łączenia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospław-
nej. „Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych 
lub do zbiorników retencyjnych” (Dz.U. Nr 75, poz 690 
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).  

W przypadku deszczówki ograniczenia ilości wprowa-
dzanych do odbiornika zanieczyszczeń dotyczą takich 
substancji, jak zawiesiny ogólne i węglowodory ropo-
pochodne, wobec czego należy przewidzieć dodatko-
wo urządzenia oczyszczające (separator czy osadnik), 
chyba że powierzchna nie przekracza 0,1 ha (wów-
czas nie wymaga się oczyszczania wód deszczowych).

Nie wymaga się pozwolenia na instalację sys-
temu zagospodarowania wody deszczowej, ale 
należy przestrzegać wszystkich przepisów budow-
lanych dotyczących wykopu, montażu i umiejsco-
wienia elementów systemu; a niektóre przypadki 
wprowadzania wód opadowych do środowiska wy-
magają uzyskania tzw. pozwoleń wodnoprawnych, 
zgodnie z art. 122 Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145).
Uzyskania pozwolenia wymaga tylko deszczówka, 
którą można zakwalifikować jako „ścieki”, czyli 
wg art. 9 ust. 1 pkt. 14c „Prawa wodnego”:
•	pochodzą	z	powierzchni	zanieczyszczonych	o	trwa-
łej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lot-
nisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługo-
wych i składowych, baz transportowych oraz dróg 
i parkingów. Przy czym trzeba zaznaczyć, że desz-
czówka pochodząca z dachów nie jest kwalifikowa-
na jako ściek, ponieważ powierzchnia dachu nie jest 
równoznaczna z „nawierzchnią”;
•	są	ujęte	w	otwarte	lub	zamknięte	systemy	kana-
lizacyjne, czyli np. rury kanalizacyjne, korytka od-
wadniające, wpusty. Tu warto zaznaczyć, że odpro-
wadzając deszczówkę spływem powierzchniowym, 
nie mamy do czynienia z żadnym systemem kana-
lizacyjnym (ani otwartym, ani zamkniętym), a więc 
nie kwalifikujemy jej jako ściek.

Pobierana jest kontrowersyjna taryfa zbiorowe-
go odprowadzania ścieków opadowych i roztopo-
wych w niektórych gminach na podstawie ustaw: 
„O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r, „Prawo ochrony śro-

Aspekty prawne związane z zagospoda-
rowaniem wód opadowych w Polsce nie 
zostały definitywnie uporządkowane, 
bowiem brakuje normy regulującej wy-
konywanie urządzeń budowlanych służą-
cych do magazynowania deszczówki  
i wiedzę czerpiemy z doświadczenia in-
nych państw, w tym Niemiec.

EkoLOGICZNA gmina. 
Ogrzewamy z głową

Dobre paliwo, sprawny piec, fachowa obsługa – to 
najskuteczniejszy sposób na ogrzanie domu i likwi-
dację niskiej emisji, czyli szkodliwych pyłów powsta-
jących w trakcie spalania śmieci i złej jakości węgla. 
Już 10 gmin przystąpiło do kampanii „EkoLOGICZNA 
gmina. Ogrzewamy z głową”, której celem jest edu-
kacja w zakresie ekologicznych metod ogrzewania. 
Zgłoszenia gmin są przyjmowane do końca czerwca. 
Kampanię opracowała Platforma Producentów Urzą-
dzeń Grzewczych na Paliwa Stałe działająca przy 
Polskiej Izbie Ekologii. Warunkiem otrzymania cer-
tyfikatu EkoLogicznej Gminy jest wykazanie szeregu 
działań ekologicznych i edukujących w gminie. Lau-
reaci otrzymują szereg materiałów promocyjnych  
i edukacyjnych do wykorzystania w działaniach pro-
mujących czyste ogrzewanie. 
– Sposobem, aby mieszkańcy przestali używać złej ja-
kości węgla nie jest zakaz jego spalania. Po pierwsze 
przemawia za tym ekonomia – węgiel to zdecydowa-
nie najtańsze źródło ciepła. Po drugie zdrowy rozsą-
dek i ekologia – dobrze spalany węgiel jest paliwem 
wydajnym i przyjaznym dla środowiska. Z samym pro-
blem niskiej emisji może uporać się za to wdrożenie 
odpowiednich programów edukacyjnych pokazują-
cych jak korzystać z węgla. – mówi 
Krzysztof Trzopek, prezes Plat-
formy Producen-
tów Urządzeń 
Grzewczych na 
Paliwa Stałe. 

www.ogrzewamyzglowa.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewamyzglowa.pl
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rzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory 
słoneczne + pompa ciepła) i zbiornika STES system 
grzewczy w szpitalu charakteryzuje się bardzo ni-
skim zużyciem energii pierwotnej. Wszystko wska-
zuje na to, że w sezonowych magazynach ciepła, 
tkwi duży potencjał pod względem przekształcania 
istniejących obiektów na niskoenergetyczne (reduk-
cja energii pierwotnej).
W systemie grzewczym szpitala zastosowano proto-
typową pompę ciepła wyprodukowaną przez polskie-
go producenta zgodnie z projektem opracowanym 
przez University of Ulster. Pompa została złożona  
z dostępnych na rynku podzespołów. Głównym po-
wodem wybranej technologii była konieczność do-
stosowania parametrów pracy do istniejącej wyso-
kotemperaturowej  instalacji odbiorczej w szpitalu, 
gdyż nie było możliwości jej modernizacji. W insta-
lacji z pompą ciepła nie można było zastosować 

żadnego ze stosowanych 
powszechnie czynników 
chłodniczych, ze wzglę-
du na stosunkowo wy-
soką temperaturę dolne-
go źródła (zbiornik STES). 
Zastosowano czynnik 
chłodniczy R245fa, które-
go właściwości powodu-
ją, że temperatura wody 
w zbiorniku musi osią-
gać co najmniej 35oC. 
Woda podgrzana przez 
instalację kolektorów sło-
necznych tłoczona jest ze 
zbiornika do pompy cie-
pła, która z dolnego źró-
dła o temperaturze 35-

55oC, przekazuje wodę o temperaturze zasilania 
70-80oC. Taki rozkład temperatury powoduje, że pom-
pa ciepła może pracować z sezonowym współczyn-
nikiem efektywności SCOP na poziomie zbliżonym 
do wartości 5,0. Oznacza to, że dostarczając jedną 
jednostkę energii elektrycznej do napędu sprężarki 
otrzymujemy 5 jednostek ciepła do instalacji.
Jeśli temperatura zładu wody w STES przekroczy 
55oC, woda kierowana jest bezpośrednio do węzła 
ciepła w szpitalu w celu bezpośredniego wykorzysta-
nia. W zakresie temperatury 30-55oC pracuje pompa 
ciepła. Dalsze obniżenie temperatury wody powo-
duje wyłączenie systemu, wówczas automatycz-
nie załącza się kocioł gazowy. Szacuje się, że STES 
w połączeniu z pompą ciepła może pokryć nawet 
60% zapotrzebowania obiektu na cele grzewcze. Za-
stosowane połączenie powoduje, że aż 80% ciepła 
wyprodukowanego przez pompę ciepła pochodzi  
z OZE. Oznacza to, że w skali roku z odnawialnych 
źródeł energii pochodzi aż 50% ciepła wykorzysty-
wanego w szpitalu.
Źródło: PORT PC  

  Sezonowy magazyn ciepła (tzw. STES – Seaso-
nal Thermal Energy Storage) powstały w Ząbkach, 
jest innowacyjnym rozwiązaniem, zrealizowanym  
w ramach współfinansowanego przez Komisję Euro-
pejską projektu EINSTEIN (numer grantu z Siódmego 
Programu Ramowego Komisji Europejskiej „umowa nr 
284932”). Magazynem ciepła jest woda zgromadzo-
na w zbiorniku o pojemności 800 m3. Za jej podgrze-

wanie odpowiedzialna jest instalacja kolektorów 
słonecznych (o łącznej powierzchni 150 m2). Tym co 
odróżnia sezonowy magazyn ciepła w Ząbkach od 
tego typu zbiorników pilotażowych funkcjonujących 
w Europie jest jego połączenie ze sprężarkową pom-
pą ciepła (rys. poniżej).
Zastosowanie pompy ciepła umożliwiło podniesie-
nie efektywności energetycznej. Z uwagi na wyko-

Jednym z kluczowych wyzwań dla dalszego rozwoju technologii OZE jest 
zagadnienie magazynowania energii pochodzącej z tych źródeł. Oprócz systemów 
magazynowania energii elektrycznej rozwijają się technologie  związane  
z magazynowaniem ciepła. Dobrym przykładem w tym zakresie jest powstały  
w ubiegłym roku na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica”  
w Ząbkach k. Warszawy pierwszy tego typu w Polsce sezonowy magazyn ciepła. 

Pierwszy w Polsce Sezonowy Magazyn Ciepła

Sezonowy magazyn ciepła w Ząbkach [Źródło: Mostostal Warszawa]
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odpowietrzniki oraz skrzynkę narzędziowe. Zwycięz-
ca dostaje dodatkowo tablet Samsung Galaxy tab.3. 
W tym roku eliminacje odbędą się jeszcze w: Koszali-
nie (19 czerwca), Warszawie (26 czerwca), Białymsto-
ku (3 lipca), Krakowie (17 lipca), Szczecinie (21 sierp-
nia), Kielcach (28 sierpnia), Bydgoszczy (4 września), 
Zielonej Górze (11 września) oraz Wrocławiu (18 wrze-
śnia).  Każdorazowo na terenie Hurtowni BIMS Plus. 
Podczas eliminacji, oprócz części konkursowej, funk-
cjonuje również grill party oraz strefa rodziny, czyli 
miejsce zabaw dla rodzin instalatorów.

Partnerami – sponsorami projektu są firmy:
AFRISO, BROTJE, GRUNDFOS, TECE oraz 
VOGEL&NOOT. 

Zobacz wszystkie wyniki zawodników w:
• Poznaniu
• Katowicach
• Gdańsku  

  INSTALACJE ON TOUR, organizowane przez Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie, są wyjazdową formą 
eliminacji do Mistrzostw Polski Instalatorów (MPI), 
których finał odbędzie się w kwietniu 2016 roku  
w Poznaniu podczas targów INSTALACJE. 
Konkursowe zadanie polega na wykonaniu, w jak naj-
krótszym czasie,  17 czynności na przygotowanym 

modelu instalacji. Jest to m.in. montaż pompy, od-
powietrznika, głowicy termostatycznej, czy trójni-
ka powietrzno-spalinowego (czynności konkursowe 
oraz regulamin).
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z każdej lokali-
zacji, poza nominacją do finału MPI, otrzymują tak-
że nagrody rzeczowe m.in. głowice pompy kotłowej, 

Poznań (15.05.2015)

INSTALACJE ON TOUR w Poznaniu wygrał Waldemar Jackowski z czasem 3 minuty 31,13 sekundy. Stolica 
Wielkopolski była pierwszym z 13 miast, w których toczyć się będzie rywalizacja o udział w finale Mistrzostw 
Polski Instalatorów 2016. Na drugim miejscu uplasował się Jan Leniar z czasem 3 min. 56,50 sekundy, a na 
trzecim Krzysztof Francke, któremu wykonanie czynności konkursowych zajęło 4 min. 4, 62 sekundy. Łącznie 
na eliminacje w Poznaniu zgłosiło się 214 instalatorów, ostatecznie do zawodów przystąpiło 38

INSTALACJE ON TOUR 
– pierwsze miasta 
eliminacji za nami

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/strefa_rodziny/
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/wyniki_poznan/
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/katowice-_zdjecia_i_wyniki/
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/czynnosci_konkursowe_iot_2015.pdf
http://instalacje.mtp.pl/midcom-serveattachmentguid-1e4f7a9bfe2e766f7a911e4a5425fd1c81a60d860d8/regulamin_instalacje_on_tour_2015.pdf
http://instalacje.mtp.pl/midcom-serveattachmentguid-1e4f7c56c0b826cf7c511e4a773ed267a5975797579/nagrody_plakat_instalacje.pdf


a k t u a l n o ś c i
71s t r.0 6 / 2 0 1 5

Katowice (22.05.2015)

Dawid Lewiński z czasem 3 minuty 27,97 sekundy wygrał INSTALACJE ON TOUR w Katowicach. Choć pogoda  
w Katowicach nie należała do najprzyjemniejszych, to same eliminacje przebiegały w bardzo przyjaznej, wręcz rodzinnej 
atmosferze. Na podium, poza zwycięzcą Dawidem Lewińskim, stanęli jeszcze: Piotr Kolczarek – ojciec (3 min. 46,14 
sek.) oraz Tomasz Kolczarek – syn (3 min. 46,22 sek.). Tomasz Kolczarek brał już udział w ostatnim finale MPI w 2014 
roku. Teraz o główną nagrodę będzie walczył również z ojcem. Ale jak mówi przysłowie: „Co w rodzinie, to nie zginie”

Gdańsk (29.05.2015) 

Pogoda podczas INSTALACJI ON TOUR w Gdańsku nie była najlepsza, ale za to udało się uzyskać najlepsze, jak do tej pory 
wyniki. Zwycięzca Jakub Banasiak poradził sobie z czynnościami konkursowymi w 3 min 15,22 sek. Drugie miejsce  
na podium zajął Krzysztof Bezychowski z czasem 3 min. 27,16 sek., a trzecie Wojciech Przybylski – 3 min. 37,90 sek. 
Do rywalizacji stanęła też jedyna kobieta – Julita Ziarniak (9 min. 59,72 sek.), która mimo, że była jedyną „rodzynką” 
wśród zawodników, to i tak nie mogła liczyć na żadne taryfy ulgowe, ale za to wzbudzała powszechny podziw i szacunek

Dbałość o wysokie standardy usług wykonywanych 
przez polskie rzemiosło, kompetencja, solidność  
i dokładność staje się dziś marką, elementem wy-
różniającym firmy. 

Firma Viessmann odebrała statuetkę Ministerstwa Go-
spodarki „Uhonorowanie przedsiębiorstw, instytucji  
i osób najbardziej zaangażowanych w promowanie 
kształcenia zawodowego, efektywną współpracę z przed-
siębiorstwami i wdrażanie wśród uczniów ducha przed-
siębiorczości”. 
Każdego dnia korzystamy z naszej wiedzy i z entuzjazmem 
pracujemy, aby realizować oczekiwania naszych Klientów 
i Inwestorów. Nie zapominamy przy tym o grupie najmłod-
szych - studentach i uczniach szkół zawodowych, dla któ-
rych branża OZE to przyszłość i dobry kierunek – powie-
dział odbierający wyróżnienie Dawid Pantera, Menadżer 
Akademii Viessmann.
Dzięki specjalnym szkoleniom firma daje szerokie 
możliwości zastosowania umiejętności w praktyce. 
Poza kompleksową ofertą szkoleń branżowych i pro-
duktowych Akademia Viessmann poświęca uwagę  
i kształci młodych ludzi do pracy w zawodzie. 
Bardzo liczymy na młode pokolenie. Dalej będziemy wspie-
rać w zapewnieniu praktyk i stażów zawodowych. Z tą 
myślą od 2003 oferujemy kompleksową formę kształce-

nia w Szkole Nowoczesnych Technik Grzewczych Akade-
mii Viessmann - www.viessmann.edu.pl – powiedział Da-
wid Pantera.

„Szukasz pracy – zdobądź zawód”  
– Viessmann inwestuje w młode pokolenie

Opinia IEO o nowelizacji ustawy o OZE

W ocenie IEO proponowane w noweli zmiany dot. sys-
temu wsparcia mikroprosumentów, dla których prze-
widziano w ustawie o OZE możliwość skorzystania z ta-
ryf gwarantowanych, silnie ingerują w cel uchwalonych 

przez Sejm przepisów. W szczególności proponują obni-
żenie wysokości niektórych taryf FiT dla części techno-
logii i pogorszenie zasad dostępu do systemu wsparcia.
Przeczytaj całą opinię IEO

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/05/wstpna-opinia-ieo-o-nowelizacji-ustawy-o-oze_18-05-2015.doc
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Grzejnik Organza produkowany przez Atlantic Polska wyposażony został w Duo System, który 
umożliwia dwutorowe rozprowadzanie ciepła. Polega on na emisji ciepła przez boczne otwory wy-

lotowe, których budowa uniemożliwia zakry-
cie ich przez ręcznik. W wyniku tego w łazience 
utrzymana jest ustawiona temperatura, mimo 
że na grzejniku suszy się ręcznik.
Kolejnym patentem producenta, w który wy-
posażono ten model suszarki łazienkowej, jest 
system ASP. Jego zadaniem jest eliminacja zja-
wiska cyrkulacji kurzu.
Do wykonania obudowy Organzy wykorzysta-
no szkło SGG Securit, którego odporność na 
uderzenia mechaniczne jest, dzięki procesowi 
hartowania, około 3 razy wyższa niż szkła nie-
hartowanego tej samej grubości. Niskotem-
peraturowy, płytowy element grzewczy grzej-

nika wykonany został 
ze szkła hartowane-
go, pokryty jest cien-
kowarstwowo folią 
grzewczą.
Ten model suszarki ła-
zienkowej wyposażono 
również w niezależny 
wentylator Ventilo 
mocy 1000 W. Przy-
datne w łazience będą 
również 2 uchwyty 
umożliwiające susze-
nie ręczników.
Organza: szer. 557 mm, 
gł. 151 mm, wys. 1249 
lub 1569 mm. 
Cena 3690 zł za wersję 
1600 W lub 4305 zł za 
1750 W. 

atLantic

grzejnik Organza ze szkła hartowanego Panasonic – sterowanie klimatyzacją w chmurze 

Panasonic zaprezentował najnowsze rozwiązanie dla branży klimatyzacyjnej – Climate Smart Cloud. System przezna-
czony jest do sterowania, monitorowania i zarządzania urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi w ramach jednej lub 
kilku instalacji z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Rozwiązanie zostało zaprojektowane zarówno z myślą 
o budynkach komercyjnych, jak sklepy, hotele czy biura, jak i mieszkalnych. Climate Smart Cloud – rozwiązanie wyko-
rzystujące technologie łączności M2M oraz usługi kompatybilne z „Internetem rzeczy” (IoT). Umożliwia ono sterowa-
nie kilkoma systemami klimatyzacyjnymi z poziomu chmury za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera PC z do-
stępem do Internetu. Dzięki temu zapewnia optymalizację pracy systemów grzewczo-chłodzących, a co za tym idzie 
maksymalny czas eksploatacji urządzeń i ograniczenie zużycia energii. 
W praktyce Panasonic Climate Smart Cloud pozwala za pomocą jednego przycisku sprawdzić dane odnośnie stanu  
i czasu pracy urządzeń, przewidzieć ich konserwację, jak również porównać wydajność. Dzięki wykorzystaniu łączności 
z siecią M2M, LAN lub WiFi, użytkownik ma pełną kontrolę nad syste-
mami grzewczymi i chłodzącymi z dowolnego miejsca. System jest 
w pełni skalowalny od jednego do wielu obiektów, oferując kilka 
poziomów dostępu i administrowania. Dodatkowo Panasonic za-
pewnił pełną ochronę danych zlokalizowanych na serwerze dzięki 
szyfrowaniu i zabezpieczeniu oprogramowania.

Panasonic

Jeden zawór do rozdzielacza ogrzewania TECEfloor zamiast dwóch – to ważne 
uproszczenie dla instalatorów. Firma TECE wprowadziła do oferty uniwersalny zawór 
z termometrem oraz znacznikami w kolorze czerwonym i niebieskim. Nowy uniwer-
salny zawór regulacyjny przeznaczony jest zarówno do montażu na zasilaniu, jak i na 
powrocie rozdzielacza OP.
Nowy element systemu TECEfloor to zawór kulowy. Zakończony jest dwoma gwinta-
mi – wewnętrznym i zewnętrznym (1″). Termometr pozwala na bieżącą kontrolę tem-
peratury przepływającej wody. Dołączone do zaworu plastikowe znaczniki w kolorze 
czerwonym i niebieskim pozwalają na oznaczenie podłączenia zasilania lub powro-
tu. Zawór jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi rozdzielaczami ze stali nierdzew-
nej systemu ogrzewania podłogowego TECEfloor.

tece

zawór odcinający z termometrem
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kocioł sas sOliD

Retortowy kocioł Solid do spalania eko-groszku ma wymiennik ciepła z elementami ceramiczny-
mi i zawirowywacze w ciągach spalinowych. To pozwoliło znacznie podnieść sprawność wymien-
nika i efektywność spalania oraz zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez 
stosowania dodatkowych urządzeń, na przykład elektrofiltrów. Dzięki precyzyjnemu dawkowa-
niu powietrza do spalania obniżyła się temperatura spalin, co pozwoliło znacznie zmniejszyć stra-
ty kominowe. Zaizolowanie otworów rewizyjnych i odpowiednia konstrukcja drzwiczek sprzyjają 
ograniczeniu strat ciepła w kotłowni.
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz liczne testy w laboratorium ZMK SAS pozwoliły 
opracować kocioł spełniający wymagania klasy 5 (najwyższej) dotyczące sprawności cieplnej  
i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń. Badania kotła zostały przeprowadzone przez akre-
dytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, a potwierdzeniem 
spełnienia wymagań PN-EN 303-5:2012 jest Świadectwo z badań Nr 32/15-LG. Kocioł SAS SOLID 
spełnia również restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa określone w PN-EN 303-
5:2012 Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem 
paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. 
Rozwiązania konstrukcyjne objęte są prawem ochronnym ZGŁOSZENIE PATENTOWE nr W.123670
Zakres mocy: 14-48 kW
Paliwa: węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25 mm (eko-groszek)

Sprawność: 90,3÷90,9 %
Wyposażenie standardowe: ste-
rownik (obsługa zaworu mieszają-
cego, moduł Ethernet), wentylator, 
retorta, termometr, szuflada po-
pielnicowa, zawór bezpieczeństwa, 
narzędzia do obsługi kotła, pane-
le ceramiczne, deflektor, turbulator 
spalin, zasobnik paliwa z systemem 
wyrównywania ciśnienia i czujni-
kiem otwarcia klapy, czujnik temp. 
żaru, czujnik pogodowy, stopki re-
gulacyjne (nie dot. kotłów pow.  
25 kW)
Gwarancja: 5 lat na kocioł eksplo-
atowany zgodnie z instrukcją, 2 lata 
na podzespoły elektroniczne i po-
zostałe elementy kotła

sas

Obok dostępnych do tej pory zaworów czer-
palnych i zaworów kulowych z uszczelnieniem 
dławicy obecnie w marce Nanopanel można 
kupić takie modele zaworów kulowych  
Nanopanel, jak: 
•	WZ	z	uszczelnieniem	dławicy,
•	z	motylkiem	i	uszczelnieniem	dławicy,
•	WZ	z	motylkiem	i	uszczelnieniem	dławicy,
•	ze	śrubunkiem	i	uszczelnieniem	dławicy.
Dane techniczne: ciśnienie robocze 2,5 MPa, 
maksymalna temperatura pracy 150̊ C, wykoń-
czenie: niklowo-mosiężne, gwarancja 2 lata.

GruPa sBs

zawory kulowe nanopanel 

Zbiorniki technologiczne mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich, jak: szachty rewizyjne, pompownie, 
studzienki wodomierzowe oraz inne zastosowania technologiczne. Szczegółowe zastosowanie technologiczne zbiornika 
powinno być określone przez projektanta lub 
wykwalifikowanego instalatora. Każdy zbior-
nik ma taką samą średnicę zewnętrzną Ø 740, 
odpowiednio ukształtowane dno oraz ścia-
ny boczne pozwalające na utrzymanie odpo-
wiedniej geometrii zbiornika pod wpływem 
naporu gruntu i wód gruntowych. Ponadto 
zbiorniki wyposażono w zamknięcia wykona-
ne z PEHD o średnicy zewnętrznej 740 i 400 
mm w zależności od zastosowania.
Typoszereg obejmuje zbiorniki o wysokości: 
1680, 1400, 2370, 3340 mm i pojemości od-
powiednio 500, 500, 900, 1300 l.

sotraLentz

zbiorniki technologiczne sotralentz
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Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy Velis Plus Ariston jest nowoczesnym 
urządzeniem zapewniającym komfort ciepłej wody w krótkim czasie. Dzięki 
systemowi shower-ready po niespełna godzinie osiąga optymalną ilość wody 
niezbędną na co najmniej jedną kąpiel pod prysznicem (40 l wody o tempera-
turze 40°C). 
Korzystanie z urządzenia ułatwia także funkcja ECO, która odpowiada za zapa-
miętanie czasu największego zapotrzebowania na ciepłą wodę, uwzględniając 
ilość i temperaturę. Dzięki temu Velis Plus przygotowuje wodę, aby była do-
stępna powtórnie w czasie i objętości, jaka jest zwykle potrzebna. 
Ponadto efektywna izolacja z pianki poliuretanowej minimalizuje straty cie-
pła. Urządzenie wyposażono w ABS, system antyprzegrzewowy, przeciwzam-
rożeniowy, zabezpieczenie przed uruchomieniem „na sucho” oraz funkcję ak-

tywnej ochrony elektrycznej. Zestaw 
funkcji, w które wyposażony jest pod-
grzewacz Velis Plus Ariston wzbogaca 
samokontrolujący się system diagno-
styczny. Velis Plus umożliwia ustawie-
nie temperatury z dokładnością do 1°C. 
Oprócz wysokiej funkcjonalności oraz 
bezpieczeństwa, produkt charakteryzu-
je się ponadczasowym designem. Pod-
grzewacz wody Velis Plus jest kompak-
towy, zaprojektowany przez Umberto 
Palermo, słynnego włoskiego projek-
tanta przemysłowego, ma trwałą obu-
dowę w kolorze stali szczotkowanej,  
z wyświetlaczem LED, a sam podgrze-
wacz jest bardzo funkcjonalny, ponie-
waż można zainstalować go w pionie, 
jak i w poziomie, a jego głębokość to 
jedynie 27 cm.
Pojemność zasobnika: 50, 80 i 100 l.
Maksymalna temperatura robocza: 
80°C.
Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar.
Moc: 1,5 kW.

ariston

Podgrzewacz wody Velis Plus
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