
B L O K  T E M A T Y C Z N Y
Jaki rozdzielacz do podłogówki, jaki do c.o.,  

a jaki do chłodzenia? / 29
Prezentacje: KAN / 34 ROTh / 35 PuRMO / 37 

W numerze:

A K T u A L N O Ś C I  / 2, 38, 47, 53, 57
Promocja Jesienna WILO / 9
INSTALACJE ON TOuR dobiegły końca / 58
Konferencja finałowa Geberit On Tour 2015 / 59

P O R A D Y
Wpływ ogrzewania podłogowego na koszty ogrzewania domu / 10
Czy warto wymienić kocioł gazowy na pompę ciepła? / 12

A R T Y K u Ł Y  T E C h N I C Z N E
Systemy odprowadzania spalin z kotłów na paliwa stałe / 13
Vitocal 060-A – do przygotowania c.w.u. / 24
Wodomierze mieszkaniowe – przykładowe modele / 25
System Logavent hRV2 marki Buderus / 28
Reduktory ciśnienia hERZ 2682 – nowość w ofercie / 39
Kierunki rozwoju i trendy w technologiach grzewczych / 40
hAVACO – kompleksowa oferta produktów do wentylacji / 42
Wielkość GPWC w zależności od spełnianej podstawowej funkcji / 43
Nowości w ofercie Immergas / 46
SOFTEO – domowe urządzenie do zmiękczania wody / 48
Systemy regulacji ciepła Wolf / 49
Odpływ Advantix Vario – teraz również ścienny / 50

Niedźwiedź Condens / 51
Węzeł cieplny DSE Flex / 52
Ogrzewanie obiektów pompą ciepła bezpośredniego działania / 54

P R O D u K T Y  / 60

W Y W I A D
hERZ – od 25 lat na polskim rynku instalacyjnym / 8

e - c z a s o p i s m o  i n s t a l a c y j n e

r
e

k
l

a
m

a

09
2015

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

B L O K  T E M A T Y C Z N Y
Jak zapobiega się stagnacji kolektorów 

słonecznych? / 16
Prezentacje: hEWALEX / 20 COSMOSuN / 22

http://www.purmo.pl


a k t u a l n o ś c i
2s t r.0 9 / 2 0 1 5

Roth Polska prezentuje nową, bardziej funkcjonalną stro-
nę internetową www.roth-polska.com/pl/. Nowa strona to 
nie tylko całkowicie zmieniona szata graficzna, ale przede 
wszystkim ulepszona struktura, dzięki której dostęp do 
informacji o produktach jest szybszy i pełniejszy. Zmia-
na designu to doskonała okazja do lepszego zaprezen-
towania nie tylko produktów, ale także całej organizacji. 

Strona została podzielona na cztery przejrzyste sekcje: 
Firma, Produkty, Partnerzy, News. Sekcja Firma skupia 
się na wszystkich najważniejszych aspektach związanych 
z Roth-Polska – historii, ofertach pracy, informacjach  
o koncernie. Sekcja Produkty to zestawienie wszyst-
kich produktów znajdujących się w ofercie firmy. Strona 
umożliwia także pobieranie ulotek, atestów, cenników.

Nowa strona internetowa Roth

Pamiętaj: RENEXPO® Poland – 22-24 września 

Targi RENEXPO odbędą się w daniach 22-24 września br. w godz. 8:00-17:00 w Warszawie. Wstęp dla zwiedzają-
cych jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji oraz program RENEXPO® Poland znajduje się 
na stronie: www.renexpo-warsaw.com.

Jeszcze 2 pikniki Onninen – Tour the Mustang 

Ford Mustang to samochód kultowy, który skradł serce hollywood. Mogliśmy go podziwiać u boku takich gwiazd 
jak Steve McQueen oraz Sean Connery. Nic dziwnego, że nadeszła pora na debiut w Onninen. Od jakiegoś czasu 
na „srebrnych ekranach” w oddziałach można podziwiać zapowiedź pikników w ramach akcji Tour the Mustang.
Oddział Onninen we Wrocławiu mieszczący się na ul. Kobierzyckiej 18, w dniu 4 września zamienił się w swoisty 
róg obfitości dla miłośników motoryzacji. Goście, którzy pojawili się w oddziale mogli napawać wzrok pięknem ta-
kich samochodów, jak Starfire SX z 1978 
czy Duster z 1971 roku. Natomiast szczę-
śliwcy, wyróżniający się unikalną wiedzą 
o partnerach Gold i Silver Odjechanej lo-
terii, zasmakowali jazdy za kierownicą To-
ronado z 1966 roku. Te liczne atrakcje nie 
zdołały jednak przyćmić gwiazdy spotka-
nia Mustanga Eleanor z 1967 roku.
Jeszcze 2 szanse na spotkanie Mustanga:
•	02.10.2015	w	Lublinie	
ul. Antoniny Grygowej 32
•	09.10.2015	w	Gliwicach	
ul. Dojazdowa 11
Więcej

Grupa SBS bezpłatnie oferuje profesjonalny program doboru ogrze-
wania Keller SDG 2.1.
Keller SDG 2.1 to prosty w obsłudze program zawierający m.in.:
•	przykłady	doboru	grzejników	płytowych	i	aluminiowych,
•	przykłady	doboru	ogrzewania	podłogowego,
•	możliwość	doboru	ogrzewania	z	uwzględnieniem	informacji	o	po-
mieszczeniach,
•	arkusze	kosztorysów,
•	cenniki	oraz	dane	katalogowe	produktów	marek	Keller	i	Nanopanel.
Aby otrzymać płytę z programem doboru Keller SDG 2.1 wystarczy 
wysłać mail na marketing@grupa-sbs.pl z informacją o liczbie po-
trzebnych płyt oraz danymi do ich wysyłki. Liczba płyt z programem 
Keller SDG 2.1 jest ograniczona – decyduje kolejność.

Odbierz Program KELLER SDG 2.1.

http://www.instalreporter.pl
http://onninen.pl/mustang


0 9 / 2 0 1 5

Zapraszamy do udziału w XI edycji, dwusemestralnych 
studiów podyplomowych pt. Systemy oddymiania bu-
dynków wentylacja pożarowa” organizowanych przez 
Politechnikę Warszawską. Rozpoczynające się w paź-
dzierniku 2015 roku na wydziale Inżynierii Środowiska 
PW studium, adresowane jest do kadry inżynierskiej firm 
projektowych i budowlanych, rzeczoznawców, przed-
siębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony prze-
ciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się 
projektowaniem, modernizacją i dystrybucją systemów 
wentylacji i klimatyzacji. 
Dzięki uczestnictwu w zajęcia audytoryjnych, projekto-
wych i laboratoryjnych słuchacze będą mogli rozszerzyć 
i uzupełnić najbardziej aktualną wiedzę teoretyczną oraz 
praktyczną, niezbędnej przy projektowaniu oraz wery-
fikacji projektów, budowie, eksploatacji, a także wyko-
naniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania 
obiektów budowlanych różnego typu. Prowadzone w for-
mie wykładów, ćwiczeń i laboratorium zajęcia oprócz za-
gadnień wentylacji pożarowej dotyczą również podstaw 
prawnych funkcjonowania systemów bezpieczeństwa 
pożarowego, instalacji tryskaczowych, detekcji pożaru, 

symulacji kompute-
rowych itd. 
Wśród wykładowców 
studium znajdują się 
pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej, ITB; KG PSP; rzeczoznaw-
cy SITP; m.in.: Dariusz Ratajczak, Marzena Półka; Piotr 
Głąbski, Jerzy Ciszewski, Jacek Świetnicki; Małgorzata 
Sawczuk; Łukasz Ostapiuk; Paweł Wróbel; Dorota Brze-
zińska; Tomasz Burdzy i inni. 
Na zakończenie studium uczestnik otrzyma wydany 
przez Politechnikę Warszawską dyplom ukończenia 
zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów RP.
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. 22 234 75 
97 lub kierownika studium Grzegorza Kubickiego e-ma-
il: grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl, a także na stronie in-
ternetowej Wydziału Inżynierii Środowiska:
www.is.pw.edu.pl (studia podyplomowe).

„Systemy oddymiania budynków 
– wentylacja pożarowa”

PZITS zaprasza na kurs jesień 2015 – przygotowujący do eg-
zaminu na uprawnienia budowlane prowadzony przez wy-
bitnych specjalistów – rzeczoznawców budowlanych, wykła-
dowców wyższych uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej  
w terminach: I termin: 3, 4, 9, 10, 11 października 2015 r.; II 
termin: 17, 18, 23, 24, 25 października 2015 r. Dodatkowo je-
den dzień 7 lub 8 listopada 2015 r. Zajęcia odbywać się będą  

w siedzibie MOIIB, przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie. Koszt 
kursu 1450 zł + 23% VAT. Cena obejmuje: materiały szkole-
niowe, przykładowe pytania testowe, akty prawne, catering 
(obiad, kawa, herbata, ciastka). Informacje dodatkowe: PZITB 
O/W tel. 22 827 25 76, e-mail: uprawnienia@pzitb.com.pl;  
MOIIB tel. 22 300 05 75, e-mail: maz@piib.org.pl
Formularz zapisu do pobrania TUTAJ

Kursy na uprawnienia budowlane
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http://www.instalreporter.pl
http://www.maz.piib.org.pl/images/szkolenia/Kurs/formularz_zapisu.docx
http://www.dabpumps.com/
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www.bshtechnik.pl
www.trox.pl

TROX Austria GmbH
Oddział w Polsce | ul. Techniczna 2 
05-500 Piaseczno | tel.: 22/717 14 70 
fax: 22/717 14 72 w.55 | trox@trox.pl

BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13 | Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno | tel.: 22/737 18 58
fax: 22/737 18 59 | biuro@bshtechnik.pl
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Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła jest istot-
ny z punktu widzenia całej gospodarki. Obowiązujące w Polsce regulacje nieste-
ty nie wspierają produkcji ciepła z OZE ze źródeł rozproszonych. Sytuacja ta już 
wkrótce może się zmienić, za sprawą oddolnej inicjatywy stworzenia „Krajowe-
go Planu Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 r.”. 
Konsorcjum obejmujące 14 firm i organizacji zleciło wykonanie analizy za którą 
odpowiedzialny jest Instytut Energetyki Odnawialnej. Konsorcjum współpracuje  
z wieloma instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami  
z obszaru efektywności energetycznej, np. z  Instytutem Ekonomiki Środowiska 
i Krajową Agencją Poszanowania Energii. Prace nad dokumentem trwają już od 
czerwca,  prezentacja wyników i rekomendacji odbędzie się w listopadzie br.  
Obszar opracowania obejmie technologie i urządzenia takie, jak: kolektory słoneczne, 
kotły na biomasę, pompy ciepła, geotermia płytka, systemy kogeneracyjne na biopły-
ny, magazyny ciepła oraz technologie hybrydowe OZE (w obszarze nowych budynków 
fotowoltaika i pompy ciepła, w obszarze starszych budynków, hybrydowe pompy cie-
pła, kolektory słoneczne i automatyczne kotły na biomasę oraz magazyny ciepła  itp.). 
Opracowanie ma dotyczyć budynków mieszkalnych i zabudowy poza obszarem dzia-
łania sieci ciepłowniczych, ale też współpracujących z siecią ciepłowniczą, jak np. ko-
lektory słoneczne. W ramach opracowania w szczególności zostaną uwzględnione ob-
szary aplikacji źródeł ciepła z OZE służące ograniczaniu niskiej emisji. 
Zgodnie z zapowiedziami Konsorcjum projektu, raport zostanie skonsultowany  
z całym sektorem OZE i przedstawicielami rządu i administracji. Ponadto do pro-
cesu konsultacji przygotowywanego dokumentu zostały zaproszone m.in. Woje-
wódzkie urzędy Marszałkowskie. Pomysł stworzenia „Krajowego Planu Rozwoju 
Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030r” spotkał się z pozy-
tywnym przyjęciem i sporym zainteresowaniem. Kilka Wojewódzkich urzędów Mar-
szałkowskich wyraziło już chęć współpracy w zakresie konsultacji opracowania, 
podkreślając jego rolę i konieczność wdrożenia efektywnych i wydajnych instru-
mentów wsparcia dla rozwoju energetyki odnawialnej. Po konsultacjach „Krajowy 
Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 r.” zosta-
nie przekazany do wykorzystania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz  ministerstw i urzędów odpowiedzianych za kształto-
wanie przepisów i systemów wsparcia OZE oraz do zarządów województw, które 
dysponują instrumentami prawnymi i ekonomcznymi na rzecz upowszechnienia 
szerokiego wykorzystania ciepła z OZE.
Źródło: PORT PC  

Pozytywny odbiór zapowiedzi 
mapy drogowej ciepła z OZE

Wavin – kalkulator doboru 

Na stronie firmy Wavin pojawił się kalkulator doboru ogrzewania 
ściennego WW-10. Kalkulator pozwala obliczyć zapotrzebowanie 
na ciepło we wskazanych pomieszczeniach, a następnie na tej pod-
stawie dobiera elementy systemu WW-10 dla wskazanych pomieszczeń. Wystarczy kilka podstawowych informacji, takich jak: typ kotła oraz rodzaj bu-
dynku (pasywny, niskoenergetyczny, itp.), rodzaj i powierzchnia pomieszczenia, powierzchnia poszczególnych ścian pomieszczenia i gotowe. W efek-
cie użytkownik otrzymuje gotowe do wydruku zestawienie elementów systemu WW-10 niezbędnych do kompletnej instalacji. 
Przejdź do kalkulatora WW-10 

http://www.instalreporter.pl
http://www.bshtechnik.pl
http://wavin.home.pl/kalkulatory/ww-10/
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Seria alterra 
Nowa generacja gruntowych
pomp ciepła alpha innotec

 

 b

 5 lat gwarancji w standardzie!

ardzo ciche 
dostępne modele z regulacją mocy
nowoczesny design i wysokiej jakości materiały
wysoka wydajność urządzeń
COP nawet 5,09 przy B0/W35

 

Sprawdź szczegóły >

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

seria SWC
kompaktowa

seria SW
podstawowa

seria WZS
dla wymagających

Nadzwyczajny Zjazd PO IIB

Dnia 20 sierpnia odbył się II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy PO IIB. Celem 
Zjazdu było przedyskutowane i uchwalenie zmodernizowanej wersji sta-
tutu, najważniejszego dokumentu decydującego o rozstrzygnięciach 
wszelkich spraw występujących w Izbie Krajowej i w Izbach Okręgo-
wych. W obecności 167 delegatów stanowiących 83,1% ogółu delega-
tów, 94,4% z nich głosowało za przyjęciem przygotowanej propozycji. 
uzgodnienie wszelkich wątpliwości przed Zjazdem jest niewątpliwym 
sukcesem organizacji samorządowej, świadczącym o wewnętrznej 
umiejętności dochodzenia do konsensusu między organizacyjnymi jed-

nostkami, na czele z Krajowymi Organami Samorządu Zawodowego. 
Nowy Statut rozstrzyga ostatecznie zagadnienia nazewnictwa, proce-
dur wyborczych, kadencyjności, funkcji we władzach, spraw majątko-
wych oraz porządkuje ostatecznie wiele spraw proceduralnych. War-
to zwrócić uwagę, że od 20 sierpnia br. organizacja jest Samorządem 
Zawodowym Inżynierów Budownictwa, a Polska Izba Inżynierów Bu-
downictwa – jako Izba Krajowa, stanowi drugą instancję, we wszystkich 
sprawach wymagających rozstrzygnięcia. Nadzwyczajny Zjazd uchwa-
lił również wszystkie regulaminy, uwzględniające zmiany statutowe.

Spotkania dla partnerów Buderus

Buderus zaprasza obecnych i potencjalnych partnerów handlowych na Jesien-
ne Spotkania Informacyjne, które odbędą się w kilkunastu polskich miastach we 
wrześniu i październiku. Kluczowym tematem konferencji będzie prezentacja pla-
nów oraz konkretnych działań zmierzających do dalszego rozwoju i wzmacniania 
wizerunku marki w sektorze premium. Spotkania skierowane są do wszystkich Au-
toryzowanych Partnerów handlowych Buderus, a także do firm niezwiązanych do 
tej pory z marką. Będą one okazją do poszerzenia wiedzy na temat nowości pro-
duktowych, zapoznania się z nową Dyrektywą ErP oraz działaniami marki na rynku 
inwestycyjnym i komercyjnym. Zaprezentowane zostaną również działania serwi-
sowe oraz reklamowe, a także oferta szkoleń. Każdy Autoryzowany Partner han-
dlowy uczestniczący w spotkaniu otrzyma Certyfikat Autoryzacji oraz atrakcyjny 
upominek. Będzie miał także możliwość skorzystania ze specjalnej promocji ce-
nowej ważnej tylko podczas spotkania. Dodatkowo uczestnicy będą mieli szansę 
zdobyć wartościowe nagrody rzeczowe. Spotkania odbędą się w dwunastu mia-
stach. udział w nich jest bezpłatny. Aktualni Partnerzy handlowi marki Buderus zo-
staną zaproszeni na nie telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej. Zgłoszenia od firm zainteresowanych współpracą będą przyjmowane przez 
Oddziały Buderus, których lista dostępna jest na stronie www.buderus.pl.
Harmonogram spotkań: 21.09 – Szczecin; 23.09 – Lublin; 23.09 Poznań; 24.09 – 
Rzeszów, Warszawa; 25.09 Łódź, 06.10 Białystok, Gdańsk, Katowice; 7.10 Kraków; 
8.10 Olsztyn, Wrocław.
Rejestracja uczestników spotkań rozpocznie się o godzinie 12.00. Część oficjalna 
potrwa od 13.00 do 18.00.
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Największe w Polsce spotkanie branżowe FORUM WENTYLACJA – SALON  
KLIMATYZACJA 2016, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Polska Wenty-
lacja odbędzie się w dniach 1-2 marca 2016 r. w Warszawie.
Międzynarodowe targi techniki wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej to spe-
cjalistyczna wystawa połączona z dwudniowym cyklem merytorycznych semina-
riów, w której udział biorą producenci, dystrybutorzy, projektanci, instalatorzy, 
użytkownicy instalacji, inwestorzy i firmy wykonawcze, architekci.

http://www.instalreporter.pl
http://alterra.promocjepompy.pl/index.html
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Marka Vaillant nagrodzona została prestiżowym Znakiem 
Jakości dla Pomp Ciepła EhPA-Q. Znak ten koordynowa-
ny jest przez komitet ds. znaku jakości powołany przez 
Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EhPA). Organi-
zacja zapewnia wspólną dla całej Europy standaryzację, 
rozwija zasady, przepisy i wymagania dotyczące tego ro-
dzaju urządzeń. Składa się ona z członków narodowych 
komitetów oraz reprezentantów z ośrodków badawczych 
uprawnionych do przeprowadzania badań pomp ciepła. 
W Polsce za certyfikację urządzeń znakiem EhPA-Q od-
powiedzialna jest Komisja ds. znaku jakości ustanowio-
na przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła (PORT PC). Oznaczenie pompy ciepła (lub typosze-
regu pomp ciepła) znakiem jakości EhPA-Q potwierdza, 
że spełnia ona wysokie wymagania postawione przez 
EhPA. Testy urządzeń wykonywane są w niezależnych 
ośrodkach badawczych, akredytowanych zgodnie z nor-
mą ISO 17025 i certyfikowanych przez EhPA.
W zakres stawianych wymagań wchodzą m.in.:
•	zgodność	wszystkich	głównych	komponentów	z	wy-
maganiami krajowymi (oznakowanie CE)

•	minimalny	poziom	efektywności	(COP),	wyznaczony	 
w wyniku badań w jednym z ośrodków testowych akre-
dytowanych zgodnie z ISO 17025: solanka/woda B0/W35 
– 4,30, woda/woda W10/W35 – 5,10, powietrze/woda 
A2/W35 – 3,10, bezpośrednie odparowanie w gruncie/
woda E4/W35 – 4,30
•	deklaracja	poziomu	hałasu	zgodnie	z	normą	EN	12102
•	zapewnienie	sieci	dystrybucji,	planowania,	serwisu	oraz	do-
kumentacji w języku kraju, w którym przyznawany jest znak
•	zapewnienie	wysokiej	jakości	sieci	obsługi	serwisowej	
gwarantującej czas reakcji do 24 godzin od momentu 
wystąpienia usterki lub zgło-
szenia jej przez klienta
•	 zapewnienie	 minimum	
24-miesięcznej gwarancji 
na urządzenie oraz zapew-
nienie dostępności części za-
miennych przez okres co naj-
mniej 10 lat – licząc od daty 
zakupu
www.portpc.pl 

Znak Jakości EHPA-Q przyznany marce Vaillant

Za zakup produktów honeywell: Thera-100, Thera-20, 
Thera-3, Thera-4 classic, Thera-4 design, Thera-200 de-
sign, hR90, hR92, zestawu regulacyjnego do grzejników 
VT 3096, zestawu regulacyjnego do grzejników VTL 320  
o wartości 2000 zł netto instalator otrzyma jedną z trzech 

gier planszowych (Kalambury, de lux Kolejka, Scrabble).
Promocja trwa od 1 września 2015 roku do 30 listopada 
2015 roku lub do wyczerpania zapasu nagród.

Aby wziąć udział w promocji należy między 1 września 
2015 a 30 listopada 2015 r. dokonać zakupu produktów 
honeywell o wartości co najmniej 2000 zł netto obję-
tych promocją, a następnie do 5 grudnia 2015 r. prze-
słać potwierdzenie zakupu w formie skanu, zdjęcia lub 
kopii faktur/y VAT:
•	na	adres	e-mail:	marketingpoland@honeywell.com,
•	mms-em	na	numer	telefonu:	511	800059,
•	listem	poleconym	na	adres:	Honeywell	Sp.	z	o.o.,	
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, z dopiskiem 
„Promocja – Odbieraj gry planszowe”.
Należy podać również adres wysyłki nagrody i adres  
e-mail bądź numer telefonu.
Zakupy mogą się sumować. Jeden uczestnik może otrzy-
mać maksymalnie 3 nagrody. O otrzymaniu nagrody de-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Wygraj gwarantowany prezent: rękawice instalatora wzmac-
niane skórą licową. Aby nagroda trafiła w Twoje ręce wystar-
czy wykonać 3 proste kroki:
•	Wejść	na	stronę	www.20lat.gebo.com.pl
•	Odpowiedzieć	na	pytanie	konkursowe:	Jaki	produkt	Twoim	
zdaniem Gebo powinno wprowadzić do oferty?
•	Wypełnić	krótki	formularz	kontaktowy
Rękawice trafią w Twoje ręce w ciągu 30 dni od wysłania 
zgłoszenia.

Wrześniowy konkurs Gebo dla instalatorów 

Promocja Honeywell dla instalatorów  
– odbieraj gry planszowe 

http://www.instalreporter.pl
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20 lat minęło... Jubileusz Schiedel

uroczysty jubileusz z okazji 20-le-
cia Schiedel Sp. z o.o. odbył się dnia 
19 sierpnia 2015 w siedzibie firmy  
w Opolu. Na jubileusz licznie przy-
byli pracownicy i zaproszeni goście, 
wśród nich przedstawiciele władz, 
biznesu, organizacji społecznych, 
dyplomacji oraz przyjaciele firmy.
Gości powitał Prezes Schiedel Sp.  
z o.o. dr Rudolf Kania, wraz z preze-
sem Schiedel International dr. Fran-
kiem herrmannem. Przybyli goście 
złożyli gratulacje i wyrazy uznania 
dla dotychczasowego dorobku, do-
konań technicznych oraz sukcesów 
ekonomicznych firmy na ręce prezesa Kani podkreślając, że jubileusz jest historycznie unikalnym wydarzeniem. 
Fakty potwierdzają wiodącą pozycję firmy na rynku polskim i międzynarodowym, a produkcja obu zakładów  
w Opolu i Lubiczu zmieniła i zmodernizowała na trwałe polskie budownictwo mieszkaniowe. uroczystość prze-
biegała w miłej atmosferze, nie brakowało wspomnień i życzeń kolejnych sukcesów...

Szkolenia Mitsubishi

Od końca sierpnia 2015 ruszył nowy sezon szkoleń 
prowadzonych w Centrum Szkoleniowym Mitsubishi 
Electric (Living Environment Systems) w Warszawie.  
Szkolenia obejmują tematykę z dziedziny klimatyza-
cji, wentylacji i ogrzewnictwa i dotyczą całej gamy 
produktów i rozwiązań oferowanych przez Mitsubishi 
Electric w Polsce. uczestnicy po zakończeniu szkole-
nia, w zależności od jego rodzaju otrzymują certyfikat 
bądź dyplom. Szkolenia prowadzone przez dział tech-
niczno-szkoleniowy dotyczą budowy, zasad działania 
oraz sposobu uruchamiania systemów klimatyzacyj-
nych oraz grzewczych. Poszczególne rodzaje szkoleń 
dedykowane są systemom klimatyzacyjnym: Serii M, 
dedykowanej do mieszkań, małych biur oraz obiek-
tów usługowych; serii Mr. Slim, przeznaczonej do pracy  

w obiektach komercyjnych oraz serii City Multi, w któ-
rej skład wchodzą duże, wysoce wydajne, przeznaczo-
ne do wymagających budynków systemy VRF. Sezon 
szkoleniowy rozpoczyna seria spotkań dedykowana 
pompom ciepła powietrze-woda Ecodan. Pozosta-
łe szkolenia dotyczyć będą także automatyki do ste-
rowania systemami VRF, jak również rekuperacji, czy-
li urządzeń Lossnay.
Szkolenia prowadzone są w Centrum Szkoleniowym  
Mitsubishi Electric (LES) w Warszawie, przy ul. Łopuszań-
skiej 38C, gdzie swoją polską siedzibę ma firma. Na ży-
czenie partnerów, szkolenia będą także prowadzone  
w wybranych miastach Polski.
Zapisy na szkolenia przyjmowane są pod adresem: 
szkolenia-mitsubishi-les@mpl.mee.com

Firma Nibe-Biawar uruchomiła promocję gruntowych 
pomp ciepła NIBE, pod hasłem 15 lat pomp ciepła NIBE 
w Polsce. W ramach promocji oferuje bezpłatnie 7-letnią 
gwarancję na wybrane modele gruntowych pomp cie-
pła NIBE. Promocja trwa od 01.09.2015 r. do 29.02.2016 r. 
lub do wyczerpania zapasów urządzeń objętych promo-
cją. Promocja przeznaczona jest dla użytkowników, któ-
rzy dokonają zakupu pompy ciepła, za pośrednictwem 
wybranej firmy instalacyjnej lub dystrybutora. W ramach 
promocji NIBE-BIAWAR oferuje bezpłatnie, 7-letnią gwa-
rancję na gruntowe pompy ciepła NIBE serii: NIBE F1145, 
NIBE F1145 PC, NIBE F1245, NIBE F1245 PC, NIBE F1155, 
NIBE F1255, NIBE F1155 PC, NIBE F1255 PC, NIBE F1345, 

sprzedane przez NIBE-BIAWAR po dniu 01.09.2015 r. i wy-
posażone w indywidualnie numerowany Kupon Promo-
cyjny. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami NIBE-
-BIAWAR. Na 7-letni okres gwarancji składa się 2-letnia 
Gwarancja Podstawowa oraz 5-letnia Gwarancja Do-
datkowa, której koszt pokrywa firma NIBE-BIAWAR. Kar-
ta Gwarancji Podstawowej (2 lata) i Kupon Promocyjny, 
będzie dostarczany klientowi wraz z urządzeniem. Karta 
Gwarancji Dodatkowej (5 lat) będzie przesyłana pocztą 
na adres użytkownika, po odesłaniu przez użytkownika 
wypełnionego Kuponu Promocyjnego, Karty Rejestracyj-
nej i Protokołu Pierwszego uruchomienia.
Ulotka 15 lat pomp ciepła NIBE w Polsce

15 lat pomp ciepła NIBE w Polsce

Zaczynamy z pompą! – promocja Mitsubishi Electric

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego firma Mitsubi-
shi Electric uruchomiła promocję dedykowaną pompom 
ciepła Ecodan – „Zaczynamy z pompą!”. Promocja trwa 
do końca grudnia 2015 r. Promocja skierowana jest do 
wszystkich partnerów Mitsubishi Electric oraz firm pla-
nujących rozpoczęcie współpracy z Mitsubishi Electric. 
Promocja dotyczy zakupu zestawów i/lub agregatów 
pomp ciepła powietrze-woda ECODAN – Zubadan In-
verter, Power Inverter i Eco Inverter. Ceny wszystkich ob-
jętych promocją urządzeń obniżone zostają o 10%. Do-
datkowo, w ramach promocji do każdego co trzeciego 
zakupionego zestawu i/lub agregatu pomp ciepła ECO-
DAN Mitsubishi Electric dodaje za 1 euro walizkę serwi-
sową ECODAN o wartości 1500 euro.
Szczegółowe informacje na temat urządzeń objętych 
promocją oraz regulamin promocji można uzyskać  
u reprezentantów Mitsubishi Electric.

http://www.instalreporter.pl
http://www.biawar.com.pl/component/rsfiles/pobierz-plik/pliki?path=niewidoczne%2Bw%2Bmaterialach%2Bdo%2Bpobrania%252FUlotka%2Binformacyjna_15%2Blat%2Bpomp%2Bciepa%2BNIBE%2Bw%2BPolsce%2B-Wersja2.pdf&Itemid=424
http://www.mitsubishi-les.com/pl/kontakt.html
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z najlepszych tego dowodów jest ponad 6 milionów 
sprzedanych termostatów. 
 W chwili obecnej sieć ponad 200 autoryzowanych 
partnerów handlowych umożliwia łatwy dostęp do 
produktów marki hERZ na terenie całej Polski. Spół-
ka hERZ zapewnia swoim klientom specjalistyczne 
doradztwo techniczne, przy ścisłej współpracy kil-
kuset biur projektowych. Wykonawcy posiadający 
autoryzację firmy oraz instalatorzy zrzeszeni w pro-
gramie partnerskim hERZ KDF+ gwarantują profe-
sjonalne wykonawstwo instalacji z zastosowaniem 
produktów oznaczonych symbolem serca. 
W zakładzie produkcyjnym w Wieliczce ponad 300 osób  
zatrudnionych jest przy montażu zaworów termosta-
tycznych, zaworów powrotnych, zaworów podpiono-
wych Strömax, zaworów kołnierzowych, rozdzielaczy 
do ogrzewania podłogowego, złączek zaprasowywa-
nych i skręcanych oraz napędów ręcznych. W Wie-
liczce są również spawane i montowane nowocze-
sne kotły na biomasę.
W 2008 roku zakończona została budowa kolejnej hali 
produkcyjnej i dzięki tej inwestycji firma hERZ dołączy-
ła do grona największych firm branży instalacyjnej, któ-
rych produkty sygnowane są znakiem made in Poland. 

Armatura HERZ w obiektach 
referencyjnych w Polsce…

W Polsce, w armaturę marki hERZ wyposażonych 
jest szereg budynków użyteczności publicznej, obiek-
tów komercyjnych, domów jednorodzinnych oraz 
mieszkań. Do najbardziej prestiżowych budowli,  
w których pracują instalacje ze znakiem serca nale-
żą m.in.: Zamek Królewski na Wawelu, teatr im. Ju-
liusza Słowackiego w Krakowie, Pałac Prymasowski  
w Warszawie, uniwersytet Jagielloński, Muzeum Sztu-
ki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, hote-
le Mariott i Bristol w Warszawie oraz Centrum JPII  
w Łagiewnikach.  

  Austriacki koncern hERZ Armaturen Gmbh 
to jeden z najważniejszych producentów armatury 
grzewczej i instalacyjnej, zatrudniający ponad 2000 
pracowników w wyłącznie europejskich zakładach 
produkcyjnych (Austria, Słowenia, Polska, Serbia,  
Rumunia i Włochy). Centralną pozycję w ofercie firmy 

zajmują zawory termostatyczne we wszelkich możli-
wych wariantach i kształtach. Każdy z oferowanych 
wyrobów objęty jest 5-letnim okresem gwarancyjnym,  
a nieustanne działania mające na celu zapewnienie 
najwyższej jakości potwierdza certyfikat ISO 9001.
hERZ jest równocześnie jednym z najważniejszych 
europejskich dostawców ekologicznych rozwiązań  
w zakresie pozyskiwania energii. Założona w 1983 
roku firma hERZ Energietechnik dostarcza nowocze-
sne, wydajne, tanie w eksploatacji i przyjazne środo-
wisku źródła ciepła – bezobsługowe kotły na bioma-
sę oraz pompy ciepła. 

HERZ w Polsce

Od 25 lat firma hERZ wprowadza na rynek polski 
szeroki asortyment nowoczesnej armatury regula-
cyjnej, zapewniającej racjonalne, a więc oszczęd-
ne gospodarowanie energią. Armatura ze znakiem 
serca w pełni sprawdziła się i nadal sprawdza  
w polskich warunkach eksploatacyjnych – jednym  

HERZ – od 25 lat na polskim rynku instalacyjnym

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze 
należy do absolutnej czołówki firm w pol-
skiej branży instalacyjnej. W bieżącym roku 
mija 25 lat od momentu zarejestrowania  
w Krakowie spółki HERZ Armatura i Systemy 
Grzewcze – polskiej filii austriackiej grupy 
HERZ Armaturen GmbH. 

Ostanie ćwierć wieku to okres dy-
namicznego rozwoju firmy – w roku 
2000 w Wieliczce została oddana do 
użytku nowoczesna centrala spółki 

HERZ Armatura  
i Systemy Grzewcze, 
a w roku 2004  
w Wieliczce rozpo-
częła się produkcja 
armatury regulacyj-
nej oraz urządzeń  
z zakresu odnawial-
nych źródeł energii.

http://www.instalreporter.pl
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  Na jesień bieżącego roku firma Wilo przygo-
towała ciekawą promocję dedykowaną szczegól-
nie instalatorom. Dlaczego instalatorom? Ponieważ 
to właśnie oni ze względu na specyfikę swojej pra-
cy będą najbardziej zainteresowani zakupem zesta-
wów pomp w dobrej cenie, a także przewidzianymi 
w promocji nagrodami – funkcjonalnymi torbami 
na narzędzia, tak bardzo przydatnymi na budowie 
czy podczas prac serwisowych. Taka praktyczna, 
mocna torba w 3 wielkościach sprawdzi się nie tylko  
w pracy, ale i w życiu codziennym, czy podróży. Moż-
na w niej nosić narzędzia, ale też telefon czy klucze. 

Jak skorzystać z promocji i otrzymać prezent? 
Należy zakupić jeden z dwóch pakietów:

• Pakiet „Domek 1-4”, na który składają się: 
- 2 sztuki pomp Wilo-Yonos PICO 25/1-4 z unikalnym 
systemem odpowietrzania, 
- 1 pompa Wilo-Star-Z NOVA A z zaworem zwrotnym 
i odcinającym zaworem kulowym, 
- 1 prezent gwarantowany oznaczony na opakowaniu;
• Pakiet „Domek 1-6”, na który składają się: 
- 2 sztuki pomp Wilo-Yonos PICO 25/1-6 z unikalnym 
systemem odpowietrzania, 
- 1 pompa Wilo-Star-Z NOVA A z zaworem zwrotnym 
i odcinającym zaworem kulowym, 
- 1 prezent gwarantowany oznaczony na opakowaniu.
Promocja trwa od 3 sierpnia 2015 r. do wyczer-
pania zapasów pakietów promocyjnych. 
Więcej na www.promocjawilo.pl 

Promocja Jesienna WILO 
Pompy Wilo w zestawach z prezentem gwarantowanym w atrakcyjnej cenie pakietowej!

Prezenty/torby występują w 3 różnych 
rodzajach 

Wariant umieszczony w pakiecie jest oznaczony 
na opakowaniu. Prezent stanowi torba bez wy-
posażenia.
 
Funkcjonalna torba z 8 kieszeniami
•	wymiary:	wys:	18	cm,	szer.	23	cm
•	regulowany	pasek	75-150	cm
•	uchwyt	do	ręki
Funkcjonalna torba sprawdzi się zarówno do pra-
cy, jak i w podróży. Idealna na podręczne narzę-
dzia, dokumenty, telefon, klucze. Dzięki uchwy-
towi do ręki można również wykorzystać jako 
kosmetyczkę.

Poręczna listonoszka z 6 kieszeniami
•	wymiary:	wys.	18	cm,	szer.	15	cm
•	odpinany,	regulowany	pasek	70-140	cm

•	możliwość	zamocowania	do	paska	przy	spod- 
niach
•	uchwyt	do	ręki
Listonoszka przeznaczona na ramię lub do nosze-
nia w pasie, świetnie sprawdzi się w każdej sytu-
acji – w pracy, podróży, na wycieczce, zakupach. 
Doskonała na podręczne dokumenty, pieniądze, 
karty kredytowe, okulary czy klucze.

Pojemna saszetka z 5 kieszeniami (nerka)
•	regulowany	pasek	(max.	122	cm)
•	wymiary	wys.	12	cm,	szer.	20	cm
Nerka jest przeznaczona do noszenia w pasie, 
można ją też przewiesić przez siebie. Nie krępu-
je ruchów, pozostawiając swobodę dłoniom, co 
przydaje się w pracy, na zakupach, podczas foto-
grafowania, spaceru z dzieckiem lub psem.

Pakiet „Domek 1-4” Pakiet „Domek 1-6

http://www.instalreporter.pl
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Dlaczego w promocji znalazły się właśnie pompy 
Wilo-Yonos PICO? Na czym polega ich przewaga 
nad urządzeniami z tej samej kategorii?

Podczas wyboru pompy do standardowych zastoso-
wań warto sprawdzić, czy została ona wyposażona  
w poniższe funkcje charakterystyczne dla Wilo-Yonos 
PICO. Pozwolą one na uniknięcie niepotrzebnych 
wizyt serwisowych podczas eksploatacji systemu. 

Pompy Yonos PICO są wyposażone w:
- funkcję automatycznego zachowania ustawionych pa-
rametrów pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci;
- funkcję automatycznego odpowietrzania pompy;
- funkcję odblokowania wirnika po przestoju;
- wyświetlacz z informacją o kodach awarii.

Więcej o pompie Wilo Yonos Pico
- na stronie www.wilo.pl
- w artykułach zamieszczonych w InstalReporterze:
•	pobierz artykuł z numeru 4/2012 
•	pobierz artykuł z numeru 11/2013  

Ogrzewanie podłogowe zapewnia równomierne 
oddawanie ciepła, dzięki dużej powierzchni robo-
czej. Temperatura pomieszczenia może być wsku-
tek tego obniżana o około 1÷2°C, w porównaniu do 
tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego, gdyż tzw. 
temperatura odczuwalna będzie porównywalna. 
Wynika to z faktu, że ogrzewanie podłogowe od-
daje ciepło w znacznym stopniu poprzez promie-

niowanie cieplne na dużej powierzchni. Obniżenie 
temperatury pomieszczenia o 1°C przynosi o oko-
ło 6% obniżenia zapotrzebowanie ciepła dla celów 
grzewczych. 
Różnica w sprawności pracy jest szczególnie widocz-
na w przypadku pomp ciepła. Zgodnie z obliczeniami 
sezonowej efektywności SCOP (kalkulator portpc.pl) 
dla pompy ciepła typu powietrze-woda, wartość ta 

będzie o około 20% wyższa przy współpracy z syste-
mem ogrzewania podłogowego (35/28°C) w porów-
naniu do instalacji grzejnikowej (55/48°C). 
Obniżenie temperatury wody grzewczej zwiększa 
stopień kondensacji i tym samym sprawność pracy 
kotła. Kocioł kondensacyjny w połączeniu z ogrze-
waniem podłogowym pracuje przez cały czas w try-

Wpływ ogrzewania podłogowego na koszty 
ogrzewania domu

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

Efekt samoregulacji wydajności cieplnej ogrzewania 
podłogowego 

Wydajność cieplna ogrzewania podłogowego 
zależy od różnicy temperatury pomiędzy po-
wierzchnią podłogi a powietrzem w pomiesz-
czeniu. Wzrost temperatury wewnętrznej spo-
woduje samoczynnie zmniejszenie wydajności 

cieplnej ogrzewania podłogowego i w efekcie 
ograniczenie pracy źródła ciepła, np. kotła grzew-
czego lub pompy ciepła. Efekt samoregulacji 
wydajności cieplnej stanowi zaletę ogrzewania 
podłogowego.
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Rys. Sprawność pracy kotła w zależności od temperatur roboczych wody grzewczej („Brennwertnutzung. Energiesparende und
umweltschonende Wärmeerzeugung.”, Landeswerbeamt Baden-Württemberg – Informationszentrum Energie, 2000)

Sprawność pracy kotła w zależności od temperatury 
roboczej wody grzewczej („Brennwertnutzung. 
Energiesparende und umweltschonende 
Wärmeerzeugung.”, Landeswerbeamt Baden-Württemberg 
– Informationszentrum Energie, 2000)
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bie kondensacji 
W przypadku kotłów kondensacyjnych, także wyż-
sza będzie moc cieplna przy niższej wartości tem-
peratury roboczej. Jest to efekt dodatkowego cie-
pła pozyskiwanego z kondensacji (skraplania) pary 
wodnej ze spalin. 
Wyrównany poziom komfortu cieplnego w pomiesz-
czeniu z ogrzewaniem podłogowym nie wymusza 
podwyższania wydajności cieplnej grzejnika, szcze-
gólnie przy jego niekorzystnym usytuowaniu (elimi-
nacja lokalnego dyskomfortu – zbyt niskiej tempera-
tury pomieszczenia). Obniżenie kosztów ogrzewania 

przy korzystnych warunkach komfortu cieplnego 
i zastosowaniu ogrzewania podłogowego, można 
szacować na 10 do 30% w skali roku (uwzględniając 
także wyższą sprawność pracy źródła ciepła i niższą 
temperaturę powietrza wewnątrz pomieszczenia). 
Koszty inwestycyjne w przypadku ogrzewania pod-
łogowego mogą być wyższe o około 20÷40%, przy 
czym jest to ściśle zależne od typów zastosowanych 
grzejników (wysokie ceny np. grzejników ozdobnych). 
Koszty eksploatacyjne mogą być pozostawać jednak 
na znacznie niższym poziomie, co pozwoli na krótki 
okres zwrotu kosztów inwestycji.
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GRAFIKA 1

Grzejnik na ścianie zewnętrznej

Ogrzewanie podłogowe

Grzejnik na ścianie bocznej

Koszty roczne: ~ 255 zł/rok Koszty roczne: ~ 290 zł/rok

Koszty roczne: ~ 220 zł/rok

wysoki
średni

przeciętny
dyskomfort

Poziom komfortu cieplnego:

Porównanie poziomów komfortu cieplnego oraz kosztów ogrzewania pomieszczenia o powierzchni 
25 m2, kocioł gazowy kondensacyjny, sprawność kotła 108% dla ogrzewania podłogowego, 102% 
dla grzejników, cena gazu ziemnego 2,65 zł/m3, standard budynku NF40 („Thermische Behaglichkeit 
im Niedrigenergiehaus”, Deutsche Energie-Agentur Gmbh (dena) 2007)

viega.pl

Viega Profipress

Nr 1 wśród profesjonalistów

Połączenia zaprasowywane – ekonomiczne i bezpieczne
Profipress to uniwersalny system kształtek zaprasowywanych z miedzi. Może być stosowany 
niemal do każdego rodzaju instalacji. Nowoczesna technologia gwarantuje krótszy czas  
montażu, a profil SC-Contur – maksimum bezpieczeństwa. Wszechstronność, profesjonalizm  
i ochrona – dzięki temu Profipress to zawsze doskonały wybór.  Viega. Liczy się pomysł! 
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Czy warto wymienić  
kocioł gazowy na 
pompę ciepła?

Pompy ciepła zdobywają coraz większe uznanie. 
urządzenia stają się nie tylko ekologiczną alternaty-
wą dla nowo powstających budynków, lecz również 
coraz częściej wykorzystywane są podczas moder-
nizacji funkcjonujących kotłowni. Ciągły wzrost cen 

paliw kopanych oraz wciąż rosnąca świadomość 
ekologiczna społeczeństwa sprawia, że alternatyw-
ne systemy ogrzewania oparte na pompach ciepła 
zdobywają coraz więcej zwolenników. 
Wiele osób uważa, że pompy ciepła dedykowane 
są głównie nowym inwestycjom i nie sprawdzą się  
w przypadku modernizacji, jak również modernizacja 
może wiązać się z poniesieniem gigantycznych na-
kładów pracy, jak i pieniędzy. Nic bardziej mylnego.
Pompy ciepła doskonale sprawdzają się w każdym 
rodzaju obiektów. Nowoczesne modele pomp ciepła, 
takie, jak seria alterra marki alpha innotec integru-
ją się z istniejącą już instalacją, sprawiając, że moż-
liwe jest używanie różnych mediów na dolnym źró-
dle systemu ogrzewania. Doskonałym przykładem 
modernizacji kotłowni jest inwestycja wykonana  
w maju tego roku przez firmę Anro Robert Ryczkow-
ski z Ząbków, jednego z partnerów Przedsiębiorstwa 
hydro-Tech Konin, wyłącznego dystrybutora marki 
alpha innotec w Polsce.
W domu jednorodzinnym o powierzchni 220 m2 wy-
mieniono istniejący kocioł gazowy na nowoczesną 
pompę ciepła glikol/woda w ustawieniu wewnętrz-
nym serii alterra SWC 122h3 o mocy 12 kW. Dodatko-
wo zamontowano zasobnik ciepłej wody użytkowej 
o pojemności 400 l, jak również bufor 500 l. Ciepło 

odbierane jest z gruntu (dolne źródło) za pomocą 
czynnika krążącego w zakopanych w ziemi rurach 
z tworzywa sztucznego. Niezamarzający płyn krąży 
w rurach, oddając zgromadzone ciepło w pompach 
ciepła. Kolektor pionowy dolnego źródła układany 
jest w odwiertach pionowych na głębokości 90 m. 
W przypadku inwestycji wykonano 3 takie odwierty. 
Dobór odpowiednich urządzeń zapewni całorocz-
ne pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną, jak 
również ciepłą wodę użytkową. Instalacja zasila układ 
c.o. grzejnikowy dla powierzchni 160 m2 oraz ogrze-
wania podłogowego dla 60 m2. Jest to możliwe dzię-
ki bardzo wysokiej sprawności pomp ciepła alpha in-
notec. urządzenia serii alterrra osiągają współczynnik 
COP > 5 przy B0/W35, dzięki czemu przesyłają śred-
nio 4 razy więcej energii, niż pobierają do pracy, dzięki 
czemu gwarantują optymalne wykorzystanie energii.
Czy zatem warto zastąpić tradycyjny kocioł pompą 
ciepła? Zdecydowanie tak, ponieważ to rozwiązanie 
niesie ze sobą szereg zalet niedostępnych dla innych 

systemów grzewczych. Wśród nich wymienić nale-
ży przede wszystkim niskie koszty eksploatacji oraz 
niewielki wpływ na środowisko naturalne. Systemy 
tego typu, w przeciwieństwie do tradycyjnych roz-
wiązań, mogą być przydatne nie tylko, kiedy na ze-
wnątrz panuje mróz. W ofercie pomp ciepła alterra 
marki alpha innotec znaleźć można urządzenia wy-
posażone w moduł chłodzenia, stąd sprawdzą się 
dodatkowo podczas letnich upałów i pozwolą unik-
nąć instalowania dodatkowej klimatyzacji.  Co wię-
cej, pompy można zintegrować z systemem wenty-
lacyjnym, instalacją solarną, kominkiem lub piecem 
na pelet, tym samym wyposażając obiekt w kom-
pletowy, nowoczesny i przede wszystkim przyja-
zny środowisku system. System, który zagwarantu-
je komfort bez względu na to, jakie warunki panują 
na zewnątrz. Dodatkową zaletą instalacji jest zlokali-
zowany w urządzeniach regulator LuXTRONIK 2, któ-
ry gwarantuje stabilną i najbardziej efektywną pracę 
bez konieczności obsługi ręcznej urządzeń.

Odpowiedzi udzielił: GrzeGorz Kreft
Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin

http://www.instalreporter.pl
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wo przebiegający proces spalania w kotle oraz kon-
serwacja kanałów spalinowych kotła...

Ciepły komin, czyli o konieczności izolacji 

Istnieje wiele rozwiązań przewodów kominowych,  
w tym można między innymi rozróżnić klasyczne komi-
ny murowane np. z cegły oraz wkłady kominowe z ma-
teriałów stalowych w tym kwasoodpornych lub mate-
riałów ceramicznych. Kominy mogą być instalowane 
wewnątrz budynku lub dostawiane na zewnątrz bu-
dynku, co często można spotkać przy halach lub ma-
gazynach. Ważne jest, aby komin był zaizolowany od 
zewnątrz na całej jego długości. Po co? Żeby spaliny od-
prowadzane z komina nie były nadmiernie wychładza-
ne na odcinku wylotowym od kotła do górnej części 
komina. Dzięki temu zmniejszone jest ryzyko powsta-
wania kondensatu na ściankach przewodu kominowe-
go, który również może spłynąć z powrotem do kotła 
i gromadzić się np. w czopuchu kotła, powodując koro-
zję, a zarazem skutecznie zmniejszając jego trwałość. 

  Rola komina i wentylacji

Na początku należy sobie wyjaśnić, jaką rolę speł-
nia komin. Pierwszą w zasadzie jest odprowadze-
nie gazów na zewnątrz budynku po spaleniu paliwa 
w palenisku z załadunkiem ręcznym lub palniku au-
tomatycznym. Drugą rolą jest doprowadzenie po-
wietrza do spalenia w kotłach niewyposażonych  
w wentylatory wyciągowe czy też nadmuchowe. 
Komin zatem wskutek wytworzonego podciśnienia 
zasysa do komory paleniskowej potrzebne do spa-
lania powietrze. Powietrze w kotle z zasypem ręcz-
nym wpływa poprzez uchyloną w dolnej części ko-
tła klapkę, rozetę lub inne miejsce w zależności od 
konstrukcji wymiennika kotła. Proces ten będzie 
oczywiście następował prawidłowo tylko i wyłącz-
nie wtedy, gdy zapewniony będzie dopływ świeżego 
powierza do kotłowni. Nie trzeba chyba wspominać 
o obowiązku stosowania instalacji nawiewno-wy-
wiewnej do pomieszczeń, w których zainstalowa-
no piece, kuchenki bądź kotły grzewcze. Instalacja 
nawiewna do urządzeń o mocy do 25 kW powin-
na stanowić kanał niezamykalny o powierzchni co 
najmniej 200 cm2 usytuowany maksymalnie do 1 m 
nad posadzką pomieszczenia. Instalacją wywiew-
ną dla kotłów o mocy do 25 kW będziemy nazy-
wać kanał o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm2 

usytuowany maksymalnie 0,5 m pod sufitem po-
mieszczenia. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do 
niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania. Sto-
sowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest 
niedopuszczalne. Dla mocy powyżej 25 kW insta-
lacje nawiewno-wywiewne opisano w normie PN-
-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. 

Wymagania”. Z powyższego wynika, że do prawi-
dłowej pracy komina, a i również samego kotła po-
trzebna jest instalacja nawiewna. Zatem komin na-
leży nazwać elementem systemu, ponieważ jego 
praca również jest uzależniona od innych czynni-
ków. Do nich zaliczyć można między innymi źródło 
powietrza do spalania (kanał powietrzny), prawidło-

Systemy odprowadzania spalin 
z kotłów na paliwa stałe

Z praktyki rynkowej

Marcin foit

Wkład kominowy nieizolowany termicznie zanieczyszczony sadzą  
i cześciowo smołą – eksploatowany peletem

Komin ceramiczny izolowany termicznie ekspoloatowany peletem  
– czysty po 2 sezonach palenia

http://www.instalreporter.pl


Z opisanego powyżej powodu należy przestrzegać 
zbyt niskiej temperatury wylotowej z kotła, ponie-
waż może okazać się, że spalimy nieco mniej opa-
łu (choć niekoniecznie), ale kosztem uszkodzenia 
np. komina lub czopucha kotła przez wracający  
z komina kondensat. Dodatkowo należy wystrze-
gać się stosowania do spalania mokrego drewna, 
które również znacząco obniża temperaturę spalin 
i prowadzi do uszkodzenia nie tylko przewodu ko-
minowego, ale także samego kotła. Spalanie mo-
krego paliwa zmniejsza ilość ciepła wyprodukowa-
ną przez kocioł, ponieważ część ciepła po spaleniu 
paliwa musi być oddana na jego osuszenie oraz wy-
trącenie zawartej wilgoci. W takich sytuacjach mamy 
do czynienia z nieprawidłowym spalaniem które-
mu zwykle towarzyszą niskie temperatury wyloto-
we spalin. Przykład ten również pokazuje, iż pale-
nie mokrym paliwem nie jest dobrym pomysłem, 
ponieważ moc kotła podczas spalania takich paliw 
może być niższa nawet o 50%.

Wkłady kominowe czy komin 
murowany?
 
Biorąc pod uwagę porównanie murowanych prosto-
kątnych kominów a owalnych lub okrągłych wkła-

dów kominowych należy stwierdzić, iż kominy okrą-
głe charakteryzują się mniejszymi stratami oporu 
miejscowymi oraz liniowymi przepływających spa-
lin. Podciśnienie więc wytwarzane przez takie komi-
ny jest wyższe, dzięki czemu komin można obniżyć 
w porównaniu do komina murowanego, przy wy-
tworzeniu w obu kominach takiego samego podci-
śnienia. Do prawidłowej pracy kotła wymagane jest 
osiągnięcie podanego przez producenta kotła podci-
śnienia komina zwanego ciągiem kominowym. Infor-
macja taka powinna się znaleźć w instrukcji obsługi 
kotła. Wartość wymaganego ciągu uzależniona jest 
od mocy urządzenia oraz budowy wymiennika cie-
pła oraz jego oporów wewnętrznych podczas prze-
pływu spalin przez kocioł. 

Jak określić wartość ciągu komina? 

Należy go zmierzyć. Można tego dokonać przy uży-
ciu miernika różnicy ciśnień, który w dowolnych 
jednostkach pokaże żądaną wartość. Pomiar trze-
ba prowadzić, zachowując pewne warunki. Przede 
wszystkim komin musi być wygrzany (pomiar czyn-
ny), czyli powinniśmy dokonać pomiaru przy pod-
łączonym do komina pracującym kotle. Pomiar 
należy robić na odcinku od kotła do komina przy 

Do wygrzanych ścianek „ocieplonego” komina nie przylegają niedopalone w pale-
nisku spaliny, w tym sadza, co ma miejsce w przypadku kominów nieizolowanych 
od zewnątrz. W przypadku zastosowania np. kotła retortowego opalanego peleta-
mi lub kotła komorowego opalanego drewnem z kominem bez ocieplenia należy za-
chować szczególną ostrożność podczas eksploatacji kotła, ponieważ w procesie 
nieprawidłowego spalania może powstać substancja smolista, która będzie przy-
legać do ścianek murowanego czy nawet nieszczelnego komina. Smołka ta może 
przenikać przez ścianki komina do ściany budynku, czemu towarzyszy nieprzyjem-
ny zapach wilgotnych spalin. Jest to sytuacja trudna do usunięcia, stąd jako jeden 
z nielicznych przykładów został przytoczony. Temat głównie dotyczy paliw pocho-
dzenia drzewnego, gdzie następuje proces zgazowania lub gdzie temperatury wylo-
towe z kotła są niższe niż w przypadku spalania węgla. 
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wyłączonym w czasie pomiaru wentylatorze w ko-
tle, jeżeli taki jest, oraz szczelnie zamkniętej wyczy-
stce komina. W praktyce przyjmuje się wartości cią-
gów dla kotłów o mocy do 15-25 kW w przedziale 
14-20 Pa. Wartość ciągu kominowego została uję-
ta również w normie kotłowej PN-EN 303-5:2012,  
w której określono, jaki jest maksymalny dopuszczal-
ny w stosunku do mocy kotła. 

Aby uzyskać najlepsze rezultaty spalania oraz spraw-
ności kotła należy zapewnić poprawny ciąg potwier-
dzony pomiarem. 
W sytuacji, gdy ciąg jest większy niż wymaga-
ny trzeba go ograniczyć np. stosując regulator 
ciągu typu klapowego. Jest to element wyposa-
żony  w odważnik zainstalowany na klapie regulu-
jącej dopływ powierza z kotłowni. Poprzez odważ-
nik ruchoma klapa ustawia się w pewnej pozycji, 
która utrzymuje żądane podciśnienie na odcinku 
od kotła do regulatora ciągu. Istnieje kilka możli-
wości usytuowania omawianego regulatora ciągu. 
Jednak najskuteczniejsze działanie jest wtedy, gdy 
jest on zainstalowany na rurze dymowej od kotła 
do komina lub na samym kominie na odcinku za 
kotłem. Producenci tych urządzeń często dopusz-
czają montaż regulatora ciągu w wyczystce komi-
na, lecz działanie samego regulatora nie jest wtedy 
tak dokładne. Stanowi jednak pewną alternatywę. 
Działanie regulatora ciągu jest bardzo proste. Po-

przez uchyloną klapę regulatora do komina wpro-
wadzamy powietrze w ilości, której komin nie bę-
dzie wysysał z kotła. uchylna klapa regulatora ciągu 
będzie stale w ruchu, ponieważ podciśnienie ko-
mina jest zmienne oraz uzależnione od chwilowej 
temperatury spalin kotła oraz warunków panują-
cych na zewnątrz budynku. 
 
Spalanie: niecałkowite i niezupełne 

Komin ma bezpośredni wpływ na jakość spalania 
paliwa w kotle, w tym również na niecałkowite oraz 
niezupełne spalanie. Niecałkowitym spalaniem bę-
dziemy nazywać to, co zostanie nieopalone i spad-
nie do popielnika. Niezupełnym spalaniem nazywać 
będziemy brak pełnego spalania gazów na wylocie 
z kotła. Jeżeli niecałkowite spalanie jesteśmy w sta-
nie mniej więcej oszacować wizualnie, tak do skon-
trolowania ilości nieopalonych gazów potrzebny 
będzie analizator spalin. Wykorzystując do regu-
lacji procesu spalania analizator spalin, pamiętać 
należy, aby nie dopuścić do wpływu do kotła fał-
szywego powietrza, które będzie rzutować na nie-
prawidłowy odczyt. Należy więc podczas pomiaru 
skontrolować szczelność drzwiczek kotła, stan sznu-
rów uszczelniających na drzwiczkach kotła oraz pod-
łączenie do komina. Fałszywe powietrze zmniejszać 
będzie wartość CO2, spaliny będą wtedy rozrzedzone,  
a sam kocioł od nadmiaru powietrza będzie wychła-
dzany. Będzie więc tracił moc i sprawność. Popraw-
nie wyregulowany za pomocą analizatora spalin ko-
cioł zapewni najlepszą sprawność pracy oraz czyste 
spalanie, niewpływające niekorzystnie na układ od-
prowadzania spalin.  

Zbyt niski ciąg kominowy powodo-
wać może nieprawidłowe odprowa-
dzanie spalin oraz niecałkowite 
i niezupełne spalanie paliwa. 
Nadmierny ciąg powodować będzie 
„wyrywanie” spalin z kotła, czyli 
brak odpowiedniego czasu na wymia-
nę ciepła od spalin do wody w kotle 
oraz obniżenie sprawności kotła. 

ecoTEC plus

Oszczędza pieniądze na dodatkowe ciepło,

ecoTEC plus – nowa generacja wiszących kotłów  
kondensacyjnych

 System ELGA – ciągła optymalizacja procesu spalania
  Pompa obiegowa wysokiej sprawności (HEP) – EEI<0,23
 Modulacja – już od 4,2 kW (dla VC 206/5-5)
 Asystent Instalacji – prosty, intuicyjny rozruch urządzenia
 System Comfort Backup – funkcja trybu awaryjnego
  Automatyczna nastawa mocy c.o. – adaptacyjne dostosowanie  
mocy do instalacji

  Klasa ErP na c.o. = A
  Klasa ErP na c.w.u. = A

Więcej informacji na www.vaillant.pl

Ponieważ  wybiega w przyszłość.Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna
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Zwiększone występowanie problemu wysokiej tem-
peratury w kolektorach słonecznych wynikało przede 
wszystkim z takich powodów, jak:
•	coraz	powszechniejsze	stosowanie	kolektorów	sło-
necznych do wspomagania ogrzewania budynków 
i niewykorzystywanie nadwyżek ciepła po sezonie 
grzewczym,
•	rozwój	technologiczny	i	wprowadzenie	do	produk-
cji wysoko selektywnych pokryć absorberów, tzw. 
„niebieskich” – wytwarzanych w technologii PVD,  
a także szyb o zwiększonej transmisyjności,
•	zawyżanie	dobieranej	powierzchni	kolektorów	sło-
necznych przy ich większej dostępności cenowej 
(spadek cen),
•	chęć	zwiększania	efektów	pracy	i	uzyskiwania	wy-
sokiego stopnia pokrycia potrzeb ciepła.
Już w latach 90. podjęto szereg badań wyjaśnia-
jących mechanizmy powstawania stanów stagna-
cji, aby móc skutecznie eliminować ich negatyw-
ne skutki. 

Wyznaczanie temperatury stagnacji

Temperatura stagnacji jest jednym z parametrów za-
wartych w najważniejszym dokumencie dla kolekto-
ra słonecznego – certyfikacie Solar Keymark. Jest to 
wartość określana zgodnie z normą PN-EN 12975-2  
w trakcie badań sprawnościowych kolektora w jed-
nym z niezależnych laboratoriów, najczęściej w ramach 
uzyskiwania certyfikatu Solar Keymark dla kolekto-
ra słonecznego. Dla określonej temperatury stagna-
cji sprawność kolektora będzie zerowa, gdyż osiągnie 
on równowagę cieplną. Temperaturę stagnacji okre-
śla się dla warunków wysokiego nasłonecznienia:  

  Stagnacja problemem w latach 90.

Problem występowania wysokiej temperatury pracy 
kolektorów słonecznych nasilił się z końcem lat 90. 
przede wszystkim w Niemczech i Austrii. 

W skrajnych sytuacjach dochodziło do uszkodzeń 
elementów instalacji solarnej, w szczególności 
naczyń wzbiorczych, pomp obiegowych, izolacji 
cieplnej przewodów. 
Problem dotykał także glikolu, powodując utratę 

jego właściwości i w ostatecznym efekcie wytrąca-
nie się osadów. Zwiększało się wówczas ryzyko za-
tykania orurowania absorbera lub instalacji solar-
nej, a także ryzyko zamarzania uszkodzonego glikolu  
w okresie zimowym.

Jaka jest różnica pomiędzy 
stanem stagnacji a temperaturą 

stagnacji kolektora słonecznego? 
Na co wpływają i o czym 

świadczą?

Jak zapobiega się stagnacji 
kolektorów słonecznych?

Ireneusz Jeleń

1   Możliwość występowania podwyższonej temperatury, dotyczy przede wszystkim małych instalacji solarnych o wysokim stopniu pokrycia rocznych potrzeb ciepła

Temperatura stagnacji i stan 
stagnacji stanowią dwa odrębne 
pojęcia, które bywają mylone lub 
nierozróżniane.
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1000 W/m2 przy temperaturze zewnętrznej 30°C (rys. 2).  
Wspomniana norma dopuszcza jedną z dwóch me-
tod określenia temperatury stagnacji – przez jej bez-
pośredni pomiar na powierzchni absorbera lub też na 
podstawie krzywej sprawności kolektora. Pomiar tem-
peratury absorbera jest łatwy do przeprowadzenia dla 
kolektorów płaskich, ale już niemożliwy w większości 
„hermetycznych” kolektorów próżniowych. Stąd jeśli 
określa się temperaturę stagnacji dla kolektora próż-
niowego za pomocą pomiaru, to przez czujnik tempe-
ratury umieszczony na przyłączach rur próżniowych. 
Może się zdarzyć, że wysokosprawny kolektor próżnio-
wy będzie miał niższą temperaturę stagnacji od kolek-
tora płaskiego, przede wszystkim w przypadku typu he-
at-pipe o ograniczonym zakresie temperatury pracy.

Temperatura stagnacji a charakterystyka  
sprawności kolektora słonecznego

Krzywą sprawności kolektora słonecznego zamykają 
dwa punkty. Z lewej strony jest to powszechnie uży-

wana w danych technicznych kolektora sprawność 
optyczna (najwyższa sprawność przy braku strat cie-
pła), a z prawej strony – punkt na poziomej osi, w któ-
rym sprawność będzie zerowa (rys. 3). 

Współzależność temperatury stagnacji od konstruk-
cji kolektora słonecznego można wykazać na różne 
sposoby. Jeśli pod uwagę weźmie się na przykład  
10 kolektorów płaskich o najwyższej sprawności pra-
cy według porównywarki efektywności energicznej 
TOPTEN (w Polsce: www.topten.info.pl) to wyraźnie 

Certyfikat Solar Keymark CC

+30oC 

2   Wartość temperatury stagnacji określana jest wg normy PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy 
grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. Część 2: Metoda badań” przy promieniowaniu 
słonecznym 1000 W/m2 i przy temperaturze powietrza zewnętrznego 30°C. Czynnik grzewczy  
nie przepływa przez kolektor (brak odbioru ciepła)

Temperatura 
stagnacji Sp
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ΔT (K) 
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50% 
 

30% 
 

10% 
 
 
 
 
 

0 K                              96 K   192 K                              288 K 

Próżniowy 303 oC 

Płaski 219 oC 
Płaski 177 oC 

Sprawność optyczna 

3   Porównanie przebiegów charakterystyk sprawności dla przykładowych kolektorów słonecznych 
(dane z bazy solarkeymark.org)

Temperatura stagnacji stanowi stan równowagi 
cieplnej, gdy straty ciepła z kolektora słonecz-
nego równoważą się z uzyskami ciepła. Tempe-
ratura stagnacji będzie tym wyższa, im do ab-
sorbera dotrze większa ilość promieniowania 
słonecznego, a przez obudowę kolektora będą 
następowały niższe straty ciepła. 

Sp
ra

wn
oś

ć (
dla

 na
sło

ne
cz

nie
nia

 8
00

 W
/m

2 ) 

Różnica temperatury, K 

10 kolektorów płaskich z zestawienia TOPTEN 

Średnia dla zestawienia TOPTEN  
(śr. temp. stagnacji 206,4 oC) 

15 kolektorów losowo wybranych z bazy 
solarkeymark.org  o temperaturze stagnacji  
rzędu 120÷170oC 
Średnia dla 15 kolektorów  
(śr. temp. stagnacji 149oC) 

4   Porównanie sprawności dla dwóch grup kolektorów słonecznych: o niższej i wyższej temperaturze 
stagnacji
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Temperatura stagnacji określana jest wg normy PN-
-EN 12975-2 według dwóch dopuszczalnych metod  
i w wynikach końcowych mogą występować różni-
ce [1]. Jednak teoria określania sprawności kolektora 
słonecznego jednoznacznie przypisuje temperaturę 
stagnacji do wykresu sprawności. Są to wartości od 
siebie wzajemnie zależne.

Temperatura stagnacji kolektora 
słonecznego, a ochrona przed 
przegrzewaniem

Opracowanie austriackiego ministerstwa transpor-
tu, innowacji i technologii BMViT [2] określa, że roz-
wój technologiczny i wyższe właściwości materiałów 
spowodowały, że obecne kolektory uzyskują wyso-
kie temperatury stagnacji, nawet do 250°C. Nie na-
leży tego jednocześnie mylić z typowym zakresem 
temperatury pracy instalacji solarnej, który dalej po-
zostaje na poziomie zwykle rzędu 80°C. 
Jako skuteczny sposób ochrony przed przegrzewa-
niem, wskazuje się przede wszystkim na takie zapro-
jektowanie orurowania absorbera (rys. 6), a także 
sposobu połączenia kolektorów w baterii, aby za-
pewnić swobodne usuwanie glikolu w początkowej 
fazie stanu stagnacji.
Zalecenia, jakie stawia się w opracowaniach [2], [4]  
w celu uniknięcia negatywnych skutków przegrze-
wania instalacji solarnej, to:
•	korzystna	dla	opróżniania	z	glikolu	budowa	oruro-
wania absorbera,

•	korzystne	dla	opróżniania	z	glikolu	połączenie	ko-
lektorów w baterii,
•	prawidłowe	sytuowanie	zaworu	zwrotnego	i	pod-
łączenie naczynia wzbiorczego,
•	ewentualne	stosowanie	chłodnic	zabezpieczają-
cych naczynie wzbiorcze,
•	prawidłowe	wymiarowanie	naczynia	wzbiorczego	
i zaworu bezpieczeństwa,
•	wykorzystywanie	funkcji	sterowników	(jak	np.	funk-
cja tzw. chłodzenia nocnego, które wg [3] ogranicza-
ło w badaniach o 84% częstotliwość występowania 
stanów stagnacji,
•	stosowanie	glikoli	dla	kolektorów	płaskich	o	zakre-
sie pracy do 160°C, dla próżniowych: 200°C.

widać, że za wyższą temperaturą stagnacji idą wyż-
sze sprawności pracy w porównaniu do kolektorów 
płaskich o temperaturze stagnacji rzędu 120÷170°C 
(rys. 4). 

Jeśli porówna się kolektory płaskie produkowane  
z myślą o naszej strefie klimatycznej  z kolektorami 
oferowanymi w krajach południowej Europy, to rów-
nież widoczna jest wyraźna różnica w sprawnościach 
pracy i temperaturze stagnacji (rys. 5). Kolektory prze-

znaczone dla krajów południowej Europy ze względu 
na korzystne nasłonecznienie, a także oczekiwania 
cenowe klientów, cechują się przeważnie niższymi 
wymaganiami dla izolacji cieplnej obudowy kolek-
tora, standardu szyby (przepuszczalność) oraz cech 
absorbera (selektywność). Temperatura stagnacji dla 
tych kolektorów wynosi zwykle od 120 do 160°C. Niż-
sza temperatura stagnacji cechowała również starsze 
kolektory słoneczne, czego przykładem jest kolek-
tor płaski z roku 1995 przeznaczony do stosowania 
w warunkach środkowoeuropejskich (Polska, Au-
stria, Niemcy, itp.). Pomimo wysokiej klasy materia-
łów nawet jak na obecne standardy, temperatura sta-
gnacji wynosiła 150°C. Obniżona sprawność (rys. 5) 
była efektem wyższej emisji ciepła pokrycia absor-
bera, a także niższej przepuszczalności promienio-
wania słonecznego przez szybę.

Oferowane obecnie na naszym ryn-
ku kolektory płaskie uzyskują prze-
ważnie temperaturę stagnacji rzędu 
200°C i więcej.

ΔT (K) 

Nr Solar Keymark 
Kolektory płaskie 
z południowej Europy 
(GR, TR, IT) 
Tstg = 122 do 163 oC 
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ć 

Absorbery z łatwym wypływem glikolu 

Absorbery z trudnym wypływem glikolu 

6   Rodzaje układów orurowania absorberów i zdolność 
opróżniania z glikolu w stanie stagnacji

5   Porównanie sprawności kolektorów słonecznych na podstawie danych z certyfikatów Solar 
Keymark (dane solarkeymark.org). Kolektor płaski oferowany obecnie o temperaturze stagnacji 219°C 
(certyfikat nr 011-7S181 F) oraz kolektor płaski z roku 1994 o temperaturze stagnacji 150°C. Pozostałe 
kolektory – oferowane obecnie w krajach południa Europy (Grecja, Turcja, Włochy)

Im wyższa będzie temperatura sta-
gnacji, tym krzywa sprawności ko-
lektora będzie miała bardziej płaski 
przebieg. Oznacza to osiąganie wyż-
szych sprawności pracy, szczególnie 
im większa będzie różnica tempera-
tury ΔT (K). 

Stan stagnacji następuje wówczas, gdy pompa 
obiegu solarnego zostanie wyłączona (w zależ-
ności od nastawy sterownika, np. po osiągnię-
ciu temperatury w kolektorach 120°C). Jeże-
li glikol nie będzie w stanie swobodnie opuścić 
absorbera, to dojdzie do jego długotrwałego 
wrzenia podczas stanu stagnacji (rys. 7).
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Żadne z zaleceń unikania skutków stagnacji nie 
wskazuje na konieczność i celowość stosowa-
nia kolektorów słonecznych z niską temperatu-
rą stagnacji dla ochrony instalacji solarnej przed 
przegrzewaniem. Zakres temperatury pracy ko-
lektorów płaskich jest znacznie niższy od war-
tości zagrażających trwałości standardowych 
na rynku czynników grzewczych opartych o gli-
kole propylenowe. W szczególności dla kolekto-
rów o dobrym lub bardzo dobrym opróżnianiu 
glikolu nie występuje możliwość dłuższego pod-
dawania glikolu podwyższonej temperaturze 
stanu stagnacji. W krótkim czasie kolektory zo-
stają pozbawione glikolu w wyniku wypierania 
go przez powstającą parę wodną. Sama z kolei 
wysoka wartość temperatury stagnacji jest wy-
nikową konstrukcji i sprawności kolektora sło-
necznego, nie wpływając na obciążenie cieplne 
glikolu i komponentów instalacji solarnej.

7   Przebieg stanu stagnacji przy niekorzystnym układzie orurowania absorbera [3]: 
A – wyłączenie pompy obiegowej, 
B –  powstawanie pary wodnej, wypełnianie parą przewodów instalacji solarnej i wzrost ciśnienia, 
C – maksymalny wzrost objętości czynnika w układzie, zasięg pary wodnej sięgający nawet do 
urządzeń w kotłowni, maksymalny wzrost ciśnienia (ryzyko otwarcia zaworu bezpieczeństwa przy 
niedoszacowanej objętości naczynia wzbiorczego), 
D – schłodzenie pary w przewodach i jej skroplenie, wypełnienie absorbera parą przegrzaną  
i zamknięcie reszty glikolu w dolnej części absorbera (wzrost stężenia glikolu w roztworze nawet do 
80% i ryzyko wytrącania osadów)
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Pompowo-Sterownicze ZPS z opcją wygodnego dwu-
stronnego podłączenia do podgrzewacza wody;
• elastyczność produkcji, ponieważ kolektory są 
dostosowywane do wymagań technicznych i ce-
nowych klienta, także przy odrębnych przepisach 
krajowych jak np. dla rynku francuskiego (odpor-
ność mechaniczna na 3000 Pa zamiast standardowo  
1000 Pa wg Solar Keymark);

  Aktualną podstawę oferty hewalex stanowią ze-
stawy solarne, których całkowita liczba wynosi aż 46 
(stan na 15.09.2015). Znajdują się wśród nich zarówno 
zestawy z kolektorami płaskimi, jak też z próżniowy-
mi, do podgrzewania wody użytkowej, jak i do wspo-
magania ogrzewania, ze standardowym podgrzewa-
czem 2-wężownicowym, ale także z podgrzewaczem 
uniwersalnym (kombi) lub pompą ciepła wody użyt-
kowej. Tak szeroka oferta pozwala uwzględnić szereg 
preferencji technicznych i cenowych klienta.
Spośród atrybutów, jakimi cechują się zestawy so-

larne hewalex i ich elementy, można wyróż-
nić przede wszystkim takie, jak:

• potwierdzona w praktyce jakość  

i trwałość, ponieważ pierwsze instalacje solarne  
hewalex mają za sobą 25 lat pracy;
• wszechstronność, m.in. ze względu na produkcję 
3 rodzajów absorberów pod względem materiało-
wym: miedź-miedź, aluminium-miedź, aluminium-
-aluminium w układzie harfowym lub meandrowym;
• optymalne koszty inwestycji do efektów pracy, 
z uwagi na bardzo korzystny wskaźnik cena/wydaj-
ność przekładający się na krótkie okresy zwrotu kosz-
tów inwestycji;
• sprawdzone rozwiązania, czego przykładem jest 
produkcja absorberów w technice spawania lasero-
wego lub zgrzewania ultradźwiękowego;
• funkcjonalność, czego przykładem są Zespoły 

Od samego początku działalności firma Hewalex konsekwentnie oferuje 
rozwiązania grzewcze bazujące na energii słonecznej. Energia promieniowania 
słonecznego jest uważana za podstawę funkcjonowania praktycznie wszystkich 
systemów OZE. Kolektory słoneczne czy też ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują 
energię słoneczną bezpośrednio do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej. 

Ale także takie urządzenia jak pompy 
ciepła, elektrownie wiatrowe, czy kotły 
na biomasę nie mogłyby funkcjonować 
bez „pracy” Słońca.

Hewalex – niezmiennie energia ze Słońca

Zdecydowana większość produkcji odbywa się bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym  
w Czechowicach-Dziedzicach oraz u krajowych kooperantów. Własne zaplecze konstrukcyjno-
badawcze wspiera realizacje złożonych projektów oraz rozwój samych produktów

W standardowej ofercie znajduje się 46 zestawów solarnych zawierających od 2 do 8 kolektorów słonecznych i podgrzewacze o pojemności od 200 do 800 l. 
Podstawowe elementy składowe zestawów solarnych są objęte wydłużonym o 1 rok okresem gwarancji, jak np. w przypadku kolektorów słonecznych: 10+1 rok

Przeczytaj o rozwoju 
firmy Hewalex 

Przejdź

Zespół pompowo-
sterowniczy ZPS 
18e-01 ECO zawiera 
wysokefektywną 
pompę typu WILO  
o indeksie EEI 
mniejszym od 
0,20 (wymagana 
od sierpnia br. 
wartość maks. 
0,23). Elektroniczny 
pomiar przepływu 
zapewnia precyzyjne 
bilansowanie uzysków 
ciepła, a także stałą 
kontrolę obecności 
przepływu w instalacji

http://www.instalreporter.pl
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gii elektrycznej i zostały wyłączone z nadawania im 
etykiet. Jest to jeszcze obecnie na etapie dyskusji 
prowadzonej na rynku niemieckim. Z jednej strony 
etykieta pozwoliłaby klientowi łatwo ocenić klasę 
energetyczną kolektora, ale z drugiej nie świadczy-
łaby jednoznacznie o spodziewanych uzyskach cie-
pła, ze względu na znaczny wpływ doboru wielkości 
instalacji solarnej na efektywność pracy kolektora. 
Najwyższe klasy energetyczne będą mogły być uzy-
skiwane przez zestawy złożone z pompy ciepła i ko-
lektora słonecznego. Mogą to być klasy A++, a na-
wet A+++. 
Etykiety energetyczne dotyczą z kolei szeregu kompo-
nentów instalacji solarnej, a więc przede wszystkim 
podgrzewaczy wody do 500 l (ze względu na straty 

ciepła) oraz grup pompowych (ze względu na zuży-
cie energii elektrycznej). Współczynnik efektywno-
ści energetycznej (EEI) dla pomp obiegowych musi 
wynosić poniżej 0,23.
Zestawy solarne hewalex dostępne są w niższej 
cenie zakupu niż  złożone z pojedynczych elemen-
tów. Wymagają oddzielnego zamówienia jedynie 
rur instalacji solarnej oraz uchwytów mocujących. 
Te elementy są zależne od warunków zabudowy 
kolektorów słonecznych i odległości do podgrze-
wacza wody. W ramach Programu Przedłużenia 
Gwarancji użytkownik zyskuje dodatkowy rok gwa-
rancji na elementy zestawu, a instalator – profity 
w ramach atrakcyjnego programu Instalator Plus 
(→ www.hewalex.pl).  

• dwustronna współpraca z fachowcami, ponieważ 
własna produkcja pozwala w szybki sposób mody-
fikować rozwiązania techniczne zgodnie z sugestia-
mi instalatorów, czy serwisantów;
• pełnowartościowa gwarancja do 11 lat na ko-
lektory płaskie i próżniowe bez szczególnych ob-
ostrzeń eksploatacyjnych trudnych do spełnienia 
przez klienta;
• EKONTROL (www.ekontrol.pl) – system zdalne-

go nadzoru pracy instalacji solarnych i pomp ciepła 
przez Internet, zapewniający szeroki zakres funkcji, 
w tym statystyk pracy dla optymalizacji pracy mo-
nitorowanego układu.
Etykiety energetyczne dla zestawów solarnych, któ-
re będą wymagane od 26 września br., dotyczą ze-
stawów, które zawierają źródło ciepła takie, jak np. 
kocioł grzewczy, pompa ciepła, czy też grzałka elek-
tryczna. Same kolektory słoneczne nie zużywają ener-

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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Zestawy solarne  
do podgrzewania c.w.u.

Zestawy solarne do wspomagania 
c.o. i podgrzewania c.w.u.

Kolektory słoneczne płaskie

KS2000 TLP (Cu-Cu) pow. apertury 1,8 m2

KS2100 TLP AC (Al-Cu) pow. apertury 1,8 m2

KS2400 TLP AC (Al-Cu) pow. apertury 2,2 m2

KS2600 TLP AC (Al-Cu) pow. apertury 2,4 m2

KS2100 T AC (Al-Cu) pow. apertury 1,8 m2

KS2000 TLP Am (Al-Al) pow. apertury 1,8 m2

Kolektory słoneczne próżniowe KSR10 pow. apertury 1,0 m2

Liczba kolektorów w zestawie płaskie: 2-5 szt.
próżniowe: 3-6 szt.

płaskie: 4-8 szt.
próżniowe: 5-6 szt.

Powierzchnia apertury  
w zestawie

płaskie: od 3,6 do 9 m2

próżniowe: od 3 do 6 m2
płaskie: od 7,2 do 14,4 m2

próżniowe: od 5 do 6 m2

Podgrzewacze wody
2-wężownicowy OKC emaliowany  

200-500 l, pompa ciepła wody 
użytkowej PCCO 300SK-2,3 kW

podgrzewacz uniwersalny INTEGRA  
o pojemności całkowitej  

400, 500 lub 800 l

Okres gwarancji kolektory: 10 lat (+1 rok w Programie Przedłużenia Gwarancji)
podgrzewacze: 5 lat (+1 rok w Programie Przedłużenia Gwarancji)

Tabela   Ogólny przegląd oferty zestawów solarnych hewalex (stan na 15.09.2015) Zestaw złożony z pompy ciepła wody użytkowej PCCO  
o pojemności zbiornika 300 litrów, w połączeniu z instalacją 
solarną będzie mógł uzyskiwać klasę energetyczną A++ lub A+++

Ponad 130.000 instalacji solarnych w latach 1990-2015 zrealizowanych w ponad 40 krajach 

Instalacje solarne hewalex znajdują zastosowanie w każdym rodzaju budynku, gdzie podstawowe potrzeby leżą 
po stronie ciepła. Przykładowo w budynkach mieszkalnych wg danych GuS, ciepło niezbędne dla ogrzewania 
pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej stanowi blisko 84% całorocznego bilansu energetycznego

Zdalny nadzór EKONTROL jest 
dostępny w szczególnie atrakcyjnym 
koszcie zakupu i stanowi rozwiązanie 
skonstruowane z myślą współpracy 
z instalacjami solarnymi i pompami 
ciepła. Dzięki temu zawiera szeroki 
zakres narzędzi dla obsługi i diagnostyki 
nadzorowanej instalacji

http://www.instalreporter.pl
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Q (moc)

    - czas postoju pompy solarnej 
        ze względu na wychłodzenie 
        kolektora słonecznego i zanik 
        warunków pracy instalacji 
        solarnej.

       moc instalacji solarnej przy 
       użyciu sterownika PWM i pompy 
       PWM 

       moc instalacji solarnej przy 
       użyciu sterownika bez regulacji 
       obrotów i pompy standardowej 

BIMs PLUS CosmoLine CosmoSUNProponujemy wícej!

Energia s∏oneczna w pakietach - do wspomagania podgrzewu c.w.u. i c.o.
Kolektory s∏oneczne z serii domowej CosmoLine -Program sprzeda˝y BIMs PLUS

CosmoSUN_pakiety2010_cz2.indd   212.1.2011   15:29:03

  Nowe pompy obiegowe

Zgodnie z Dyrektywą ErP (Energy related Products/
produkty związane z energią), unia Europejska pla-
nuje w znaczący sposób ograniczyć zużycie energii 
elektrycznej między innymi w technice pompowej.  
W przypadku systemów solarnych, w których jednym 
z głównych elementów jest grupa pompowa wypo-
sażona w pompę obiegową oznacza to znaczącą 
zmianę, gdyż niemalże 100% dotychczas stosowa-
nych na rynku rozwiązań jest zbyt energochłonnych 
i nie spełnia wymogów wspomnianej dyrektywy. Ma-
jąc powyższe na uwadze pakiety solarne systemu  
CosmoSun zostały wyposażone od dnia 01.08.2015 
w energooszczędne pompy synchroniczne WILO 
Yonos Para ST PWM.

Sterowniki dedykowane LOGO PWM

Wraz ze zmianą pomp została wprowadzona rów-
nież zmiana sterownika na dedykowane dla systemu  
Cosmosun rozwiązanie oparte o innowacyjny na skalę 
europejską algorytm zwiększający efektywność ener-
getyczną nawet o kilkanaście procent. Struktura re-
gulacji sterownika zapewnia maksymalne wykorzy-
stanie energii słonecznej docierającej do kolektora. 
Lepsze wykorzystanie energii słonecznej jest możli-
we dzięki zastosowaniu płynnego sterowania obro-
tami wirnika pompy obiegowej. Regulacja prędkości 
obrotowej pompy odbywa się poprzez sygnał PWM  
o charakterystyce rosnącej, który jest generowany 
przez sterownik. Moc sygnału jest dobierana propor-
cjonalnie do aktualnych warunków termicznych wy-

Precyzyjny dobór wysokiej klasy 
podzespołów oraz przemyślane  
i autorskie rozwiązania w układzie 
sterowania zastosowane  
w pakietach systemu solarnego 
CosmoSun ustawiają go  
w czołówce tego typu  
produktów na rynku.

Kolektory CosmoSun – 
nowy system sterowania

Efektywność kompletnej instalacji solarnej

Porównanie mocy instalacji solarnej ze sterownikiem PWM i bez sterownika

Rozmieszczenie czujników w systemie solarnym  
ze sterowaniem LOGO PWM

http://www.instalreporter.pl
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lektorze słonecznym ma na celu bezpośrednie i do-
kładne odzwierciedlenie chwilowej mocy źródła 
ciepła i dostosowanie wydajności pompy do utrzy-
mania nawet minimalnego przepływu cieczy przez 
kolektory, a co za tym idzie „zmusza” kolektor sło-
neczny do przetwarzania nawet takiego strumienia 
promieniowania słonecznego na energię cieplną, któ-
ra w przypadku instalacji bez regulacji skutkowała-
by szybkim wychłodzeniem kolektora słonecznego  
i wyłączeniem pompy obiegowej. Konsekwencją ta-
kiego modelu sterownia jest możliwość zrezygnowa-
nia z mechanicznego regulatora przepływu. Dzięki 
zastosowaniu sterownika LOGO PWM instalacja so-
larna dąży do samoregulacji, w pełni wykorzystując 
promieniowanie słoneczne. 
Typowe rozwiązania stosowane na rynku charaktery-
zują się również sterowaniem obrotami pompy, jednak 
na podstawie różnicy temperatury pomiędzy wylotem 
podgrzanego nośnika ciepła z kolektora a temperaturą 
wody w zasobniku. Takie rozwiązanie jest niestety mało 
efektywne, gdyż przy nieznacznym promieniowaniu ni-
ska dokładność pomiaru realnej różnicy temperatury 
pomiędzy wlotem i wylotem kolektora uniemożliwia 
dopasowanie obrotów pompy na tyle dokładnie, aby 
sprawnie pozyskiwać ciepło. Stosowanie takiego algo-
rytmu powoduje ponadto konieczność ograniczenia 
maksymalnego przepływu przy użyciu mechanicznego 
regulatora, który generuje dodatkowe opory w instalacji 
i co za tym idzie, zwiększa zużycie energii elektrycznej. 
Wszystkie powyższe detale mają w konsekwencji 
znaczący wpływ na efektywność kompletnej insta-
lacji solarnej.  

CosmoSUN Basic 2.51 
Nowa generacja kolektorów płaskich, gwarantujących 
optymalne wykorzystanie energii słonecznej. Rolę prze-
zroczystej osłony pełni hartowane szkło solarne grubo-
ści 4 mm o niskiej zawartości tlenków żelaza i przepusz-
czalności sięgającej 90%. W kolektorze zastosowano 
nowoczesną technologię gięcia ramy aluminiowej. 
Analizowana technologia polega na wykonaniu ramy 
głównej z jednego odcinka profilu bez spoin w naro-
żach – nie występuje tu ryzyko związane z rozszczel-
nieniem po kilkuletnim okresie eksploatacji. Cosmo-
SuN Basic ma absorber o układzie podwójnej harfy. 
Płyta absorbera wykona-
na jest z blachy miedzianej 
gr. 0,2 mm pokrytej jedno-
stronnie wysokoselektyw-
ną w odbiorze promieni 
słonecznych warstwą ty-
tanu i kwarcu.

CosmoSUN Select 2.09 
Kolektory cieczowe ruro-
wo-próżniowe, gwarantu-
jące efektywne wykorzy-

stanie promieniowania słonecznego bezpośredniego, 
rozproszonego jak i odbitego. Cechą wyróżniającą ko-
lektor Select jest konstrukcja rury szklanej, w której za-
stosowano pojedyncze szkło. Dzięki większej grubości 
izolacji termicznej (próżni), kolektor charakteryzuje się 
większą izolacyjnością cieplną absorbera w stosunku 
do rozwiązań z tzw. rurą podwójną.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na spraw-
ne odebranie ciepła z kolektora próżniowego jest rura 
zbiorcza, w kolektorach Select wykonana z prze-
pływem bezpośrednim. Kolektor taki w trakcie 
wymiany rury wymaga większego nakładu cza-

su, ale ma dwie podstawowe i fundamentalne zalety: 
duży uzysk energetyczny oraz możliwość montażu pod 
dowolnym nachyleniem, także w pozycji poziomej. 
W kolektorze tym rurę zbiorczą stanowią dwie rury 
miedziane φ18 i φ22 połączone separatorem cieczy. 
Jest to innowacyjne rozwiązanie chronione patentem. 
Kolektor CosmoSuN Select charakteryzuje jedna z naj-
wyższych sprawności w zakresie asortymentu kolek-
torów próżniowych – 83,6%.

stępujących w instalacji solarnej, co skutkuje płynną 
pracą całego układu, pozwala ograniczyć do minimum 
wyłączanie pompy i co za tym idzie wykorzystać szer-
szy zakres natężenia promieniowania słonecznego. 

Regulacja w oparciu o 2 czujniki

Regulacja instalacji solarnej odbywa się w oparciu  
o dwa czujniki temperatury umieszczone na wlo-
cie i wylocie baterii kolektorów słonecznych. Trzeci 
czujnik temperatury znajduje się w odbiorniku cie-
pła. Sterownik, mierzy różnicę temperatury wlotu 
i wlotu referencyjnego kolektora słonecznego (lub 
baterii kolektorów słonecznych) i odnosi zmierzoną 

wartość do wartości zadanej. Jeśli wartość mierzo-
na jest wyższa niż zadana, wtedy sterownik wysy-
ła sygnał PWM powodujący podwyższenie obrotów 
wirnika pompy obiegowej, a więc zwiększa się prze-
pływ czynnika grzewczego w kolektorach słonecz-
nych. Jeśli wartość mierzona jest niższa niż zadana, 
wtedy sterownik wysyła sygnał PWM zmieniający 
liczbę obrotów silnika pompy na niższą, a więc prze-
pływ czynnika grzewczego w kolektorach słonecz-
nych maleje. Cały proces regulacji odbywa się płyn-
nie, aż do momentu uzyskania stanu ustalonego. 
Ograniczeniem w działaniu pompy są obroty mak-
symalne silnika, które definiują maksymalną wydaj-
ność pompy oraz minimalne obroty silnika określone 

fabrycznie w sterowniku na 30% najwyższej pręd-
kości obrotowej. Wartość ta może być zmieniona w 
„menu serwisowym” sterownika po wprowadzeniu 
właściwego kodu zabezpieczającego. 
Zastosowanie dwóch czujników temperatury w ko-

Oferta kolektorów CosmoSuN

brak spoin szkło pojedyncze przepływ bezpośredni

www.bimsplus.com.pl
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do pracy. ustawienia te mogą być jednak indywi-
dualnie zmieniane za pomocą modułu sterowania 
regulatora.
W prosty i łatwy sposób można zmienić wymaga-
ną temperaturę ciepłej wody użytkowej oraz zapro-
gramować czasy pracy w zależności od zapotrzebo-
wania na wodę lub np. zmiennej ceny prądu w ciągu 
dnia w zależności od obowiązującej taryfy. Można 
ustawiać różne programy robocze – Eco, Auto, Boost 
lub urlop albo zmieniać program czasowy sterujący 
podgrzewem ciepłej wody. Dodatkowo, w przypad-
ku zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę 
autoryzowany specjalista może zmienić profil roz-
bioru ciepłej wody użytkowej z L na XL.

Przegląd zalet
•	Pompa	ciepła	do	przygotowania	ciepłej	wody	użyt-

  Urządzenie może być stosowane w nowychi 
modernizowanych obiektach. Pozwala uzyskać wy-
mierne oszczędności, także dzięki sterowaniu cza-
sowemu, umożliwiającemu podgrzewanie wody 
w porach obowiązywania drugiej taryfy elektrycz-
nej. W budynku ogrzewanym kotłem na paliwo sta-
łe można przygotowywać ciepłą wodę bez potrzeby 
uruchamiania kotłowni. Vitocal 060-A może wyko-
rzystywać zarówno powietrze zewnętrzne, jak i po-
wietrze obiegowe do wydajnego i ekonomicznego 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu 

można ją stosować w nowych i już istniejących do-
mach jednorodzinnych. Idealnym zastosowaniem 
dla pompy są sytuacje, kiedy trzeba chłodzić po-
wietrze w pomieszczeniach – na przykład w piw-
nicach na wino czy teżw komorach chłodniczych 
z artykułami spożywczymi.

Bogate możliwości ustawień regulatora 

Pompa ciepła Vitocal 060-A jest wstępnie zaprogra-
mowana fabrycznie i tym samym od razu gotowa 

VITOCAL 060-A to kompaktowa pompa ciepła powietrze-woda, która w obudowie niewiele 
większej od 250-litrowego zasobnika, oprócz zasobnika, mieści także: moduł pompy ciepła, 
intuicyjny regulator oraz grzałkę elektryczną lub wężownicę do współpracy z innym źródłem 
ciepła (instalacją solarną lub kotłem grzewczym). 

Vitocal 060-A –  
do przygotowania c.w.u. 

Cicha, wydajna, kompaktowa pompa ciepła

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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Sprężarka wysokiej wydajności
z wbudowanym osuszaczem
Wielkopowierzchniowy parownik
zapewniający efektywną wymianę
ciepła i efektywne odszranianie
Dodatkowy osuszacz
Moduł obsługowy regulatora
Zasobnik ciepłej wody o pojemności
250 litrów z zabezpieczoną przed
korozją emalią Ceraprotect
Suchy elektryczny wkład grzewczy
z anodą magnezową (typ WWK
wstępnie zainstalowany / typ WWKS
wyposażenie dodatkowe)
Wężownicowy wymiennik
ciepła (typ WWKS)
Zewnętrzny skraplacz

http://www.instalreporter.pl
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Etykieta pomp 
ciepła, których 
układ regulacji 
pozwala na 
współpracę 
z instalacją 
fotowoltaiczną

kowej do zastosowań w budownictwie nowym i mo-
dernizowanym.
•	Moc	na	potrzeby	ciepłej	wody	użytkowej	1,5	kW.
•	Dostępne	gotowe	modele	do	pracy	na	powietrzu	
obiegowym oraz modele do pracy na powietrzu ze-
wnętrznym. 
•	Wysoka	wydajność	w	trybie	pracy	wykorzystują-
cym powietrze obiegowe i zewnętrzne (-5°C).
•	Wysoka	wartość	współczynnika	efektywności	(COP)	
3,33 wg EN 16147 przy A15/W10-55.
•	Indywidualne	dopasowanie	wydajności	c.w.u.;	pod-
grzewanie c.w.u. do 62°C poprzez moduł pompy cie-
pła przy temperaturze powietrza powyżej 3°C.
•	Proste	uruchomienie	dzięki	wstępnie	zamontowa-
nej jednostce i fabrycznym ustawieniom regulatora 
do intuicyjnej i prostej obsługi.
•	Cicha	praca,	moc	akustyczna	wg	EN	12102	<	56	dB(A).
•	Dostępne	modele	z	grzałką	elektryczną	(WWK)	lub	
wężownicą do współpracy z drugim źródłem ciepła 
(WWKS).
•	Przygotowana	do	wykorzystywania	samodzielnie	
wytworzonej energii elektrycznej z instalacji foto-
woltaicznych.
•	Przygotowana	do	pracy	w	inteligentnych	sieciach	
elektroenergetycznych (SmartGrid).
•	Grzałka	elektryczna	montowana	„na	sucho”.
•	Możliwość	transportowania	pompy	na	leżąco	z	króć-
cami przyłączeniowymi do dołu.
•	Najwyższa	klasa	efektywności	energetycznej	A.
•	Profil	 rozbioru	ciepłej	wody	–	do	wyboru	L	 lub	 
XL.  

Wodomierze jednostrumieniowe 
suchobieżne

Najprostsze wodomierze bazują na konstrukcji jed-
nostrumieniowej suchobieżnej z napędem magne-
tycznym. Wodomierz jest dzielony na część suchą  
z mechanizmem zliczającym i mokrą z przyrządem 
pomiarowym. urządzenia tego typu pozwalają na 
pomiar zimnej (maks. 30°C) lub ciepłej wody (maks. 
90°C). Na wlocie wodomierza uwzględnia się na-
tomiast filtr. Elementy odczytowe uwzględniają 
8 rolek numerycznych, z czego 5 wskazuje metry 
sześcienne, a 3 czerwone pozwalają na oblicza-
nie podwielokrotności. W wielu wodomierzach za-
stosowanie znajdują elementy do tłumienia nad-
ciśnień, niejednokrotnie wynikających z uderzeń 
wodnych lub mrozu.
Typowy wodomierz można montować w pozycji 
poziomej z liczydłem skierowanym do góry oraz w 

  Najprostszy podział wodomierzy dzieli je na 
urządzenia mokrobieżne, suchobieżne, hybrydowe/
półsuche (z liczydłem zanurzonym w roztworze gli-
ceryny) oraz przemysłowe. Oprócz tego zastosowa-
nie znajdują wodomierze sprzężone i kątowe. Warto 
zwrócić uwagę na klasyfikację dzielącą wodomierze 
na urządzenia z pionową lub poziomą osią wirnika, 
a także z tłokiem objętościowym.
Zgodnie z wymaganiami tzw. dyrektywy MID (Measu-
ring Instruments Directive) klasy metrologiczne, które 

były dotychczas używane zastępuje się współczyn-
nikiem R. Jest on stosunkiem przepływu od Q3 do 
Q1. Przy czym Q max to maksymalny (przeciążenio-
wy) strumień objętości, z kolei Q3 stanowi ciągły stru-
mień objętości. Pośredni strumień objętości oznacza 
się jako Q2, a minimalny strumień objętości to Q1.
Wspomnianymi już klasami dokładności oznacza się 
wodomierze za pomocą liter od „A” (najniższa klasa) 
do „D” (najwyższa klasa).
W artykule o wybranych typach wodomierzy.

Wodomierzem nazywa się wskaźnik lub przyrząd pomiarowy, który stanowi 
połączenie przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną  
w wodomierzach jest metr sześcienny lub galon.

Wodomierz jednostrumieniowy, MID, 
suchobieżny, antymagnetyczny

Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny 
Bmetersserii GSD

Wodomierz objętościowy suchobieżny
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DamIan ŻabIckI

http://www.instalreporter.pl


26s t r.0 9 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

pozycji pionowej z liczydłem z boku. W niektórych 
urządzeniach uwzględnia się wtopiony kamień sza-
firowy lewitującego łożyska po to, aby zminimali-
zować opory hydrauliczne. Obudowy wodomierzy 
jednostrumieniowych suchobieżnych zazwyczaj 
wytwarzane są z tłoczonego mosiądzu. Kalibracja 
odbywa się poprzez obrócenie górnej części hy-
draulicznej. 
W wodomierzach strumieniowych suchobieżnych 
istotną rolę odgrywa szereg rozwiązań chroniących 
przed próbami oszustwa. Stąd też np. uwzględnia się 
zabezpieczenia antymagnetyczne w postaci 4-polo-
wego magnesu, wzmocnionego ekranu antymagne-
tycznego czy też turbiny antymagnetycznej. Należy 

podkreślić, że wymagania w odniesieniu do ochro-
ny przed działaniem pola magnetycznego wynika-
ją z normy PN-EN 14154. W zakresie ochrony przed 
nieuprawnioną ingerencją mechaniczną zastoso-
wanie znajduje wzmocniona konstrukcja mechani-
zmu zliczającego.

Wodomierze objętościowe

Wśród popularnych konstrukcji wodomierzy są wo-
domierze wielostrumieniowe mosiężne. Ich zale-
ty to przede wszystkim sprawdzona i niezawodna 
konstrukcja chociażby w postaci wielostrumienio-
wego wlotu do specjalnie ukształtowanej komory 

pomiarowej. Istotna jest zwiększona dokładność 
pomiaru uzyskana poprzez równomierne obciąże-
nie łopatek wirnika. Z kolei wysoką trwałość eksplo-
atacyjną uzyskano dzięki zastosowaniu nowocze-
snych materiałów o wysokim poziomie odporności 
na ścieranie oraz poprzez wykonanie wirnika z poli-
propylenu. Jak wiadomo polipropylen cechuje wy-
soka elastyczność, a co za tym idzie, odporność na 
działanie sił na łopatki wirnika.
Warto zwrócić uwagę na wodomierze objętościowe 
bazujące na konstrukcjach z tworzyw sztucznych  
o gęstości zbliżonej do gęstości wody. W efekcie zy-
skuje się możliwość pomiaru przepływu strumieni 
o niewielkiej objętości. Materiał wykonania tłoka za-

Nowoczesne wodomierze …z odczytem na odległość

W nowoczesnych systemach monitorowania zuży-
cia wody stawia się na możliwość zdalnego odczy-
tywania informacji. Stąd też oprócz zbierania da-
nych jest możliwe ewidencjonowanie poboru wody.
W praktyce przekazywanie danych bazuje na magi-
stralowym lub radiowym przesyle informacji zebra-
nych przez wodomierze. Systemy tego typu zazwy-
czaj wykorzystują typowe standardy transmisyjne, 
stąd też w razie potrzeby aplikację można rozbudo-
wać o kolejne komponenty. Bardzo często zastoso-
wanie znajduje magistrala radiowa Wireless MBuS 
Radio (PN-EN13757).  Magistrala MBuS Line konstru-
owana jest w oparciu o normy PN-EN13757 i PN-
-EN1434-3. Dla zapewnienia prawidłowej pracy sys-
temu przesyłu danych wodomierz współpracuje ze 
specjalną nakładką radiową lub MBuS. Z kolei po 
stronie odbioru informacji zastosowanie znajduje 
moduł magistralowy lub radiowy wraz odbiornikiem 
i odpowiednim oprogramowaniem komputerowym. 
Podczas analizy informacji administrator odczytuje 

dane przesyłane przez nakładki, łącznie z informacja-
mi o użytkowniku. W niektórych systemach odczytu 
uwzględnia się przesył informacji poprzez sieć GSM.
Oprogramowanie do zarządzania danymi pozwala 
na przechowywanie numeru seryjnego wodomie-
rza oraz informacji o ostatnim odczycie. Przydat-
ne rozwiązanie stanowi możliwość analizowania 
poboru wody. W efekcie obliczany jest pełny roz-
biór wody (w m3) oraz zużycie wody w ciągu wy-
branego okresu. 
Istotną rolę odgrywa analizowanie transmisji da-
nych w określonym przedziale czasowym z możli-
wością detekcji prób oszustwa poprzez przyłożenie 
magnesu neodymowego do wodomierza. Admini-
strator jest informowany o niskim poziomie baterii 
oraz zdemontowaniu modułu komunikacyjnego. 
Oprogramowanie wykrywa również przekroczenia 
maksymalnego przepływu. Na potrzeby dalszego 
przetwarzania informacji dane mogą być ekspor-
towane do pliku csv. Elementy systemu zdalnego odczytu wodomierzy
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zwyczaj stanowi kompozyt o niewielkiej masie oraz 
gładkiej powierzchni. Istotną rolę odgrywa komora 
pomiarowa, gdzie pracuje tłok. 
Dla zapewnienia stabilnej pracy wodomierza waż-
na jest odpowiednia filtracja wody. Stąd też bardzo 
często uwzględnia się wstępne filtrowanie poprzez 
sito zamontowane na króćcu wlotowym. Drugi etap 
oczyszczania stanowi filtr zabudowany w komorze 
pomiarowej. 
Ważne jest, że cząstki o niewielkich rozmiarach są  
w stanie swobodnie przepłynąć bez narażenia ele-
mentów pomiarowych na uszkodzenia. Jest to efek-
tem zastosowania elastycznego sworznia umoż-
liwiającego przepływy cząstek pomiędzy komorą  
a tłokiem. Istotną rolę odgrywa przy tym ochrona 
tłoka przed zarysowaniami. W części suchej liczy-
dła zawarto wszystkie mechanizmy.

Wodomierze ultradźwiękowe

Wodomierze ultradźwiękowe bazują na wysyłaniu 
sygnałów ultradźwiękowych w kierunku przepływu 
i odwrotnie. Dzięki obliczeniu różnicy czasu pomię-
dzy dwoma sygnałami jest możliwe wyliczenie pręd-
kości przepływu oraz objętości. 

Typowy wodomierz ultradźwiękowy ma dwie czę-
ści. Jedna z nich to element przepływowy z prze-
twornikami ultradźwiękowymi, a druga to integrator 
z elektroniką i odpowiednim modułem komunika-
cyjnym. Niejednokrotnie obie części umieszcza się 
w jednej obudowie, a więc zapewniony jest wyso-
ki poziom ochrony urządzenia i kompaktowa kon-
strukcja obudowy.

Jak wybrać wodomierz?

Na etapie wyboru wodomie-
rza należy uwzględnić przy-
najmniej kilka czynników. Typ, 
średnicę, wielkość strumie-
nia objętości oraz parame-
try metrologiczne wodomie-
rza dobiera się w zależności 
od warunków eksploatacyj-
nych instalacji. Ważne jest 
przeanalizowanie spodziewa-
nego strumienia objętości zgodnie z EN-4064 lub 
EN-14154. Kluczowe miejsce zajmuje zarówno tem-
peraturowa, jak i chemiczna charakterystyka wody 
zwłaszcza pod kątem obecności zanieczyszczeń. 
Nie bez znaczenia dla prawidłowej pracy wodomie-
rza jest ciśnienie w instalacji, dopuszczalne straty ci-
śnienia w wodomierzu oraz możliwość osadzania się 
substancji z roztworu wewnątrz wodomierza. Trze-
ba wziąć pod uwagę dostępną przestrzeń i kształt 
rurociągu, co warunkuje prawidłowy montaż wodo-
mierza i przyłączy.
Z kolei podczas instalacji wodomierza ważne jest 
położenie normalne pracy, zaburzenia hydraulicz-
ne takie jak kawitacja, gwałtowne uderzenia dy-
namiczne oraz brak wody w instalacji. Kluczowe 
miejsce zajmuje względna wilgotność otoczenia, 
ciśnienie wody, przenoszenie drgań, jakość wody 
(cząsteczki zawieszone), a także wyładowania elek-
trostatyczne oraz zaburzenia elektromagnetycz-
ne. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę szereg 

innych warunków w postaci czynników mechanicz-
nych, chemicznych, klimatycznych, elektrycznych  
i hydraulicznych.

Miejsce montażu wodomierza

Ważne jest, aby wodomierz zabudować w instala-
cji wraz z odpowiednią armaturą. Tym sposobem 
powstaje zestaw wodomierzowy. W mieszkaniach 
przyrządy pomiarowe bardzo często montuje się  
w szafkach instalacyjnych. Jest możliwa instalacja 

wodomierza w miejscu zamy-
kanym, jeżeli po jego otwarciu 
bezpośredni stan wskazań bę-
dzie mógł być odczytany bez 
utrudnień. 
Studzienka ma zabezpieczyć 
urządzenie przed zalaniem  
i deszczem. Wodomierze nie 
powinny być narażone na ude-
rzenia lub wibracje pracują-

cych w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i koro-
zyjne działanie środowiska zewnętrznego.
Temperatura w miejscu zabudowy przyrządu nie 
może być niższa niż 4°C. Oprócz tego przed i za wo-
domierzem nie dopuszcza się nagłych zmian prze-
kroju przewodu wodociągowego. Przed przyrządem 
należy zadbać o armaturę zaporową (zawory lub za-
suwy). Miejsce wbudowania urządzenia powinno być 
suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla 
montażu, demontażu, obsługi, konserwacji, odczy-
tu wskazań wodomierza oraz zabezpieczone przed 
możliwością dostępu osób niepowołanych

Oferowane na rynku wodomierze niejednokrot-
nie stanowią mikrokomputery z obszernymi moż-
liwościami funkcjonalnymi. Wykrywanie prze-
cieków, pamięć, możliwość podłączenia sygnału 
do przekaźnika oraz wymiana danych z urządze-
niem nadrzędnym to tylko podstawowe przykłady  
w tym zakresie.  

Zestaw wodomierzowy 
powinien być umieszczony 
w budynku lub w specjalnie 
wykonanej studzience 
wodociągowej poza 
budynkiem. 

Wodomierz ultradźwiękowyWodomierz ultradźwiękowy
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Trzy warianty systemu
Centrale wentylacyjne Logavent marki Buderus są 
dostępne w trzech wariantach: 
- hRV2-140 dla domów szeregowych, nominalna wy-
dajność przepływu do 140 m³/h;
- hRV2-230 dla domów jednorodzinnych, 230 m³/h;
- hRV2-350 dla większych domów jednorodzinnych, 
350 m³/h.
Obliczona sprawność odzysku ciepła (wg EN 13141-7) 
wynosi we wszystkich modelach ok. 90%. Wykonana 
z polistyrenu ekspandowanego (EPS) obudowa cen-
trali wentylacyjnej zapewnia doskonałą izolację i jed-
nocześnie izoluje akustycznie. Wszystkie przyłącza 
wentylacyjne są wyprowadzone do góry, co ułatwia 
projektowanie oraz podłączenie urządzeń do systemu 
dystrybucji powietrza w budynku. Zasysanie powie-
trza z zewnątrz i wyrzut powietrza może odbywać się  
– do wyboru – przez przyłącza po prawej lub po le-
wej stronie obudowy, ponieważ urządzenie można 
przezbroić w miejscu instalacji na „prawe” lub „lewe”.
Centrala wentylacyjna Logavent jest standardowo wy-
posażona w nagrzewnicę wstępną zabezpieczającą pra-
cę wymiennika ciepła przed zamarznięciem, nawet przy 
ujemnej temperaturze powietrza na zewnątrz. Filtry po-
wietrza klasy G4 oraz syfon do odprowadzenia skroplin 
to również element dostarczany razem z rekuperatorem. 

Wentylacja dostosowana do potrzeb użytkowników
Sterowanie pracą centrali wentylacyjnej Logavent hRV2 
może odbywać się na 
trzy sposoby. Pierwsza 
opcja to regulator wbu-
dowany w urządzenie, 
który zapewnia usta-
wienie najważniejszych 

funkcji urządzenia. Szerszy zakres ustawień dostępny 
jest za pomocą bezprzewodowego pilota RCV (wypo-
sażenie dodatkowe). Do sterowania można też wyko-
rzystać bezpłatny program komputerowy Configura-
tion Tool umieszczony na stronie internetowej Buderus. 
Po podłączeniu do urządzenia komputera można za 
jego pomocą skonfigurować programy czasowe, do-
konać regulacji wielu ustawień, ale też – śledzić historię 
zmian wszystkich mierzonych parametrów na zainsta-
lowanych czujnikach (np. temperatury). Configuration 
Tool oferuje również poziom dostępu dla instalatora, co 
ułatwia kalibrację urządzenia po jego zainstalowaniu.

System kanałów
Oprócz central wentylacyjnych Logavent marka Bude-
rus oferuje również system kanałów wentylacyjnych 
pozwalających na rozprowadzenie powietrza po bu-
dynku. System obejmuje kanały główne zaizolowane 
termicznie, wykonane z EPP oraz kanały rozprowadza-
jące powietrze po budynku. Przewody dystrybucyjne 
powietrza i akcesoria są dostępne w dwóch wersjach: 
kanały płaskie o wymiarach 140x50 mm i kanały okrą-
głe 75 mm. Skrzynki dystrybucyjne przystosowano do 
podłączenia obydwu rodzajów systemu kanałów.  

  Coraz częściej mieszkamy w budynkach, w któ-
rych cyrkulacja powietrza między wnętrzem a oto-
czeniem jest mocno ograniczona. Szczelność domów 
zapewnia ich energooszczędność, ale może mieć ne-
gatywny wpływ na klimat, jaki w nich panuje. Bez do-
stępu do świeżego powietrza pomieszczenia miesz-
kalne stają się duszne, zadymione i może pojawić 
się w nich wilgoć. Nowe rozwiązanie marki Buderus 
– system kontrolowanej wentylacji z odzyskiem cie-
pła, skutecznie temu przeciwdziała. Rekuperator 
Logavent hRV2 doprowadza czyste powietrze z ze-
wnątrz do pomieszczeń mieszkalnych i usuwa „zuży-

te” powietrze z pomieszczeń funkcyjnych takich, jak 
kuchnia, łazienka, WC czy garderoba poza budynek. 

Skuteczne oczyszczanie powietrza i oszczędności
Logavent hRV2 nie tylko zapewnia dopływ świeżego 
powietrza do wnętrza budynku. Dzięki skutecznym 
filtrom oczyszcza je również z pyłków i kurzu – dużą 
różnicę odczują na pewno wszyscy alergicy. System 
pomaga także oszczędzać: jego częścią jest wydaj-
ny wymiennik ciepła, który w zimie przekazuje cie-
pło z powietrza odprowadzanego do powietrza do-
prowadzanego bez mieszania tych dwóch strumieni. 
Dzięki temu nawet 90% ciepła wraca do pomiesz-
czeń wraz ze świeżym powietrzem, co pozwala na 
obniżenie kosztów ogrzewania. Natomiast w letnie 
noce, gdy temperatura wewnątrz pomieszczeń jest 
wyraźniej wyższa od temperatury na zewnątrz, sys-
tem zapewnia dopływ przyjemnego, chłodniejszego 
powietrza do budynku dzięki załączającemu się au-
tomatycznie obejściu (by-pass). 

Przebywanie w dusznych, wilgotnych 
pomieszczeniach negatywnie wpływa  
na nastrój i samopoczucie.  
O przyjemny klimat w pomieszczeniach  
zadba teraz nowe rozwiązanie marki 
Buderus – system Logavent HRV2.

System Logavent 
HRV2 marki Buderus

Kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła
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rdzewnej o profilu kwadratowym.
Bez względu na zastosowaną technologię, wysokiej 
klasy producenci idą z duchem czasu i automaty-
zują swoje linie do produkcji kolektorów. Wszystkie 
precyzyjne operacje wykonywane są przez roboty  
i inne maszyny, a rola człowieka ogranicza się do nad-
zoru i kontroli. Są jednak czynności, i piszę te słowa 
z pewną dozą dumy, w których robot nie dorówna 

  Do produkcji rozdzielaczy wykorzystuje się po-
wszechnie dostępne na rynku metale takie, jak mo-
siądz oraz stal nierdzewną, ale również stal węglową, 
czy coraz rzadziej spotykaną miedź. Oprócz wspo-
mnianych rozdzielaczy metalowych spotkać można 
również rozdzielacze z tworzyw sztucznych, gdzie 
głównymi budulcami są materiały takie, jak polia-
mid, PVDF czy też polikarbonat.

Produkcja i kontrola jakości (gwarancja)

Typowy rozdzielacz do systemu grzewczego składa 
się z dwóch kolektorów (zasilającego i powrotne-
go) oraz wsporników utrzymujących ich prawidło-
we położenie oraz montaż. Oprócz tych dwóch pod-
stawowych elementów rozdzielacze są wyposażone 

w różnego rodzaju osprzęt, który zostanie opisany  
w dalszej części artykułu.
Pierwszym i jednym z kluczowych etapów wytwa-
rzania rozdzielacza jest produkcja kolektorów. Ko-
lektory, nazywane też belkami rozdzielacza, wytwa-
rzane są z gotowych metalowych profili rurowych  
o typowych przekrojach jak np. okrągłym lub kwa-
dratowym, ale również innych specjalnych prze-
krojach zbliżonych do wcześniej wymienionych. Po 
docięciu do właściwej długości w kolektorach two-
rzone są otwory. 
Na tym etapie wykorzystywane są różne technologie 
produkcji np. „przepychanie”. W uproszczeniu meto-
da ta polega na wykorzystaniu wiertła V-kształtne-
go, które poprzez obrót punktowo nagrzewa frag-
ment ścianki profilu do bardzo wysokiej temperatury, 

a następnie przechodzi przez miękki materiał, two-
rząc otwór o średnicy wiertła. Jest to wszechstronna 
technika przystosowana do obróbki profilu o każdym 
przekroju oraz różnych materiałów, lecz najczęściej 
mosiądzu i stali nierdzewnej. Inną ciekawą techno-
logią jest np. Ihu, w której wykonuje się kształtowa-
nie belki z profilu okrągłego do niemalże dowolnej 
formy poprzez wytłaczanie wysokim ciśnieniem od 
wewnątrz. Otwory powstają w kolejnym kroku po-
przez wybijanie. Tą metodę produkcji wykorzystuje 
się do wytwarzania rozdzielaczy ze stali nierdzew-
nej. Jeszcze inna nowatorska technologia bazuje na 
wykorzystaniu promienia lasera do wycinania otwo-
rów oraz wspawania różnych detali jak np. pierście-
ni gwintowanych lub zaślepek bocznych kolektora. 
W ten sposób produkuje się rozdzielacze ze stali nie-

Dawno, dawno temu w odległej Alasce… hmm, ta fraza przypomina czołówkę kultowego filmu Georga Lucasa pt. 
„Gwiezdne Wojny”. Zabrzmi to zadziwiająco, ale w istocie jest to początek historii ogrzewania podłogowego. Dzięki 
wykopaliskom archeologicznym i pracom naukowym odkryto, że pierwsze systemy ogrzewania podłogowego stosowano 
już 7000 lat temu na terenach Azji i Alaski. Ludzie zamieszkujący podziemne jaskinie ogrzewali je właśnie za pomocą 
podłogówki. Gorący dym z ognisk przepuszczali przez kanały wykopane pod kamienną podłogą, która po ogrzaniu się 
promieniowała ciepłem do pomieszczenia. Dziś zasada działania jest bardzo podobna, ale kanały wypełnione gorącym 
dymem zastąpiono rurami z wodą lub kablami elektrycznymi. Historia rozdzielaczy do systemów ogrzewania podłogowego 
jest krótsza niż historia ogrzewania podłogowego. Zbliżone formą do występujących obecnie, pojawiły się stosunkowo 
niedawno, bo w latach 70. ubiegłego stulecia. Pierwsze z nich powstawały ze stali lub mosiądzu, a także miedzi.

Jaki rozdzielacz do podłogówki, 
jaki do c.o., a jaki do chłodzenia?

Trendy i preferencje w sprzedaży w Polsce i Europie  

Marcin Kotas

Rozdzielacz mosiężny

Produkcja rodzielaczy
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czynnik o wyższej temperaturze wpływa do belki od-
powiadającej za zasilanie części grzejnikowej, a następ-

nie przechodzi dalej do części ogrzewania płaszczy-
znowego, gdzie jest schładzany, mieszając się z wodą 
powrotną z „podłogówki”. Taki układ musi być do-
datkowo wyposażony również w zestaw pompowo-
-mieszający, żeby wymusić przepływ i zjawisko mie-
szania się oraz zawór termostatyczny sterujący ilością 
wpływającego do „podłogówki” czynnika gorącego. 
Kolejną grupą są tzw. rozdzielacze modułowe. Składa-
ją się one z belek o określonej liczbie sekcji, np. jednej, 
dwóch lub trzech. Kompletny rozdzielacz o pożąda-
nej liczbie sekcji tworzy się, łącząc poszczególne bel-
ki ze sobą. Dzięki temu produktowi nie musimy znać 
dokładnej liczby obiegów w danej instalacji – dobie-
ramy ją sobie już na budowie. Poza tym łatwo też 
wprowadzać zmiany i dodawać lub odejmować ob-
wody, jeśli klient zmienia zdanie, co do liczby ogrze-
wanych pomieszczeń już w trakcie montażu lub po.

człowiekowi. W przypadku rozdzielaczy ma to miej-
sce w kolejnej fazie produkcji, czyli „uzbrojeniu”. Ten 
etap polega na przykręceniu i wmontowaniu rozma-
itego osprzętu, a tutaj liczy się zwinność i szybkość 
przy pracy z mnogością komponentów. 

Te wszystkie zabiegi powodują, że finalny produkt 
ma swoją cenę i zazwyczaj jest ona wyższa 
od konkurencji. Należy jednak zadać sobie 
proste pytanie – lepiej kupić jeden i porząd-
ny rozdzielacz, czy może dwa gorsze, dolicza-
jąc jeszcze koszty wymiany.

Rodzaje rozdzielaczy: jedno- 
i dwuparametrowe

Obecnie na rynku dostępne są rozdzielacze 
do różnych zastosowań i w różnych konfigu-
racjach. Znajdują zastosowanie w różnych in-
stalacjach takich, jak: ogrzewanie i chłodze-
nie płaszczyznowe, podłączenie grzejników 
czy przeznaczenie do dystrybucji wody użyt-
kowej. Występują również produkty do zasto-
sowań specjalnych np. rozdzielacze do podłą-
czenia rur dolnego źródła w przypadku pomp 
ciepła typu solanka-woda. Te rozdzielacze za-
zwyczaj są wykonane z tworzywa. 
Można również spotkać układy „hybrydowe”, 
jak np. rozdzielacz do ogrzewania podłogowe-
go w kombinacji z rozdzielaczem do grzejników. 
Są to tzw. rozdzielacze dwuparametrowe, gdzie 

Rozdzielacz stalowy z kolektorami o profilu 
okrągłym

Rozdzielacz mosiężny

Rozdzielacz poliamidowy ProCalida, 
9 obiegów

Producenci dbający o wysokie 
standardy jakości poddają każdy 
egzemplarz rozdzielacza testowi 
szczelności. To gwarantuje, że pro-
dukt trafiający w ręce klienta jest 
w 100% sprawny. Aby proces pro-
dukcyjny przebiegał płynnie, wy-
korzystuje się do tego powietrzną 
próbę ciśnieniową w kąpieli wod-
nej, gdyż jest ona szybsza od tra-
dycyjnej próby wodnej. Ponadto 
losowo wybrane rozdzielacze tra-
fiają do laboratoriów, gdzie są pod-
dawane szczegółowym analizom, 
testom sprawnościowym i wy-
trzymałościowym, jak np. kąpiel 
w gorącej solance, leżakowanie 
w mroźni lub badanie przepusto-
wości w sytuacji obiegu brudnego 
czynnika grzewczego. 

TacoTherm-Fresh-Tera_Instal-Reporter_207x148.indd   1 30.07.2015   10:26:55

r
e

k
l

a
m

a

Fo
t. 

Re
tt

ig
 H

ea
tin

g

Fo
t. 

Fe
rr

o

Fo
t. 

Af
ris

o

http://www.instalreporter.pl
http://www.taconova.com/pl/


31s t r.0 9 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Wyposażenie, czyli co na belkach

Kwestia wyposażenia rozdzielacza została wspomnia-
na już wcześniej, ale przyjrzyjmy się mu teraz z bli-
ska. Jeśli „wygooglamy” sobie rozdzielacz do ogrze-
wania podłogowego, to pojawia się około 200 tys.  
wyników! Jeśli przejdziemy w zakładkę grafika to na-
szym oczom ukazują się setki, jeśli nie tysiące róż-
nych produktów. Jak nie dać się zwariować i czym 
się kierować przy wyborze właściwego? 
Zasada jest prosta. Rozdzielacz musi mieć możliwość 
zrównoważenia i odcięcia każdej sekcji oraz odpowie-
trzenia instalacji ogrzewania podłogowego. Innymi sło-
wy potrzebny jest zawór z nastawą wstępną, zawór od-
cinający i odpowietrznik. To absolutne minimum, żeby 
ogrzewanie płaszczyznowe działało poprawnie. Oprócz 
tego w przypadku uszkodzenia rury w danej sekcji moż-
na ją zamknąć, podczas gdy reszta pracuje dalej. 

Czy dopuszcza się stosowanie zwykłych rozdziela-
czy grzejnikowych do ogrzewania podłogowego? 
Norma do ogrzewania podłogowego PN-EN 1264 
nie określa dokładnie, jak ma wyglądać i w co być 

wyposażony rozdzielacz, a …co nie jest zabronio-
ne, to jest dozwolone. W praktyce są to bardzo rzad-
kie przypadki, ponieważ wszystkie rurociągi muszą 
mieć taką samą długość. Spotyka się je raczej tyl-
ko w dużych instalacjach wielkopowierzchniowych. 
W typowym budownictwie mieszkaniowym usytu-
owanie rozdzielacza oraz różnorodność pomiesz-
czeń praktycznie wykluczają możliwość układania 
pętli o równych długościach.
Opisany powyżej rozdzielacz to jednak wersja ni-
skobudżetowa, którym nie zainteresuje się już chy-
ba nawet „pies z kulawą nogą”. 
Belki rozdzielacza mo-
żemy także wyposażyć  
w termometry przy-
lgowe, żeby precyzyj-
nie określić temperatu-
rę zasilania „podłogówki”,  
a nawet schłodzenie 
wody, czyli różnicę po-
między temperaturą zasi-
lania i powrotu, która po-
winna wynosić ok. 10oC. 

Dwuparametrowy rozdzielacz TECEfloor 2 w 1

Energooszczędna praca instalacji grzewczej lub chłod-

niczej możliwa jest jedynie pod warunkiem jej hydrau-

licznego zrównoważenia. Właściwe rozpływy czynnika 

w instalacji można uzyskać np. przy użyciu zaworów ter-

mostatycznych z nastawą wstępną, służącą do zdławienia 

przepływu przez grzejnik do obliczonej dla niego wartości 

maksymalnej. W armaturze wyposażonej we wkładki wy-

konane w technice QV funkcja dławienia charakteryzuje 

się niezależnością od wahań ciśnienia dyspozycyjnego. 

Automatyczne dopasowanie współczynnika przepływu 

kv optymalizuje dystrybucję mocy do odbiorników podłą-

czonych do instalacji grzewczych lub chłodniczych. Nowa 

wkładka może być montowana również w korpusach już 

zamontowanych zaworów Oventrop.

Armatura Premium + Systemy

Automatyczne równoważenie hydrauliczne 
z użyciem techniki QV

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o.o., Bronisze, ul. Świerkowa 1B, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 722 96 42, e-mail: info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Obecnie standardem są rozdzielacze wyposażone we wkładki zaworowe z nastawą wstępną  
i możliwością montażu głowic termoelektrycznych. Montaż siłowników pozwala na indywidu-
alną regulację temperatury powietrza i podłogi w każdym pomieszczeniu. Podłączone do ter-
mostatów pokojowych odbierają sygnał, kiedy dana sekcja ma być otwarta lub zamknięta  
w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Każda sekcja jest wyposażona we wskaźnik prze-
pływu z dodatkową możliwością regulacji przepływu, a niekiedy również blokadą nastawy 
wstępnej. Wskaźniki pozwalają na błyskawiczne wyregulowanie przepływów w każdej pętli, 
a więc ogrzewanie podłogowe działa prawidłowo praktycznie od zaraz. Zawory odpowietrza-
jąco-spustowe (niekiedy z automatycznymi odpowietrznikami) oraz zawory kulowe to kolejne 
komponenty z grupy tzw. „must have”. 
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Mamy również możliwość zamontowania specjal-
nych liczników ciepła, dzięki którym możemy so-
bie policzyć zużytą do ogrzewania energię i porów-
nać z całkowitym zużyciem energii przez budynek.  
W przypadku instalacji mieszanych (ogrzewanie płasz-
czyznowe i grzejniki) lub z czynnikiem zasilającym  
o wysokiej temperaturze niezbędne jest zastosowa-
nie układu pompowo-mieszającego. Producenci wy-
chodzą naprzeciw i oferują takie układy przygotowane 
do montażu bezpośrednio na rozdzielaczu. To roz-
wiązanie ma wiele zalet, ale jedną z najistotniejszych 
jest to, że nie ma potrzeby prowadzenia osobnych 
przewodów zasilających z kotłowni do rozdzielacza. 
Wystarczy taki układ „wpiąć” w instalację c.o. Jest to 
oszczędność materiałów (rur i złączek) oraz oszczęd-
ność czasu, bo produkt po otwarciu opakowania jest 
gotowy do montażu. Nie ma potrzeby kompletowa-
nia poszczególnych komponentów takich, jak zawo-
ry i pompy oraz składania ich i montażu w kotłowni.

Taki rozdzielacz, jaki obiekt lub jaka 
instalacja

Do typowych obiektów – mieszkań, domów…
Budowa i wyposażenie rozdzielacza wynika z aplikacji, 
do której jest dedykowany. Dla budownictwa mieszka-
niowego stosuje się rozdzielacze z wszystkich opisanych 

wcześniej materiałów  
i przekrojów belek, ale 
o małych średnicach, 
jak np. ¾″ lub 1″. Wyni-
ka to z niewielkich prze-
pływów występujących 
w takich instalacjach. 

Do dużych instalacji  
– w kościołach, 
salonach…
Zdarzają się sytuacje, 
gdzie do większych 
instalacji jak np. w ko-

ściołach, salonach samochodowych czy na base-
nach stosuje się rozdzielacze 1″. Jednak musi być to 
poparte szczegółowymi obliczeniami hydrauliczny-
mi, żeby nie przekroczyć dopuszczalnych oporów 
hydraulicznych, co może prowadzić do nieprawidło-
wego działania ogrzewania i szybkiego zużycia za-
worów. Dlatego do dużych instalacji w pomieszcze-
niach wielkopowierzchniowych zaleca się stosowanie 
większych rozdzielaczy, ale również rur o większych 
średnicach, jak np. 20x2 mm. Przykładem mogą być 
rozdzielacze 1¼″ i 1½″, które mogą być wyposażone 
w przepływomierze o większym zakresie przepływu. 

Do dużych instalacji zewnętrznych – boisk, ramp…
Jeszcze większe instalacje, do których należy ogrze-
wanie powierzchni zewnętrznych (boisk piłkarskich, 
ramp rozładunkowych, etc.) stosuje się np. rozdzie-
lacze 2″ oraz rury o średnicy 25x2,3 mm. Oprócz du-
żych przepływów pozostaje też kwestia czynnika 
grzewczego, czyli roztworu glikolu, który ma niższą 
temperaturę zamarzania, ale za to wyższą gęstość, 
co wpływa na wyższe opory hydrauliczne. 

Rozdzielacze do chłodzenia płaszczyznowego… 
Przy chłodzeniu płaszczyznowym występuje wysokie ry-
zyko kondensacji, dlatego powinno się stosować mate-
riały bardziej odporne na korozję, jak np. stal nierdzewna 
czy mosiądz. Dodatkowo powinno się je zabezpieczyć 
izolacją. Jednak nie jest to takie proste, ponieważ belki 
rozdzielacza są uzbrojone w różnego rodzaju osprzęt. 
Dlatego idealnym rozwiązaniem są rozdzielacze z two-
rzywa, które nie przewodzą chłodu w takim stopniu 
jak metalowe oraz są całkowicie odporne na korozję.

Pozycjonowanie i estetyka 

Wysoka i średnia klasa rozdzielaczy 
= pewność działania
Tak jak w każdej grupie produktów na świecie, również 
wśród rozdzielaczy występuje pozycjonowanie wg kry-
terium klasy produktu. Rozdzielacze renomowanych 
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•	 mała	bezwładność	termiczna
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•	 niewielka	wysokość	całkowitej		
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•	 oszczędne	gospodarowanie	energią
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ROTH	POLSKA	Sp.	z	o.o.
service@roth-polska.com,	www.roth-polska.com
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Przekrój rozdzielcza mosiężnego
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nie nie będzie prawie w ogóle potrzebne, a zostanie 
w naturalny sposób zastąpione przez chłodzenie. 
Prowadzi to do hipotezy, że bardziej rozpowszech-
nią się rozdzielacze modułowe z tworzyw sztucz-
nych. Będą też zapewne wprowadzane jeszcze now-
sze materiały, bardziej wytrzymałe i trwałe. Już teraz 
mamy do czynienia z systemami połączeń rur i złą-
czek na wcisk, więc wkrótce tak właśnie będzie się 
podłączać rury do rozdzielacza. Niedawno jedna 
z firm zaprezentowała wkładki zaworowe z auto-
matyczną regulacją. Jeszcze wcześniej pojawiły się 
małe pompki montowane na każdej sekcji rozdzie-
lacza, zastępujące zawory i siłowniki termiczne. Sko-
ro świat dąży do automatyzacji i miniaturyzacji, to 
może rozdzielacz przyszłości po podłączeniu rur  
i uruchomieniu instalacji sam będzie płynnie równo-
ważył pętle ogrzewania podłogowego poprzez nie-
wielkie wbudowane zawory i napędy elektryczne 
oraz różnego rodzaju czujniki temperatury i ciśnie-
nia. Dzięki temu stałby się minikomputerem moni-
torującym i sterującym pracą układu. A skoro tak, to 
dlaczego nie mógłby zostać zintegrowany z systema-
mi inteligentnego budynku, gdzie człowiek za pomo-
cą smartfona lub tabletu ma dostęp do wszystkich 

instalacji w budynku i może je dowolnie konfiguro-
wać. Ostatnio w hollywood powstaje coraz więcej 
filmów nt. sztucznej inteligencji – jak ogromne nie-
sie ze sobą możliwości, ale również zagrożenia. Co by 
było, gdyby nasz dom przyszłości był właśnie zarzą-
dzany przez taki komputer ze sztuczną inteligencją, 
który dbałby o nasz codzienny komfort życia? A jed-
nym z elementów wyposażenia byłby właśnie skom-
puteryzowany rozdzielacz. Tego nie wie pewnie na-
wet sam George Lucas…  

producentów, wyposażone w wysokiej klasy osprzęt 
znanych i szanowanych marek, wykonane z najlep-
szych materiałów są określane mianem „mercedesów”. 
W istocie są to produkty trwałe i niezawodne. Stoją za 
nimi lata doświadczeń i ekstremalnych testów wytrzy-
małościowych, które potwierdza wieloletnia gwarancja. 
Produkty ze średniej półki to zazwyczaj wersje uboż-
sze pod względem wyposażenia lub o ograniczonej 
funkcjonalności, ale nie ustępujące pod względem 
jakości i trwałości. Produkty o wyższej klasie charak-
teryzują się też ciekawszą estetyką, są błyszczące  
i wykończone z dbałością o detale, wyglądają bardziej 
ekskluzywnie. Mercedes nie może w końcu wyglądać 
jak stary trabant. Klient musi widzieć, za co płaci.

Uwaga na tanie rozdzielacze!
W rozdzielaczach niskobudżetowych z pozoru otrzy-
mujemy te same możliwości i funkcjonalność, a na-
wet gwarancję. Nie dajmy się jednak zwieść kuszą-
cej cenie. Nieprzebadane przez nikogo rotametry czy 
zawory, wskazują błędne dane, nie działają od same-

go początku lub się nie domykają. Potrafią się szyb-
ko zapychać brudem w czynniku grzewczym, gdyż 
nie przeszły stosownych testów. Często zdarzają się 
przecieki, ponieważ technologia produkcji nie była 
wystarczająco precyzyjna. Belki ze złej jakości ma-
teriału potrafią szybko korodować. Mosiężne profile 
cienkościenne, potrafią się wyginać po przyłożeniu 
zbyt dużej siły, np. w sytuacji przykręcania jakichś 
zaworów lub podłączania do instalacji. Gwarancja 
w pewnym sensie chroni nas przed tymi usterkami, 
ale czy naprawdę zależy nam na tym, żeby co chwila 
wzywać serwis i wymieniać poszczególne elementy, 
czy nawet całe rozdzielacze lub w przypadku insta-
latorów tracić czas na jeżdżenie w kółko?

Jak będzie wyglądał rozdzielacz 
przyszłości...? 

Jeśli przyjrzymy się średniej temperaturze w ostat-
nich latach oraz prognozom klimatycznym na przy-
szłość, to już wkrótce może się okazać, że ogrzewa-

W obecnej sytuacji w Europie Zachodniej rządzą mo-
siądz i stal nierdzewna, a ich wzajemny udział zmienia 
się w zależności od kraju i przeznaczenia (ogrzewanie 
czy chłodzenie). Dla przykładu w Niemczech wg szacun-
ków ok. 60% stanowią rozdzielacze ze stali nierdzew-
nej, 30% z mosiądzu i 10% z tworzywa sztucznego.  
W Belgii jest to podział mniej więcej pół na pół, a w Lu-
xemburgu zdecydowanie stal nierdzewna. Dla odmiany  
w holandii stosuje się rozdzielacze głównie ze stali zwy-
kłej, chyba że instalacja ma również chłodzić – wtedy 
stosuje się mosiądz lub „nierdzewkę” oraz tworzywo. 
A jak sytuacja ma się w Polsce? W ofercie renomowa-
nych producentów systemów ogrzewania podłogo-
wego widać zdecydowany trend w kierunku stali nie-

rdzewnej, a jeszcze stosunkowo niedawno, bo kilka czy 
kilkanaście lat temu niepodzielnie królował wysokiej 
jakości mosiądz. Zaczynają się też pojawiać rozdzie-
lacze z tworzywa sztucznego, jednak póki co są one 
o dziwo droższe od metalowych. Lokalni producenci 
rozdzielaczy, z pewnymi wyjątkami, w odpowiedzi na 
duże zapotrzebowanie rynku oferują głównie tanie pro-
dukty niskich lotów, powszechnie dostępnych w sie-
ciach dystrybucyjnych. Wynika to niestety z główne-
go trendu i kryterium, którym na dzień dzisiejszy jest 
CCC, czyli cena, cena, cena. Nie jest to jednak dome-
ną tylko polskich producentów. Jakość wielu produk-
tów importowanych ze wschodu, Azji czy Turcji pozo-
stawia wiele do życzenia.

Rynek rozdzielaczy – Europa stawia na mosiądz i stal nierdzewną,  
w Polsce rządzi cena 

Rozdzielacz DSM produkowany z wykorzystaniem 
technologii „Ihu” stosowanej między innymi 
w przemyśle motoryzacyjnym, polegającej na 
kształtowaniu profili  ze stali nierdzewnej od 
wewnątrz wysokim ciśnieniem 

Rozdzielacz stalowy z układem pompowo-
mieszającym

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” ze 
zintegrowanymi wkładkami równoważącymi
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i 81, w jej górnej części wyposażona jest dodatkowo 
w otwór z gwintem wewnętrznym ½″. Jest to miej-
sce do zainstalowanie odpowietrznika.
Rozdzielacz serii 74 ma belki mosiężne wyposażone 
w zawory odcinające. Dzięki tym zaworom możliwe 
jest całkowite odcięcie przepływu przez dany od-
biornik ciepła np. grzejnik i swobodny jego demon-
taż. Rozdzielacz serii 74 wymaga instalowania sekcji 
spustowo-odpowietrzającej na końcu belki, dlate-
go też nie są one wyposażone w standardzie w ko-
rek zaślepiający.
Kolejną grupę, tym razem produktów wykonanych 
ze stali węglowej, stanowią rozdzielacze serii 10 i 20. 
Ich konstrukcja jest niemal wierną kopią konstrukcji 

  Instalacje grzewcze 

Wykonanie instalacji grzewczej grzejnikowej w ukła-
dzie rozdzielaczowym jest bardzo popularną prak-
tyką, dlatego na rynku instalacyjnym dostępnych 
jest dużo różnych typów urządzeń umożliwiających 
jej budowę. W ofercie Systemu KAN-therm dla wy-
konania takiej instalacji możemy znaleźć kilka kom-
pletnych rozwiązań różniących się między sobą ma-

teriałem, konstrukcją oraz funkcjonalnością. Wśród 
nich wyróżnić możemy rozdzielacze mosiężne oraz 
wykonane ze stali węglowej. Do grupy rozdzielaczy 
mosiężnych zaliczają się konstrukcje oznaczone se-
rią 61, 81, 82 oraz 74.
Pierwsze dwa rozdzielacze tj. seria 61 i 81 są stosun-
kowo proste i składają się z mosiężnych belek (z ny-
plami G3/4″ – seria 61 lub bez nypli z gwintem we-
wnętrznym 1/2″ – seria 81) o wymiarze profilu 1″. 

Belki z jednej strony zakończone są gwintem we-
wnętrznym 1″ z drugiej strony zaś zaślepione mosięż-
nym korkiem z własnym uszczelnieniem. Obie belki 
zamocowane są w stalowych ocynkowanych obej-
mach, wyposażonych w gumowe wkłady, które od-
powiadają za tłumienie drgań i hałasów pochodzą-
cych z instalacji. W obu powyższych przypadkach 
rozstaw otworów oraz nypli wynosi 50 mm. Belka 
górna oraz dolna, zarówno w rozdzielaczu serii 61  

Rozdzielacze, jedne z najbardziej popularnych elementów instalacji hydraulicznych, to urządzenia umożliwiające indywidualne 
zasilanie poszczególnych punktów poboru wody, urządzeń bądź pojedynczych sekcji grzewczych. Ze względu na rodzaj 
instalacji, różnią się nie tylko materiałem, ale przede wszystkim konstrukcją i funkcjonalnością. Rozbudowana oferta tych 
urządzeń umożliwia optymalny dobór do konkretnej instalacji, nie mniej jednak nastręczać też może wielu problemów  
z wyborem konkretnego typu. Na co w takim razie zwracać uwagę i o czym warto wiedzieć decydując się na konkretny produkt?

Rozdzielacze Systemu KAN-therm
Co wybrać, o czym warto wiedzieć i pamiętać?

Mariusz choroszucha

Rozdzielacz mosiężny serii 61, 81, 74 Rozdzielacze stalowy serii 10 i 20 Rozdzielacze mosiężne serii 51A, 55A, 71A, 75A

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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rozdzielaczy mosiężnych serii 61 i 81. Rozdzielacze 
pokryte są z zewnątrz trwałą powłoką malarską za-
bezpieczającą belki przed procesem korozji. Także 
ze względu na zjawisko korozji, rozdzielacze te nale-
ży stosować tylko i wyłącznie w zamkniętych, ciśnie-
niowych instalacjach grzewczych.       

Instalacje ogrzewania/chłodzenia 
płaszczyznowego 

Instalacje ogrzewania bądź chłodzenia płaszczyzno-
wego (podłogowe lub ścienne) są instalacjami, w któ-
rych rozdzielacz odpowiedzialny jest za równomierną 
dystrybucję medium do poszczególnych pętli grzew-
czych bądź chłodzących. Także i w tym przypadku 
oferta Systemu KAN-therm dostarcza kilka różnych 
konstrukcji i wykonań materiałowych tych urządzeń. 
W odróżnieniu do rozdzielaczy dla c.o. belki rozdzie-
lacza dla OP (ogrzewanie podłogowe) są wyposa-
żone w zawory regulacyjne bądź przepływomierze 
umożliwiające regulację hydrauliczną całej instalacji. 
Dzięki temu czynnik grzewczy lub chłodzący będzie 
płynął równo do wszystkich pętli, zapewniając tym 

samym poprawną pracę całej instalacji OP.
W przypadku wersji mosiężnych wyróżnić możemy 
aż cztery różne konstrukcje. Rozdzielacze serii 51 
oraz 55A umożliwiają jedynie regulację hydraulicz-
ną instalacji dzięki zaworom regulacyjnym lub prze-
pływomierzom zainstalowanym na dolnych belkach 
rozdzielacza. Rozdzielacze serii 71A oraz 75A poza 
wspomnianymi zaworami regulacyjnymi i przepły-
womierzami mają dodatkowo zawory termostatycz-
ne zainstalowane na górnych belkach. umożliwiają 
one dodatkowy montaż elementów automatyki (si-
łowników elektrycznych), dzięki której mamy moż-
liwość sterowania pracą całej instalacji OP. Każdy 
z wyżej wymienionych rozdzielaczy ma belki o roz-
miarze 1″ wyposażone w nyple G¾″ (Eurokonus) do 
podłączenia pętli OP.  

Nowością w ofercie Systemu KAN-therm są roz-
dzielacze do OP wykonane ze stali nierdzewnej, 
oznaczone serią N75A. Rozdzielacze serii N75A wy-
posażone są w przepływomierze oraz zawory ter-
mostatyczne do zainstalowania siłowników auto-
matyki sterującej. Ten typ rozdzielacza ma także 
wbudowaną sekcję spustowo-odpowietrzającą 
– jest ona zainstalowana jako dodatkowy obwód 
grzewczy/chłodzący. W odróżnieniu do wszyst-
kich wersji mosiężnych, rozdzielacz serii N75A ma 
zwiększony rozmiar belki, który w tym wykona-
niu wynosi 1¼″. Dzięki takiej konstrukcji rozdzie-
lacz umożliwia uzyskanie znacznie większych przepływów, a tym samym umożli-
wia przenoszenie znacznie większych mocy. Stosując rozdzielacze serii N75A, mamy 
możliwość obsługi większych powierzchni grzewczych bądź chłodzących.

  Rozdzielacze obwodów grzewczych odgry-
wają ważną rolę w każdej instalacji grzejników 
podłogowych, stanowią o trwałości i komforcie 
użytkowania całego układu. Aby w pełni sprostać 
potrzebom najbardziej wymagających użytkow-

ników, firma Roth proponuje dwa rodzaje rozdzie-
laczy obwodów grzewczych. W ofercie, oprócz 
tradycyjnych rozdzielaczy z zaworami regulacyj-
nymi, znajdują się także rozdzielacze wyposażone  
w przepływomierze. 

Wysokiej jakości systemy ogrzewania podłogowego, które od 1981 r., czyli 
przeszło 34 lata znajdują się w ofercie firmy Roth, nie bez znaczenia stanowią 
produkt sztandarowy. Doświadczenie w branży grzewczej i sanitarnej pozwala 
bowiem na szereg zabiegów technologicznych, dzięki którym powstają wyroby 
na miarę obecnych czasów. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej i „rozbierzemy” jeden  
z nich – rozdzielacze ogrzewania podłogowego.

Rozdzielacze Roth 
do ogrzewania 
podłogowego

Justyna PytKowsKa
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Mosiężna belka
Zasadniczą część rozdzielaczy stanowią belki za-
silania i powrotu, o możliwej liczbie przyłączeń od 
2 do 12. Materiałem do ich produkcji jest mosiądz 
wysokiej jakości. W jednym, w pełni zautomaty-
zowanym procesie obróbki plastycznej powstaje 
belka o profilu okrągłym, którą dodatkowo pod-
dajemy wypalaniu piecowemu. Dzięki temu nastę-
puje lepsze utwardzanie materiału oraz usunię-
cie tzw. naprężeń resztkowych. Skąd taki zabieg?  
W trakcie obróbki metali i stopów, przemian fazo-
wych zachodzących w materiałach i eksploatacji 
wyrobów, wytwarza się pewien stan naprężeń we-
wnętrznych. Przyczyną tego faktu są zmiany ener-
getyczne. Pozostałe w ciele naprężenia po ustaniu 
działania sił zewnętrznych powodują odkształcenie 
tego ciała. Ze wzrostem odkształcenia plastyczne-
go rośnie energia wewnętrzna ciała, coraz większe-
mu zniekształceniu podlega jego sieć krystaliczna 
i zmieniają się własności: metal się umacnia, zmniej-
sza się odporność na korozję, maleje gęstość, wzrasta 
anizotropia własności związana z teksturą itd.1 
W odniesieniu do rozdzielacza ogrzewania podło-
gowego, naprężenia resztkowe, które przyczyniają 
się do tworzenia rys naprężeniowych na materiale, 
może pozostawić np. „woda krytyczna”. Roth wyeli-
minował ten problem.  

Wyposażenie rozdzielaczy
Właściwe wyposażenie rozdzielacza do instalacji 
ogrzewania podłogowego zawiera jeszcze kilka nie-
odzownych elementów. Produkt finalny, jak każdy 
inny rozdzielacz na rynku, jest przygotowywany do 
adaptacji pozostałych komponentów. Wykonywane 
są specjalne nawiercenia belek celem montażu wkła-
dek zaworowych, wkładek termostatycznych oraz 
nypli z możliwością przyłączenia rur pętli ogrzewa-
nia podłogowego za pomocą śrubunku ¾″.
Pomiędzy kolektorami umieszczane są uchwyty  
z ocynkowanej blachy stalowej z izolacją akustyczną 
z elastomera EPDM. uchwyty te służą do mocowa-

nia rozdzielacza w szafce, która w zależności od przy-
jętego rozwiązania może być montowana natynko-
wo lub podtynkowo. W celu połączenia rozdzielacza  
z przewodami pionu instalacji grzewczej, każda jego 
belka po obu stronach wyposażona jest w wyjścia 
boczne z gwintem zewnętrznym 1″. Króćce znajdu-
jące się na zaworach odcinających belki umożliwia-
ją montaż siłowników. Odstęp w osiach pomiędzy 
zaworami wynosi tylko 50 mm, ale nie stanowi to 
problemu dla swobodnego montażu siłownika na 
każdym zaworze. Osie króćców podłączeniowych ko-
lektora zasilającego i powrotnego są bowiem prze-
sunięte względem siebie i nie zachodzą tzw. kolizje 
tranzytów zasilających i powrotnych do poszczegól-
nych belek rozdzielacza. Jako elementy uzupełnia-
jące dostarczane są również komplety do napełnia-
nia i opróżniania z odpowietrznikami manualnymi.
Obecne modele rozdzielaczy firmy Roth umożliwiają 
regulację przepływu (w każdym z obwodów grzew-
czych) na zaworach regulacyjnych, znajdujących się 
na belce powrotnej. Zawory kolektora zasilającego 
służą natomiast do zamykania i otwierania poszcze-
gólnych obwodów grzewczych.

Dobór nastaw
Do doboru wielkości nastaw na pętlach ogrzewania 
podłogowego służą specjalne diagramy umieszczone 
w instrukcji montażu, dołączanej do każdego rozdziela-
cza. Modele z wbudowanymi na kolektorze zasilającym 
przepływomierzami o skali przepływu w zakresie od 0,1 
do 4 l/min pozwalają dokładnie sprawdzić, czy nasta-
wa na dolnej belce została wykonana poprawnie.  

1 – przepływomierze lub zawory z otwartego/na 
zamknięte, otworzyć max przy użyciu załączonego 
kluczyka przeciwnie do kierunku wskazówek zegara
2 – zdjąć kopułkę regulacyjną na 1. obwodzie grzewczym  
i zamknąć zawór przy użyciu załączonego kluczyka zgodnie 
z kierunkiem wskazówek zegara = najmniejsza wartość
3 – nastawić wielkość przepływu poprzez otwarcie trzpienia 
regulacyjnego na zaworze przy użyciu załączonego 
kluczyka przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. 
Regulacja na pozostałych obwodach jest analogiczna
4 – zamontować siłowniki zgodnie z odrębną instrukcją

1 Naprężenia własne – pojęcia i klasyfikacja. Politechnika Poznańska. Dominik Senczyk, Sebastian Moryksiewicz

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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Każdy rozdzielacz po wyprodukowaniu, podda-
wany jest zakładowej kontroli produkcji  
i przechodzi gruntowną próbę szczelności.  
Na potwierdzenie pozytywnego wyniku bada-
nia, produkt oznaczony jest stosowną etykietą 
z tzw. „Prüfdatą” oraz informacją o producen-
cie, nazwie i typie rozdzielacza. Istotnym  
z praktycznego punktu widzenia dopełnieniem 
rozdzielaczy jest nowoczesny układ sterowania 
termostatami Roth, umożliwiającymi indywi-
dualną kontrolę temperatury w każdym  
z pomieszczeń, co zapewnia tym samym więk-
szy komfort oraz gwarantuje efektywną eksplo-
atację całego systemu.
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  Rozdzielacze DSM 
Flagowym produktem wśród rozdzielaczy do ogrze-
wania podłogowego są rozdzielacze DSM. Wykona-
no je z profilu okrągłego 35x1,5 wytworzonego z wy-
sokiej jakości stali nierdzewnej 1.4301, dzięki czemu  

w warunkach laboratoryjnych są w stanie wytrzymać 
ciśnienie wewnętrzne do 349 bar. W procesie produkcji 
wykorzystywana jest technologia „Ihu”, która polega 
na formowaniu stali od wewnątrz poprzez wysokie 
ciśnienie. Efektem tych działań jest unikalny, eksklu-

zywny i rozpoznawalny heksagonalny kształt, który 
charakteryzuje się płaską powierzchnią w miejscach 
montażu zaworów i wskaźników przepływu, co jesz-
cze bardziej zapobiega przed przeciekami i korozją.
Ogromną zaletą tych rozdzielaczy jest możliwość 
montażu w pionie lub w poziomie, jak również moż-
liwość podłączenia z lewej lub prawej strony. Belka 
zasilająca rozdzielacza wyposażona jest we wskaźni-
ki przepływu, na których przeprowadza się regulację 
hydrauliczną instalacji. Wartość nastawy zabezpieczo-
na jest przed przypadkową zmianą za pomocą klip-
sów blokujących. Na kolektorze powrotnym znajdują 
się wkładki zaworowe do montażu głowic termoelek-
trycznych, które poprzez połączenie z listwą automa-
tyki i termostatem pokojowym dostosowują tempe-
raturę pomieszczenia do aktualnych potrzeb. Belki 
rozdzielacza są rozszerzone o zawory odpowietrza-
jące i spustowe z możliwością zamontowania odpo-
wietrzników automatycznych. Króćce przyłączeniowe 
¾″ rozstawione są w odległości 50 mm, co umożliwia 
swobodne podłączenie przewodów, jak i głowic. 

Rozdzielacze okrągłe
Kolejną grupą rozdzielaczy przeznaczonych do ogrze-
wania i chłodzenia płaszczyznowego są rozdzielacze 
okrągłe ze stali nierdzewnej 1.4301 z podłączeniem 
1″ GZ. To wysokiej klasy produkty charakteryzujące 
się dużą trwałością i ekskluzywnym wyglądem dzię-
ki polerowanym i błyszczącym belkom. Występują 
w wersjach ze wskaźnikami przepływu lub zawora-
mi regulacyjnymi na kolektorze zasilającym. Nato-
miast na belce powrotnej zamontowane są wkładki 
do montażu głowic termoelektrycznych. Oba ko-
lektory zaopatrzono w dodatkową sekcję z odpo-
wietrznikami i zaworami spustowymi. Poza tym mają 
funkcję off-set która oznacza, że króćce kolektora za-
silającego i powrotnego umieszczono na przemian 
co bardzo usprawnia podłączanie przewodów. Roz-
staw króćców wynosi 55 mm, dzięki czemu manew-
rowanie kluczem jest jeszcze łatwiejsze. Wsporniki be-
lek rozdzielacza wyposażone są w specjalne wkładki 
tłumiące z EPDM, które zapewniają pewne mocowa-
nie oraz redukują drgania. Rozdzielacze dostarczane 

Rozdzielacze w systemach ogrzewania i chłodzenia  
są bardzo ważnym elementem. Służą one  
do dystrybucji wody do poszczególnych obiegów,  
a w przypadku rozdzielaczy ogrzewania podłogowego 
także do odcinania, wstępnej regulacji przepływu 
oraz wysterowania poszczególnych sekcji za pomocą 

siłowników. Marka PURMO, należąca do firmy Rettig Heating, posiada w swojej 
ofercie szereg rozdzielaczy o rożnych zastosowaniach, przeznaczonych do 
stosowania w budynkach mieszkalnych do instalacji ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego, do instalacji grzejnikowych, jak i rozdzielacze o zwiększonym 
przekroju do stosowania w obiektach przemysłowych. 

Rozdzielacze 
marki Purmo

Rettig heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Rozdzielacze przemysłowe Laser Series Rozdzielacz Laser Series do instalacji c.o.
Rozdzielacz okrągły z wkładkami 
zaworowymi

Rozdzielacz okrągły ze 
wskaźnikami przepływu

Rozdzielacz DSM
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są jako kompletnie zmontowane, dlatego po rozpa-
kowaniu nie wymagają żadnych dodatkowych zabie-
gów prócz zainstalowania.

Rozdzielacze Laser Series
Ostatnia rodzina rozdzielaczy PuRMO to rozdziela-
cze Laser Series z profilu kwadratowego ze stali nie-
rdzewnej 1.4301. Wśród nich wyróżniamy rozdzielacze 
grzejnikowe oraz dwa rodzaje rozdzielaczy przemy-
słowych. Wszystkie wytwarzane są w technologii 
spawania impulsowego laserem w osłonie argonu. 
Przekłada się to na trwałość produktu i praktycznie 
wyklucza możliwości wystąpienia korozji. Rozdzie-
lacze przemysłowe dzięki zwiększonemu kwadrato-
wemu przekrojowi charakteryzują się dużą pojemno-
ścią i niskimi oporami przepływu, co w połączeniu  
z mocnym i solidnym wykonaniem powoduję, że 
mogą pracować w trudnych warunkach.  

Wszystkie rozdzielacze oferowane 
przez PURMO umożliwiają podłą-
czenie od 2 do 12 pętli. Firma Rettig 
Heating stawia przede wszystkim 
na jakość, dlatego każdy rozdzielacz 
jest wykonany z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej. W porównaniu do 
mosiądzu jest to materiał twardszy 
oraz bardziej odporny na korozję  
i zarastanie, co jest szczegól-
nie ważne w przypadku instalacji 
ogrzewania podłogowego. Rozdzie-
lacze wykonane ze stali nierdzew-
nej, przy zachowaniu tych samych 
parametrów wytrzymałościowych 
co mosiężne, mają cieńsze ścian-
ki, dzięki czemu charakteryzują się 
mniejszą wagą. Na wszystkie roz-
dzielacze udzielana jest 10-letnia 
gwarancja (oprócz osprzętu tj. prze-
pływomierzy i zaworów, na które 
gwarancja wynosi 5 lat).

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(PORT PC) zachęca do korzystania z powstałego na 
zlecenie Organizacji kalkulatora SCOP, ułatwiającego 
wyliczenie i dokumentację sezonowego współczynni-
ka efektywności energetycznej (SCOP) zgodnie z mię-
dzynarodowym standardem VDI 4650 cz.1. Kalkulator 
SCOP jest łatwym w obsłudze intuicyjnym narzędziem. 

Pompy ciepła produkowane lub dystrybuowane przez 
członków Organizacji są wprowadzane do bazy da-
nych kalkulatora, co jest dodatkowym ułatwieniem 
dla użytkownika. 
Kalkulator SCOP spotkał się z bardzo dobrym przyję-
ciem branży. Jest przydatny na etapie przygotowywa-

nia wniosków o dofinansowanie pomp ciepła w ramach 
programu Prosument. Od 1 sierpnia zainteresowanie 
narzędziem znacząco wzrosło w związku ze zmianami 
w założeniach Prosumenta i uruchomieniem dofinan-
sowań z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroin-
stalacji OZE do produkcji ciepła (bez konieczności ich 
łączenia z mikroinstalacjami OZE produkującymi ener-
gię elektryczną).
Jednym z wymagań programu Prosument w zakre-
sie dofinansowań do pomp ciepła jest odpowiednia 
wartość współczynnika SCOP dla pompy ciepła. Wy-
magana wartość musi być potwierdzona obliczenia-
mi lub komputerowymi programami symulacyjnymi 
(do których zalicza się wspomniany kalkulator SCOP). 
Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej in-
stalacji SCOP na potrzeby programu  Prosument musi 
być liczony zgodnie z międzynarodowym standardem 
VDI 4650 (do 01/01/2016) i wynosi on dla pomp ciepła: 
•	typu	powietrze/woda	dla	potrzeb	c.o.	i	c.w.u.,	zasila-
nych energią elektryczną – SCOP≥3,3;
•	pozostałych	dla	potrzeb	c.o.	i	c.w.u.,	zasilanych	ener-
gią elektryczną – SCOP≥3,8;
•	zasilanych	gazem	–	SCOP≥1,25.

PORT PC zachęca do 
korzystania z kalkulato-
ra SCOP również w ra-
mach starań o dofinan-
sowanie pomp ciepła  

z innych regionalnych programów wsparcia. Kalku-
lator dostępny jest na stronie internetowej www.kal-
kulatorscop.pl oraz na stronie www.portpc.pl. Temat 
efektywności pomp ciepła będzie szerzej omówiony 
podczas IV Kongresu PORT PC „Efektywność z klasą”, 
który odbędzie się już 22 września podczas V Między-
narodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywno-
ści Energetycznej Renexpo w Warszawie. Rejestracja 
możliwa za pośrednictwem strony www.renexpo-war-
saw.com w zakładce konferencje. 
Źródło: PORT PC

Kalkulator efektywności pomp ciepła dla Prosumenta

Kalkulator SCOP umożliwia obliczenie minimalnych wartości współczynnika 
SCOP dla dowolnej pompy ciepła Przykładowy wynik obliczeń w kalkulatorze SCOP

Umożliwia on wprowadzenie para-
metrów technicznych dowolnej pom-
py ciepła i obliczenie dla niej minimal-
nych wartości współczynnika SCOP 
zgodnie z wymaganiami programu 
NFOŚiGW „PROSUMENT”. 

Standard VDI 4650 został również opu-
blikowany w języku polskim. Zawarty 
jest w Wytycznych PORT PC Projekto-
wania Wykonania i Odbioru Instalacji  
z Pompami Ciepła cz.2 „Skrócona me-
toda obliczania rocznego współczyn-
nika efektywności pomp ciepła” dla 
pomp ciepła z napędem elektrycznym 
do centralnego ogrzewania i c.w.u. oraz 
cz.3 „Uproszczona metoda obliczania 
rocznego współczynnika efektywno-
ści grzewczej i rocznego współczynni-
ka wykorzystania instalacji z sorpcyj-
ną pompą ciepła” dla gazowych pomp 
ciepła do centralnego ogrzewania po-
mieszczeń i przygotowania c.w.u.
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z nieszczelności instalacji. Dzięki ograniczeniu zuży-
cia wody pitnej (zimnej i ciepłej) reduktory pozytyw-
nie wpływają na środowisko naturalne. 

Miejsce i sposób montażu

Reduktor ciśnienia hERZ montowany jest najczę-
ściej za licznikiem wody, pomiędzy dwoma zawo-
rami odcinającymi, a kierunek jego zabudowy musi 
być zgodny ze strzałką na korpusie i kierunkiem prze-
pływu wody. Fabryczna nastawa reduktorów wynosi  
3 bary. Przekręcenie pokrętła w prawo (zgodnie z kie-
runkiem ruchu wskazówek zegara) powoduje zwięk-
szenie nastawy ciśnienia po stronie wtórnej. 
Reduktory herz serii 2682 nie wymagają szczegól-
nych czynności serwisowych i konserwacyjnych. Aby 
zabezpieczyć urządzenie przed zanieczyszczeniami, 
zalecana jest zabudowa przed reduktorem filtra siat-
kowego o wielkości oczek 0,5 mm.

Oferta i gwarancja

Produkowane w zakresie średnic DN 15, DN 20, DN 
25 oraz DN 32 reduktory hERZ charakteryzują się wy-
soką niezawodnością i oferowane są w bardzo atrak-
cyjnej cenie. Podobnie jak wszystkie produkty mar-
ki hERZ, również reduktory objęte są standardową, 
5-letnią gwarancją producenta. Warto zaznaczyć, że 
okres gwarancji można wydłużyć nawet do 10 lat, je-
żeli instalacja zostanie wykonana przez instalatora 
posiadającego autoryzację firmy herz.  

  Zakres regulacji ciśnienia nowych reduktorów 
został dopasowany do obowiązującego w Polsce 
„Prawa budowlanego”, zgodnie z którym maksymal-
ne ciśnienie w instalacji wewnętrznej nie powinno 
przekraczać 6 barów. 

Budowa

Korpusy reduktorów wykonane są jako odkuw-
ki z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku 
CW626N, a wszystkie elementy mające bezpośredni 
kontakt z wodą pitną spełniają najbardziej restryk-
cyjne wymagania w zakresie dopuszczalnej zawar-

tości ołowiu (zgodnie z regulacjami europejskimi  
i polskim „Prawem budowalnym”). 
Membrany reduktorów hERZ wykonywane są z two-
rzywa sztucznego EPDM, a stalowe trzpienie mają-
ce bezpośredni kontakt z wodą – ze stali szlachetnej 
odpornej na korozję. Elementy z tworzywa sztucz-
nego odporne są na działanie ciepłej wody użytko-
wej o temperaturze do 40°C.

Funkcje i zastosowanie

W dolnej części korpusu zastosowano filtr siatko-
wy w przezroczystej obudowie. Dzięki temu można  
w łatwy sposób kontrolować i usuwać ewentualne 
zanieczyszczenia wpływające do instalacji.
Reduktor ciśnienia hERZ może być stosowany  
w instalacjach wodnych – w tym wody pitnej – oraz  
w instalacjach, w których wykorzystuje się inne pły-
ny nieagresywne, sprężone powietrze lub azot. Re-
duktory znajdują zastosowanie również w instala-
cjach centralnego ogrzewania dla ochrony urządzeń 
przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
Zastosowanie reduktorów serii hERZ-2682 w insta-
lacjach wody pitnej wpływa korzystnie na żywot-
ność armatury oraz zmniejsza straty wynikające  

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze należy do absolutnej 
czołówki firm w polskiej branży instalacyjnej. Od 25 lat firma 
wprowadza na rynek polski szeroki asortyment nowoczesnej 
armatury regulującej, zapewniającej racjonalne, a więc oszczędne 
gospodarowanie energią. 
Aby zaspokoić stale rosnące wymagania rynku instalacyjnego,  
HERZ wprowadził do sprzedaży nową serię reduktorów  
ciśnienia serii 2682. 

Reduktory ciśnienia HERZ 2682 
– nowość w ofercie

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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Reduktory ciśnienia HERZ-2682 wy-
posażone zostały w pokrętło z piono-
wym wskaźnikiem zadanej wartości 
ciśnienia wyjściowego oraz manometr. 
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czasie oraz cichą pracę (np. poziom ciśnienia aku-
stycznego pompy ciepła NIBE F1255-6, waha się  
w granicach 21-28 dB(A), wg EN 11203, przy B0/W35  
w odl. 1 m). Z kolei w pełni automatyczne kotły pe-
letowe (np. kocioł Pelmax) wyposażone są w za-
awansowany mikroprocesorowy sterownik Fuzzy  
Logic II, który umożliwia modulację pracy urządzenia  
w zakresie 30-100%, co pozwala precyzyjnie dopaso-
wać moc źródła ciepła do indywidualnego zapotrze-
bowania i wymagań użytkowników, zwiększając jed-
nocześnie efektywność spalania peletu drzewnego.

• Wysoka temperatura zasilania ze sprężarki
Obecnie obserwuje się też rozwój pomp tzw. „wyso-
kotemperaturowych”, w których stosowane są coraz 
nowsze czynniki chłodnicze. Pompy tego typu mogą 
osiągać do 75oC na zasilaniu systemu grzewczego, 
przy wyłącznym udziale sprężarki.

  Już na pierwszy rzut oka wśród wystawianych 
urządzeń, na czołową pozycję wysuwają się nowe 
trendy, jakimi kierują się producenci nowoczesnych 
systemów grzewczych:

• Modulowana moc grzewcza, czyli inwerterowo 
sterowane sprężarki.
• Wysoki średnioroczny współczynnik sprawności.
• Najwyższa klasa energetyczna.
• Niski poziom hałasu.
Technologia inwerterowych sprężarek sprawia, że 
pompy ciepła osiągają bardzo wysoki średniorocz-
ny współczynnik sprawności SCOP (np. SCOP pom-
py ciepła NIBE F1255 wynosi aż 5,5, wg EN 14825, B0/
W35 dla klimatu zimnego i mocy znamionowej 12 kW).  
To sprawia, że maszyny tego typu mają najwyższą 
klasę energetyczną A+++, a rachunki za ogrzewa-
nie domu pompą ciepła, są najniższe z możliwych. 
Zastosowanie inwerterowych sprężarek oznacza 
nie tylko dostosowa¬nie parametrów pracy do ak-
tualnego zapotrzebowania na ciepło i co się z tym 
wiąże mniejsze zużycie energii, ale również skróce-
nie czasu rozruchu systemu, dłuższą żywotność, 
osiągnięcie optymalnej temperatury w krótszym 

Kierunki rozwoju i trendy  
w technologiach grzewczych

Nowości w ofercie NIBE-BIAWAR

małgOrzata smuczyńska

Imprezą, która daje możliwość poznania najnowszych trendów w dziedzinie ogrzewania,  
są niewątpliwie targi ISH we Frankfurcie. Tegoroczna wystawa zdecydowanie zdominowana 
była przez nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne urządzenia grzewcze, jakimi są pompy 
ciepła i kotły peletowe. Równie zauważalne były też urządzenia wentylacyjne umożliwiające 
odzysk ciepła, a więc rekuperatory oraz urządzenia klimatyzacyjne, które jeżeli realizują funkcję 
ogrzewania, zaliczane są również do pomp ciepła typu powietrze/powietrze.

Etykieta energetyczna 
pompy ciepła NIBE 
F1255-16kW

Poprzez serwis BIA24.net sterujemy kotłem Pelmax Touch 20 kW
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system inteligentnego zarządzania budynkiem BMS 
oraz opcja SMART GRID i PRICE ADJuST, które w przy-
szłości dostosują pracę pompy ciepła do bieżących 
zmian cen energii elektrycznej. Nowością są również 
systemy integracji urządzeń grzewczych, które umoż-
liwiają zewnętrzną komunikację z innymi urządzenia-
mi w chmurze obliczeniowej. Przykładem jest sys-
tem NIBE API, który umożliwia komunikację między 
pompą ciepła NIBE a termostatami (np. firmy upo-
nor) i innymi komponentami systemów grzewczych 
(np. urządzeniami z oferty firmy Schneider Electric).
W zakresie kotłów na biomasę, nowością godną po-
chwalenia jest, wprowadzony przez firmę NIBE-BIA-
WAR, w pełni automatyczny kocioł Pelmax Touch 20 kW  
z mikroprocesorowym regulatorem wyposażonym 
w kolorowy panel dotykowy. Wyjazd w okresie zimo-
wym poza miejsce zamieszkania, na tydzień czy dwa, 
nie stanowi już problemu, ponieważ opcja sterowa-
nia urządzeniem, za pośrednictwem serwisu interne-
towego BIA24.net, umożliwia zdalny dostęp do bieżą-
cych informacji o systemie grzewczym, z możliwością 
konfiguracji parametrów poprzez smartfon, tablet, 
komputer praktycznie z każdego miejsca na Ziemi. 
 
• Systemy hybrydowe 
Nowym rozwiązaniem promowanym jako idealne do 
termomodernizacji budynków, jest pompa ciepła po-
wietrze/woda z jednostką wewnętrzną, z wbudowanym 
gazowym kotłem kondensacyjnym, pełniącym rolę szczy-
towego źródła ciepła. Rozwiązanie umożliwia obniżenie 
zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, 
w wyniku doboru pompy ciepła o mniejszej mocy grzew-
czej, pracującej z wyższą wydajnością w zakresie wyż-
szych wartości temperatury powietrza zewnętrznego. 
Kolejną nowością jest rekuperator NIBE ERS, stero-
wany z poziomu pompy ciepła NIBE, dający kom-
pletny system zapewniający ogrzewanie, produkcję 
c.w.u., chłodzenie i wentylację z odzyskiem ciepła. 
Ciekawym rozwiązaniem, jest nowa pompa ciepła 
do produkcji c.w.u. NIBE F135, która w połączeniu  
z powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 zapewnia wyż-

szą sprawność systemu, komfort wentylacji budynku,  
a także umożliwia realizację dwóch funkcji jednocze-
śnie: chłodzenia z pompy ciepła NIBE F2040 i produk-
cji c.w.u. przez NIBE F135 przy wykorzystaniu ciepła 
odzyskanego z powietrza odpadowego z budynku.
Nowością jest też połączenie pompy powietrze/powie-
trze z pompą powietrze/woda w jednym systemie (np. 
BIAWAR MuLTISPLIT), którego największą zaletą jest „ela-
styczność”. urządzenie ogrzewa lub chłodzi powietrzem 
kilku pomieszczeń równocześnie, przy jednoczesnym 
ogrzewaniu/chłodzeniu pomieszczeń, wodnym syste-
mem grzewczym (np. podłogówka). Ponadto system 
wyposażono w dwa ciekawe rozwiązania technologicz-
ne, które umożliwiają wykorzystanie ciepła odpadowe-
go podczas chłodzenia pomieszczeń, na potrzeby pro-
dukcji c.w.u. Toteż możliwa jest jednoczesna realizacja 
obu funkcji, a ogrzewanie wody jest ekonomiczne i nie 
obniża współczynnika sprawności pompy ciepła.  • Wysoka wydajność przy niskiej temp. powietrza

Z kolei w rozwoju powietrznych pomp ciepła dąży 
się do zachowania nominalnej wydajności i wysokiej 

temperatury zasilania systemu grzewczego, nawet 
przy temperaturze powietrza zewnętrznego -25oC 
(np. pompa ciepła NIBE F2300 osiąga 63oC).

• Inteligentne sterowanie pracą pomp obiegowych
Pompy ciepła samodzielnie i na bieżąco sterują wy-
dajnością pomp obiegowych, tak aby utrzymać opty-
malną różnicę temperatury dolnego i górnego źródła 
w zależności od trybu pracy (ogrzewanie, c.w.u., ba-
sen), aktualnych warunków panujących na zewnątrz 
i wewnątrz budynku oraz strefy klimatycznej. Po-
woduje to podwyższenie sprawności pomp ciepła 
zarówno w trybie ogrzewania, jak i produkcji c.w.u. 
Podwyższa to komfort w zakresie wody użytkowej 
(11-15% więcej c.w.u.), a także uproszczenie procesu 
rozruchu, podczas którego instalator nie musi wyko-
nywać optymalizacji i regulacji pracy pomp. 

• Zdalne sterowanie, dostosowanie do sieci Smart Grid 
Rozwój pomp ciepła podąża również w kierunku zdal-
nego sterowania i dostosowania do współpracy z in-
teligentnymi sieciami elektroenergetycznymi. Dlatego 
też sterowniki pomp ciepła NIBE wyposażane są w co-
raz to nowsze funkcje takie, jak: możliwość sterowania  
i monitoringu przez Internet (np. za pomocą systemu 
NIBE uPLINK), zdalne sterowanie przez sieć GSM, czy 

hybrydowa powietrzna pompa ciepła 
NIBE z jednostką wewnętrzną NIBE GVM 200,  
z wbudowanym gazowym kotłem kondensacyjnym

Film prezentujący 
nowości NIBE

Obejrzyj

- pełna regulacja pomp obiegowych w trybach: 
ogrzewanie, c.w.u., basen;
- łatwość obsługi: nie wymagają nastaw i regula-
cji podczas rozruchu;
- pompa obiegowa dolnego źródła utrzymuje 
optymalną ∆T glikolu;
- optymalizacja przekazywania energii cieplnej 
do systemu grzewczego;

- pompa obiegowa górnego źródła utrzymuje 
odpowiednią ∆T w zależności od sytemu grzew-
czego;
- pompy obiegowe automatycznie dostosowu-
ją się do zmian ciśnienia w obiegu grzewczym;
- instalator ustawia wyłącznie: żądaną różnicę 
temperatur ∆T, temperaturę graniczną grzania  
i obliczeniową temp zew. 

Sterowanie pompami obiegowymi w pompach ciepła NIBE:

Darmowa produkcja c.w.u. przy wykorzystaniu ciepła 
powstającego podczas chłodzenia, w systemie 
BIAWAR MuLTISPLIT

http://www.instalreporter.pl
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  Wentylatory

Wentylatory hAVACO to głównie urządzenia do wenty-
lacji bytowej. Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz 
prostej konstrukcji, wentylatory cechuje atrakcyjna 
cena oraz wysoka niezawodność. W ofercie znajdują 
się: wentylatory kanałowe, zarówno do kanałów okrą-
głych (ICB), a także prostokątnych (IRB, IRF); wentyla-
tory dachowe z wyrzutem poziomym (RBh, RAh) lub 
pionowym (RBV, RKV). Bardzo ciekawymi urządzenia-

mi, które zasługują na szczególną uwagę, są wenty-
latory do odciągów kuchennych w wersji dachowej 
(RKh) i promieniowej (IKF, IKB). Specjalnie dostoso-
wana konstrukcja oraz zastosowane materiały pozwa-
lają wentylatorom kuchennym na tłoczenie medium  
o temperaturze do 120°C, a uchylna obudowa wenty-
latorów promieniowych zapewnia wygodną konser-
wację i czyszczenie wnętrza urządzenia. uzupełnie-
niem oferty wentylatorów są akcesoria dodatkowe 
takie, jak tyrystorowe i transformatorowe regulatory 

prędkości obrotowej, presostaty, filtry oraz akcesoria 
montażowe – opaski złączne i podstawy dachowe. 

Nagrzewnice kanałowe

Nagrzewnice elektryczne marki hAVACO są przezna-
czone do podgrzewania czystego powietrza. Wszyst-
kie elementy grzejne są wykonane ze stali nierdzewnej,  
a obudowy z blachy alucynkowej. Zastosowane materia-
ły pozwalają na długoletnią bezawaryjną pracę urządzeń. 

Marka HAVACO powstała w wyniku rosnących potrzeb rynku HVAC na nowoczesne, niezawodne, a jednocześnie przystępne 
cenowo urządzenia. Wszystkie produkty marki zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić oczekiwania klientów zarówno 
pod względem ceny, jak i skuteczności, a zastosowane komponenty zapewniają niezawodność. Firma Ventia – dystrybutor 
marki HAVACO – utrzymuje wysokie stany magazynowe jak największej liczby produktów. Ofertę marki HAVACO możemy 
podzielić na następujące grupy produktowe: wentylatory, nagrzewnice elektryczne, kurtyny powietrzne, system dystrybucji 
powietrza Flexo System oraz akcesoria wentylacyjne. 

             – kompleksowa oferta 
produktów do wentylacji

bartOsz JezIerskI

Nagrzewnice są przeznaczone do montażu w ka-
nałach okrągłych (ECh) oraz prostokątnych (RKh). 
Wersje podstawowe są wyposażone w dwustopnio-
we zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ewentual-
na regulacja pracy nagrzewnicy może odbywać się 
za pomocą prostego termostatu (hTS) lub mikro-
procesorowych regulatorów (hRK1, hRK3) pozwa-
lających na dokładną regulację temperatury powie-
trza nawiewanego oraz powietrza w pomieszczeniu. 
Na zamówienie dostępne są również nagrzewnice  
w wersji z regulatorem wbudowanym w skrzynkę 
przyłączeniową nagrzewnicy, występujące w kilku 
wariantach (NI; NV; NIS; NI-PTX/PSX), w zależności 
od sposobu nastawy temperatury.

Kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne hAVACO SIRION to urządzenia, 
które cechuje nowoczesny i estetyczny wygląd. Wystę-
pują w modułach o długości 1; 1,5; 2 m w wersji „zim-
nej” i z nagrzewnicą elektryczną (mocy 3,5-14,0 kW).  
Przeznaczone są do montażu poziomego. Stero-
wanie pracą kurtyny odbywa się za pomocą wbu-
dowanego panelu sterowania lub za pomocą do-
łączonego do kurtyny pilota. Kurtyny wyposażone  
w nagrzewnicę elektryczną posiadają zabezpiecze-
nie przed przegrzaniem oraz układ opóźniający wy-
łączenie wentylatora, chłodzący grzałki przed wyłą-
czeniem kurtyny.
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  System GPWC spełnia przede wszystkim funk-
cje wspomagające i uzupełniające system ogrzewa-
nia i chłodzenia budynku, a tylko czasami może je 
całkowicie zastąpić. Zatem standardowo potrzebne 
jest podstawowe źródło ciepła (kocioł, pompa cie-
pła itp.) lub źródło chłodu (agregat wody lodowej). 
Zależy to od wymogów temperaturowych powietrza  
w budynku, czy musi być zachowany reżim maksy-

malnej, nieprzekraczalnej temperatury wewnątrz. 
Wówczas należy poza GPWC zainstalować instalację 
klimatyzacyjną, co niestety wiąże się z dużymi koszta-
mi inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. W innym przy-
padku może wystarczyć jedynie obniżenie tempera-
tury powietrza dla uzyskania komfortu przebywania  
w budynku, ale nic się nie stanie, jeżeli okresowo przy 
długotrwających upałach, temperatura powietrza bę-

dzie nieco wyższa od zakładanej. Wówczas wystar-
czy wyłącznie system GPWC do schłodzenia powie-
trza w budynku. Prześledźmy to zatem w szczegółach. 

Wyróżnia się następujące 3 podstawowe funkcje 
systemu GPWC:
1. Ogrzewanie nawiewanego powietrza świeżego 
Instalacja GPWC służy wyłącznie do ogrzewania na-

Gruntowy powietrzny wymiennik 
ciepła (GPWC) jest instalacją 
zapewniającą stały dopływ 
świeżego, higienicznego  
i przefiltrowanego powietrza 
do centrali wentylacyjnej oraz 
gwarantującą wstępne podgrzanie 
lub schłodzenie tego powietrza. 
GPWC to instalacja nadająca 
się świetnie do wspomagania 
systemu ogrzewania i chłodzenia 
budynków o różnym przeznaczeniu 
(mieszkalnym, produkcyjnym, 
handlowym, magazynowym, 
sportowym itp.). Projektowanie 
systemu GPWC może odbywać się 
na różne sposoby w zależności od 
jego podstawowej funkcji.

Wielkość GPWC w zależności  
od spełnianej podstawowej funkcji

Jakub kOczOrOwskI*

* Jakub Koczorowski, ekspert ds. OZE, członek PORT PC, członek SPW, Manager Grupy Produktów OZE w firmie REHAU

Flexo System

Flexo System to kompletne rozwiązanie w zakresie dys-
trybucji powietrza. W skład systemu wchodzą przewody 
elastyczne z tworzywa sztucznego hDPE z powłoką an-
tybakteryjną, rozdzielacze, obejścia, przepustnice oraz 
złączki i uszczelniacze. Przewody występują w dwóch 
średnicach: 75 oraz 90 mm. Niewielka średnica rur spra-
wia, że z łatwością można zatopić je w konstrukcji stro-
pu, dzięki czemu stają się one całkowicie niewidoczne.

Akcesoria wentylacyjne

uzupełnieniem oferty hAVACO są akcesoria wentyla-
cyjne, w skład których wchodzą produkty takie, jak: 
zawory powietrzne, anemostaty okrągłe, anemosta-
ty kwadratowe, dysze dalekiego zasięgu i nawiewni-
ki szczelinowe oraz materiały montażowe

Firma Ventia Sp. z o.o. nieustannie pracuje nad wpro-
wadzaniem do swojej oferty nowych produktów hA-
VACO, pozwalających na kompleksowe realizowanie 
inwestycji hVAC. Więcej informacji na stronie:
www.ventia.pl/havaco  
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i chłodzenia nawiewanego powietrza świeżego. Ten 
wariant stanowi najbardziej ekonomiczne rozwiąza-
nie. Jeśli przejście powietrza przez GPWC wpływa ne-
gatywnie na skuteczność systemu wentylacji, stru-
mień powietrza przechodzi przez obejście by-pass. 
Dzięki zastosowaniu optymalnego systemu sterowa-
nia za pomocą obejścia by-pass możliwe jest mak-
symalne zwiększenie efektywności GPWC.

Ogrzewanie powietrza zimą

Szczególnie w przypadku budynków mieszkalnych 
z maksymalnym przepływem do ok. 750 m3/h in-
stalacje GPWC są wymiarowane tak, aby zapobiec 
oblodzeniu rekuperatora po stronie powietrza od-
prowadzanego. Ze względu na bardzo duży stopień 
efektywności stosowanych obecnie rekuperato-
rów, wynoszący ponad 80%, mamy do czynienia 
z problemem możliwego oblodzenia wymiennika 
ciepła po stronie powietrza odprowadzanego, je-
śli temperatura powietrza nawiewanego jest niż-
sza niż -3°C. Oblodzenie następuje w wyniku tak 
dużego schłodzenia przez powietrze zewnętrzne 
powietrza zużytego, że zachodzi jego kondensacja 
i zamarzanie kondensatu. Aby zapewnić wystar-
czającą ochronę przed oblodzeniem, przy projek-
towaniu instalacji do ok. 750 m3/h należy założyć 
minimalną temperaturę wyjściową z GPWC wyno-
szącą od - 3°C do - 2°C. Oprócz temperatury gra-
nicznej, przy projektowaniu instalacji GPWC na-
leży uwzględnić również wymagane minimalne 
natężenie przepływu lub dostępną powierzchnię 
pod zabudowę systemu.

Chłodzenie powietrza latem

Szczególnie w przypadku budynków biurowych  
i użyteczności publicznej w ostatnich latach znacznie 
wzrosło zapotrzebowanie na chłodzenie wewnątrz 
budynków. Przyczyny wzrostu temperatury pomiesz-
czeń to po pierwsze coraz większa liczba urządzeń  

i komputerów, a po drugie – coraz lepsza izolacja 
cieplna budynków. Często więc potrzebny chłód musi 
być dostarczany z dodatkowych źródeł. Dotychczas 
stosowano tradycyjne systemy klimatyzacyjne, któ-
re wymagają dużych nakładów energetycznych i tym 
samym powodują znaczny wzrost kosztów eksplo-
atacyjnych. Zastosowanie GPWC umożliwia obniże-

wiewanego powietrza świeżego. Regulacja systemu 
działa tak, że po przekroczeniu określonej tempera-
tury zewnętrznej dopływ powietrza świeżego nawie-
wanego przez GPWC jest odcinany. Powietrze prze-
chodzi wówczas przez obejście by-pass. 

2. Chłodzenie nawiewanego powietrza świeżego 
Instalacja GPWC służy wyłącznie do chłodzenia po-
wietrza świeżego nawiewanego. Regulacja syste-

mu polega na odcięciu dopływu powietrza nawie-
wanego przez GPWC, gdy temperatura powietrza 
zewnętrznego spadnie poniżej określonej warto-
ści. Powietrze przechodzi wówczas przez obej-
ście by-pass.

3. Ogrzewanie i chłodzenie nawiewanego 
powietrza świeżego 
Instalacja GPWC służy zarówno do ogrzewania, jak  

Schemat GPWC z rekuperatorem

Schemat działania GWC lato + zima
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nie GPWC zimą zwiększa opłacalność systemu. Sys-
tem GPWC powinien być uwzględniony w projekcie 
od samego początku. Konieczne jest również do-
pasowanie systemu do projektu ogrzewania i chło-
dzenia obiektu.
Przebieg temperatury gruntu i tym samym różnica 
temperatury zewnętrznej i gruntu niezbędna do pro-
cesu wymiany ciepła w dużym stopniu zależy od skła-
du gruntu i warunków klimatycznych. Na oba para-
metry wpływa szereg czynników zewnętrznych, które 
należy uwzględnić przy projektowaniu z odpowied-
nim zakresem tolerancji. Dodatkowo występują róż-

ne oddziaływania wynikające ze sposobu układania, 
doboru rur, sposobu użytkowania i innych warunków 
ramowych, dlatego przy projektowaniu GPWC mówi 
się o wielowariantowej analizie parametrów. Projek-
tant musi być świadomy, że na podstawie tej kom-
pleksowej analizy nigdy nie można z góry dokładnie 
wyliczyć wydajności GPWC. Na etapie projektowania 
należy otwarcie poruszyć i uwzględnić tę typową dla 
wszystkich systemów geotermalnych problematykę 
projektowania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę 
na efektywność, ekonomiczność i zalety ekologicz-
ne systemu.  

nie zapotrzebowania na tradycyjne urządzenia kli-
matyzacyjne lub całkowitą rezygnację z nich. uwaga: 
w przypadku chłodzenia niska temperatura na wyj-
ściu z GPWC wiążą się z wysoką wilgotnością powie-
trza. W razie potrzeby konieczne jest również dodat-
kowe ogrzewanie.
W budynkach mieszkalnych, w których natężenie 
przepływu wynosi poniżej 750 m3/h, gdzie najczęściej 
głównym zadaniem GPWC jest ogrzewanie powie-
trza, efekt chłodzenia wynikający z działania GPWC 
może być wykorzystany bez dodatkowych kosztów  
i przyczynia się do zwiększenia komfortu mieszkania 
bez żadnych dodatkowych nakładów finansowych. 
Przy zastosowaniu GPWC do chłodzenia rozróżnia się 
trzy opisane poniżej sposoby działania, które mogą 
występować równocześnie.

Chłodzenie wynikowe
W przypadku chłodzenia wynikowego system GPWC 
jest projektowany wg określonego natężenia prze-
pływu, które jest konieczne zgodnie z wymagania-
mi higienicznymi. Można się również odnieść do 
maksymalnej dostępnej powierzchni na instala-
cję. Nie wykonuje się specjalnego projektu systemu 
chłodzenia. Efekt chłodzenia jest raczej dodatko-
wą opcją, z której można korzystać bez ponosze-
nia dodatkowych kosztów. Temperatura na wyjściu  
z GPWC może w ciepłe dni przekroczyć 26°C. Dodat-
kowe wykorzystanie systemu GPWC zimą powoduje 
zwiększenie ekonomiczności użytkowania systemu 
GPWC. Przy tej formie chłodzenia GPWC może być 
wykonane z lub bez obejścia by-pass.

Chłodzenie kontrolowane
Przy chłodzeniu kontrolowanym system GPWC jest 
projektowany na określoną temperaturę wewnątrz 
pomieszczeń, która nie może zostać przekroczona. 
Należy tutaj uwzględnić zarówno zewnętrzne, jak  
i wewnętrzne czynniki. Ze względu na bardzo wyso-
kie szczytowe zapotrzebowanie na chłodzenie ko-
nieczna jest możliwie jak najlepsza regeneracja syste-

mu GPWC. Aby chronić zasoby energetyczne systemu 
po pierwsze musi być wykorzystywana niższa tem-
peratura występująca w nocy, a po drugie przy od-
powiedniej temperaturze zewnętrznej (np. 20°C) po-
wietrze zewnętrzne powinno być nawiewane przez 
obejście by-pass. Niezbędne jest dostosowanie stra-
tegii chłodzenia do wszystkich komponentów syste-
mu, aby nie dopuścić do przeciążenia systemu GPWC. 
Do chłodzenia kontrolowanego konieczne jest zapro-
jektowanie obejścia by-pass. Dodatkowe użytkowa-
nie GPWC zimą powoduje zwiększenie opłacalności 
zastosowania systemu.

Chłodzenie 
wspomagające
System GPWC może 
być zastosowany do 
pokrycia podstawo-
wego zapotrzebo-
wania na chłodzenie. 
Do pokrycia szczy-
towego zapotrzebo-
wania na chłodze-
nie w instalacjach  
o przepływie więk-
szym niż 5000 m3/h 
system GPWC jest sto-
sowany najczęściej  
w połączeniu z tra-
dycyjną klimatyzacją. 
W przypadku bardzo 
wysokiego zapotrze-
bowania na chłodze-
nie zasadne jest od-
dzielenie tradycyjnej 
klimatyzacji i GPWC. 
W zależności od wy-
branej strategii chło-
dzenia należy zastoso-
wać obejście by-pass. 
Dodatkowo użytkowa-

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

r
e

k
l

a
m

a

http://www.instalreporter.pl
http://www.rehau.pl


46s t r.0 9 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

energii. Propozycja zestawów Immergas może słu-
żyć jako baza do opracowania kompleksowej oferty 
dla użytkownika końcowego. W ramach komplekso-
wej obsługi dystrybutorów i instalatorów Immergas 
oferuje pomoc i wsparcie w przypadku konkretnych 
zapytań, takich jak np. przygotowanie symulacji zy-
sków energetycznych dla konkretnej instalacji. 

Dodatkowa korzyść z montażu kotłów 
kondensacyjnych Immergas 

Program motywacyjny prowadzony pod nazwą Ca-
ius Wspiera Profesjonalistów trwa już ponad półto-
ra roku i gromadzi coraz większą liczbę aktywnych 
instalatorów. Jego forma i zakres proponowanych 
korzyści wynikających ze współpracy z Immergas 
sprawia, że jest to niezwykle atrakcyjna oferta dla 
instalatorów branży grzewczej. W programie Caius 
Wspiera Profesjonalistów instalatorzy nagradzani są 
premiami pieniężnymi za zakup i instalację wybra-
nych modeli kotłów Immergas. Do udziału w pro-
gramie zostały wytypowane popularne produkty 
Immergas, odznaczające się szczególnie wysoką ja-
kością i trwałością, w tym kotły z serii Victrix, her-
cules, Nike oraz Eolo. Modele objęte programem 
można rozpoznać podczas zakupu dzięki specjal-
nej naklejce z kodem QR. 
Wsparciem dla instalatorów w programie są Partne-
rzy handlowi Immergas, którzy nie tylko służą radą  

  ErP – jesteśmy 
gotowi! 

Od 26 września 2015 
roku urządzenia wpro-
wadzane na rynek eu-
ropejski i wykorzysty-
wane do ogrzewania 
pomieszczeń oraz przy-
gotowania ciepłej wody 
użytkowej muszą speł-
niać określone wymo-
gi w zakresie w zakresie 
sezonowej efektyw-
ności energetycznej. 
uzyskanie informacji 
o klasie efektywności 
energetycznej produk-
tu lub zestawu ułatwi 
etykieta energetyczna, 

która znajdzie się 
przy każdym urzą-
dzeniu. 
Zaktualizowana 
pod tym kątem 
oferta kotłów kon-
densacyjnych Im-
mergas obejmuje 
zarówno nowe mo-
dele zgodne z wy-
maganiami Dyrek-
tywy ErP, jak i ich 
dot ychczasowe 
wersje, które będą 
dostępne w punk-

tach handlowych na terenie całego kraju do wyczer-
pania zapasów.

Urządzenia w zestawach
W kontekście nowych przepisów nadrzędnym celem 
zestawów jest poprawa efektywności wykorzysty-
wania energii potrzebnej w budynku oraz pozyski-
wanie energii odnawialnej, co skutkuje podniesie-
niem klasy efektywności energetycznej z A+, dla 
samego kotła, do np. A+++ dla zestawu z kolekto-
rami słonecznymi i pompą ciepła. Tworząc kom-
pletny system grzewczy w oparciu o produkty Im-
mergas, otrzymujemy rozwiązanie zapewniające 
większą oszczędność. 

Oferta zestawów fotowoltaicznych 

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku 
odnawialnymi źródłami energii oferta Immergas zo-
stała rozszerzona o zestawy fotowoltaiczne, w skład 
których wchodzą:
•	zestawy	IMMERPOWER	z	modułami	fotowoltaicz-
nymi I-PV 250W lub I-PV 300W,
•	zestawy	IMMERSOLE	HYBRID	z	kolektorami	hybry-
dowymi I-PVT 300W,
•	szeroka	oferta	akcesoriów	dodatkowych.
Oferta systemów fotowoltaicznych Immergas speł-
nia założenia programu Prosument i pozwala oso-
bom fizycznym na uzyskanie dofinansowania zaku-
pu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

Więcej o etykietowaniu
Przejdź

Więcej o zestawach 
fotowoltaicznych

Przejdź

Nowości w ofercie Immergas 

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/Wsparcie-techniczne/warto-wiedziec/ErP/Najwazniejsze-informacje
http://www.immergas.com.pl/O-nas/Aktualnosci/Wydarzenia,5344/Nowa_oferta_zestawow_fotowoltaicznych_Immergas
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i pomocą podczas doboru odpowiedniego produktu, 
ale pomagają również podczas rejestracji i przesyła-
nia zgłoszeń do programu. Z myślą o usprawnieniu 
komunikacji i ułatwieniu uczestnictwa w programie 
stworzony został dedykowany serwis internetowy 
www.caius.pl, który pozwala na szybką i bezproble-
mową rejestrację kotłów w programie.

Bon paliwowy za zakup grzejnika

Instalatorom montującym grzejniki Immergas oferu-
je bardzo atrakcyjną promocję, opartą na niezwykle 
prostych zasadach – wystarczy zbierać kody kresko-
we z zakupionych grzejników stalowych płytowych 
Immerpan. Po zebraniu odpowiedniej ilości i wybo-
rze nagrody wystarczy odesłać je wraz z wypełnio-
nym formularzem na adres siedziby firmy. Nagroda-
mi w promocji są ubrania robocze, bony paliwowe  
i zakupowe, jak również gadżety Immegas. 

Więcej szczegółów odnośnie nowej oferty Immergas 
oraz aktualnych promocji na:
www.immergas.com.pl.  

Ulotka „Caius wspiera 
Profesjonalistów”

PObierz

Konkurs ECO DESIGN 2015

Jest to już druga edycja konkursu skierowanego do 
producentów, dystrybutorów i usługodawców, któ-
rych produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicz-
nego projektowania. Słowem, produkt eko to ten, któ-
rego wyprodukowanie i stosowanie przez użytkownika 
odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
Zrównoważony, świadomy i odpowiedzialny design do-
tyczy każdej branży i dziedziny  gospodarki, począwszy 
od tworzenia w duchu recyklingu i upcyklingu, po pro-
dukcję  ekologicznych samochodów, maszyn o niskim 
zużyciu energii oraz budownictwo pasywne. Produkty 

finalistów zostaną zaprezentowane podczas Międzyna-
rodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrów-
noważonego Rozwoju  i usług Komunalnych POL-ECO-
-SYSTEM w Poznaniu. 27 października 2015 r. spośród 
finałowych produktów jury wyłoni laureatów, którzy 
otrzymają statuetki i dyplomy z rąk Ministra Środowi-
ska podczas gali otwarcia POL-ECO-SYSTEM. udział  
w konkursie jest bezpłatny. Produkty ECO DESIGN na-
leży zgłaszać do 18 września 2015 r. pod adres: malgo-
rzata.ozog@mtp.pl
www.mos.gov.pl/ecodesign

DAIKIN udostępnił 93 patenty na technologię 
użycia czynnika R32

10 września po raz pierwszy w historii całej branży kon-
cern DAIKIN Industries ogłosił, że oferuje firmom z ca-
łego świata bezpłatny dostęp do 93 patentów, w celu 
zachęcenia ich do opracowywania i wprowadzania do 
obrotu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz 
pomp ciepła, pracujących na jednoskładnikowym czyn-
niku chłodniczym hFC-32. hFC-32 (difluorometan) jest 
czynnikiem chłodniczym nowej generacji, który w zrów-
noważony sposób uwzględnia ochronę środowiska na-
turalnego. Jest to substancja nieuszkadzająca warstwy 
ozonowej, a przy tym energooszczędna, przystępna ce-
nowo, łatwiejsza do recyklingu, zaś jej potencjał w za-
kresie globalnego efektu cieplarnianego (GWP) jest trzy-
krotnie mniejszy niż potencjał R-410A, najpowszechniej 
używanego czynnika chłodniczego. Daikin wierzy, że za-
lety te czynią z niego najbardziej zrównoważone i obiecu-
jące rozwiązanie czynnikowe, zmniejszające negatywne 

oddziaływanie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych 
i pomp ciepła na środowisko. 
Przejście na hFC-32 pozwoliłoby bardzo znacznie obni-
żyć emisję związków węgla. Gdyby cały obecnie stoso-
wany czynnik R-410A zastąpić przez hFC-32, wówczas 
do roku 2030 można by zmniejszyć emisję równoważ-
nika CO2 z czynników hFC nawet o 24%, w porównaniu 
z dotychczas stosowanymi praktykami. 
Sama substancja chemiczna hFC-32 nie jest objęta pa-
tentem i jest ona łatwo dostępna u dostawców innych 
niż Daikin. Oferowany wolny dostęp do niektórych pa-
tentów umożliwia producentom wykorzystywanie tech-
nologii firmy Daikin w urządzeniach klimatyzacyjnych, 
chłodniczych i w pompach ciepła, pracujących na jed-
noskładnikowym czynniku chłodzącym hFC-32 i za-
chęca globalny przemysł do odpowiedzialnego rozwo-
ju oraz zaspokajania rosnącego popytu.

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/Dla-profesjonalistow/Strefa-Dystrybutora/Promocje
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  Softeo – urządzenia 
do zmiękczania wody

Zmiękczacze wody Softeo montuje się na rurach do-
starczających zimną wodę. Zmieniają one skład che-
miczny i fizyczny wody, redukując stężenie wapnia  
i magnezu, które powodują narastanie kamienia. 
Woda w trakcie procesu zmiękczania przepływa przez 
silne żywice kationowe, które wymieniają w niej jony 
wapnia i/albo magnezu na jony sodu. Woda wypły-
wająca z urządzenia jest już „miękka” i nie powodu-
je osadzania się kamienia. 

Zadaniem zmiękczaczy jest zapewnienie maksymal-
nej ochrony rur i całej instalacji przed kamieniem.  
W trakcie zmiękczania żywice w urządzeniu nasy-
cane są jonami wapnia i magnezu. Po określonym 
czasie potrzebna jest regeneracja żywicy za pomo-
cą roztworu chlorku sodu albo solanki (wody z solą), 
którą urządzenie pobiera z pojemnika. Regeneracja 
(4 fazy) rozpoczyna się automatycznie, w nocy, inicjo-
wana przez specjalny automat zintegrowany z głowi-
cą hydrauliczną zmiękczacza. Dostępne są dwa tryby 
uruchamiania procesu regeneracji: tryb objętości (gdy 
zmiękczacz uzdatni określoną objętość wody) lub tryb 
czasu (gdy zmiękczacz przepracuje określony czas).

Najważniejsze zalety 
- Zmiękczacz chroni rury, odzież i urządzenia domo-
we przed działaniem kamienia (uprana odzież jest 
bardziej miękka, a umyte naczynia bez smug).
- utrzymuje urządzenia sanitarne na ich właściwym 
poziomie funkcjonowania. 
- Działanie wody na skórę jest delikatniejsze (istotne 
zwłaszcza przy dłuższym kontakcie, podczas zmy-
wania albo kąpieli). 

- Zmiękczona woda jest zaleca-
na do bezproblemowego działa-
nia urządzeń jacuzzi, kąpieli paro-
wych i hydroterapii. 
urządzenia do zmiękczania wody 
Softeo mąją podłączenia na gwint 
zewnętrzny ¾″ (wejście i wyjście).  
Maksymalne ciśnienie wody na wej-
ściu powinno wynosić 3 bary (moż-
na montować regulator ciśnienia). 
Zmiękczacze są wyposażone w wy-
świetlacz, który pokazuje m.in. ilość 
wody pozostałej do uzdatnienia 
czy efektywność chwilową. Głowi-
ca z norylu pełni funkcję mieszają-
cą. Nastawy są zapisywane w pa-
mięci na wypadek zaniku napięcia. 

W wydaniu majowym InstalReportera ukazała się publikacja prezentująca ofertę 
Comap w zakresie armatury uzdatniającej. Opisano tam elektroniczny neutralizator 
COMAP 5106 i wielofunkcyjne urządzenie do uzdatniania wody 5 w 1. Niniejszy  
tekst także dotyczy armatury uzdatniającej i pokazuje domowe urządzenia  
do zmiękczania wody Softeo i filtr samooczyszczający Stream. 

SOFTEO – domowe urządzenie 
do zmiękczania wody

artur grabOwskI

FILTR  
Z PŁUKANIEM WSTECZNYM

OBSŁUGA I SERWIS
>  Czyścić filtr regularnie aby usunąć zatrzymane cząstki 

z siatki filtrującej.
>  Raz w roku sprawdzać stan siatki.
>  Raz na dwa lata zmienić uszczelki.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
>  dwufazowe filtrowanie: 90 i 40 µm, na siatce filtrującej ze 

stali nierdzewnej,
>  wejście / wyjście: 3/4" GW i 1" GW, przy użyciu adapterów 

(w zestawie),
> współczynnik filtracji: 4 m3/h.
> ciśnienie robocze: 4 bary.
> maksymalne ciśnienie: 6 barów.
> temperatura wody: 5 do 25°C.
> temperatura otoczenia: 5 do 40°C.
> wskaźnik ciśnienia w systemie.

MONTAŻ
>  Należy montować filtr na rurze zasilającej dom w wodę zimną.
>  Filtr należy montować pionowo.
>  Upewnić się, że wejście i  wyjście filtra są poprawnie 

zamontowane aby zapewnić maksymalną efektywność 
filtracji.

>  Należy zapewnić spust zanieczyszczonej wody z dolnego 
zaworu, np. przy pomocy szybkozłączki.

Kod
Próg 

filtracji
(µ)

Materiał 
siatki Korpus

Ciśnienie 
maks. 
(bar)

Temp. 
maks. 
(°C)

Wejście
wyjście

Przepływ 
(m3/h)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Q113005001 90 & 40 Inox 316 L mosiądz 6 25
3/4" GW 3 m3/h 112 270 188 82

1" GW 4 m3/h 102 270 188 82

GWARANCJA
24 miesiące gwarancji producenta.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Kod Opis

RI610019 Siatka filtrująca + O

RI610071 Uszczelka o-ring do zbiornika

A

B

C

A

Rura
zasilająca

C O M A P  P o l s k a  S p . z   o . o . ,  u l . A n n o p o l  4 a ,  0 3 - 2 3 6  W a r s z a w a ,
t e l . :  ( 0 2 2 )  6 7 9  0 0  2 5 ,  6 7 9  2 8  8 4 ,  f a x :  ( 0 2 2 )  6 7 9  1 8  4 8 ,
e - m a i l :  c o m a p @ c o m a p . p l

Pojemnik na sól do regeneracji ma duży i wygodny 
wpust, w zestawie jest wąż do spuszczania solanki. 
Obsługa Softeo jest prosta: należy jedynie mierzyć 
twardość wody (raz na 3 miesiące), poddawać ży-
wice dezynfekcji (raz albo dwa razy w roku) i regu-
larnie sprawdzać poziomy wody i soli w zasobniku.

Filtr Stream z płukaniem wstecznym

Filtry z płukaniem wstecznym montuje się na rurze 
zasilającej instalację wodną, zaraz za wodomierzem. 
Ich specyficzną właściwością jest system oczyszcza-
nia, który nie wymaga wyjmowania filtra ani odci-
nania dopływu wody. Zatrzymane przez filtr cząst-
ki są usuwane przez otwarcie dolnego zaworu filtra.
Woda przepływająca przez filtr jest filtrowana dwa 
razy: w pierwszej fazie filtr 90 μm zatrzymuje więk-

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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sze cząstki, w drugiej fazie filtr  
40 μm zatrzymuje mniejsze 
cząstki i stanowi dodatko-
we zabezpieczenie instalacji. 
Przepływająca woda zostawia 
cząstki zawieszone na siatce ze 
stali nierdzewnej. Siatkę należy 
czyścić regularnie przez otwar-
cie dolnego zaworu. Wypływa-
jąca woda powoduje odwrot-
ny przepływ i efekt Venturiego, 
który uwalnia cząstki i tym sa-
mym czyści siatkę filtra.

Charakterystyka 
techniczna:
- wejście/wyjście: 3/4″ GW i 1″ 
GW, przy użyciu adapterów  
(w zestawie)

- współczynnik filtracji: 4 m3/h
- ciśnienie robocze: 4 bary
- maksymalne ciśnienie: 6 bar
- temperatura wody: 5-25°C
- temperatura otoczenia: 5-40°C  

Objętość 
żywicy 

Wymiary 
zmiękczacza 
(szer.xdł.xwys.) 

Waga 
zmiękczacza  

Czas 
regeneracji 

8 l 325x475x610 mm 15 kg 17 min
18 l

325x475x1070 mm
28 kg 31 min

26 l 36 kg 38 min

Liczba osób w gospodarstwie 1-2 3 4 5 6-8 
Mała twardość wody: < 18°F 8 l 8 l 8 l 18 l 18 l 
Średnia twardość wody: 18-27°F 8 l 8 l 18 l 18 l 26 l 
Woda twarda: 27-36°F 8 l 18 l 18 l 26 l 26 l 
Woda bardzo twarda: 36-45°F 18 l 18 l 26 l 26 l 26 l 
Woda wyjątkowo twarda: 45-50°F 18 l 18 l 26 l 26 l 26 l 

Dobór wielkości Softeo do zapotrzebowania 

Softeo dostępne są w trzech wielkościach w zależności 
od objętości żywicy

fortu użytkownika. Dzięki specjalnie stworzonej apli-
kacji Wolf Smartset dostęp do regulacji parametrów 
ogrzewania uzyskują także użytkownicy smartfonów, 
nawet jeśli aktualnie nie są połączeni z Internetem. 
Zastosowanie systemu zdalnego sterowania Wolf 
znacznie wpływa na uproszczenie obsługi serwiso-
wej. Specjaliści odpowiedzialni za obsługę technicz-
ną mają możliwość na bieżąco monitorować uster-
ki m.in. dzięki automatycznemu wysyłaniu do nich 
pocztą elektroniczną powiadomień o błędach. Co waż-
ne, podobne komunikaty otrzymuje także użytkow-
nik urządzenia. Dostawca rozwiązania zadbał o bez-
pieczeństwo przesyłania danych. Wystarczy, że moduł 
interfejsu podłączymy do routera, a ten poprzez bez-
pieczny serwer portalu Wolf dokona połączenia. 

Nowoczesna technologia zwiększa komfort życia
Regulacja parametrów urządzenia w oparciu o tem-
peraturę pomieszczenia lub temperaturę zewnętrz-
ną, możliwość ustawienia programów czasowych, 
zarówno dla ogrzewania, jak i ciepłej wody użytko-
wej, wybór sposobu montażu (na kotle lub na ścia-
nie) czy zdalna kontrola pracy systemu grzewczego 
pomimo braku dostępu do internetu – to tylko nie-
które zalety systemów firmy Wolf. Miłym zaskocze-
niem jest też prostota obsługi, którą osiągnięto m.in. 
dzięki podświetlanym wyświetlaczom LCD czy przy-
ciskom funkcyjnym.  

  Współczesne urządzenia grzewcze to już nie tyl-
ko proste kotły odpowiedzialne jedynie za dostar-
czanie ciepła, ale całe systemy, mające za zadanie 
maksymalnie zwiększyć komfort i bezpieczeństwo 
użytkownika. Wraz z rozwojem technicznym i udo-
stępnieniem dodatkowych funkcji kluczowego zna-
czenia zaczyna nabierać właściwa regulacja i stero-
wanie urządzeniami. Aby nadążyć za najnowszymi 
rozwiązaniami firma Wolf, producent urządzeń grzew-
czych, solarnych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyj-
nych, zastosowała w swoich produktach zaawanso-
wane systemy regulacyjne, umożliwiające m.in. ich 
zdalną obsługę. Jakie jeszcze udogodnienia niosą ze 
sobą te innowacyjne sterowniki? 

Rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów 
Technika regulacyjna marki Wolf powstała w oparciu 
o szereg zaawansowanych technologicznie urządzeń. 
Najnowszym z nich jest moduł regulacyjny BM-2.  
umożliwia on skuteczną kontrolę systemów grzew-

czych w oparciu o regulator temperatury pomiesz-
czenia lub regulator pogodowy, wyposażony  
w czujnik temperatury zewnętrznej. Moduł może 
być montowany zarówno w kotle, jak i na ścianie  
w pomieszczeniu mieszkalnym. Dobrze znaną pro-
pozycją firmy jest moduł obsługowy BM z wbudo-
wanym układem sterowania WRS. Jego podstawo-
wą zaletą jest intuicyjna obsługa oraz możliwość 
ustawienia programu czasowego dla ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej. Dopełnieniem całości sys-
temów sterowniczych są moduły ISM7i (do instala-
cji w urządzeniu) i ISM7e (do instalacji na ścianie). 
Dzięki nim użytkownik jest w stanie podłączyć sys-
tem ogrzewania do sieci LAN lub WLAN i tym sa-
mym zdalnie regulować temperaturę. 

Kontrolujesz ogrzewanie tak, jak Ci wygodnie 
Możliwość sterowania domowymi urządzeniami 
grzewczymi z poziomu komputera lub urządzenia 
mobilnego znacząco wpływa na zwiększenie kom-

Niezawodność to jedna z tych cech, która powinna charakteryzować 
nowoczesne systemy ogrzewania. Chcąc sprostać rosnącym oczekiwaniom 
użytkowników, warto inwestować w rozwiązania, dzięki którym także obsługa 
urządzeń stanie się szybka i intuicyjna. Bezpieczeństwo, energooszczędność 
i wygodę eksploatacji urządzeń grzewczych umiejętnie połączyła firma Wolf, 
wprowadzając na rynek innowacyjne systemy regulacji kotłów gazowych. 

Systemy regulacji 
ciepła Wolf 

Technika, która przychodzi Ci z pomocą

http://www.instalreporter.pl
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bości lub płyta styropianowa XPS. Dzięki temu nie 
musimy kuć ścian i naruszać ich konstrukcji.

Przycinanie i montaż
Innowacyjny sposób mocowania w ścianie umożli-
wia łatwy montaż metodą zatrzaskową, spełniając 
zarazem wymagania normy DIN 4109 i VDI 4100 do-
tyczące hałasu.
Standardowa długość odpływu ściennego Advantix 
Vario wynosi 1200 mm. Tak jak w przypadku trady-
cyjnej wersji podłogowej, w razie potrzeby można go 
dowolnie skrócić z dokładnością co do milimetra, na-
wet do wymiaru 300 mm. W komplecie dostarczane 
jest narzędzie do przycinania oraz zestaw instalator-
ski, zawierający wszystkie niezbędne materiały mon-
tażowe i uszczelniające. Aby nie dopuścić do zabru-
dzenia elementów na etapie montażu, powierzchnie 
kołnierza są zabezpieczone taśmą, a szczelina od-
pływowa – styropianową wkładką. 

Do łazienek nowych i do remontów
Odpływ dostępny jest w dwóch wersjach przystoso-
wanych do różnych sytuacji montażowych. Model do 
łazienek remontowanych ma wysokość zabudowy 

jedynie 70 mm, a model standardowy do posadzek 
o wyższej konstrukcji – 90 mm. Wysokość tę można 
elastycznie zwiększyć do 165 mm. Ponieważ woda 
spływa na całej długości odpływu, wystarczy spadek 
na poziomie od jednego do dwóch procent, by za-
pewnić efektywne odprowadzanie. Nie musimy już 
docinać płytek pod spadek, co bywa bardzo czaso-
chłonne i uciążliwe. Wydajność odpływu wynosi od 
0,6 do 0,75 l/s, zgodnie z normą PN-EN 1253. Króciec 
przyłączeniowy DN40 lub DN50 można obrócić o 360°.

Proste czyszczenie
Dzięki zoptymalizowanemu przepływowi wody sy-
fon odpływu ściennego Advantix Vario czyści się sa-
moczynnie. Żeby łatwo wyczyścić zamontowany  
w ścianie korpus odpływu, wystarczy przetrzeć go 
ściereczką lub dołączoną szczotką, co gwarantuje 
zachowanie wysokiego poziomu higieny.
Fot. Viega  

  Poprzez odpływ ścienny Advantix Vario woda 
spływa na całej szerokości prysznica. Dzięki głębo-
kości montażu wynoszącej zaledwie 25 mm można 
go zamontować nawet w ścianie murowanej. Dlate-
go stanowi idealne rozwiązanie również do małych 
łazienek. udane połączenie minimalistycznego de-
signu i maksymalnej funkcjonalności zdobyło już 
uznanie jury tegorocznej edycji konkursu „Design 
Plus powered by ISh”.  
Płytki ułożone do samej ściany i odpływ, który ele-
gancko się w niej chowa: po zamontowaniu tej wer-
sji Advantix Vario wraz z syfonem widoczna jest tylko 
szczelina odpływowa o wysokości zaledwie 20 mm. 
Zastosowanie rusztu sprawia, że wydaje się ona jesz-
cze węższa. Ruszt jest dostępny w czterech różnych 
wersjach: stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna 
błyszcząca, czarny oraz biały, dzięki czemu idealnie 
komponuje się z każdą aranżacją łazienkową. 

Głębokość montażu zaledwie 25 mm
Korpus odpływu ściennego Advantix Vario wykona-
ny jest z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego 
i montuje się go na głębokość 25 mm. Odwodnienie 
można więc zainstalować zarówno w ściance na ste-
lażu, jak i zwyczajnej ścianie murowanej. Często wy-
starcza nawet warstwa tynku o odpowiedniej gru-

Niezwykle wąski, nagrodzony licznymi nagrodami w dziedzinie designu, z możliwością 
przycięcia na dowolną długość — to właśnie te cechy zapewniły odpływowi 
Advantix Vario firmy Viega sukces rynkowy. Nowa wersja tego odwodnienia pozwala 
wykorzystać wszystkie wymienione zalety również w przypadku montażu w ścianie. 

Odpływ Advantix Vario  
– teraz również ścienny

Po ułożeniu płytek i zafugowaniu można zamocować ruszt 
i płytki ozdobne

Wersja do remontowanych łazienek ma wysokość 
zabudowy zaledwie 70 mm
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wymiennika. Kocioł ma sprawność znormalizowa-
ną sięgającą 110,5% (wersja 25 kW przy obciążeniu 
30% i mocy nominalnej) oraz klasę efektywności A. 

Automatyka
Kocioł Niedźwiedź Condens wyposażono we wbudo-
wany regulator z funkcją pogodową (bezprzewodo-
wa lub przewodowa sonda zewnętrzna jako akceso-
ria dodatkowe). Dodatkowo kocioł można doposażyć 
w programator modulacyjny Exacontrol, co pozwoli 
na jeszcze lepsze zarządzanie temperaturą komfor-
tu w pomieszczeniach oraz zoptymalizuje pracę ko-
tła tak, aby osiągnąć maksymalne zyski z konden-
sacji. Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego 
zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz sterowania 
jego pracą poprzez termostat bądź sondę NTC.

Modernizacja
Duża pojemność wymiennika czyni kocioł szczegól-
ne odpowiednim do zastosowania w instalacjach  
o dużej pojemności wodnej. Mogą to być między 
innymi układy grzewcze wyposażone dotychczas 
w kotły na paliwa stałe. Zastosowanie kotła Niedź-
wiedź Condens pozwoli uniknąć montażu sprzęgieł 
hydraulicznych bądź wymienników płytowych, po-
nieważ pojemność wymiennika praktycznie wyklu-
cza możliwość jego zapychania i blokowania przepły-
wu wody. Dodatkowo, wykorzystać można istniejące 
elementy instalacji takie, jak pompa, naczynie prze-
ponowe czy zawór bezpieczeństwa, co zmniejszy 
koszty inwestycyjne.

Sprawdzona konstrukcja, bardzo duża pojem-
ność wodna oraz technologia kondensacji czynią 
stojący kocioł Niedźwiedź Condens jednym z naj-
lepszych w swojej klasie i pozwalają na szybką  
i bezproblemową adaptację istniejących instalacji 
do współpracy z urządzeniem o wysokiej spraw-
ności. Przeniesie się to na realnie niższe koszty 
eksploatacji oraz pozwoli na długoletnią i beza-
waryjną pracę całego układu.  

  Kocioł kondensacyjny Niedźwiedź Condens 
ma nowy panel sterowania z podziałem na stero-
wanie stroną c.o. oraz c.w.u. (opcja po podłączeniu 
zewnętrznego zasobnika). Wyświetlacz negatywo-
wy zapewnia bardzo dobrą czytelność nawet przy 
braku oświetlenia, a ograniczona liczba przycisków 
czyni obsługę kotła prostą i intuicyjną. Załączona do 
urządzenia etykieta energetyczna oraz karta charak-
terystyki produktu (zgodnie z Dyrektywą ELD) prze-
kazuje klarowną informację o efektywności kotła.

Konstrukcja
Kocioł wyposażono w wymiennik o dużej pojemno-
ści wodnej (80 l), którego część mająca kontakt ze 
spalinami oraz kondensatem wykonana jest ze stali 
szlachetnej, a płaszcz zbiornika ze stali grubościen-
nej. Spiralna budowa rur wymiennika, które są skie-
rowane w dół, powoduje samooczyszczanie się ścia-
nek poprzez spływający kondensat. Konstrukcja ta 
została oparta na sprawdzonym rozwiązaniu opra-
cowanym przez grupę Vaillant. Palnik ze stali nie-
rdzewnej ma dużą modulację i znajduje się na górze 

Najnowszy gazowy kondensacyjny kocioł  
stojący Niedźwiedź Condens (18, 25,  
35 i 48 kW) jest bezpośrednim następcą 
jednofunkcyjnego kotła Niedźwiedź 
Klom, jednocześnie różnice w tych 
urządzeniach są znaczące.

Niedźwiedź Condens 
Stojący kocioł kondensacyjny marki Saunier Duval

łukasz berIng
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wymiary urządzenia zajmują mało miejsca w piw-
nicy i oferują schludny, nowoczesny wygląd insta-
lacji ciepłowniczej.

Wysoka efektywność energetyczna
DSE Flex to… wyjątkowa efektywność energetycz-
na. Nowy węzeł cieplny został zaprojektowany tak, 
by ustanawiać nowe standardy w zakresie wydajno-
ści systemów energooszczędnych dzięki zastosowa-
niu lutowanych wymienników ciepła MicroPlateTM, 
elektronicznych regulatorów ECL w celu zapewnia-
nia stałego, wysokiego poziomu komfortu oraz wy-
sokoefektywnych pomp klasy A.
Na życzenie klienta armatura i rurociągi mogą być 

zaizolowane cieplnie, tym samym poprawiając cał-
kowitą sprawność energetyczną.

Łatwy zakup, instalacja i serwis
Dzięki rysunkom 3D (dostępne na życzenie) i goto-
wej dokumentacji technicznej dostępnej online, za-
planowanie i zakup węzła cieplnego DSE Flex nigdy 
nie były łatwiejsze. Podczas składania zamówienia 
otrzymuje się dokładną datę dostawy, co umożliwia 
organizację montażu w odpowiednim czasie.
Modułowa, prefabrykowana budowa i funkcjonalnie  

  Nowy węzeł DSE Flex to kompletne rozwiązanie 
dla układów ogrzewania pośredniego, domowych 
instalacji ciepłej wody, ogrzewania podłogowego  
i innych wodnych systemów ogrzewania, gwarantu-

jący obsługę nawet trzech obiegów grzewczych w ra-
mach jednego węzła z możliwością rozbudowy o do-
datkowe inne moduły funkcjonalne w miarę potrzeb. 
urządzenie jest wszechstronne. DSE Flex nadaje się 
do zastosowań ciepłowniczych, budynków wieloro-
dzinnych, komercyjnych lub przemysłowych. Zakres 
wydajności do 415 kW na c.o. i 432 kW na c.w.u. Mak-
symalna wydajność jest zależna od temperatury, do-
puszczalnych spadków ciśnienia i przepisów lokalnych.
Dostępne są warianty produktów od DN25 do DN50 
po stronie pierwotnej oraz od DN25 do DN50 dla 
c.w.u. i od DN25 do DN65 dla ogrzewania.
Węzeł cieplny DSE Flex został wyposażony w wy-
sokiej jakości komponenty Danfoss. Kompaktowe 

DSE Flex to węzeł cieplny zapewniający ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i/lub innych wodnych układów 
ogrzewania. Doskonale nadaje się do zastosowania w budynkach wielorodzinnych, komercyjnych i przemysłowych. Dzięki modułowej 
budowie zajmuje 20-40% mniej miejsca niż tradycyjne węzły i umożliwia podłączenie 1, 2 lub 3 obiegów cieplnych w różnych 
kombinacjach. Węzeł DSE Flex dostarczany jest w postaci gotowej do instalacji, co pozwala skrócić czas montażu nawet o 30%.

Węzeł cieplny DSE Flex
Nowej generacji, kompaktowy, o wysokiej efektywności energetycznej

Fakty o DSE Flex

•	DSE	Flex	to	wymiennikowy	węzeł	cieplny	z	wy-
sokowydajnym lutowanym wymiennikiem ciepła 
MicroPlateTM.  
•	Zakres	wydajności	sięga	do	415	kW	dla	ogrzewa-
nia i 432 kW dla przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej (zależnie od temperatury, dopuszczalnego 
spadku ciśnienia i przepisów lokalnych).
•	Zgodny	w	ponad	90%	wszystkich	wymogów	tech-
nicznych dla podłączeń do typowych sieci ciepłow-
niczych.
•	Modułowa,	prefabrykowana	konstrukcja	zawiera-
jąca 1 do 3 obiegów z możliwością rozbudowy o do-
datkowe inne moduły funkcyjne.
•	Produkowany	zgodnie	z	najwyższymi	standarda-
mi jakości: ISO 9001, 14001 i ISO/TS 16949.
•	Gwarancja	bezpieczeństwa	zgodnie	z	postanowie-
niami Europejskiej Dyrektywy o urządzeniach ciśnie-
niowych PED 97/23/EC. Zatwierdzenie PED przyzna-
wane jest zanim węzeł cieplny opuści fabrykę.

KONKURS: Afryka w zasięgu projektu na DSE Flex!
Wygraj wycieczkę na Gibraltar i do Maroka dla 2 osób

i zdobądź nagrodę gwarantowaną WAKAWAKA!

www.konkursdseflex.pl
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rozmieszczone punkty podnoszenia DSE Flex sprawia-
ją, że transport, przenoszenie i instalacja są naprawdę 
łatwe. Ten wolno stojący węzeł cieplny jest przezna-
czony do montażu na podłodze, odznacza się małą 
masą, niewielkimi rozmiarami i przemyślaną kon-
strukcją umożliwiającą szybki, bezpieczny transport. 
Maks. wymiary szerokość/wysokość/głębokość:
(1F): 1200/1500/650 mm, 
(2F): 1500/1500/650 mm,
(3F): 2000/1500/650 mm.
DSE Flex można łatwo rozdzielić na moduły i ponow-
nie zmontować w miejscu przeznaczenia. DSE Flex 
dostarczany jest z wbudowanym modułem przyłą-
czeniowym według specyfikacji klienta, umożliwia-

jąc łatwe podłączenie. W urządzeniu zastosowano 
zaawansowany system uszczelnień gwarantujący 
bezpieczne i szczelne połączenia rurowe. Wszyst-
kie kluczowe elementy DSE Flex są łatwo dostępne 
do serwisowania od frontu urządzenia. Dzięki szyb-
kim dostawom części zamiennych możesz zapewnić 
swoim odbiorcom szybkie usuwanie awarii i nieza-
wodne działanie bez przerw.  

Węzeł DSE Flex ustanawia 
nowe standardy wydajności 
energetycznej układów 
cieplnych.
Gwarantują to następujące 
czynniki:
•	elektroniczny	regulator	ECL	
Comfort sterujący obiegami  
c.o. i c.w.u.;
•	narzędzie	SCADA	w	serwisie	
ECL Portal, umożliwiające zdalne 
monitorowanie i sterowanie;
•	lutowane	wymienniki	ciepła	
MicroPlate™ z opatentowaną 
nową technologią płyt 
kanałowych;
•	niezwykle	wydajne	pompy	
obiegowe klasy A;
•	opcja	całkowitej	izolacji	
cieplnej

Parametry techniczne

Strona pierwotna
Maksymalna temperatura: 135°C
Ciśnienie nominalne: PN 16 barów

Ogrzewanie
Maksymalna temperatura: 90°C
Ciśnienie nominalne: PN 6 barów

Ciepła woda użytkowa
Maksymalna temperatura: 90°C
Ciśnienie nominalne: PN 10 barów

Multimedialna 
prezentacja o DSE Flex

Przejdź

Pompa 
elektroniczna

Siłownik zaworu

Izolacja 
cieplna

Regulator
ECL Comfort

Wymiennik
ciepła

MicroPlate

Ponad 81% Polaków chce rozwijania energetyki opartej na 
odnawialnych źródłach energii – tak wynika z badań opi-
nii społecznej przeprowadzonych przez Centrum Badań 
Marketingowych „Indicator”. Zwolennicy OZE są w znako-
mitej większości zarówno wśród wyborców PO (83%), jak 
i PiS czy SLD (po 81%). Tymczasem Polska na arenie unii 
Europejskiej od lat jest postrzegana jako przeciwnik zielo-
nej energii i kraj, który chce za wszelką cenę chronić prze-
mysł węglowy, a w OZE inwestować tylko tyle, ile musi.  
Z badań wynika, że największymi zaletami OZE są dla ba-
danych: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (87%), wykorzy-
stanie powszechnie dostępnych i naturalnych źródeł ener-
gii (78%) oraz zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł 
energii, czyli np. węgla kamiennego czy brunatnego (71%). W 
Polsce liderem pośród odnawialnych źródeł jest energetyka 
wiatrowa. – W Polsce zainstalowano do tej pory 4 000 MW.  
Wiatr to najtańszy i najprostszy sposób pozyskiwania 
zielonej energii. Niektórzy politycy (najczęściej zrzeszeni  
w PiS) próbują jednak wykorzystać temat zielonej ener-
getyki do bieżącej kampanii politycznej argumentując, że 
Polacy są zdecydowanymi przeciwnikami wiatraków. Naj-
nowsze badania potwierdzają, że jest zupełnie odwrotnie – 
przekonuje dr Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego 

Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Polacy nie boją się 
wiatraków. Wręcz przeciwnie – są ich gorącymi zwolennika-
mi. Liczby mówią same za siebie: 2/3 wyborców prezyden-
ta Andrzeja Dudy gdyby miało możliwość wyboru rodzaju 
elektrowni, zasilającej ich w prąd, wybrałoby farmę wiatro-
wą [Respondenci mieli wybór między elektrownią węglo-
wą, atomową, biomasową i wiatrową]. uważają ją również 
za najbardziej ekologiczny sposób wytwarzania energii. 
Wyborcy PiS oceniają też, że wiele zarzutów wysuwanych 
publicznie wobec elektrowni wiatrowych jest chybionych. 
Dwie trzecie z nich nie zgadza się, że wiatraki negatywnie 
pod względem estetycznym wpływają na krajobraz, a po-
nad połowa nie uważa też, aby obniżały one atrakcyjność 
okolicy pod względem turystycznym. To spore zaskocze-
nie zważywszy na dość częste argumenty polityków PIS, że 
farmy wiatrowe rzekomo degradują nie tylko krajobraz, ale 
przede wszystkim działają na szkodę mieszkańców. Tymcza-
sem ponad połowa elektoratu PiS uważa, że rozwój odna-
wialnych źródeł energii nie jest szkodliwy dla zwierząt (56%) 
i ludzi (58%). Aż 65% wyborców PiS uważa, że wiatraki nie 
szpecą krajobrazu w tak dużym stopniu jak dymiące kominy.
Źródło: www.ekonews.com.pl
Więcej

Polacy kontra politycy – bój o OZE

Konferencja o budynkach pasywnych 

Konferencja „Budownictwo Pasywne. Budownictwo Zie-
lone.” odbędzie się w dniu 28 października 2015 roku.  
W trakcie konferencji eksperci zaprezentują przykłady bu-
dynków pasywnych i zielonych (mieszkalnych jak i użytecz-
ności publicznej) z Polski oraz Niemiec. Omówione zosta-
ną również zmieniające się prawne i finansowe warunki 
wsparcia dla budownictwa pasywnego i zielonego. Kon-
ferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz na-
wiązania cennych kontaktów naukowych i biznesowych. 

Organizator to Wielkopolski Dom Pasywny – stowarzysze-
nie złożone z firm sektora budowlanego, organizacji samo-
rządowych i okołobiznesowych oraz instytucji naukowo-
-badawczych i oświatowych zainteresowanych rozwojem 
budownictwa pasywnego w Wielkopolsce. Zgłoszenia na 
Konferencję należy dokonać do 14 października 2014 roku 
(do godz 18:00), korzystając z elektronicznego formularza 
lub o godz. 9:30 w dniu konferencji, przed wejściem na salę.
Program konferencji

http://www.instalreporter.pl
http://www.dseflex.danfoss.pl/
http://www.ekonews.com.pl/pl/177,286,12616,polacy_kontra_politycy_boj_o_odnawialne_zrodla_energii.html
http://www.widp.pl/formularz_poleko2014.php
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/09/Program_Konferencji_Budownictwo_Pasywne_Budownictwo_Zielone.pdf
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  Niemcy nie żyją z sumienności swoich
 banków, lecz z geniuszu swych inżynierów
henning W. Scheel, wynalazca i szef firmy Acalor, wy-
nik realizacji swojego pomysłu, który zrodził się na 
przestrzeni ponad 20 lat, nazywa „komfortem ter-
micznym” i przedstawia krótko swoje wstępne prze-
myślenia: „Połączyłem na nowo zasadę ogrzewania 
podłogowego, lodówki i jednoobwodowej pompy 
ciepła. Powstała z tego pompa ciepła bezpośrednie-
go Acalor, która do ogrzewania domu wykorzystuje 
wyłącznie ciepło powietrza otaczającego. Jak dotąd 
– jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie techniczne”.

Jak działa i dlaczego tak prosto?

Pompa ciepła ustawiona jest na zewnątrz. Tu w pa-
rowniku znajdują się rury miedziane, których wielkość 
odpowiada ok. 40 m2 powierzchni do ogrzania (od-

parowania). Przez nie przepływa czynnik chłodniczy. 
Wentylator na parowniku wymusza krążenie powie-
trza otaczającego rury. Czynnik chłodniczy w posta-
ci ciekłej przejmuje energię z powietrza i przeobra-
ża się w parowniku w gaz. Gazowy, „gorący” czynnik 
chłodniczy zostaje następnie przetłoczony do domu. 
Początkowe przegrzanie, które w przypadku konwen-

Ogrzewanie obiektów pompą ciepła 
bezpośredniego działania

Acalor – działanie, korzyści, opinie 

Paul Pytel

Układ ogrzewania z pompą ciepła bezpośredniego działania Acalor polega na 
współpracy powietrznej pompy ciepła ustawionej na zewnątrz z ogrzewaniem 
podłogowym w obiekcie wypełnionym tym samym czynnikiem R290, na którym  
pracuje pompa. Energia, która pozyskiwana jest na zewnątrz i gromadzona  
w czynniku roboczym, dociera bez jakichkolwiek dróg okrężnych i strat 
bezpośrednio do budynku w celu ogrzania go. Ogrzewanie podłogowe  
w postaci rur miedzianych rozmieszczonych w jastrychu grzewczym „nabite” jest 
gazem pod ciśnieniem 11 barów (w funkcji ogrzewania), gazem przekazującym 

ciepło tylko w tych strefach pomieszczenia, gdzie 
występuje aktualnie zapotrzebowanie na ciepło. 

W pomieszczeniu zapewniony zostaje więc 
równomierny rozkład temperatury 

od podłogi do sufitu np. 23oC, bez 
udziału konwekcji, 

wyłącznie na drodze 
promieniowania. 
W Polsce układy 
takie ciągle są 

nowością, podczas 
gdy w Europie 

Zachodniej działa  
z powodzeniem już 
ponad 5000 pomp 

ciepła Acalor.  

Fo
t. 

re
da

kc
ja

 IR

Ogrzewanie podłogowe
z poszczególnymi 

obwodami grzejnymi

Zbiornik na wodę
(Ø = 70 cm, H = 150 cm)

 

Centralna jednostka 
pompy ciepła (60 x 50 cm)

Wysoko wydajny 
parownik (131 x 80 cm/ 

H = 120 cm)
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ści temperatury, a pompa ciepła zostanie odłączo-
na przez termostat znajdujący się w domu.

Tryb letni 
W trybie letnim, gdy w domu nie ma zapotrzebo-
wania na ciepło, instalacja aktywowana jest tylko 
na krótko w celu podgrzania wody użytkowej po-
przez odrębny termostat na zbiorniku wody użyt-
kowej. Latem możliwe jest opcjonalnie rzeczywiste 
chłodzenie domu. Zasada funkcjonowania ulega cał-
kowitemu odwróceniu. Czynnik chłodniczy odparo-
wuje wówczas w podłodze, odbiera ciepło z domu  
i odprowadza je przez parownik na zewnątrz. umożli-
wia to chłodzenie domu, a więc osiągnięcie ustawio-
nej temperatury wynoszącej 23°C możliwe jest również  
w przypadku bardzo wysokiej temperatury zewnętrznej.

Elementy systemu i parametry 
eksploatacyjne

Firma Acalor oferuje klientom kompletny system 
grzewczy poczynając od pompy ciepła, przez zbior-
nik c.w.u. ze stali szlachetnej, rozdzielacze obwodów 
grzewczych, system ogrzewania podłogowego (izo-
lacja, rury miedziane, mocowanie), termostaty. Aby 
system ten pracował jednak właściwie i efektyw-

nie zapewnia też pełen pro-
jekt obliczeniowy, montaż  
i wspiera w pierwszym okre-
sie pracy systemu.  Tak więc 
całość realizowana jest przez 
jedną firmę, co daje klientom 
pewność, że pełna odpowie-
dzialność za pracę systemu 
spoczywa właśnie na Acalor.

Koszty eksploatacyjne
Roczny współczynnik efek-
tywności SCOP w praktyce to 
4,0 (współczynnik COP wydaj-
ności do 4,8). 

Efektu ekonomicznego pomp ciepła nie da się jed-
nak zidentyfikować tylko na podstawie COP czy też 
SCOP. Dla klientów dużo wymowniejsze są mierzone 
zużycie energii elektrycznej niż reklamowany SCOP. 
Najbardziej korzystnym projektem z Acalor był BV 
Albrecht, dom pasywny niedaleko Berlina, który  
w latach 2005-2007 zużył tylko 5,9 kWh/m²a. Średnia 
wartość zużycia energii elektrycznej w domach klientów 
Acalor, wynosiła w roku 2005 tylko 27,1 kWh/m² ∙ rok!  
Dziś 10 lat później, w obecnie budowanych domach 
niskoenergetycznych możliwe jest osiągnięcie zuży-
cia nawet poniżej 10 kWh/m² ∙ rok, co oznacza koszt 
zaledwie 5-7 zł/m² ∙ rok. 
Najnowsze koszty zużycia w domach z Acalor są do 
wglądu na stronie www.ennergy.pl (obecnie śred-
nia wynosi ok. 20 kWh\m2  ∙ rok z wodą użytkową).

Zakres mocy pomp ciepła
Acalor oferuje sześć różnych wielkości pomp ciepła, 
o mocach pomiędzy 3,3 i 9,5 kW. 
Przy większym zapotrzebowaniu na ciepło można 
zastosować rozwiązanie kaskadowe z kilkoma pom-
pami ciepła. Przykład: do ogrzewania obiektu o po-
wierzchni ok. 2200 m² (obiekt szkoleniowy z salą 
konferencyjną dla 600 osób, kilkudziesięcioma po-
kojami) użyto 12 pomp bezpośredniego działania. 
Inwestycja została zrealizowana i funkcjonuje bez-
awaryjnie do dziś.

Temperatura w domu regulowana jest termosta-
tem. Dzięki zastosowaniu poszczególnych obwodów 
grzejnych można zapewnić różne strefy temperatury 
(np. w  łazience o 2°C cieplej niż w pokoju dziennym, 
w sypialni nieco chłodniej…). użytkownik może za 
pomocą termostatu samodzielnie ustawić komfor-
tową dla siebie temperaturę i w każdej chwili zmie-
nić ją w zakresie od 5°C do 30°C.

Firma udziela 5 lat rękojmi na wszystkie części, 
łącznie z elementami ruchomymi i elektrycznymi,
możliwość przedłużenia do 10 lat.

cjonalnych pomp ciepła „wyparowuje” w niewyko-
rzystany sposób, wykorzystywane jest w przypadku 
Acalor do podgrzania wody użytkowej. W tym celu 
czynnik chłodniczy w domu przepływa najpierw do 
rur miedzianych owiniętych wokół zbiornika wody ze 
stali szlachetnej. Woda użytkowa zostaje więc pod-
grzana bez dodatkowych kosztów do temperatury 
ponad 65°C. W ten sposób dodatkowo zapewnio-
na jest ochrona przed Legionellą. Podgrzanie wody 
użytkowej zawsze traktowane jest priorytetowo, by 
mieszkańcom zapewnić komfort korzystania z c.w.u.
Następnie czynnik chłodniczy przedostaje się do 
rozdzielacza obwodów grzejnych i zostaje doprowa-
dzony do poszczególnych pętli. Transport czynnika 
chłodniczego następuje w wyniku oddziaływania ci-
śnienia roboczego w całym układzie. Nie są wyma-

gane żadne dodatkowe pompy. Czynnik chłodniczy 
skumulował energię w sposób utajony i oddaje cie-
pło, przyjmując w podłodze postać ciekłą (parowa-
nie bezpośrednie). Następuje to zawsze w tym miej-
scu podłogi, gdzie występuje najmniejszy opór. W 
najzimniejszym miejscu pomieszczenia, nawet je-
śli jest to najbardziej oddalony narożnik, oddawana 
jest większość ciepła. Gdy podłoga zostanie w tym 
miejscu ogrzana, wówczas zwiększa się opór i cie-
pło nie jest już dalej oddawane. 
System ten zapewnia absolutnie homogeniczną dys-
trybucję ciepła w pomieszczeniu. Temperatura pod 
sufitem jest niemalże identyczna z temperaturą przy 
podłodze. Nie jest ogrzewane powietrze, lecz po-
wierzchnie pomieszczenia. Człowiek zauważa różni-
cę natychmiast po wejściu do pomieszczenia.
Po przekazaniu ciepła do podłogi czynnik chłodni-
czy  skrapla się i zostaje  przetransportowany przez 
napływający gazowy czynnik chłodniczy z powro-
tem do rozdzielacza obwodów grzejnych, a stamtąd 
do pompy ciepła na zewnątrz. Następnie zostaje po-
nownie przygotowany do ponownego odparowania 
i znów płynie w postaci ciekłej do parownika, by tam 
pobrać energię z powietrza. Ten zamknięty proces 
obiegu przebiega w sposób ciągły, aż do momentu, 
gdy w domu zostaną osiągnięcie pożądane warto-
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Dom jednorodzinny pod Kłobuckiem z pompą ciepła Acalor

Acalor w Polsce ma jeden obiekt pokazowy, w czerwcu zaś 
zaczął pracować pierwszy system z pompą bezpośredniego 
działania w domu młodego małżeństwa pod Kłobuckiem.  
Dom z bala, zbudowany w góralskim stylu jest wprost ideal-
ny do ogrzewania płaszczyznowego. Dodatkowo właścicie-
le to młodzi ludzie, otwarci na nowe technologie, szczegól-
ny gdy za nimi przemawia aspekt ekonomiczny w postaci 
niskich kosztów ogrzewania. 
Obiekt ten redakcja InstalReportera miała okazję  obejrzeć 
na własne oczy i przyznać musimy, że jakość wykonania sys-
temu i sama prostota jego działania zrobiły na nas wrażenie. 
W systemach z ogrzewaniem podłogowym wypełniony ga-
zem, a nie wodą, współpracujących w jednym zamkniętym 
układzie z pompą ciepła najistotniejsze jest zrozumienie isto-
ty działania i tak naprawdę przestawienie toku myślenia: tu 
proces przekazywania ciepła zachodzi zupełnie inaczej niż  
w ogrzewaniu wodnym, to jest całe clou zagadnienia. 
Kolejna inwestycja w systemie Acalor będzie wykonana  
w okolicach Łasku. Jest to rezydencja o powierzchni ponad 
600 m2 wraz z podgrzewanym basenem. 
Fot. redakcja IR

Wentylator z regulowaną liczbą obrotów, generujący poziom hałasu  
w odległości 1 m zaledwie 28-50 dB Parownik (wersja podstawowa)

Szafa rozdzielacza Termostat 

Cały dom ogrzewany jest podłogówką 
Acalor, na zdjęciach piętro domu  
z przegrodami pomieszczeń

Licznik energii elektrycznej zużywanej przez system Acalor

http://www.instalreporter.pl
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Wodne ogrzewanie podłogowe 
a podłogówka z Acalor – porównanie 
komfortu termicznego pomieszczeń

W przypadku konwencjonalnych pomp ciepła, cie-
pło przenoszone jest od pompy ciepła za pośred-
nictwem wymiennika ciepła do odrębnego obiegu 
wody. System ten z kolei ogrzewa dom. Wymiana 
ciepła w wymienniku ciepła powoduje duże straty, 
dodatkowy obieg wody wymaga pompy wodnej, 
pracochłonnego sterowania i regulacji, jak również 
dużej liczby termostatów. Te wymagające intensyw-
nej konserwacji komponenty w przypadku Acalor  
w ogóle nie występują.
Aby ogrzewanie podłogowe z ciepłą wodą było  
w stanie przekazywać energię w pożądanych miej-
scach pomieszczenia, potrzebuje medium koniecz-
nie o wyższej temperaturze. Ponieważ ciepło tracone 
jest również na drodze do ogrzewanej powierzch-
ni, na zasilania musi być zadana wyższa tempera-
tura niż konieczna jest do ogrzewania wybranego 
obszaru. Moc grzewcza spada też na drodze wody  
w pętlach grzewczych. Sztuka instalatora polega na tym, 

by wyrównać te straty i różnice temperatury  
w różnych miejscach pomieszczenia dzięki 
wyrafinowanemu poprowadzeniu wężow-
nic grzewczych w jastrychu. W praktyce 
zawsze będą istniały różnice temperatu-
ry, które kompensowane są dopiero przez 
ruch nagrzanego powietrza. Konwekcja to 
fachowe określenie tego procesu. Powie-
trze jako jeden z ważniejszych składników 
do życia zostaje w ten sposób nadużyte do 
transportu ciepła.
W przypadku ogrzewania Acalor dokonuje 
się eleganckiego obejścia tego problemu 
dzięki kondensacji bezpośredniej. Tem-
peratura w jastrychu ustalana jest przez 
ciśnienie gazu ogrzewania, przy którym 
zaczyna on kondensować. Ponieważ ci-
śnienie w połączonym systemie wszędzie 

jest jednakowe, gaz zaczyna się skraplać w najchłod-
niejszym miejscu i przy tym je ogrzewa. Dzięki tej 
sztuczce ciepło transportowane jest do najbardziej 
potrzebującego miejsca, przy czym gaz grzewczy  
w drodze do tego miejsca nie traci swej energii.
Jeśli np. przez okno na podłogę świeci słońce, to gaz 
grzewczy „przejdzie” przez ten obszar bez działania. 
Przy drzwiach balkonowych zwiększą się straty cie-
pła, zredukowana więc temperatura doprowadzi  
w tym miejscu do wzmożonej kondensacji gazu grzew-
czego i tym samym do ukierunkowanego transportu 
ciepła do tego słabego punktu. Rezultatem jest rów-
nomierne nagrzanie jastrychu i dzięki temu przyle-
głych części budynku oraz powietrza w pomieszcze-
niach. Domy ogrzane przez Acalor charakteryzują się 
brakiem różnic temperatury powietrza w pomieszcze-
niu i dzięki temu klimatem pomieszczeń pozbawionym 
efektu konwekcji. Jest to optymalny klimat pomiesz-
czeń w ogóle, a zwłaszcza ważny dla alergików!  

Katalogi ACALOR
PObierz
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Zmiany w programie MdM

Od 1 września więcej osób może się ubiegać o kredyt 
z programu „Mieszkanie dla młodych”. Wchodzi w ży-
cie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w naby-
ciu mieszkania przez ludzi młodych, która wprowadza 
wiele zmian korzystnych dla kredytobiorców. Jak pisze 

Rzeczpospolita, na większe wsparcie mogą liczyć rodzi-
ny wielodzietne. Nawet gdy kupują kolejny dom. Dzięki 
nowym przepisom za kredyt w programie MdM można 
już nabyć mieszkanie lub dom jednorodzinny także na 
rynku wtórnym.

Nowa wersja strony McAlpine.pl

Ruszyła nowa odsłona strony internetowej www.McAl-
pine.pl. To nie tylko nowy, bardziej czytelny wygląd, ale 
też przydatne informacje, bardziej szczegółowy katalog 
i ciekawostki na temat firmy. 
Na stronie znajduje się poradnik, który prezentuje naj-

nowsze rozwiązania na rynku instalacji. Zachęcamy 
również do zapoznania się z informacjami na temat 
McAlpine. Strona zyskała też zakładkę gwarancja, któ-
ra umożliwia szybkie zgłoszenie ewentualnych usterek 
związanych z produktami.

Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

http://www.instalreporter.pl
http://www.ennergy.pl/page/download/
http://instalreporter.pl/kategoria/praca/
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INSTALACJE ON TOUR dobiegły końca
Tegoroczne eliminacje do Mistrzostw Polski Instalatorów, 

czyli Instalacje On Tour dobiegły końca. W sierpniu 
i wrześniu miały miejsce rywalizacje w 5 ostatnich 

miastach: w Szczecinie 21 sierpnia, Kielcach 28 sierpnia, 
Bydgoszczy 4 września, Zielonej Górze 11 września i we Wrocławiu 18 września.  

  INSTALACJE ON TOuR, organizowane przez Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie, zwykle odbywają się 
na terenie hurtowni BIMS Plus. Są one wyjazdową 
formą eliminacji do Mistrzostw Polski Instalatorów 
(MPI), których finał odbędzie się w kwietniu 2016 roku 

w Poznaniu podczas targów INSTALACJE. 
Partnerami – sponsorami projektu są firmy: AFRISO, 
BRÖTJE, GRUNDFOS, TECE oraz VOGEL&NOOT.
Więcej na: 
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/.  

Tydzień później (28 sierpnia) eliminacje odbyły się w Kielcach, gdzie  pierwsze miejsce zajął 
Tomasz Buchcic (3 min. 21,68 s), drugi był Tomasz Wierzbicki (3 min. 33,57 s), a trzeci 
Darek Tulej (3 mi. 34,44 s).

W Szczecinie wygrał Rafał Grat (z czasem 3 min. 1,41 s), drugi był Piotr Deluga (3 min. 37,94 s), a trzecie 
Tomy Bąk (4 min. 3,44 s.). Szczecin był dowodem na to, że zawsze może być lepiej! Rafał Grat postanowił 
poprawić swój czerwcowy wynik z eliminacji w Koszalinie i tym razem udało się – stanął na podium.

Następnie w Bydgoszczy (eliminacje 4 września) padły aż dwa rekordy czasowe – poniżej trzech 
minut. Pierwszy wypracował Jakub Cackowski (2 min. 44,81 s), drugi Krzysztof Januszewski (2 
min. 57,41 s). W Bydgoszczy trzeci był Leszek Buczkowski (3 min. 4,82 s).

Podczas Instalacji On Tour z kolei w Zielonej Górze wręczaniu nagród asystował Bachus, eliminacje przypadły bowiem 
w trakcie corocznego Winobrania! Było więc sporo rywalizacji i dobrej zabawy. A oto zwycięzcy Instalacji On Tour  
w Zielonej Górze:  Jarosław Rumiński (3 min. 29,06 s), Bogumił Gała (3 min. 31 s), Bartosz Staniszewski (3 min. 47,31 s).

http://www.instalreporter.pl
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go czystość toalet nawet w okresach przestoju obiektu.
uczestnicy konferencji mogli sprawdzić sprawność 
działania zainstalowanych urządzeń podczas me-

czu eliminacyjnego piłki nożnej do Mistrzostw Euro-
py 2016 z udziałem reprezentacji Polski i reprezenta-
cji Gibraltaru.  

  7 września w siedzibie firmy Geberit, odbyła się 
konferencja finałowa Geberit On Tour 2015.
Zaproszeni zostali przedstawiciele firm instala-
cyjnych ściśle współpracujących z firmą Geberit. 
Podczas konferencji prezes zarządu Geberit Sp.  
z o.o. Przemysław Powalacz omówił trwający obec-
nie proces integracji spółek Geberit i Sanitec Koło. 
Przedstawiono korzyści płynące dla wykonawców 
z poszerzenia oferty produktowej. Obecnie oprócz 
niemal pełnego asortymentu z zakresu techniki sa-
nitarnej w grupie Geberit będą teraz wytwarzane 
również liczne elementy wyposażenia łazienek: od 
prostych umywalek do kompletnych kolekcji ce-
ramiczno-meblowych dla najbardziej wymagają-
cych odbiorców.
Dzięki temu oferta będzie zawierała większość wy-
posażenia do łazienki od jednego producenta: know-

-how i wypróbowaną technikę systemów „za ścianą” 
oraz atrakcyjną w formie ceramikę, meble łazienko-
we, kabiny prysznicowe czy wanny. Czyli wszystko 
to, co „przed ścianą”. Również w przyszłości firma 
będzie dążyć do wsparcia swoich klientów innowa-
cyjnymi, atrakcyjnymi stylistycznie produktami wy-
sokiej jakości oraz fachowym doradztwem i szero-
ko rozumianym serwisem. 
W programie konferencji znalazł się również pokaz 
działania wieży hydraulicznej, badanie wytrzymało-
ści na ciśnienie systemu rurowego Geberit Mepla, jak 
również prezentacja najnowszych produktów z ofer-
ty, w tym toalety myjącej Geberit Aquaclean Mera.
Końcowym punktem konferencji było zwiedzanie Sta-
dionu Narodowego w Warszawie, na którym to obiek-
cie jest zamontowane prawie 3000 stelaży Duofix wraz  
z systemem spłukiwania higienicznego gwarantujące-

Konferencja finałowa 
Geberit On Tour 2015

http://www.instalreporter.pl
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Odpowiednie przyłącza do podłączenia urządzeń takich jak pralka czy zmywarka łatwo zaplano-
wać w momencie budowy domu, problem powstaje w instalacjach starego typu. Zawór przyłą-
czeniowy SChELL COMFORT umożliwia proste podłączenie urządzeń AGD bez potrzeby wypro-
wadzania oddzielnego podejścia. Dodatkowe zalety w postaci blokady przeciwskażeniowej czy 
ochrony mechanizmu przed zatarciem sprawiają, że rozwiązanie to jest niezawodne. Zawór przy-
łączeniowy SChELL COMFORT został wyposażony w odporną na wyrwanie złączkę ze stożkiem 
zaciskowym. Korpus wykonano z wysokiej jakości mosiądzu, odpornego na odcynkowanie.  
Mechanizm umieszczony w komorze smarnej jest chroniony przed wpływem wody i znajdujących 
się w niej zanieczyszczeń, dlatego wrzeciono nie ulega zatarciu i pracuje lekko nawet po upływie 
wielu lat. Nowoczesny zawór ma dodatkowo blokadę strumienia zwrotnego. 
Cena od 125,64 zł netto

schell

aquilo – niestandardowe grzejniki  
o indywidualnych kształtach

W ostatnich latach przeszklenia w prywatnych domach i mieszkaniach zyskują coraz 
większą popularność. Choć efektowne, ze względu na niską izolacyjność termiczną 
szyb w okresie grzewczym charakteryzują się znaczącymi stratami ciepła. Jak rozwią-
zać ten problem? Z pomocą przychodzą niestandardowe grzejniki kanałowe Aquilo 
marki Purmo. Wymiennik ciepła w grzejnikach serii Aquilo umieszczono w stalowej 
wannie montowanej w podłodze. Zarówno wymiennik ciepła, jak i wanna są standar-
dowo pomalowane na kolor czarny, tę barwę ma także blacha maskująca podłącze-
nia. Dzięki temu elementy grzejne są niewidoczne pod kratką maskującą, a całość in-
stalacji pozostaje ukryta pod podłogą. 
Od góry grzejnik zabezpieczony jest poprzeczną lub podłużną kratką maskującą.  
Purmo oferuje kratki maskujące wykonane z drewna, duraluminium lub stali nie-
rdzewnej. Wysoka jakość grzejników Purmo potwierdzona jest 10-letnią gwarancją, 
która obejmuje wszystkie elementy grzejnika z wyjątkiem elektrycznych. Elementy 
elektryczne objęte są 2-letnią gwarancją producenta.

rettiG heatinG

Oferta sprzedażowa marki Vaillant została wzbogacona o nowy model 
pompy ciepła powietrze-woda do podgrzewu c.w.u. aroSTOR 290/4, któ-
ry zastąpi obecną pompę ciepła aroSTOR 290/3. Główne zmiany to możli-
wość współpracy z instalacją fotowoltaiczną oraz nowoczesny design.
Zalety produktu:
- współczynnik sprawności COP = 3,3 (wg EN 16147 A15W55)
- poziom hałasu – tylko 33 db(A) 
- dostosowana do warunków klimatycznych Polski, min. tpow zewn = -7°C 
- wbudowany zasobnik 290 l
- bezpieczny, zewnętrzny skraplacz w formie wężownicy
- klasa ErP = A
- moc grzewcza (dla wody Tw=45° = 1,65 kW)
- moc grzewcza wraz z grzałką = 3,15 kW
- PV READY – możliwość podłączenia instalacji fotowoltaicznej  

Vaillant

Pompa ciepła arostOr 290/4

zawór przyłączeniowy scHell cOmFOrt

http://www.instalreporter.pl
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Marka FACOM wprowadza 5 rodzajów specjalistycznych szczypiec zaciskowych. 
Najważniejsza innowacja zastosowana w szczypcach FACOM to spust odblokowujący znajdujący 
się na dolnej jego rękojeści. Tam, gdzie większość szczypiec wymaga znacznej siły do odblokowa-
nia, seria 500A umożliwia pracę bez zrywów i prawie bez wysiłku. 
Opatentowany system otwierania 5-pozycyjnego zacisku jest drugim kluczowym rozwiązaniem  
w tej serii produktów. Pozwala on na istotną oszczędność czasu dzięki natychmiastowemu 
otwarciu zacisku przez jeden nacisk na rękojeści. Regulacja odbywa się szybko, nawet gdy 
szczypce są zaciśnięte na jakimś elemencie. Obydwa opatentowane rozwiązania pozwalają na 
błyskawiczną zmianę szerokości chwytu i dostosowanie jej do potrzeb. 
Jakość szczypiec z serii 500A zapewniają kute, wzmocnione, równoległe szczęki. umieszczone na górnej szczęce rowki przytrzymują i zaciskają 
elementy nawet o małych średnicach. Z kolei dolne szczęki z ząbkami na całej głębokości przytrzymują elementy, uniemożliwiając ich ślizganie 
czy poruszanie, niezależnie od rodzaju materiału, z jakiego je wykonano. Szczypce wyposażono także w ergonomiczne rękojeści ułatwiające wy-
godny chwyt zarówno w rękawicach, jak i bez nich, oraz zaczep Safety Lock System, zabezpieczający narzędzie przed upadkiem podczas pracy 
na wysokości.
Do gamy szczypiec 500A należą: 500A – szczęki krótkie, cena 151 zł netto; 501A – szczęki długie, cena 167,50 zł netto; 505A – duża rozwartość,  
cena 203,70 zł netto; 506A – szczęki długie przegubowe, cena 207,90 zł netto; 501AMP – szczypce jednopozycyjne, cena 134,40 zł netto.

stanley

szczypce zaciskowe facoM

Firma LuMO stworzyła nowoczesną, komfortową i bezobsługową pom-
pę ciepła typu PC09 solanka/woda. urządzenie to stanowi doskonałe źró-
dło ciepła zarówno do ogrzewania domów jednorodzinnych, biur i małych 
firm, jak i do przygotowania cie-
płej wody użytkowej. Konstrukcja 
pompy ciepła opiera się na budo-
wie modułowej, która umożliwia 
w dowolny sposób jej konfigura-
cję. Składa się ona m.in. z modu-
łu grzewczego, układu sterowania 
oraz zintegrowanego zbiornika, 
który pełni funkcję bufora oraz 
zasobnika ciepłej wody użyt-
kowej. Moduł grzewczy pompy 
PC09 zbudowany został w opar-
ciu o sprężarkę Copeland Scroll, 
gdzie jako czynnik roboczy wyko-
rzystywany jest gaz R-407C, który 
umożliwia wrzenie w niskiej tem-
peraturze (od -25°C). Gwarantuje 
to stabilną pracę układu dolnego 
źródła. Za bezpieczeństwo pracy 
całego urządzenia odpowiadają 
czujniki niskiego i wysokiego ci-
śnienia (presostaty) oraz automatyka pogodowa, która dodatkowo wypo-
sażona jest w system kontroli temperatury dolnego i górnego źródła wraz  
z sygnalizacją stanów alarmowych.
Wyposażenie standardowe: 
- zawór napełniający, zawory bezpieczeństwa, pompy obiegowe, naczynia 
wzbiorcze;
- układ sterowania z pomiarem temperatury zewnętrznej oraz pomieszcze-
nia, priorytetem grzania c.w.u., umożliwiający: regulację siłownikami za-
worów mieszających, sterowanie dodatkowym źródłem ciepła np. kotłem 
pelletowym oraz współpracę z kolektorem grzewczym zasilanym energią 
słoneczną (solarem). 
Opcjonalnie istnieje możliwość montażu grzałki elektrycznej 6 kW. 

luMo

Pompa ciepła lumo 1209

Ten wyjątkowo mały odpływ podłogowy ma wymiary 80x80 mm – jest bardziej kom-
paktowy niż inne tradycyjne odpływy. Odpływ podłogowy punktuje nie 
tylko kompaktową budową, ale także funkcjonalnością. Kratkę można 
dopasować do płytek pod względem wysokości, nachylenia i posadzki. 
Zalety:
•	do	wyboru	dwie	dyskretne	kratki	
•	praktyczny	koszyczek	zbierający	brud:	wyjmij	–	przepłucz	–	czysto
•	ponadczasowy	design:	szczotkowana	stal	nierdzewna	to	estetyka,	która	jest	zawsze	atrakcyjna
•	łatwy	montaż:	kompletny	zestaw	do	łatwego	montażu	przez	instalatora
•	niezawodona	izolacja	dzięki	folii	uszczelniającej	wtryskiwanej	do	kołnierza	odpływu	już	pod-
czas produkcji

geberIt

Odpływ podłogowy geberit

http://www.instalreporter.pl


Spis reklamodawców

BIMs Plus str. 19, BSH Technik str. 4, DAB Pumps str. 3, Hydro-Tech str. 5,  
Nibe-Biawar str. 14, Oventrop str. 31, Rehau str. 45, Rettig Heating str. 1,  
Roth Polska str. 32, Taconova str. 30, Vaillant str 15, Viega str. 11.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

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

0 9 / 2 0 1 5

Rondo i Squerto to nowoczesne natryski z rączką prysznico-
wą i deszczownią zaopatrzone w metalowy drążek przesuwny  
o długości 106 cm i regulowany rozstaw uchwytów umożliwiający montaż w istniejących 
otworach w ścianie. W komplecie znajduje się wąż natryskowy w oplocie me-
talowym 150 cm oraz wąż podłączeniowy 70 cm z nakrętką 1/2″ zapewnia- 
jący uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej,  
w tym podtynkowej. Innowacją w zestawach jest metalowy przełącznik 
deszczownia-natrysk z wkładką ceramiczną. O komfort mycia zadbają rącz-
ki natryskowe: 3-funkcyjna o średnicy 10 cm w Rondo i 1-funkcyjna w Squerto oraz 
deszczownie: talerzowa okrągła, o średnicy 20 cm w Rondo i kwadratowa, o boku  
20 cm w Squerto. Zarówno rączki, jak i deszczownie zaopatrzone są w praktyczny sys-
tem easy clean. 

Automatyczny korek umywalkowy Clik-clak zapewnia wygodę użytkowania – dzię-
ki mechanizmowi clik-clak wystarczy lekki nacisk na powierzchnię, by umożliwić wodzie 
swobodny odpływ. Polipropylen, z którego został wykonany zapewnia mu trwałość, po-
dobnie jak umieszczony w górnej części mechanizm korka, sprawiający, iż zanieczyszcze-
nia nie osadzają się na nim. Korek jest łatwy w utrzymaniu w czystości, a także odporny na 
chemiczne środki myjące. 

Do oferty armatury sanitarnej przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej dołączyła  
bateria MINI1. Jednouchwytowa bateria umywalkowa stojąca służy do podłączenia wody 
zimnej lub zmieszanej. Została wyposażona w regulator ceramiczny i pokryta chromem.  
W komplecie znajduje się zestaw montażowy i wężyk 3/8″ podłączeniowy o długości 40 cm. 
Funkcjonalność, estetyka wykończenia i niewielka stabilna forma MINI1 predestynują pro-
dukt do obiektów takich, jak szkoły, przedszkola  
i inne placówki oświatowe.

ferro

nowości armatury sanitarnej 
ferro
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