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Wsparcie w projektowaniu – wtyczka Wilo CLAB 

Dążąc do ciągłego udoskonalania produktów i narzędzi 
pomocnych w projektowaniu, Wilo przygotowało bazę 
interaktywnych rysunków swoich urządzeń, zgodnych 
z technologią projektowania BIM. 
Wtyczka Wilo-CLAB pozwala na pełne zintegrowanie bazy 
urządzeń Wilo bezpośrednio z programem kreślarskim  
Autodesk Revit oraz wykorzystanie danych o pompie pod-
czas modelowania instalacji za pomocą jednego „przyci-
sku Wilo”. Choć system BIM nie jest jeszcze standardem na 
polskim rynku, Wilo już dziś spełnia jego wymogi i oferuje 
nowoczesne oraz optymalne wsparcie w projektowaniu.

BIM (Building Information Modeling)
BIM to metoda zintegrowanego, inteligentnego 
modelowania procesu projektowania budynków 
i ich infrastruktury. Proces ten bazuje na analizie 
zgromadzonych danych i przewidywaniu 
możliwych wariantów rezultatów na różnych 
etapach – począwszy od koncepcji, przez 
wykonanie, aż do końcowego zarządzania 
budynkiem bądź jego infrastrukturą.

Poza rysunkiem wymiarowym dodanie 
wtyczki Wilo-CLAB pozwala na integrację 
dodatkowych informacji o produkcie tj.:
• dane produktowe Wilo wraz z numerami 
katalogowymi,
• dane hydrauliczne tj. wysokość podnoszenia  
i przepływ,
• dane elektryczne tj. rodzaj zasilania, pobór 
mocy (W/kW) oraz prądu (A),
• link kierujący do danych produktowych  
z katalogu Wilo online.

Zakres produktów biblioteki rysunków 3D 
zawiera:
• bezdławnicowe pompy obiegowe oraz 
cyrkulacyjne,
• dławnicowe pompy INLINE,
• dławnicowe pompy BLOKOWE,
• zestawy hydroforowe.

Pobierz wtyczkę Wilo-CLAB 
Pobierz

Pierwsze konkursy Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z końcem listopada rozpoczyna przyjmowanie 
wniosków w ramach nowej unijnej perspektywy. W ra-
mach uruchomionych działań zostanie udostępnionych 
na projekty środowiskowe ponad 5 mld zł. 
W ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracjach (Działanie 2.3) wspierane będą m.in. 
projekty budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, 
zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenie 
aglomeracji w sieć kanalizacyjną. O dofinansowanie 
mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego 
i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organi-
zacyjne i podmioty, świadczące usługi publiczne w ra-
mach realizacji obowiązków własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego. Budżet konkursu wynosi 5 mld zł.
W ramach konkursu Ochrona przyrody i edukacja eko-
logiczna (Działanie 2.4) wsparcie mogą uzyskać pro-
jekty w zakresie planów ochrony dla obszarów Natura 
2000. O dofinansowanie mogą ubiegać się: regionalne 
dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy 
morskie.  Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. 
Z końcem listopada rozpocznie się konkurs Poprawa 
jakości środowiska miejskiego (Działanie 2.5). Dofi-
nansowanie zostanie przeznaczone przede wszystkim na 
rekultywację obszarów zanieczyszczonych i zdegrado-

wanych, zloka-
lizowanych na 
terenach miast 
i w ich obszarach, oraz działania związane z rozwojem 
terenów zieleni. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki 
samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świad-
czące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 
własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz re-
gionalne dyrekcje ochrony środowiska. Budżet konkur-
su wynosi 84 mln zł. 
Konkurs Gospodarka odpadami komunalnymi – bu-
dowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (Działanie 2.2) rozpocznie się 1 grudnia. 
Wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy 
gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami. Do konkursu mogą przy-
stąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związ-
ki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz 
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach reali-
zacji obowiązków własnych jednostek samorządu tery-
torialnego. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w NFOŚiGW 
za pomocą generatora wniosków.
Szczegółowe informacje nt. rodzaju finansowanych 
projektów

Nowa lokalizacja Oddziału Iglotech w Rzeszowie

19 października oddział Iglotech Rzeszów zmienił dotych-
czasowy adres. Oddział został urządzony i wyposażony 
zgodnie ze standardami firmy Iglotech. Znajduje się w do-
godnej lokalizacji wraz z miejscami parkingowymi dla klien-
tów. Dzięki magazynowi wysokiego składowania klienci 

dokonujący zakupów w oddziale mają dostęp do więk-
szej liczby produktów. Oddział Iglotech w Rzeszowie czyn-
ny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00.
IGLOTECH Oddział Rzeszów, ul. Przemysłowa 13A, 
35-105 Rzeszów, 17 710 00 03, rzeszow@iglotech.com.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl/strona-glowna/dokumentacja-i-narzedzia-doboru/narzedzia-doboru/bimbuilding-information-modeling/?utm_source=wilo&utm_medium=e-mail&utm_campaign=mailing-wilo-gotowe-na-bim#.VjyYMr9rvig
 https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/aktualnosci/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/aktualnosci/
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Konferencje finałowe Geberit On Tour 2015

W dniach 7 września i 11 paździer-
nika odbyły się konferencje fina-
łowe Geberit On Tour 2015.
Zaproszeni zostali przedstawi-
ciele firm instalacyjnych ściśle 
współpracujących z firmą Gebe-
rit. Podczas konferencji Przemy-
sław Powalacz prezes zarządu 
Geberit Sp. z o.o. omówił trwa-
jący obecnie proces integracji 
spółek Geberit i Sanitec Koło.  
W programie konferencji zna-
lazł się również pokaz działa-
nia wieży hydraulicznej, bada-
nie wytrzymałości na ciśnienie 
systemu rurowego Geberit Me-
pla, jak również prezentacja naj-
nowszych produktów z oferty,  
w tym toalety myjącej Geberit 
Aquaclean Mera.
Końcowym punktem konferencji 
było zwiedzanie Stadionu Naro-
dowego w Warszawie, na którym 
to obiekcie jest zamontowane 
prawie 3000 stelaży Duofix wraz 
z systemem spłukiwania higie-
nicznego gwarantującego czy-
stość toalet nawet w okresach 
przestoju obiektu.
Uczestnicy konferencji mogli 
sprawdzić sprawność działania 
zainstalowanych urządzeń pod-
czas meczów eliminacyjnych pił-
ki nożnej do Mistrzostw Europy 
2016 z udziałem reprezentacji Pol-
ski, w dniu 7 września w meczu  
z Gibraltarem, zaś 11 październi-
ka w meczu z Irlandią.

Targi InEnerg®

REECO Poland zaprasza na kolejną edycję Międzynaro-
dowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efek-
tywności Energetycznej InEnerg®, która odbędzie się  
w dniach 13-14.04.2016 na Stadionie we Wrocławiu.
Dzięki ustawie o OZE, która w tym roku została podpi-
sana, a część zapisów weszła już w życie, firmy z sekto-
ra zielonej energii wznawiają swoje inwestycje. Rynek 
OZE stabilizuje się. Jak szacują eksperci do 2030 roku 
połowa polskiego prądu elektrycznego może pochodzić 
z energii odnawialnych, a dzięki ich rozwojowi możliwe 
jest stworzenie ponad 100 000 nowych miejsc pracy. 
Tematyka targów skupia się głównie na odnawialnych 

źródłach energii, jak: fotowoltaika, pompy ciepła, bio-
energia, energia wiatrowa. Podczas imprezy zaprezento-
wane zostaną innowacje w branży OZE oraz tradycyjnie 
nie zabraknie zagadnień z zakresu efektywności ener-
getycznej i budownictwa energooszczędnego.  
Organizator targów współpracuje z najważniejszymi 
organizacjami i mediami branżowymi, co gwarantuje 
przekazanie fachowej wiedzy oraz wymiany cennych 
doświadczeń prosto od specjalistów z branży. 
Wstęp na targi będzie bezpłatny dla wszystkich zwiedza-
jących, którzy dokonają uprzedniej rejestracji na stro-
nie http://www.inenerg.com/486.html

GUS: więcej mieszkań niż przed rokiem 

W okresie dziewięciu miesięcy 2015 roku oddano do użyt-
kowania więcej mieszkań niż przed rokiem – poinformo-
wał GUS. W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. oddano do 
użytkowania 101 508 mieszkań, czyli o 1,4% więcej w 
porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. W okresie 
dziewięciu miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia lub do-
konano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 
138 097 mieszkań, tj. o 14,8% więcej niż w analogicznym 
okresie 2014 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których 
budowę rozpoczęto – do 128 059, tj. o 11,8%. Według da-
nych urzędu, największy udział (57%) w ogólnej liczbie 
mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy 
indywidualni, którzy w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. 

oddali do użytkowania 57 826 mieszkań, tj. o 4,3% więcej 
niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porówna-
niu z analogicznym okresem 2014 r. odnotowano wzrost 
liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwole-
nia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym 
– do 66 933 mieszkań, tj. o 13,6%. Wzrosła również licz-
ba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 62 868 
mieszkań, tj. o 2,9%. Deweloperzy w okresie dziewięciu 
miesięcy 2015 r. oddali do użytkowania 40 521 mieszkań 
(co stanowiło 39,9% ogólnej liczby mieszkań oddanych 
do użytkowania), tj. o 3,2% więcej niż w analogicznym 
okresie 2014 r., kiedy notowano wzrost o 4,4%.
www.budownictwo.abc.com.pl

http://www.instalreporter.pl
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Etykiety dla starszych urządzeń grzewczych  
– od stycznia 2016 roku w Niemczech

Minął miesiąc od wprowadzenia w Europie obowiązku 
etykietowania energetycznego gazowych, olejowych  
i zasilanych elektrycznie nowych urządzeń grzewczych. 
Tymczasem niemiecki rząd uchwalił zapowiadaną usta-
wę dotyczącą etykiety efektywności energetycznej dla 
starszych kotłów grzewczych.
Od 1 stycznia 2016 roku instalatorzy systemów grzewczych, 
kominiarze i doradcy energetyczni będą mogli wystawiać 
etykiety energetyczne dla starszych niż 15 lat urządzeń 
grzewczych w Niemczech. Etykietowanie będzie doty-
czyło urządzeń grzewczych na paliwa kopalne, a konkret-
nie kotłów wykorzystujących paliwa gazowe lub olejowe 
do mocy 400 kW. Obowiązkiem tym nie są objęte m.in. 
elektryczne pompy ciepła czy ogrzewanie elektryczne.

Etykieta dla starszych kotłów grzewczych jest zaprojek-
towana podobnie jak europejska etykieta dla nowych 
urządzeń grzewczych. Dla ułatwienia zrezygnowano 
w niej ze szczegółowych oznaczeń. Rząd niemiecki nie 
wprowadza obowiązku wymiany starych kotłów, wyraża 
jednak nadzieję, że poprzez zwiększanie świadomości 
społecznej właściciele domów korzystający z nieefek-
tywnych rozwiązań sami wymienią je na nowe urządze-
nia grzewcze. Przewiduje się, że roczna stopa wymiany 
będzie na poziomie od 3,1 do 3,7 procent. W Niemczech 
szacowana liczba urządzeń grzewczych starszych niż 15 
lat to ok. 13 mln (są to głównie kotły gazowe i olejowe). 
Jak widać działania rządu niemieckiego konsekwent-
nie zmierzają do zwiększania efektywności energe-

tycznej w sektorze mieszkalnym. Prefero-
wanymi urządzeniami grzewczymi, które 
mogą zastąpić stare kotły grzewcze są pom-
py ciepła i układy hybrydowe, które osią-
gają najwyższe klasy efektywności energe-
tycznej A+, A++ i A+++. Wymiana starszych 
urządzeń grzewczych na nowoczesne, wy-
sokoefektywne idealnie wpisuje się w ideę 
systemów energetycznych opartych o od-
nawialne źródła energii i zwiększenie bez-
pieczeństwa energetycznego. W Polsce jest  
ok. 5,5 mln  domów jednorodzinnych, bli-
sko 99% z nich ma indywidualne ogrzewa-
nie. W budynkach takich ogrzewanie i przy-
gotowanie ciepłej wody użytkowej stanowi 
ponad 50% kosztów użytkowania. Przyjęcie 
podobnej ustawy w naszym kraju, z pew-
nością przyczyniłoby się do wzrostu efek-
tywności energetycznej w budynkach, obni-
żając tym samym koszty ogrzewania, które 
ponosi klient końcowy. 
/Źródło: PORT PC/

Podobnie jak w przypadku wymogów Ekoprojektu 
maksymalna możliwa klasa to A++, po roku 2019 
przewidziane jest wprowadzenie klasy A+++

W dniach 23-25 października w Ustrzykach Dol-
nych odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizo-
wane przez Mitsubishi Electric (Living Environment 
Systems). W spotkaniu wzięło udział 50 projektan-
tów z południa Polski – Krakowa, Sanoka, Dębicy, 
Rzeszowa i okolic. Wykłady przeprowadzone zostały 
przez przedstawicieli działu techniczno-szkoleniowego 
Mitsubishi Electric. Dotyczyły przede wszystkim urzą-
dzeń i rozwiązań serii City Multi, w której skład wcho-
dzą duże, wysoce wydajne, przeznaczone do wymaga-
jących budynków systemy VRF. Znaczną część szkolenia 

poświęcono najnowszemu i unikalnemu na skalę świa-
tową rozwiązaniu Hybrid VRF – pierwszemu na świecie 
dwururowemu systemowi do równoczesnego chłodze-
nia i grzania z odzyskiem ciepła. 
Szkolenie w Ustrzykach Dolnych było kolejnym orga-
nizowanym przez Mitsubishi Electric dla projektantów  
w ramach szkoleń regionalnych. Są to dodatkowe spo-
tkania prowadzone poza regularnym programem szkoleń 
Mitsubishi Electric realizowanym w Centrum Szkolenio-
wym Mitsubishi Electric (LES) w Warszawie, przy ul. Ło-
puszańskiej 38C, gdzie swoją polską siedzibę ma firma. 

Mitsubishi – wyjazd szkoleniowy dla projektantów

W Krakowie smog zmniejszył się po deszczu

Deszcz i wiatr oczyściły powietrze w Krakowie (9.11). We-
dług pomiarów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w centrum miasta stężenie PM10 wynosi-
ło 25 mikrogramów/m3, w Nowej Hucie – 18 mikrogra-
mów/m3. Dopuszczalna norma to 50 mikrogramów/m3.
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w Krakowie 
informuje jednak o ryzyku przekroczenia poziomu dopusz-
czalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu 

oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5.
Mieszkańcy Krakowa przed kilka poprzednich dni oddy-
chali bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Obowiązy-
wał drugi stopień zagrożenia smogowego. 
5.11.15 r. średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego 
PM10 zarejestrowane w stacji na al. Krasińskiego wy-
niosło 260 mikrogramów/m3, a w Nowej Hucie – 230 mi- 
krogramów/m3. 

http://www.instalreporter.pl
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Danfoss planuje zmniejszenie zużycia energii o 50%

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 
wydajność energetyczna może zapewnić wymaga-
ną redukcję gazów cieplarnianych na poziomie 38%. 
Spółka Danfoss przyśpiesza działania na rzecz reali-
zacji nowych, ambitnych celów dotyczących klimatu. 

Większość światowego zużycia energii pochodzi z prze-
mysłu i budynków, a potencjał obniżenia tego zużycia 
jest równie wysoki. Do 2030 r. spółka Danfoss planuje 
zużywać o połowę mniej energii do prowadzenia dzia-
łalności oraz emitować o połowę mniej dwutlenku wę-
gla z wykorzystywanej przez siebie energii. 

Danfoss już odnotował znaczny postęp w realizacji tych 
celów. Pomiędzy 2007 a 2014 r. wielkość sprzedaży 
netto spółki wzrosła o 55%, podczas gdy zużycie 
energii w porównaniu ze sprzedażą spadło o 29%. 
Danfoss zajmuje się realizacją projektów energoosz-
czędnych, m.in. w swoich największych fabrykach na 
całym świecie. Zazwyczaj wiąże się to z obniżeniem zu-
życia energii do obsługi zakładów o 25-30%. Oszczęd-
ność uzyskuje się przede wszystkim dzięki optymaliza-
cji systemów kontrolujących wentylację, ogrzewanie  
i chłodzenie z wykorzystaniem produktów Danfoss. 

Na przykład, w fabryce w Grodzisku Mazowieckim 
zrealizowano już 9 projektów energooszczędnych, 
które dały łącznie 20% poziom oszczędności zu-
życia energii. Przed polską fabryką kolejne projekty,  
a dzięki zrealizowaniu ich wszystkich, w 2017 r. zakład 
ograniczy emisję CO2 aż o 680 ton rocznie i zmniej-
szy zużycie energii (łącznie elektrycznej i gazu) o po-
nad 1,6 GWh. 
Dotychczasowe inwestycje w energooszczędne roz-
wiązania dla grodziskiego zakładu, to także duże 
oszczędności finansowe, które wyniosą w przyszłym 
roku ponad 440 000 zł i będą wyższe o około 100 000 
zł w porównaniu z rokiem 2015. Dodatkowo proce-

sy produkcyjne są systematycznie badane pod kątem 
dalszego ograniczenia zużycia energii. 

W dalszym ciągu spółka Danfoss planuje wprowa-
dzanie źródeł zielonej energii. Przykładowo w 2013 r.  
Danfoss założył park słoneczny - prawdopodobnie naj-
większy taki park w Skandynawii - obok swojej siedziby  
w Nordborg w Danii. Wytwarza on energię odpowiada-
jącą rocznemu zużyciu przez 400 domów jednorodzin-
nych o łącznej mocy 2 MW. 

W ubiegłym roku został uruchomiony również system 
ogniw fotowoltaicznych o mocy 1 MW, w nowym kam-

pusie spółki w Indiach. Co więcej, nowy kampus otrzy-
mał międzynarodowy certyfikat LEED Platinum, zgodnie 
z którym jest on przyjaznym ekologicznie i zrównowa-
żonym  kompleksem budynków. 

Fakty o nowych celach klimatycznych Grupy Danfoss:
• Ilość energii wykorzystywanej przez spółkę musi ge-
nerować połowę dotychczasowej ilości dwutlenku wę-
gla. W 2007 r. spółka Danfoss wyemitowała 320 kg dwu-
tlenku węgla na 1 MWh energii. Do 2030 r. poziom ten 
ma wynieść maksymalnie 160 kg. 
• Celem spółki jest obniżenie energochłonności o 3% od 2017 
r., przy redukcji emisji dwutlenku węgla na 1 MWh o 5%.

Praca

HARMANN: regionalny koordynator sprzedaży 
VENTIA: kierownik regionu 
FRAPOL: monter instalacji wentylacyjnych 
VTS: inżynier ds. ofertowania 
DE DIETRICH: product manager 
ENIX: regionalny kierownik sprzedaży 
SKANSKA: kierownik robót sanitarnych – hvac 
DAIKIN: inżynier wsparcia sprzedaży 
DAIKIN: inżynier sprzedaży systemów grzewczych 
CALDORIS: kierownik działu technicznego 
HERZ: serwisant – manager regionu północna polska 
DAIKIN: inżynier sprzedaży systemów grzewczych 
FLAMCO: inżynier sprzedaży 
PROMAR: projektant 
TERMET: specjalista ds. systemów grzewczych 
HERBUD: przedstawiciel handlowy 
SUNEX: serwisant 
RUG RIELLO: pracownik do dz. serwisu 
FERRO: przedstawiciel handlowy 
HEATING-INSTGAZ: przedstawiciel handlowy 
M+W Group: projektant 
APM-BIN: asystent projektanta 
Klimar Plus Mariusz Żurawski 
NEXUS NOWE TECHNOLOGIE: menedżer ds. sprzedaży 
BOSCH: Key Account Manager ds. sprzedaży 
inwestycyjnej 
FLAMCO: inżynier sprzedaży 
CAVERION: przedstawiciel techniczno-handlowy 
TERMO-TECH: doradca techniczno-handlowy 
GEBWELL: kierownik regionalny sprzedaży 
DEFRO: przedstawiciel handlowy 
RESPOL: przedstawiciel handlowy 
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Napędzany słońcem polski bolid dotarł do mety 

– 24 października 2015 przejdzie do historii Polski. Dziś na metę wyścigu Bridgestone World Solar Challenge dotarł 
pierwszy polski bolid. Doprowadziły nas tutaj setki godzin pracy oraz tysiące osób, które w nas uwierzyły. Dlatego te 

3000 km dedykujemy właśnie Wam – komuni-
kat pojawił się 24 października, kiedy pierw-
sza Polska załoga ukończyła jedyny taki wy-
ścig na świecie. W ciągu 5 dni pokonali 3000 
km, odwiedzili 7 punktów kontrolnych. Dzię-
ki doskonałemu przygotowaniu pojazdu do 
wyścigu, polskiej drużynie udało się ukoń-
czyć zawody bez poważniejszych problemów 
technicznych. Co więcej, zostali nagrodzeni 
Safety Award, czyli nagrodą za najbezpiecz-
niejszy bolid i najlepsze przygotowanie do 
przejazdu 3000 km. Zgodnie z oficjalnymi 
wynikami załoga KGHM Łódź Solar Team za-
jęła 6 miejsce w swojej klasie, uzyskując naj-
lepszy wynik wśród debiutujących drużyn.
http://www.immergas.com.pl/

Trzecia z cyklu Konferencji Regionalnych nt. nowelizacji usta-
wy o wyrobach budowlanych, organizowana przez Główne-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego, odbędzie się w Byd-
goszczy, w dniu 17 listopada br., w Auli Audytorium Novum 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Ję-
drzeja Śniadeckich, al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7. Otwar-
cie Konferencji nastąpi o godz. 11.00, przewidywane zakoń-
czenie o godz. 15.00. Konferencje mają charakter otwarty, 
udział w nich jest bezpłatny. Zgłoszenie uczestnictwa od-
bywa się przez rejestrację na stronie internetowej GUNB. 
Celem Konferencji jest popularyzacja wiedzy na temat re-
gulacji europejskich dotyczących wyrobów budowlanych 

oraz znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych  
w środowiskach związanych z budownictwem - wśród pro-
ducentów i sprzedawców wyrobów budowlanych, człon-
ków organizacji i stowarzyszeń budowlanych, architek-
tów, inżynierów, przedstawicieli środowisk naukowych. 
Ostatnia, kończąca cykl Konferencja jest zaplanowana 
na 3 grudnia 2015 r. w Warszawie. 
Rejestracja uczestników na każde ze spotkań odby-
wa się poprzez stronę internetową Urzędu – w zakład-
ce „Konferencje Regionalne NOWELIZACJA USTAWY  
O WYROBACH BUDOWLANYCH”.
http://www.gunb.gov.pl/

Konferencja nt. nowelizacji ustawy o wyrobach 
budowlanych

Viessmann – nowa 
strona internetowa

Firma Viessmann sp. z o.o. zaprezentowała nową od-
słonę swojej strony internetowej www.viessmann.pl

Raporty IEO 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) łączy prace ba-
dawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością kon-
sultingową dla biznesu w sektorach: energia wiatrowa, 
energia słoneczna, biogaz, biomasa, planowanie ener-
getyczne.  Na stronie internetowej Instytutu można za-
kupić bardzo interesujące raporty rynkowe i bazy inwe-
stycji, urządzeń, firm na polskim rynku OZE.
Więcej

Konferencja problemy jakości powietrza 

XIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy jako-
ści  powietrza wewnętrznego w Polsce?” odbędzie się  
w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. UWAGA: obrady XIII 
konferencji odbędą się w innym niż zazwyczaj miejscu – 

Gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu 
Technologii Politechniki Warszawskiej. Tradycyjnie udział 
w konferencji pozostaje bezpłatny, należy jednak zgłosić 
uczestnictwo na adres: maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl  

http://www.instalreporter.pl
http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1051-raporty-rynkowe-i-bazy-inwestycji-urzdze-firm.html
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Teraz Polska dla KAN-therm 

Aż do czerwca 2016 firma KAN będzie się szczycić godłem „Teraz Polska” przyznanym 
Systemowi KAN-therm Press podczas XXIV edycji konkursu. Godło „Teraz Polska” nie jest 
przyznawane bezterminowo, a jedynie na 1 rok – do następnej edycji konkursu. Najwyż-
sza jakość, dbałość o wszelkie detale zarówno na etapie projektowania jak i produkcji, 
profesjonalna obsługa posprzedażowa – to wszystko sprawia, że certyfikat KAN został wydłużony na kolejny rok. 
Jest to nowoczesny, kompletny system instalacyjny składający się z rur polietylenowych wielowarstwowych oraz 
kształtek z tworzywa PPSU lub mosiężnych o zakresie średnic Ø 16-63 mm. 
System przeznaczony jest do: wewnętrznych instalacji wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania lub 
chłodzenia, ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych (np. sprężonego powietrza).

Zmarł prof. Krzysztof Żmijewski 

W dniu 28 października 2015 roku, zmarł prof. nzw. dr hab. inż. 
Krzysztof Żmijewski. Wieloletni kierownik Ośrodka Metod Kompu-
terowych i Zakładu Budownictwa Ogólnego Wydziału Inżynierii Lądo-
wej. Wybitny specjalista w zakresie Fizyki Budowli i inicjator studiów 
Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie. Ekspert w zakresie ener-
getyki i propagator efektywności energetycznej w kraju i na świecie.  
W latach 1990-2001 zajmował wysokie stanowiska w Administra-
cji Państwowej i agencjach rządowych (Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Prezes Zarzą-
du Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA). Współautor Ustawy  
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Ustawy o efektyw-
ności energetycznej. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski POLO-
NIA RESTITUTA oraz laureat nagrody Ministerstwa Edukacji i PAN-u.

Konfigurator płytek uruchamiających Viega

Firma Viega uruchomiła praktyczny 
internetowy konfigurator, pozwalają-
cy klientowi lub projektantowi szybko  
i wygodnie znaleźć płytkę uruchamiają-
cą, która harmonijnie wkomponuje się 
w aranżację. 
Obsługa konfiguratora jest prosta i in-
tuicyjna. W menu znajdują się wszyst-
kie dostępne płytki uruchamiające do 
WC i pisuaru. Dla tych, którzy potrzebu-
ją konkretnego materiału, koloru lub ro-
dzaju spłukiwania, przygotowano precy-
zyjne filtry, dzięki czemu łatwo zawęzić 
zakres poszukiwań. Do wizualizacji sy-
tuacji montażowej służą jednokolorowe 
tło oraz płytki ścienne, które można do-
pasować kolorem, jak i wielkością. Tak-
że kolor i szerokość fugi można dowolnie 
definiować. Jeśli użytkownik potrzebu-
je indywidualnego projektu wystarczy, 
że wgra zdjęcie konkretnej łazienki. Po 
znalezieniu odpowiadającej nam płyt-
ki uruchamiającej nie tylko otrzymuje-
my zestawienie skonfigurowanych ele-
mentów, ale jest ono także dostępne  
w postaci poręcznej listy wraz z pasują-
cym elementem podtynkowym.
Konfigurator dostępny jest pod adre-
sem: www.viega.pl/plytkiuruchamiajace 

W menu znajdują się wszystkie płytki uruchamiające do WC  
i pisuaru, dostępne w aktualnej ofercie firmy Viega

Do wizualizacji sytuacji montażowej służą jednokolorowe tło oraz 
płytki ścienne, które można dopasować kolorem, jak i wielkością. 
Także kolor i szerokość fugi można dowolnie definiować

Druga edycja programu Lemur

NFOŚiGW uruchomił drugą edycję programu Lemur,  
w ramach którego przeznaczono 290 mln zł na budowę 
energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. 
Program obejmie m.in. szkoły, hale sportowe, siedziby 
urzędów, oraz szpitale. 

O wsparcie z programu mogą ubiegać się podmioty 
sektora finansów publicznych, z wyłączeniem pań-
stwowych jednostek budżetowych, samorządowe oso-
by prawne i spółki prawa handlowego, w których jed-
nostki samorządu terytorialnego mają 100% udziałów 

lub akcji, a także organizacje pozarządowe, kościo-
ły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne. 
Dzięki zmianom wprowadzonym w tym roku wnioski 
składać mogą także jednostki organizacyjne PGL Lasy 
Państwowe, posiadające osobowość prawną oraz par-

ki narodowe. W ramach drugiego naboru programu  
Lemur Narodowy Fundusz przeznaczy 262 mln zł w for-
mie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Program będzie 
realizowany do 2020 roku.
www.mos.gov.pl

http://www.instalreporter.pl
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  Przez karty historii firmy Termet i …
karty przemówienia prezesa

Siedemdziesiąt lat to olbrzymi szmat czasu i niemoż-
liwym jest rzetelnie przedstawić historię tego okre-
su w krótkim wystąpieniu. Dlatego podjęliśmy próbę 
spisania historii naszej firmy w książce, aby pełniej 
upamiętnić tamte lata, ludzi czy wydarzenia. Bez-
cenne są w tej sytuacji osobiste relacje bezpośred-
nich świadków i uczestników tych zdarzeń oraz zgro-
madzone na przestrzeni tych lat pamiątki, fotografie  
i przykłady wyrobów, które powstawały we wszyst-
kich fabrykach, poprzednikach dzisiejszego Terme-
tu, a asortyment produkowany na przestrzeni tych 
70 lat był bardzo bogaty. 

Prezes zarządu Termet S.A. Ryszard Satyła

To zdarzyło się 15 X 1945 roku, a więc dokładnie 70 lat temu powstał zakład o nazwie Fryborska Fabryka Zegarów  
we Fryborku, czyli obecnie w Świebodzicach. Tak swoją powojenną działalność rozpoczęła Fabryka Zegarów przy  
ul. Wałbrzyskiej i tak właśnie rozpoczęła się historia Termetu... – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie Ryszard Satyła, 
prezes Termet S.A. Na dzień dzisiejszy to jedyny polski producent zajmujący się produkcją oraz dystrybucją nowoczesnych  
i ekologicznych rozwiązań przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Tak minął dzień…, czyli  
święto 70-lecia Termetu  

Nie zawsze było łatwo, ale …jest sukces polskich kotłów i podgrzewaczy

Zamek Książ

http://www.instalreporter.pl
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Poprzez napisanie książki o historii Termetu, ale też 
przez zorganizowanie wystawy pamiątek z nasze-
go 70-lecia, chcielibyśmy potwierdzić nasze uzna-
nie i szacunek dla wszystkich pokoleń pracowni-
ków naszego przedsiębiorstwa, bez względu na to 
czy swoje życie zawodowe związali z Zegarami, Wy-
twórnią Sprzętu Komunikacyjnego, Predom-Termet 
czy Termet S.A.
Zawsze w historii, ale i też dzisiaj, to ludzie, pracowni-
cy byli i są największą wartością firmy, bo bez wzglę-
du na okoliczności, ustrój polityczno-ekonomiczny 
czy nierówne warunki prowadzenia działalności go-
spodarczej w naszym kraju, zawsze potrafili znaleźć 
właściwe, najlepsze rozwiązanie dla firmy.

Tak świętowano jubileusz 70-lecia powstania Termet

16 października 2015 r. w Zamku Książ, w trzecim 
co do wielkości zamku w Polsce odbyła się uro-
czysta Gala Jubileuszowa firmy Termet S.A. Część 
oficjalna Gali odbyła się w reprezentacyjnej Sali 
Maksymiliana, gdzie prezes Ryszard Satyła oraz 
wiceprezes Jerzy Humeńczuk wręczyli wyróżnie-
nia ponad 40 Partnerom Handlowym, za ich szcze-
gólny wkład oraz zaangażowanie we współpracę 
z firmą Termet. 
Podczas części oficjalnej przedstawicielom firmy 
Termet Wojewoda Dolnośląski – Tomasz Smolarz 
wręczył w im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
złote medale za długoletnią służbę, jak również na 
podstawie decyzji Ministra Infrastruktury odznaki 
honorowe za zasługi dla budownictwa. 
Uwieńczeniem części oficjalnej było uhonorowa-
nie firmy Termet Złotym Kluczem Instalatora, za 
całokształt działalności gospodarczej w minio-
nych 70 latach, a w szczególności za innowacyj-
ne rozwiązania techniczne i polski charakter firmy, 
jak również za dbałość w zrównoważony sposób  
o wszystkich swoich interesariuszy tj. pracowników, 

klientów i kontrahentów oraz za odpowiedzialny 
stosunek do środowiska naturalnego. Statuetkę 
Złotego Klucza Instalatora prezesowi zarządu fir-
my Termet wręczył prezes zarządu Dolnośląskiej 
Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazo-
wej i Klimatyzacji – Ireneusz Jerzyk. 
Część artystyczno-rozrywkowa odbyła się nato-
miast w Sali Balowej Zamku, a uświetnił ją występ 
Piotra Bałtroczyka, który był początkiem dobrej 
zabawy, trwającej do późnych godzin nocnych. 

Wystawa „dworcowa”
Wszyscy zaproszeni goście mieli również możliwość 
odwiedzenia wystawy dokumentującej 70-lecie 
istnienia firmy, która w ramach obchodów Jubi-
leuszu udostępniona została w Sali Wystawienni-
czej odrestaurowanego Dworca PKP w Świebo-
dzicach. Archiwalna dokumentacja i fotografie, 
zdobyte na przestrzeni lat odznaczenia i wyróż-
nienia, jak również niemal zabytkowe – z dzisiej-
szej perspektywy – kotły gazowe oraz inne inte-
resujące eksponaty oraz produkowane produkty 

były dla odwiedzjących doskonałym źródłem wie-
dzy o firmie. Spisanie historii i przedstawienie na 
jubileuszowej wystawie historycznych pamiątek 
było możliwe dzięki wzorowo prowadzonej doku-
mentacji pracowniczej (Termet dysponuje około 17 
000 akt osobowych od nr. 1 z 1945 r. ) i wrażliwo-
ści na historię pracowników, którzy najpierw two-
rzyli, a później zabezpieczali te materialne świa-
dectwa tamtych lat.

W przedsiębiorstwie wyproduko-
wano ponad 8 mln szt. podgrzewa-
czy wody, ponad 700 tys. szt. kotłów 
c.o., ok. 700 szt. palników i lutow-
nic gazowych, 8,5 mln sztuk progra-
matorów, ok. 7 mln szt. hydrostatów 
i tyle samo termostatów. Liczba wy-
produkowanych lamp turystycznych 
przekroczyła 400 tys., natomiast ku-
chenek turystycznych 1,5 mln szt. 

Wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz odznaczył m.in.: Jerzego Humeńczuka, Czesława Butrynowicza, Mieczysława Zubowicza, Wandę Kubis i Antoniego Miśtę

http://www.instalreporter.pl
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Wiek XXI w fimie Termet
Ostatnie lata Spółki to czas potwierdzania pozycji 
lidera na polskim rynku techniki grzewczej z jedno-
czesnym aktywnym poszukiwaniem nowych ryn-
ków dla naszych produktów. To, że ten czas został 
przez nas dobrze przepracowany, świadczy obec-
ność Termetu na rynkach: Azerbejdżanu, Białorusi, 
Chin, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Dzięki zagranicznym 
partnerom 40% produkcji dociera do odbiorców  
w ich krajach. Ciągle jednak ponad połowę sprzeda-
ży Termet odbierają krajowi partnerzy firmy. 

Dzisiejsze święto Rodziny Termetu to też okazja do 
podziękowania osobom, które na co dzień wspierają 
nasze działania zawodowe i z pewnością bez nich nie 
dalibyśmy rady osiągnąć takich sukcesów. Dziękuję 
więc naszym wszystkim najbliższym za to, że może-
my robić to, co lubimy i razem: pracownicy Spółki, 
nasi partnerzy handlowi wraz ze swoimi najbliższy-
mi stanowimy jedną rodzinę o nazwie TERMET.  

Historia Termetu to wiele przełomowych momen-
tów decydujących o perspektywach powodzenia 
i rozwoju firmy. Decyzja z 1969 roku o połączeniu 
dwóch niezależnych zakładów w jeden, a później 
podjęcie produkcji serwomechanizmów do ukła-
dów hamulcowych produkowanych w Polsce i Ju-
gosławii samochodów osobowych i dostawczych, 
oraz uruchomienie produkcji urządzeń programu-
jąco-sterujących dla polskich i nie tylko polskich 
producentów pralek automatycznych, zmywarek 
do naczyń, to były decyzje, które na kolejne dzie-
sięciolecia stanowiły o pozycji i kierunkach rozwo-
ju firmy. Wyroby te były niestety dedykowane dla 
określonych odbiorców i Termet był całkowicie od 
ich decyzji uzależniony. 

Termet w okresie zmian ustrojowych w Polsce…
Zmiana ustroju polityczno-ekonomicznego w latach 
90., której jednym z zasadniczych elementów był sze-
roki program prywatyzacji, wywarła wielki wpływ na 
losy Termetu. 
Przedsiębiorstwa państwowe, takie jak Predom-
-Termet, FSO czy Polar, stanęły przed dylematem, 
jaką formę prywatyzacji przyjąć. Można było sko-
rzystać z zaproszenia do programu komercjalizacji, 
co oznaczało pozbawienie się decydującego głosu  
o przyszłości firmy i wręcz oddanie jej obcemu inwe-
storowi albo podjęcie próby prywatyzacji z udzia-
łem pracowników w celu przejęcia majątku przed-
siębiorstwa do odpłatnego korzystania, czyli tzw.  
leasing pracowniczy. 

Termet stale rozwija sieć Autory-
zowanych Serwisantów oraz Insta-
latorów. Na dzień dzisiejszy firma 
Termet zrzesza ok. 380 Autoryzowa-
nych Serwisantów i ponad 1400 Au-
toryzowanych Instalatorów. Firma 
dysponuje również 12 ośrodkami 
szkoleniowymi w całym kraju i kil-
kunastoma placówkami szkolenio-
wymi poza jego granicami. 

Termet zdecydował się na prywaty-
zację, utworzono spółkę pracowni-
czą, która zwróciła się do Minister-
stwa Gospodarki z prośbą o wykup 
przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 
1996 r. zakład przekształcił się   
w spółkę akcyjną pn. Termet S.A.

Od prawej: Ryszard Satyła (prezes), Antoni Miśta (szef sprzedaży krajowej), Wanda Kubis (dyrektor ds. 
finansowych) i Andrzej Jagiełło (kierownik produkcji – obecnie na emeryturze, w Termet S.A. od 1965)

http://www.instalreporter.pl
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ty, chociażby o wspomniane systemy kogeneracji.
Od 2006 roku jest częścią koncernu Centrotec Susta-
inable AG, koncernu, który oprócz produktów bran-
ży HVAC, oferuje też systemy spalinowe, czy urzą-
dzenia dla medycyny.
Obecnie WOLF poszczycić się może 6 międzynaro-
dowymi filiami (Francja, Hiszpania, Polska, Holan-
dia, Rosja, Włochy) i 4 biurami reprezentującymi fir-
mę (Grecja, Słowenia, Serbia, Chiny), łącznie zaś ma 
60 partnerów na całym świecie. 
Zakład produkcyjny w Mainburgu jest główną fabry-
ką koncernu. Zlokalizowana na kilkudziesięciu hekta-
rach z olbrzymimi halami produkcyjnymi i magazy-
nowymi zatrudnia 1247 osób, w tym 100 stażystów. 
Na całym świecie dla firmy WOLF pracuje 1755 osób. 

Dobry produkt musi mieć dobre 
wsparcie, czyli pomysły na 
…polski rynek

WOLF oferuje innowacyjne, wysokiej jakości systemy 
grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne.  Ale nawet 

  WOLF Technika Grzewcza częścią 
mocnego koncernu

WOLF jest niemieckim koncernem, którego począt-
ki sięgają 1963 roku i jak wiele rodzinnych firm swoje 
początki wywodził z tradycji regionu, czyli… chmielu. 
Jednak już parę lat później połączył się z koncernem 
Salzgitter AG i rozpoczęła się era produkcji central kli-
matyzacyjnych. W latach 80. do produkcji wdrożono ko-
lejny segment urządzeń – były to urządzenia techniki 
grzewczej, głównie kotły. Obecnie oferta obejmuje sze-
rokie spektrum produktów, włączając w to także syste-
my wentylacyjne/rekuperację, solarne, kogenerację… 
Oczywiście przez lata koncern podlegał ekonomicz-
nym prawom rynku, następowały akwizycje i nawią-
zywane były nowe umowy partnerskie pozwalające 
na wzbogacenie i uzupełnienie kompleksowości ofer-

WOLF Technika Grzewcza od ponad roku pozostaje pod nowym zarządem, dyrektorem 
generalnym został Grzegorz Taisner, dyrektorem handlowym Jarosław Bloch i …od 
tego czasu zmieniło się też podejście firmy do rynku. WOLF chce być bliżej fachowców, 
nastawiony jest na ściślejszą współpracę z instalatorami i firmami handlowymi, w ich 
skutecznej pracy upatrując najważniejszego źródła sukcesu rynkowego. Rezultatem 
nowej polityki jest opracowanie atrakcyjnych programów handlowych dla klientów 
(instalatorów, firm handlowych), czy mocniejsza polityka w zakresie wsparcia 
handlowego i technicznego. 

WOLF z nową polityką: bliżej rynku 
Instalatorzy zaproszeni na Gallimarkt w Mainburgu

WOLF: Peter Arnold (dyrektor WOLF GmBH na Europę Zachodnią i Bałkany), Grzegorz Taisner 
(dyrektor generalny WOLF Technika Grzewcza), Grzegorz Kitliński (kierownik działu wentylacji  
i klimatyzacji WOLF Technika Grzewcza) przed prezentacją

http://www.instalreporter.pl
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najlepszy produkt nie sprzeda się bez dobrej orga-
nizacji sprzedaży i serwisu, wsparcia informacyjne-
go i marketingowego, o czym dobrze wie polski ze-
spół WOLF. 
Dla instalatorów i firm handlowych współpracują-
cych uruchamiane są specjalne programy np. WOLF 
Majster, dodatkowe akcje promocyjne czy programy 
czasowe. Działa nowa strona internetowa służąca 
jako platforma komunikacyjna i platforma wiedzy, 
np. o dyrektywie ErP. Na http://www.wolf-erp-por-
tal.com/ można obliczyć klasę efektywności dane-
go urządzenia lub pakietu.
Organizowane są regularne szkolenia serwisowe, fir-
ma oferuje też profesjonalne doradztwo i wsparcie 
techniczne zarówno podczas kompletowania ofer-
ty, jak i montażu.

WOLF wielką wagę przykłada do serwisu. Opraco-
wano przejrzyste zasady struktury serwisu opiera-
jące się na trzystopniowej skali: 
- AI (autoryzowany instalator) – możliwość insta-
lacji urządzeń marki WOLF – polecany instalator;
- AI- S (autoryzowany instalator-serwis)
• możliwość instalacji urządzeń marki WOLF 
– polecany instalator,
• możliwość uruchamiania urządzeń WOLF zainsta-
lowanych przez siebie oraz naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne tylko swoich urządzeń;
- WS (WOLF serwis) – 
• możliwość instalacji urządzeń marki WOLF,

• możliwość uruchamiania urządzeń WOLF, 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny WOLF 
– pełny zakres.  

Mariusz Frączek (dyrektor techniczny) przedstawił 
bieżącą politykę WOLF Technika Grzewcza

Zaproszonych gości z Polski oficjalnie przywitali: Grzegorz Taisner, 
Peter Arnold i Jarosław Bloch (dyrektor handlowy)

Grupa instalatorów z Polski w siedzibie WOLF w Mainburgu

WOLF daje instalatorom 
zarobić!

Chcąc zachęcić instalatorów do współpracy 
firma przygotowała bardzo korzystne nowe 
zasady wynagradzania partnerów WOLF.  
Niezbędnym warunkiem otrzymania benefi-
tów za współpracę z firmą Wolf jest posiadanie 
aktualnej autoryzacji serwisowej lub instala-
torskiej (aby ją zdobyć należy przejść szko-
lenie – harmonogram dostępny na stronie  
www.wolf-polska.pl). Dodatkowe informacje 
przekazują bezpośrednio pracownicy firmy Wolf.

http://www.instalreporter.pl
http://www.wolf-erp-portal.com/
http://www.wolf-erp-portal.com/
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Gallimarkt z firmą WOLF

Najbardziej znane święto piwa to chyba October-
fest w Monachium odbywające się już tradycyjnie 
w ostatnim tygodniu września. Wiele jednak re-
gionów w Niemczech ma swoje regionalne świę-
ta piwa i tak jest właśnie w Mainburgu, gdzie mie-
ści się siedziba firmy WOLF. Tu w drugim tygodni 
u października ściągają mieszkańcy, by przez kilka 
dni podczas festiwalu razem napić się piwa i zacie-
śniać węzły sąsiedzkie.  

Dla firmy WOLF – największego pracodawcy w re-
gionie – jest to świetna okazja, by spędzić ten czas 
nie tylko z niemieckimi klientami i pracownikami, 
ale też kooperantami z innych krajów.  
WOLF zaprosił z Polski grupę około 50 osób. Zaczę-

liśmy jednak od zwiedzania mainburskiej fabryki,  
a naprawdę było co zobaczyć. Mainburg bowiem 
dysponuje super centrum kompetencji: sale do pre-
zentacji, świetnie wyposażona sala pokazowa. Tu 
właśnie na kilkuset metrach kwadratowych umiesz-
czono „przekrój produkcji”, czyli przykłady urządzeń 
z oferty od najnowszych kotłów, przez pompy ciepła,  
układy kogeneracji, po rozwiązania z branży wenty-
lacyjno-klimatyzacyjnej, jak rekuperatory czy cen-
trale klimatyzacyjne w różnym wykonaniu. 
Oczywiście głównym punktem programu było zwie-
dzanie samego zakładu, a największe wrażenie zro-
biła chyba sama organizacja produkcji (sprawność, 
jakość, czystość i logistyka), tak różnorodnych urzą-
dzeń, jakie ma w ofercie WOLF.  Zobaczyliśmy też „ser-
ce” fabryki odpowiedzialne za wytwarzanie ciepła  
i energii elektrycznej na potrzeby hal produkcyjnych.
Wieczór spędziliśmy już na Gallimarkcie, gdzie WOLF 
miał namiot przeznaczony tylko dla swoich gości. 
W mniej formalnej atmosferze świetnie świętowa-
liśmy święto piwa.

W sali szkoleniowej mogliśmy sprawdzić m.in. 
wytrzymałość kolektorów słonecznych zamontowanych 
na dachu. Po prezentacji Mariusza Frączka i Grzegorza 
Kitlińskiego – na zdjęciu, wytrzymałość kolektorów 
odważyli się sprawdzić także instalatorzy

W regionalnych strojach ludowych na Gallimarkcie 
wystąpili Justyna Kieszek (szefowa marketingu) 
i Peter Arnold

http://www.instalreporter.pl
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Która taryfa dla pompy ciepła?  
Analiza różnych wariantów dla  
domu jednorodzinnego 
Podczas rozważania możliwości obniżenia kosztów 
eksploatacji systemu z pompą ciepła zawsze pojawia 
się temat wyboru taryfy energetycznej. Podstawową 
taryfą proponowaną przez operatora jest taryfa G11,  

charakteryzująca się stałą ceną kilowatogodziny 
przez całą dobę. Często proponowaną taryfą jest 
G12W, czyli tzw. 2-strefowa, która zakłada godzi-
ny trwania okresu szczytowego (dzień), gdy energia 
jest droższa, oraz pozaszczytowego (noc), gdy ener-
gia jest tańsza. Okres poza szczytem to w tygodniu 
roboczym godziny 22:00-6:00 oraz 13:00-15:00 i do-
datkowo wszystkie godziny weekendu. Wszystkie 
ceny zostaną wyliczone wg cennika Tauron dla re-
gionu bielskiego w roku 2015. 

Rozpoczynając rozważania od charakteru zużycia 
energii w domu bez pompy ciepła, statystycznie 
30% energii elektrycznej zużywane jest niezależnie 
od obecności mieszkańców przez lodówkę, zamra-
żarkę i inny osprzęt pracujący 24 h/d. Pozostała ilość 

energii elektrycznej zużywana jest podczas obecno-
ści mieszkańców przez oświetlenie, RTV, AGD, kuch-
nię elektryczną, czajnik elektryczny, komputer itd. 
Godziny taryfy 2-strefowej są narzucone przez ope-
ratora, dlatego pierwszy z wniosków dotyczy możli-
wości dostosowania się mieszkańców do programo-
wania zużycia energii w godzinach pozaszczytowych.  
W domu, gdzie energia elektryczna nie służy do ogrze-
wania, zużycie prądu wynosi 2500-3000 kWh rocz-
nie. Oznacza to rachunek w taryfie G11 w wysoko-
ści 1522-1810 zł/rok brutto, czyli około 0,6 zł/kWh. 
Do określenia kosztu w taryfie G12W trzeba poznać 
udział zużycia energii w odpowiednich taryfach ener-
gii np. za pomocą usługi Tauron eLicznik. Na potrze-
by artykułu zasymulowano kilka proporcji zużycia 
energii, a wyniki przedstawia tabela 1. 
Aby wybór taryfy 2-strefowej G12W był opłacalny, 
należy zużywać co najmniej 40% energii elektrycz-
nej poza szczytem (noc). Do analizy zasadności eks-
ploatacji pompy ciepła powietrznej w taryfie G12W 
wykorzystano wykres COP dla pompy ciepła PCCO 
SPLIT 13kW w przedziale temperatury powietrza za-
silającego -15 do +15°C w funkcji grzania do 35°C (li-
nie niebieskie), 45°C (linie zielone) i 55°C (linie czer-
wone) (wykres 1). Linie z gwiazdką prezentują koszt 
wytworzenia kWh ciepła przez pompę ciepła poza 
szczytem w taryfie G12W, linie z kropką w godzinach 
szczytu, a linie ciągłe w taryfie G11. Zaznaczone na 
wykresie czarne punkty i strzałki odpowiadają sy-
tuacji, w której rozpatruje się zasadność ogrzewania 

Odpowiedzi udzielił: RobeRt Kałużny
Inżynier ds. pomp ciepła Hewalex
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Wykres 1.

Taryfa Koszt całkowity zł/rok Koszt kWh DZIEŃ Koszt kWh NOC
G11 Całodobowo  1810  0,60  0,60
G12W dzień 65% / noc 35%  1851 (+2%)  0,77 (+28%)  0,33 (-46%)
G12W dzień 60% / noc 40%  1780 (-2%)  0,78 (+29%)  0,32 (-47%)
G12W dzień 55% / noc 45%  1709 (-6%)  0,78 (+29%)  0,31 (-48%)
G12W dzień 50% / noc 50%  1638 (-9%)  0,78 (+30%)  0,31 (-49%)
G12W dzień 45% / noc 55%  1567 (-13%)  0,79 (+31%)  0,31 (-49%)

Tabela 1   Koszty zużycia energii elektrycznej w domu, który nie wykorzystuje energii elektrycznej 
w celach grzewczych

http://www.instalreporter.pl


nocnego, np. buforowego, do wyższej temperatury 
z uwzględnieniem dobowej amplitudy temperatur. 
Zakładając system ogrzewania podłogowego zasi-
lany temperaturą 35°C i nocne obniżenie tempe-
ratury o 10°C, okazuje się, że dzięki niższej, nocnej 
cenie prądu zasadne jest ogrzewanie w tym okre-
sie do 45°C. Natomiast w przypadku nocnego ob-
niżenia temperatury o 15°C uzasadnienia nie znaj-
duje ogrzewanie zarówno do 45, jak i 55°C. Należy 
zwrócić uwagę, że punktem odniesienia jest taryfa 
G11 (niebieska linia ciągła), co oznacza wyższą cenę 
wytworzenia ciepła w godzinach szczytu w taryfie 
G12W, względem której nocne zasilanie wodą grzew-
czą o temperaturze o 10°C wyższą zawsze znajduje 
uzasadnienie ekonomiczne. Teoretycznie, większe 
znaczenie będzie miał wybór taryfy przy zastoso-
waniu pompy ciepła gruntowej, co wynika głównie  
z stabilnej temperatury dolnego źródła, przez co 
amplituda dobowej temperatury traci na znacze-
niu. W praktyce, podobnie jak w domu bez ogrze-
wania elektrycznego, należałoby podjąć działania 
mające na celu optymalizację zużycia energii elek-
trycznej tak, aby je obniżać w okresie szczytu. Ozna-
cza to, że zgodnie z godzinami taryfy korzystnie jest 
ogrzewać dom w godzinach nocnych. Stoi to w opo-
zycji do komfortu snu, dla którego zazwyczaj zezwa-
la się na okresowe obniżenie temperatury pokojo-
wej. Z drugiej jednak strony pozwala wykorzystać 
specyfikę ogrzewania podłogowego cechującego 
się zwiększoną akumulacją ciepła. Dodatkowym 
aspektem jest zastosowanie zbiornika buforowego. 

Wspomniany wcześniej wykres udowadniał, że eko-
nomicznie uzasadnione jest zwiększenie temperatu-
ry zasilania do 45°C przy dziennej amplitudzie tem-
peratury nieprzekraczającej 10°C. Mając na uwadze 
koszt dodatkowego zbiornika lub możliwość zwięk-
szenia jego objętości oraz świadomość, że podnie-
sienie temperatury w buforze o 10°C daje 1,16 kWh 
ciepła na każde 100 l bufora, to może okazać się, że 
jego zastosowanie nie znajdzie uzasadnienia eko-
nomicznego i praktycznego. 
Podobnie jak we wstępie, tak i w przypadku elektrycz-
nego ogrzewania znaczenie ma dostosowanie czasu 
korzystania z energii do godzin obowiązywania ta-
ryf. Dlatego przy wyborze taryfy G12W rekomendu-
je się szczególnie ogrzewanie ciepłej wody użytko-
wej w godzinach poza szczytem, ponieważ ten tryb 
ze względu na niższe COP pompy ciepła przy ogrze-
waniu do wysokiej temperatury jest szczególnie ener-
gochłonny i może konsumować 10-30% pobranej 
przez pompę ciepła energii elektrycznej (w zależności 
od zapotrzebowania na c.w.u. i budynku na ciepło).  
Zakładając zużycie energii przez pompę ciepła w ilo-
ści 5000 kWh/rok, tabela 2 przedstawia symulację 
kilku proporcji zużycia energii w taryfie dzień i noc. 

Jak widać, jeżeli większość energii elektrycznej do 
zasilania pompy ciepła będzie zużywana poza szczy-
tem to możliwe jest obniżenie kosztów zakupu ener-
gii nawet o 15%. Jest to jednak możliwe wyłącznie 
przy świadomym wykorzystaniu zalet taryfy G12W 
oraz cech budynku i systemu ogrzewania.  

Taryfa Koszt całkowity zł/rok Koszt kWh DZIEŃ Koszt kWh NOC
G11 Całodobowo  2961  0,59  0,59
G12W dzień 65% / noc 35%  3000 (+1%)  0,76 (+28%)  0,30 (-49%)
G12W dzień 60% / noc 40%  2882 (-3%)  0,76 (+29%)  0,30 (-50%)
G12W dzień 55% / noc 45%  2764 (-7%)  0,76 (+29%)  0,30 (-50%)
G12W dzień 50% / noc 50%  2645 (-11%)  0,77 (+29%)  0,29 (-51%)
G12W dzień 45% / noc 55%  2527 (-15%)  0,77 (+30%)  0,29 (-51%)

Tabela 2   Koszty zużycia energii elektrycznej w domu z pompą ciepła

wydarzenia 
specjalne 2016

seminaria
dwudniowy cykl wykładów, źródło praktycznej wiedzy 

arena technologii
pompy ciepła oraz centrale wentylacyjne

konkurs
najciekawsze urządzenia prezentowane przez wystawców

chcesz wiedzieć 
więcej?

Wejdź na www.forumwentylacja.pl

i zostaw e-mail – prześlemy dodatkowe informacje

miejsce targów: 
centrum mt Polska 

warszawa, ul marsa 56c, 

Pomysłodawca i organizator: 

Stowarzyszenie Polska Wentylacja
spw@wentylacja.org.pl | tel. fax 22 542 43 14

NAjwiększe 
wydarzenie 
brANżowe

Międzynarodowa wystawa techniki 

wentylacyjnej, klimatyzacyjnej  

i chłodniczej

Ponad 4100 uczestników 

z 18 państw.

Liderzy rynku, przegląd najnowszych 

urządzeń i technologii, platforma  

wymiany doświadczeń, wiodący  

producenci i dystrybutorzy.
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ści peletu są nie tylko względy ekologiczne. Paliwo  
w postaci pelet daje duże możliwości techniczno-eks-
ploatacyjne, do których można zaliczyć łatwy zapłon 
paliwa oraz korzyści związane z faktem, że kocioł  
w momencie braku zapotrzebowania na ciepło może 
być całkowicie wygaszony. Dodatkowo pelet jest pa-
liwem, które objęte jest normą. Powoduje to zatem 
powtarzalność właściwości fizyczno-chemicznych. 
Mała zawartość popiołu po spaleniu paliwa, czystość 
paliwa i sposób pakowania go oraz dostarczania do 
klientów to dodatkowe atuty dla każdego użytkow-
nika kotłów z automatycznym podawaniem paliwa. 

Jakie kotły?

Do spalania biomasy w postaci pelet w większości 
przypadków można wykorzystać kocioł z automa-
tycznym podawaniem paliwa o dowolnej konstruk-
cji palnika. Mogą do nich należeć kotły z podajnikiem 
ślimakowym, jak też kotły z palnikiem retortowym  
i rynnowym oraz kotły z typowym palnikiem lub pa-
leniskiem peletowym. 

Zastosowanie kotłów z palnikiem retortowym 
lub rynnowym daje możliwość spalania nie tylko 
pelet, ale i węgla w postaci ekogroszku, a także wę-
gla brunatnego. Takie rozwiązanie kotła jest lubia-
ne przez klientów oraz często kupowane szczegól-
nie przez użytkowników, którzy albo nie wiedzą jakie 
będzie ich podstawowe paliwo, albo nie wiedzą,  
z jakimi kosztami należy się liczyć podczas stoso-
wania pelet, lub po prostu nie wiedzą czym jest pe-
let. Kotły z podajnikiem retortowym lub rynnowym 
są urządzeniami uniwersalnymi pod względem sto-
sowania opału. Niejednokrotnie są też wyposażone 
w dodatkową komorę spalania służącą do awaryj-
nego spalania paliw stałych większego sortymentu, 
jak drewno kawałkowe czy nawet węgiel kamienny. 
Omawiając kotły z podajnikiem ślimakowym wypo-
sażone w palniki retortowe czy rynnowe, nadmienić 
należy, iż gwarancją przystosowania takich kotłów 

do spalania pelet jest „certyfikat ekologiczny” wyda-
ny przez instytut badawczy posiadający akredytację 
oraz notyfikację. Stosowanie pelet w kotłach z palni-
kami retortowymi lub rynnowymi coraz częściej jest 
spowodowane faktem, iż pewna grupa użytkowni-
ków zakupiła kotły do spalania ekogroszku i z pew-
nych względów z czasem zmieniła paliwo na pelety. 
Należą do nich z pewnością walory estetyczne w ko-
tłowni, brak pyłu węglowego, powtarzalność jakości 
paliwa, czyste spalanie oraz znikome zanieczyszcze-
nie wewnętrznych powierzchni grzejnych kotła, brak 
zawartości siarki w paliwo eliminujący niemalże cał-

  Dlaczego pelet?

Biomasa jest zaliczana do odnawialnych źródeł ener-
gii. Spalaniu biomasy towarzyszy tak zwany zero-

wy bilans CO2. Polega on na tym, że ilość wyprodu-
kowanego gazu CO2 podczas spalania biomasy jest 
równa ilości CO2, która podczas wzrostu rośliny jest 
pochłaniania z otoczenia. Powodem popularno-

Stale i prędko rosnąca popularność stosowania ekologicznego paliwa w postaci 
pelet, powoduje wzrost dostępnych na rynku konstrukcji automatycznych 
kotłów grzewczych  przystosowanych do spalania właśnie biomasy. Jakie są 
jednak wady i zalety pracy kotłów dedykowanych wyłącznie do spalania peletu 
i kotłów z palnikiem retortowym lub rynnowym dedykowanych do spalania 
oprócz peletu także np. ekogroszku?

W jakich kotłach 
spalać pelety?

MaRcin Foit

Kocioł zgazowujący Eko-Vimar zmodernizowany na peletowy

Kocioł automatyczny Klimosz zmodernizowany na kocioł 
typowo peletowy 
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kowicie korozję elementów kotła bezpośrednio na-
rażonych na uszkodzenia korozyjne. 
Zastosowanie takiego kotła budzi jednak obawy użyt-
kownika, jak to będzie podczas eksploatacji kotła. 

Jakie będą koszty ogrzewania i co zrobić, jeśli kosz-
ty będą zbyt wysokie w stosunku do założeń i ocze-
kiwań, bo przecież kocioł może spalać tylko pelety. 
To są pytania, które często są zadawane przez po-
tencjalnych klientów na tego typu urządzenia. Świa-
domość w różnicach podczas eksploatacji kotłów 
z automatycznym podawaniem paliwa oraz palni-
kiem na kilka rodzajów paliw a kotłów typowo pe-
letowych w niektórych przykładach pozwala szybko 
podjąć właściwą decyzję z uwzględnieniem spełnie-
nia większości kryteriów postawionych przez poten-
cjalnych klientów. 
Wybór kotłów typowo peletowych znacznie się 
upraszcza w chwili, gdy potencjalny klient ma fi-
zyczną możliwość oceny pracy takiego kotła, a do-
datkowo odbędzie się to u znajomego, który może 
podzielić się swoimi doświadczeniami z obsługi ko-
tła. Niestety stosunek sprzedawanych obecnie ko-
tłów typowo peletowych do kotłów przystosowanych 
do spalania również innych paliw w tym ekogroszku 
jest znacznie niższy. 

Ogólnie analizując pracę kotła typowo peletowego, 
można porównać ją do pracy kotła gazowego. Przy 
czym wiadome jest, że do kotła peletowego nale-
ży dostarczyć paliwo oraz raz na jakiś czas oczyścić 
wymiennik ciepła od wewnątrz czy wynieść pozo-
stałość po spalaniu jaką jest popiół. Jest to jednak 
obsługa kotła bardziej komfortowa niż w przypad-
ku kotłów z retortowym lub rynnowym palnikiem. 
W praktyce częstotliwość czyszczenia wymiennika 
kotła można zdefiniować jako raz na dwa miesią-
ce pracy kotła (czasem nawet rzadziej w zależności 
od mocy i konstrukcji kotła). Sam popiół trzeba wy-
garnąć z popielnika nie częściej niż raz w miesiącu. 
Praca kotła typowo peletowego do kotła gazowego 
jest przybliżona pod względem automatycznego 
rozpalania oraz pracy kotła w chwili zapotrzebowa-
nia na ciepło, a także automatycznego wygaszania 
kotła związanego z brakiem potrzeby grzania spo-
wodowanego uzyskaną temperaturą wewnątrz bu-

Kotły z palnikiem typowo peletowym Kotły z palnikiem retortowym lub rynnowym
- droższy w zakupie niż kocioł retortowy lub 
rynnowy

- tańszy w zakupie w stosunku do kotła typowo peletowego

- zwykle wyższa sprawność > 89% - sprawność w zakresie 80-86%, rzadziej > 86%.
- możliwość samozapłonu oraz samowygaszania 
kotła (palnika)

- brak możliwości samozapłonu oraz samowygaszania  
kotła (palnika). Kocioł w chwili braku potrzeby grzania 
utrzymuje żar na palniku – stan nazywany podtrzymaniem  
lub przytłumieniem

- czyste wewnętrzne powierzchnie kotła 
spowodowane wysokosprawnym spalaniem oraz 
samozapłonem i samowygaszaniem się palnika

- w okresie przejściowym, gdy jest małe zapotrzebowanie 
na ciepło (wiosna), możliwość zanieczyszczania kotła od 
środka substancją smolistą powstającą w fazie podtrzymania 
(przytłumienia)

- czysty komin oraz rura łącząca kocioł  
z kominem

- możliwość zanieczyszczeni się komina oraz łącznika 
kotła z kominem substancją smolistą powstającą w fazie 
podtrzymania (przytłumienia). UWAGA. Brak zastosowania 
wkładu kominowego może doprowadzić do wnikania 
do komina lub nawet do ściany substancji smolistych 
powstających w fazie podtrzymania (przytłumienia)

- możliwość uszkodzenia zapalarki, grzałki, bez 
której kocioł nie może pracować. Zaleca się 
posiadanie elementu zapasowego

- brak grzałki, małe ryzyko całkowitego zatrzymania pracy 
kotła

- stosowanie pelet gorszego gatunku może 
uszkadzać palnik oraz jego elementy w tym 
grzałkę

- stosowanie nawet najgorszej jakości pelet nie stanowi 
żadnego problemu dla poprawnej eksploatacji palnika

- brak powstawania nagaru przed paleniskiem - możliwość powstania nagaru w kolanie palnika retortowego 
(przed paleniskiem), który powodować będzie zrywanie 
zawleczki zabezpieczającej silnik podajnika paliwa

- niskie zużycie energii elektrycznej, zwykle < 100 W  
podczas pracy palnika oraz dodatkowo 200-400 W  
podczas rozruchu palnika (pracy grzałki). Ogólnie 
niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu 
do kotłów z podajnikiem ślimakowym  
i palnikiem retortowym lub rynnowym

- wyższe zużycie energii elektrycznej związane głównie  
z zastosowaniem silniejszego napędu podajnika 
ślimakowego, zwykle  ok. 250 W

- cicha praca kotła w tym podajników paliwa, 
który nie przenosi drgań

- możliwa słyszalna praca podajnika ślimakowego wskutek 
przenoszenia drgań związanych ze zwartą sztywną 
konstrukcją kotła

- niskie, zbliżone do zera prawdopodobieństwo 
cofania się żaru w stronę zasobnika. Palnik 
oddzielony jest od zasobnika paliwa spiralną 
rurą bezpieczeństwa, która w wysokiej 
temperaturze ulega zniszczeniu tym samym 
odcinając drogę paliwa z zasobnika

- konieczność zastosowania bezprądowego urządzenia 
gaszenia awaryjnego zasobnika paliwa w przypadku cofnięcia 
się żaru w stronę zasobnika oraz mogącego nastąpić w danej 
chwili braku energii elektrycznej

- brak konieczności szczelności zasobnika 
paliwa, może on być wykonany nawet z płyt OSB

- konieczność stosowania szczelnego zamknięcia zasobnika 
paliwa zabezpieczająca przed cofaniem się żaru w stronę 
zasobnika paliwa

- dowolne usytuowanie zasobnika paliwa oraz 
odległości względem kotła

- usytuowanie zasobnika paliwa zdefiniowane zwartą 
konstrukcją kotła

Palnik typowo peletowy

Palnik biomasowy do spalania pelet, agropelet, ziaren 
zbóż, pestki z wiśni czy oliwek oraz drobnej zrębki 

W kotłach retortowych czy rynnowych nie jest 
jednak możliwe realizowanie procesu automa-
tycznego rozpalania oraz wygaszania paleniska, 
czyli ustawienia pracy kotła tylko w chwili real-
nego zapotrzebowania instalacji grzewczej na 
ciepło. Proces taki bez najmniejszego trudu może 
być realizowany w kotłach wyposażonych w ty-
powe palniki przystosowane tylko i wyłącznie 
do spalania pelet lub drobnej biomasy jak ziarna 
owsa, zrębki czy pestki (palniki biomasowe). 

Tabela   Porównanie kotłów z palnikiem typowo peletowym oraz palnikiem retortowym lub rynnowym
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dynku lub wysoką temperaturą zewnętrzną. Oba ko-
tły oferują możliwość płynnej regulacji palnika, czyli 
mocy dostarczanej do instalacji oraz programowa-
niem stref czasowych pracy kotła, bez potrzeby grza-
nia instalacji. 

Wspomnieć wypada o mających miejsce moderni-
zacjach kotłów o palniki typowo peletowe. Dotyczy 
to kotłów olejowych, a główną przyczyną są korzyści 
ekonomiczne, kotłów automatycznych retortowych 
czy rynnowych oraz kotłów komorowych (z zasypem 
ręcznym). Te ostanie są najczęściej modernizowane 
poprzez dołożenie palnika w drzwiczki kotła lub do-
wolne miejsce wymiennika, w którym nie ma płasz-
cza wodnego. Przykład modernizacji kotła zgazowu-
jącego drewno na kocioł peletowy przedstawiono na 
fot. na pierwszej stronie.
Modernizacja kotła o palnik peletowy jest korzystna, 
ponieważ nie wymaga przerabiania przyłączy insta-
lacji grzewczej. Zastosowanie palnika typowo pele-
towego w kotłach o konstrukcji z przeznaczeniem do 
spalania paliw węglowych czy koksu może nie dać 
jednak rezultatów zbliżonych do pracy kotła z kor-
pusem kotła skonstruowanym głównie do spalania 
paliw w automatycznych palnikach. Głównie niższa 
może być sprawność zmodernizowanego urządze-
nia w porównaniu do kotła typowo peletowego skon-
struowanego od podstaw. 
Często stosowana jest także modernizacja kotła z pal-
nikiem ślimakowym retortowym na palnik typowo pe-
letowy, przy wykorzystaniu pierwotnego zasobnika pa-
liwa służącego do magazynowania ekogroszku.  

Przyjmuje się, że zawartość popiołu w pele-
cie to najczęściej do 1%. Oznacza to, że po spa-
leniu 1 tony peletu w popielniku zostanie oko-
ło 10 kg popiołu w postaci pyłu, bez zawartości 
zgorzelin czy niedopałków co ma często miej-
sce, stosując jako paliwo ekogroszek. 

lewy. Już na miejscu w kotłowni istnieje możliwość 
zmiany strony, po której znajduje się zbiornik pali-
wa i podajnik. 

Czujnik obrotów 
Czujnik obrotów w połączeniu ze sterownikiem wy-
kryje ew. anomalia (np. zablokowanie podajnika)  

  Wielozadaniowość
Logano S181 to kocioł, który zaspokoi najbardziej 
wymagających użytkowników. Trzy predefiniowane 
paliwa umożliwiają uniezależnić się od jednego do-
stawcy, a modulacja mocy oparta o szereg czujników, 
przyda się wtedy, kiedy na zewnątrz budynku panu-
je jeszcze dodatnia temperatura. Możliwość zmiany 
strony podajnika i zbiornika paliwa w kotłowni to do-
datkowy atut i takie ustawienie kotła, które umożli-
wia najbardziej optymalne wykorzystanie miejsca.

Zasobnik paliwa
Standardowo dostarczany zbiornik paliwa ma ob-
jętość 240 l. Pozwala to na ponad dwie doby pracy  
z mocą maksymalną w najzimniejsze dni w roku. Po-
większany zbiornik paliwa – akcesoryjna dokładka 
pozwala na wydłużenie czasu pracy na jednym zała-
dunku. Można ją dokupić nawet już po instalacji kotła.
W kotle Logano S181 możliwa jest zmiana strony 
podajnika/zbiornika paliwa. Nie ma potrzeby wcze-
śniejszego wyboru konkretnego wariantu: prawy, 

Buderus Logano S181 to stalowy kocioł stałopalny z podajnikiem 
automatycznym przeznaczony do pracy w systemach grzewczych układu 

otwartego oraz 
zamkniętego (m.in. 
dzięki akcesoryjnej 
wężownicy schładzającej). 
Automatyczny podajnik 
paliwa umożliwia spalanie: 
groszku węglowego, 
peletu oraz węgla 
brunatnego. Sterownik 
kotła w standardzie 
zapewnia kontrolowanie 
jednego obiegu 
grzewczego (bez zaworu 
mieszającego) oraz 
przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej i obsługę 
pompy cyrkulacyjnej.

Nowy kocioł Logano S181 
Gotowy na kompromisy

Czujnik obrotów podajnika zaalarmuje  
o anomaliach w pracy, na długo przed tym, jak 
temperatura pomieszczeń ulegnie obniżeniu

Ukryty pod górną klapą mikrowłącznik dba  
o bezpieczeństwo użytkowania. W chwili kiedy 
pokrywę zbiornika paliwa zostawimy otwartą 
rozlegnie się alarm dźwiękowy
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i poinformuje o nich użytkownika zanim temperatu-
ra w pomieszczeniach znacząco spadnie.

Możliwość pracy w układzie zamkniętym
Akcesoryjna wężownica schładzająca umożliwia mon-
taż kotła w układzie zamkniętym oraz dba o bezpie-
czeństwo (zapobiega przegrzaniu kotła). Praca zaś  
w układzie zamkniętym to większa odporność ko-
tła na korozję oraz obniżenie kosztów instalacji przy 
współpracy kotła z innymi źródłami ciepła.

Rozbudowany wymiennik ciepła
Duża powierzchnia wymiany ciepła to w efekcie niż-
sza temperatura spalin, co przekłada się na wyższą 
sprawność i większą oszczędność paliwa.

Sterowanie 
Z kotłem S181 współpracuje specjalnie zaprojektowa-
ny sterownik TECH. Zaawansowany sterownik PID za-
dba o utrzymywanie komfortowej temperatury w po-
mieszczeniach niezależnie od panujących na zewnątrz 
warunków atmosferycznych. Sterownik ten ma:
• regulację PID (w oparciu o temp. kotła i temp. spa-
lin) oraz pozwala na sterowanie: 1xc.o. i 1xc.w.u.
• możliwość podłączenia termostatu pomieszczenia 
(on/off lub TECH z komunikacją RS) 

• możliwość wysterowania dodatkowej pompy krót-
kiego obiegu lub np. pompy cyrkulacyjnej 
• możliwość „zablokowania” kotła wiszącego 
• możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły

Klasa 4 wg PN-EN 303-5:2012
Kocioł w klasie 4 to pewność, że spełnia on obo-
wiązujące rygorystyczne wymagania dotyczące 
sprawności i emisji spalin, a także możliwość sko-
rzystania z dofinansowania w południowych czę-
ściach kraju.

5 lat gwarancji
Buderus oferuje gwarancję na: wymiennik 60 miesię-
cy od dnia pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej 
niż 66 miesięcy od dnia zakupu. Pozostałe elemen-
ty kotła, w tym eksploatacyjne: 24 miesiące od dnia 
pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż 30 mie-
sięcy od dnia zakupu.  

Bezpieczeństwo ponad wszystko – 
Buderus Logano S181 wyposażono w:
- czujnik otwarcia zbiornika paliwa
- czujnik zaniku obrotów podajnika
- czujnik temperatury podajnika 
paliwa
- czujnik temperatury spalin
- system ochrony „strażak” ze 
zintegrowanym zbiornikiem wody

Duża szuflada popielnika ogranicza do 
minimum czynności obsługowe. W przypadku 
peletu, jej opróżnianie nie będzie częstsze niż 
raz w tygodniu

Promocja „5+1” Calypso w zestawach 

IMI Heimeier wprowadził na rynek nowe konfiguracje pro-
duktowe oparte na innowacyjnym zaworze termostatycz-
nym z precyzyjną, bezstopniową nastawą wstępną – Ca-
lypso exact. Z okazji rozszerzenia oferty, można skorzystać 
ze specjalnej promocji cenowej: do zakupu 5 jednorodnych 
zestawów, 1 zestaw dodatkowo otrzymuje się GRATIS. Ak-
cja promocyjna trwa od 16 listopada do 30 grudnia lub do 
wyczerpania zapasów zestawów promocyjnych. 
Lista biorących udział w akcji zestawów:
- S + Calypso exact + Raditec DN15 prosty
- S + Calypso exact + Raditec DN15 kątowy
- DX + Calypso exact + Raditec DN 15 prosty
- DX + Calypso exact + Raditec DN 15 kątowy
- S+Vekotec kątowy do grzej. Rp1/2

- S+Vekotec kątowy do grzej. G3/4
Gdzie: S – głowica termostatyczna typu S, DX – głowi-
ca termostatyczna typu DX, Calypso Exact – nowy za-
wór termostatyczny IMI Heimeier z nastawą wstępną, 
wersje prosta i kątowa w zależności od zestawu, Radi-
tec DN15 – zawór powrotny, wersje prosta i kątowa w 
zależności od zestawu; Vekotec – podwójne przyłącze 
do grzejników dolnozasilanych.
Konstrukcję Calypso exact oparto na sprawdzonym za-
worze Calypso wzbogaconym o zintegrowaną nasta-
wę wstępną umożliwiającą dokładne zrównoważenie 
hydrauliczne obiegu. Stosując ten zawór, dostarczysz 
wszystkim odbiornikom odpowiedniej, tj. zgodnej z za-
potrzebowaniem ilości ciepła. 

Wyróżnienie dla Warszawskiego Domu Technika NOT

24 października wicepremier Janusz Piechociński wrę-
czył prezesowi Spółki Warszawski Dom Technika NOT 
Jerzemu Rożkowi nagrodę w XVIII edycji konkursu pn. 
WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Nagroda jest 
docenieniem Spółki WDT za długoletni dorobek w ka-
tegorii usług dla firm i ludności. Warszawski Dom Tech-

nika Sp. z o.o. powstała w 1991 r. Dom Technika NOT 
oferuje: wynajem powierzchni biurowych i sal konfe-
rencyjnych. Ciągle poszerza doświadczenia w dziedzi-
nie wynajmu oraz organizacji imprez. Stale unowocze-
śniane jest wyposażenie sal oraz podnoszenie jakości 
obsługi kontrahentów. 
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  Jakość paliwa
Od kilku lat spalanie paliw alternatywnych cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów 

stojących przed wyborem sposobu ogrzewania bu-
dynku oraz użytkowników planujących wymianę urzą-
dzeń grzewczych. Ceny węgla, gazu, oleju oraz podą-
żanie za ekologią w życiu codziennym wpływają na 
wybór peletów czy biomasy pochodzenia rolniczego, 
jako paliwa podstawowego. Ale jak podczas zakupu 
paliwa pogodzić naturalną skłonność do oszczędno-
ści z dbałością o jakość tego paliwa? Niejednorod-
ność paliw dostępnych na rynku nie daje gwarancji 
oczekiwanej jakości. Konsekwencją mogą być pro-
blemy z eksploatacją kotłów i niedopalone pozosta-
łości zalegające w popielniku. Właściwy wybór typu 
biomasy gwarantuje oszczędność w zużyciu opa-
łu oraz zmniejsza nakład czasu przy obsłudze kotła. 
By móc uzyskać ekologiczne spalanie i odpowiednie 
wartości emisyjne konieczne jest zapewnienie wła-
ściwej jakości paliwa. Wydajny pelet ma zawartość 
popiołu poniżej 0,7% i wilgotność nieprzekraczają-
cą 10%. Stopień wilgotności oraz zawartość popio-
łu mają kluczowe znaczenie dla uzyskania optymal-
nego efektu grzewczego kotła. Różnorodność paliw 
pochodzenia rolniczego daje użytkownikowi wybór 
uzależniony od dostępności biomasy, dlatego decy-
zja musi być starannie przemyślana. Wybór specjal-
nie skonstruowanego kotła do spalania biomasy jest 
równie ważny. Wybierając właściwy kocioł, możemy 
skutecznie poprawić parametry całego procesu, by 
straty paliwowe ograniczyć do minimum. 

W ofercie ZMK SAS znajdują się kotły specjalnie skonstruowane do wysokoefektywnego 
spalania biomasy, np. uniwersalny pod tym względem SAS AGRO-ECO, SAS BIO 
MULTI z palnikiem peletowym SAS MULTI FLAME oraz SAS BIO SOLID – kocioł 
klasy 5 spełniający restrykcyjne wymagania normy PN-EN 303-5:2012.

Biomasowe kotły SAS Nazwa kotła SAS BIO SOLID SAS BIO MULTI SAS AGRO-ECO

Rodzaj kotła z automatycznym 
podawaniem

z automatycznym 
podawaniem

z automatycznym 
podawaniem

Paliwo podstawowe pelety pelety
pelety, ziarna zbóż  

(owies, kukurydza, i inne), 
suche pestki owoców

Paliwo zastępcze - drewno sezonowane drewno sezonowane
Nominalna moc kotła 14 kW 17 kW 23 kW
Zakres mocy 14-48 kW 14-200 kW 17-150 kW
Sprawność* 92,1-92,4% 87,3-89,5% 87,7-88,8 %
Materiał wymiennika stal kotłowa P265GH stal kotłowa P265GH stal kotłowa P265GH
Grubość wymiennika 6 mm 6 mm 6 mm
Zasobnik paliwa 160 dm3 190 dm3 170 dm3

Stałopalność kotła 
podczas jednego zasypu ~ 65-70** h ~ 65-110** h ~ 50-80** h

Ciśnienie robocze kotła 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar
Przystosowany do 
układu grzewczego otwarty lub zamknięty otwarty lub zamknięty otwarty lub zamknięty

Wymiary kotła 1660x1100x1190 mm 1600x1110x1140 mm 1420x550x1550 mm
Masa kotła 510 kg 500 kg 550 kg 

Opcje regulatora kotła

RECALART MultiFun – standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o. 1, c.o. 2 /
podłogowa/, c.w.u., cyrkulacyjna, przewałowa), obsługa dwóch zaworów 

mieszających, czujnik pogodowy, czujnik pokojowy, zdalne zarządzanie sterownikeim 
e-multifun opcja: regulacja pokojowa – moduł bezprzewodowy SHHS-B1 (czujniki 

oraz termostaty bezprzewodowe), moduł obsługi bufora ciepła (pompa bufora)
TECH ST-450zPID-standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u., cyrkulacyjna, 

podłogowa), obsługa zaworu mieszającego, czujnik pogodowy opcja: dodatkowy 
moduł ST-430RS lub ST-431 sterujący do zaworu mieszającego (do drugiego obiegu), 

moduł ETHERNET ST-500, moduł GSM ST-65, regulator pokojowy ST-298 lub ST-
280 (kolorowy panel dotykowy); w SAS BIO SOLID SAS AGRO-ECO: moduł sterujący 

zewnętrznym podajnikiem paliwa ST-67

Wyposażenie 
standardowe

palnik peletowy SAS MULTI FLAME lub w SAS AGRO-ECO podajnik paliwa z 
podwójnym ślimakiem; grzałka do rozpalania, mechanizm ruszt ruchomych, 

sterownik, wentylator, termometr, szuflada popielnicowa, zawór bezpieczeństwa, 
komplet narzędzi do obsługi kotła

kształtka ceramiczna, 
turbulator spalin, panele 

ceramiczne, zasobnik 
opału z systemem 

wyrównywania ciśnienia  
i czujnikiem otwarcia 
klapy, komplet stopek 

regulacyjnych (do 25 kW)

kształtka ceramiczna, 
kratka zabezpieczająca  

żar, zasobnik opału  
z systemem wyrównywania 
ciśnienia, komplet stopek 
regulacyjnych (do 36 kW)

komplet paneli 
ceramicznych, zasobnik 

opału z systemem 
wyrównywania ciśnienia, 

komplet stopek 
regulacyjnych (do 36 kW)

Wyposażenie dodatkowe - miarkownik ciągu 
powietrza

ruszt do palenia 
awaryjnego, miarkownik 

ciągu powietrza
Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat
Cena 9585 zł netto 8796 zł netto 11 382 zł netto

*dla paliwa podstawowego 
** w zależności od zapotrzebowania na ciepło

SAS AGRO-ECO
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tury sprawia, że kocioł może w pełni sprawnie pra-
cować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na 
moc cieplną. Dodatkową zaletą spalania biomasy 
jest możliwość wykorzystania popiołu jako pełno-
wartościowego nawozu do użyźniania gleby. 

SAS BIO MULTI
Kocioł SAS BIO MULTI wyróżnia wbudowany palnik 
peletowy SAS MULTI FLAME oraz pionowy układ ka-
set wymiennika, poziomy układ rur paleniska i trójcią-
gowy układ komór spalinowych. Pelet dostarczany 
jest do przestrzeni paleniskowej za pośrednictwem 
dwóch ślimaków transportujących rozdzielonych ka-
nałem przesypowym, a następnie zostaje rozpalony 
za pomocą zapalarki elektrycznej. Kocioł ma ruszt 
wodny do palenia zastępczego. Charakterystyczną 
cechą palnika SAS MULTI FLAME jest automatycz-
ne, wysokoefektywne, samoczyszczące się paleni-
sko. Rozwiązanie to umożliwia utrzymanie komory 

paleniskowej w czystości bez przerywanie procesu 
spalania w celu usunięcia popiołu.

SAS BIO SOLID
W kotle SAS BIO SOLID również zastosowano spraw-
dzoną konstrukcję – palnik peletowy SAS MULTI FLAME 
(Prawo Ochronne Nr 67681). Palnik wyróżnia mecha-
niczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do za-
sobnika paliwa (dwa ślimaki transportujące paliwo roz-
dzielone kanałem przesypowym), automatyczny ruszt 
ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe oraz 
automatyczne rozpalanie paliwa za pomocą grzałki.  
W celu przedłużenia żywotności elementy kotła oraz pa-
leniska wykonane zostały ze stali nierdzewnej. Dla dodat-
kowej ochrony komory paleniskowej panele ceramiczne 
umieszczono także na ścianie bocznej. Kontrolę procesu 
spalania peletów zapewnia moduł sterujący pracą palni-
ka oraz odpowiedzialny za sterowanie rusztami rucho-
mymi czujnik kontroli położenia ruszt – hallotron.  

SAS AGRO-ECO
Charakterystyczną cechą konstrukcji SAS AGRO-
-ECO jest automatyczne, samooczyszczające się 
palenisko, które spala dokładnie taką porcję pali-
wa, jaka jest niezbędna do uzyskania nastawionej 
przez użytkownika temperatury. Budowa wymien-
nika kotła, oparta na trójciągowej konstrukcji kana-
łu spalinowego kotła z rozbudowanym poziomym 
układem przegród wodnych i rur, wpływa na pełne 
wykorzystanie ciepła spalin. Narażone na wysoką 
temperaturę części paleniska wykonane są ze stali 
żaroodpornej oraz materiałów ceramicznych. Wy-
posażenie paleniska w panele ceramiczne pozwala 
na zapewnienie odpowiednich warunków sprzyja-
jących procesowi spalania ziaren (optymalna tem-
peratura spalania ziaren zbóż wynosi ok. 1200°C) 
oraz zwiększa efektywność paleniska i pozytywnie 
wpływa na jego żywotność. Paliwo podawane jest 

do paleniska za pomocą rozwiązania chronionego 
prawnie Prawem Ochronnym nr 67472. Bezpieczny 
transport paliwa z zasobnika opału do paleniska od-
bywa się dzięki dwóm ślimakom napędzanym mo-
toreduktorem, które rozdzielone zostały kanałem 
przesypowym. Dzięki zróżnicowaniu prędkości śli-
maków za pomocą przekładni zębatych kanał po-
zostaje zawsze pusty, co eliminuje ryzyko cofnięcia 
się płomienia do zasobnika w trakcie pracy podaj-
nika lub jego postoju oraz w momencie braku ener-
gii elektrycznej. Takie rozwiązanie z dodatkową 
ochroną w postaci czujnika temperatury eliminu-
je przymus zastosowania zabezpieczenia w posta-
ci strażaka wodnego. W celu poprawienia wygody 
eksploatacyjnej kocioł wyposażono w grzałkę ce-
ramiczną, dzięki której następuje rozpalenie paliwa 
już na etapie uruchomienia kotła. System podtrzy-
mania ognia po osiągnięciu wymaganej tempera-

ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI SAS
28-100 Busko-Zdrój, Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19, faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl

SAS BIO SOLID SAS BIO MULTI

RECALART MultiFun TECH ST-450zPID
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Nawet jeśli użytkownik zgłasza nieprawidłową pracę ko-
tła wyłącznie na potrzeby przygotowania ciepłej wody, 
to i tak warto sprawdzić, jak kocioł pracuje na potrze-
by ogrzewania budynku. Pozwoli nam to uniknąć sytu-
acji, w której użytkownik zadzwoni do nas kilka dni po 
wizycie i zarzuci, że „co prawda jedno Pan naprawił, ale 
za to drugie popsuł, kocioł nie grzeje domu”. Dokładne 
sprawdzenie kotła przed przystąpieniem do naprawy czy 
przeglądu pozwala uniknąć tego typu nieprzyjemnych 
sytuacji, niezadowolonych klientów i powtórnych wizyt. 

Częste objawy zgłaszane przez 
użytkowników

Nagły spadek mocy kotła
Szczególnie podczas mrozów wielu klientów zauważa, 
że kocioł pracuje w sposób ciągły i nie może ogrzać 
budynku. Oczywiście jeśli temperatura na zewnątrz 
jest skrajnie niska, np. -30°C jak w 2006 roku, to cią-
gła praca kotła nie jest niczym nienaturalnym. Jeśli 
jednak na zewnątrz mamy, np. -5°C, a kocioł nie jest 
w stanie osiągnąć zadanej temperatury wówczas na-
leży sprawdzić, jakie są tego przyczyny. Zawsze war-
to zacząć kontrolę od podstawowych czynności, któ-
re nie wymagają od razu demontażu części kotła. 

Zbyt niskie ciśnienie gazu
Podstawą w takim przypadku jest zawsze pomiar ci-
śnienia gazu na wejściu do kotła. Dopuszczalny zakres 
ciśnienia dla gazu ziemnego z grupy E i Lw (dawne GZ 
50 i GZ 41,5) to 16-25 mbar, dla gazu płynnego jest to 29- 
44 mbar, ale zawsze należy sprawdzić wymagane ciśnie-
nie, jakie podano w dokumentacji urządzenia. Jeśli ciśnie-
nie będzie niższe od zalecanej wartości wówczas kocioł 
nie osiągnie wymaganej mocy, a czasami może docho-
dzić do zaniku płomienia lub utrudnionego zapłonu.

  Jesień to czas wzmożonej pracy serwisantów 
opiekujących się kotłami gazowymi czy olejowy-
mi. To czas, w którym większość użytkowników zle-
ca wykonanie przeglądu. Grafiki serwisantów są  
w tym okresie zapełnione, czasem wręcz przepeł-
nione, szczególnie w trakcie pierwszej fali przymroz-
ków, gdy większość osób uruchamia kotły na potrze-

by ogrzewania. W wielu przypadkach okazuje się, że 
kocioł nie pracuje prawidłowo. Serwisanci mają pełne 
ręce roboty. Ciągłe telefony klientów, pośpiech spra-
wiają czasami, że zamiast sprawnie wykonać czynno-
ści i przyjąć zapłatę wizyta serwisanta przedłuża się, 
a czasem wręcz niezbędne jest kolejne podejście. Pół 
biedy jeśli powodem powtórnej wizyty jest wyłącze-
nie awaryjne kotła. Gorzej, jeśli serwisant zapomniał 
o jakiejś czynności i spowodował zagrożenie, np. po-
zostawiając otwarty króciec pomiaru ciśnienia gazu. 
Tego typu „wpadka” może się niestety przydarzyć na-
wet najbardziej doświadczonemu serwisantowi. Nie-
zależnie, więc od dorobku każdy serwisant powinien 
w tym, pracowitym czasie dbać o odpowiednią or-
ganizację pracy. Nie można pozwolić sobie zarówno 
na ignorowanie klientów, jak i na nierzetelne wyko-
nywanie pracy. Jedno czy drugie będzie w dłuższej 
perspektywie skutkować mniejszą liczbą zleceń.

Przed przystąpieniem do pracy

Ustalenia
Rozpoczynając wizytę serwisową, warto zacząć od 
ustalenia wszystkich faktów, które mogą być pomocne 
w pracy i sprawią, że wizyta będzie efektywna. W tym 
celu zawsze warto uważnie wysłuchać informacji klien-
ta o objawach ewentualnej nieprawidłowej pracy kotła, 
a jeśli wykonujemy rutynowy przegląd, to i tak warto 

spytać użytkownika, czy nie zauważył niczego niepo-
kojącego w pracy instalacji. Wszystkie uzyskane infor-
macje mogą nam z jednej strony pomóc i skrócić czas 
wizyty, a z drugiej strony może to być okazja do zaofe-
rowania dodatkowych usług, np. płukania wymienni-
ka, wymiany starego naczynia wzbiorczego czy innych.

Przyjęcie urządzenia do przeglądu/naprawy 
To jeden z ważniejszych momentów, który może fi-
nalnie zaważyć na efektach wizyty. Zanim przystą-
pimy do ewentualnego demontażu poszczególnych 
elementów sprawdźmy, czy kocioł rzeczywiście za-
chowuje się tak, jak opisał to użytkownik. 

Skuteczna kontrola stanu kotła pozwala również 
uniknąć wielu nieporozumień. Jeśli tego nie uczyni-
my, wówczas jest ryzyko, że po wizycie serwisu klient 
zgłasza kolejną usterkę i uważa, że jest ona przyczyną 
naszych działań podjętych, np. podczas przeglądu. 

Przegląd i diagnostyka kotła  
– porady dla serwisantów

Ustalenie przyczyn stanów awaryjnych

SteFan żuchowSKi

Kocioł, który koniecznie wymaga serwisu. 
Prawdopodobna usterka: zanieczyszczony wymiennik 
ciepła i spaliny wydostające się do pomieszczenia

Zdarza się, że spostrzeżenia klienta nie 
mają uzasadnienia w faktycznym sta-
nie kotła. Sprawdzenie kotła pozwoli 
w takim przypadku zaoszczędzić czas 
i w niektórych przypadkach szybko 
rozwiać wątpliwości użytkownika. 

Przypadki zbyt niskiego ciśnienia gazu 
zdarzają się szczególnie zimą w sieciach 
gazowych średniego ciśnienia, gdy do-
chodzi do zablokowania reduktora ci-
śnienia. Usterkę należy niezwłocznie 
zgłosić do pogotowia gazowego.
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Inną przyczyną spadku ciśnienia występującą szcze-
gólnie w pierwszych miesiącach pracy kotła zasto-
sowanego w starej instalacji jest zanieczyszczenie 
filtra gazowego opiłkami, materiałami uszczelnia-
jącymi czy zanieczyszczeniami, jakie oderwały się z 
powierzchni rur. 
W silnie obciążonych sieciach niskiego ciśnienia spad-
ki ciśnienia występują szczególnie w mroźne dni, gdy 
pobór gazu jest najwyższy. 
Błahą, ale wbrew pozorom częstą przyczyną jest rów-
nież przypadkowe przymknięcie zaworu gazowego.

Nieprawidłowy, zbyt niski przepływ przez 
wymiennik ciepła
Wiele kotłów, w szczególności wyposażonych w wy-
miennik ciepła o niewielkiej pojemności ma sys-
tem kontroli przepływu przez wymiennik. Może on 
być oparty na bezpośrednim pomiarze przepły-
wu lub na pomiarze różnicy temperatury zasilania 
i powrotu. Układ ten ma na celu niedopuszczenie 
do tego, by kocioł pracował z wysoką wydajnością 
podczas, gdy przepływający czynnik grzewczy nie 
jest w stanie przejąć wymaganej mocy. Groziło-
by to znacznym i gwałtownym wzrostem tempe-
ratury oraz pojawianiem się znacznych naprężeń  
w materiale wymiennika ciepła z powodu dużej róż-
nicy temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem. 
Gdy więc użytkownik zgłasza nagły spadek mocy 
kotła, wówczas jeśli kocioł ma rozbudowany układ 
diagnostyki, sprawdzamy, jaki jest sygnalizowany 
przez kocioł stan pracy lub awarii oraz jakie kody 
znajdują się w historii usterek (jeśli kocioł ma tako-
we możliwości). Wiele kotłów sygnalizuje w takim 
przypadku zbyt niski przepływ wody czy zbyt wy-
soką różnicę temperatury. Część kotłów nie ma ta-
kich możliwości. Miga jedynie lampa sygnalizująca 
usterkę lub nie sygnalizuje nieprawidłowej pracy  
w żaden sposób. W takim przypadku trzeba we wła-
snym zakresie sprawdzić, jaka jest różnica tempe-
ratury zasilania i powrotu. W niektórych kotłach 
wystarczy w tym celu wejść do menu serwisanta 

i odczytać wartości temperatury. W starszych czy 
prostszych konstrukcjach musimy dokonać pomia-
ru. Do tego najlepiej nadają się dobrej klasy ter-
mometry przylgowe. Szczególnie wygodnym na-
rzędziem jest miernik elektroniczny wyposażony  
w dwa czujniki temperatury. Po jego podłączeniu 
w wygodny sposób możemy obserwować tempera-
turę zasilania i powrotu oraz różnicę temperatury. 

Zacznijmy znowu od podstawowych i najprostszych 
czynności. Sprawdźmy czy ktoś przypadkiem nie 
ustawił pompy na niższym biegu, czy nie przymknął 
jednego z zaworów. Skontrolujmy również, czy pod-
czas pracy kotła nie słychać obecności powietrza  
w wymienniku ciepła lub zakamienienia ścianek wy-
miennika (odgłosy gotowania wody). Jeśli wyklu-
czyliśmy te wszystkie ewentualności, sprawdźmy 
stan filtra wodnego czy innych elementów, w któ-
rych mogą się zbierać zanieczyszczenia, np. separa-
tor powietrza. Trzeba przy tym pamiętać, że część 
kotłów jest wyposażona w małe filtry zamontowa-
ne wewnątrz kotła, je również należy sprawdzić. Je-
śli wykluczyliśmy te przyczyny, wówczas prawdopo-
dobnie możemy mieć do czynienia z uszkodzeniem 
pompy obiegowej. 

Wiele kotłów przechodzi w tryb pra-
cy ze zredukowaną mocą, gdy różni-
ca pomiędzy temperaturą zasilania  
i powrotu jest wyższa od 25-30 K.  
Jeśli więc uruchomimy ponownie 
kocioł i przepływ wody jest ograni-
czony, to zobaczymy, że nagle róż-
nica temperatury rośnie, po czym 
kocioł redukuje moc i różnica tem-
peratury ustala się na poziomie 20-
25 K. Wiemy już, że musimy zadbać 
od odpowiedni przepływ wody  
w obiegu kotłowym. 

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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Zredukowany przepływ wody może powodować sze-
reg niedogodności, a niekiedy nawet poważne znisz-
czenia. Czasami znalezienie przyczyny niedrożności 
systemu czy spadku wydajności pompy jest trudne 
i zajmuje sporo czasu. W każdym bądź razie obser-
wacja różnicy temperatury w pierwszych minutach 
pracy palnika jest niezbędną czynnością w takich 
przypadkach. 

Palnik gaśnie podczas pracy lub 
podejmuje kilka prób zanim dojdzie 
do skutecznego zapłonu

Zanieczyszczenie wymiennika ciepła, 
brak wykonywania przeglądów
Niestety wielu użytkowników bagatelizuje tego typu 
objawy. Jeśli tylko kocioł po zresetowaniu stanu awa-
ryjnego wraca do pracy, to nie wzywają serwisu. Cza-
sami doprowadza to do niebezpiecznych sytuacji. 
Szczególnie w przypadku kotłów atmosferycznych. 
Zdarza się bowiem, że w starszym kotle latami nie 
wykonywano przeglądów. Wymiennik ciepła jest zna-
cząco zanieczyszczony i przepływ spalin jest utrud-
niony. Może to powodować, że skład mieszanki gazu 
i powietrza w obszarze palnika nie jest optymalny. 
Czasem dochodzi wręcz do niezupełnego spalania  
i powstawania dużych ilości tlenku węgla. Pół bie-
dy, jeśli spaliny o takiej zawartości zostaną odprowa-
dzone do komina. W takim przypadku jedyną stratą 
jest niewykorzystana znaczna część energii zawartej  
w dostarczanym paliwie. Niekiedy jednak skutki bra-
ku dbałości o stan kotła są bardziej niebezpieczne. 
Nie dość, że spaliny zawierają tlenek węgla, to jesz-
cze część z nich omija wymiennik ciepła i w przypad-
ku braku wymaganego ciągu kominowego wręcz 
wypływa do pomieszczenia. Jednocześnie czujnik 
ciągu może nie sygnalizować przedostawania się spa-
lin do pomieszczenia, ponieważ nie płyną one przez 
przerywacz ciągu, a omijają go, płynąc wzdłuż ścia-
nek obudowy kotła i wychodząc za czy przed prze-
rywaczem ciągu.

Szczęśliwie wielu użytkowników kontaktuje się z ser-
wisem zanim dojdzie do tragedii. Z reguły nie mają 
w ogóle świadomości, że kocioł jest w bardzo złym 
stanie. Dzwonią do serwisanta, ponieważ ciągłe rese-
towanie kotła jest już dla nich uciążliwe lub na obu-
dowie pojawiły się niepokojące ślady przegrzania – 
zmieniła ona kolor.

Po wyczyszczeniu wymiennika ciepła należy spraw-
dzić stan pozostałych elementów kotła, w szczegól-
ności okładzin izolacyjnych komory spalania, elemen-
tów obudowy, przerywacza i czujnika ciągu. Należy 

Podczas oględzin należy zwrócić 
szczególną uwagę na stan wymienni-
ka ciepła. Z reguły jest on intensyw-
nie zanieczyszczony. W zależności od 
rodzaju i ilości zanieczyszczeń do ich 
usunięcia możemy wykorzystać pro-
fesjonalne środki chemiczne lub spe-
cjalne szczotki lub obie te metody. 

Jak tragiczne mogą być skutki wy-
pływu spalin do pomieszczenia wie-
my z informacji radiowych czy te-
lewizyjnych podawanych każdego 
roku w sezonie grzewczym. Często 
słyszymy wtedy „nieszczelny pie-
cyk gazowy spowodował tragedię”. 
Niestety z reguły nie podaje się przy 
tym rzeczywistych przyczyn, jak: 
brak przeglądów, niedrożne prze-
wody spalinowe, zaklejone kratki 
wentylacyjne czy używanie wenty-
latora wyciągowego w pomieszcze-
niu z zamontowanym kotłem  
z otwartą komorą spalania.

sprawdzić czy gorący strumień spalin, który omijał 
wymiennik ciepła nie spowodował uszkodzenia obu-
dowy, przewodów elektrycznych czy czujników. Po 
usunięciu ewentualnych uszkodzeń warto zwrócić 
uwagę użytkownikowi na przyczyny zaistniałej sy-
tuacji. Należy zalecić regularne wykonywanie prze-
glądów, dbałość o prawidłowy dopływ powietrza  
i odprowadzenie spalin. Trzeba uczulić też klienta, że 
oszczędzając na przeglądach w rzeczywistości traci 
pieniądze przez to, że kocioł pracuje z niską spraw-
nością. Część energii uchodzi do atmosfery wraz  
z produktami niezupełnego spalania. Najważniejsze 
jest jednak zagrożenie dla zdrowia, a wręcz życia nie-
świadomych użytkowników. 

Spadek ciśnienia gazu…
Podobnie jak nagły spadek mocy, tak i nieudane 
próby zapłonu czy gaśnięcie palnika podczas pra-
cy mogą być spowodowane zbyt niskim ciśnieniem 
gazu czy nagłym spadkiem ciśnienia. Oczywiście nie-
zbędny jest w tym przypadku pomiar ciśnienia gazu. 
Co ważne nie wystarczy zmierzyć ciśnienie, gdy pal-
nik nie pracuje. Należy również sprawdzić czy nie do-
chodzi do gwałtownego spadku ciśnienia podczas 
uruchomienia palnika. Korzystając przy tym z U-rurki 
elektronicznej, należy pamiętać o tym, że szczegól-
nie w przypadku palników o większej mocy, jedno- 
lub dwustopniowych wahania ciśnienia, np. pod-
czas przejścia do pracy z mocą maksymalną mogą 
być wysokie i nagłe. Niestety większość mierników 
pokaże nam wynik uśredniony, który nie będzie bu-
dził obaw serwisanta. W efekcie może się okazać, że 
spędzimy dużo czasu zanim znajdziemy prawdziwą 
przyczynę problemów. żeby tego uniknąć szczegól-
nie w przypadku diagnozowania pracy kotłów więk-
szej mocy, z palnikami jedno- lub dwustopniowymi 
warto korzystać również z tradycyjnej, wodnej U-rur-
ki. W przypadku nagłego spadku i następującego po 
nim wzrostu ciśnienia będziemy mogli uchwycić rze-
czywistą wielkość zmian ciśnienia. Taka zmienność 
ciśnienia gazu pozwala nam rozpoznać, czy prze-

pływ gazu nie jest zbyt mały, aby kocioł pracował  
z pełną mocą. Podczas próby zapłonu palnika ci-
śnienie gwałtownie spada. W konsekwencji nie do-
chodzi do zapłonu, a zawór zespołu gazowego zo-
staje zamknięty, przez co ciśnienie wraca do normy. 
Przyczyny zostały już wcześniej wymienione. Są to, 
np. zanieczyszczony filtr, blokujący się lub zbyt wol-
no reagujący reduktor ciśnienia, przypadkowo przy-
mknięty zawór odcinający…

... ale i zbyt wysokie ciśnienie gazu
Szczególnie w przypadku kotłów kondensacyjnych 
również zbyt wysokie ciśnienie gazu na wejściu do ko-
tła nie pozwoli na zapłon palnika. Wysokie ciśnienie na 
wejściu powoduje na tyle silne dociśnięcie membrany 
zespołu gazowego, że nie może dojść do otwarcia za-
woru i przepływu gazu. To bardzo częsty przypadek 
w instalacjach gazu płynnego, gdzie na skutek uszko-
dzenia lub błędnego ustawienia reduktora dochodzi 
do nagłego wzrostu ciśnienia gazu. Prosty pomiar po-
zwala szybko zdiagnozować przyczynę problemu. 

Brak dopływu powietrza, niedrożność 
przewodu spalinowego
W przypadku kotłów atmosferycznych nieudany za-
płon może być również spowodowany brakiem od-
powiedniego ciągu kominowego czy brakiem powie-
trza do spalania. Zdarza się to szczególnie latem, ale 
też zimą w pomieszczeniu, w którym „oszczędny” 
użytkownik zakleił kratki i uszczelnił okna. W takim 
przypadku dopływ powietrza do palnika jest utrud-
niony przez co nie dochodzi do zapłonu. 

Brak przepływu gazu spowodowany… 
niedrożnością komina
Wiele kotłów kondensacyjnych wyposażonych jest  
w zespół gazowy z pneumatycznym sprzężeniem prze-
pływu powietrza i gazu. Praca wentylatora i przepływ 
powietrza przez zwężkę Venturiego powoduje po-
wstanie podciśnienia, ruch membrany i otwarcie za-
woru gazowego. Czasem jednak wentylator pracuje,  
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a gaz … nie płynie. Dzieje się tak ponieważ, np. wylot 
przewodu spalinowego został zatkany. Przez to mimo 
pracy wentylatora powietrze nie przepływa przez zwęż-
kę Venturiego. Nie dochodzi więc również do otwarcia 
zaworu gazowego. Jeśli więc widzimy, że mimo pra-
cy wentylatora ciśnienie gazu nawet nie drgnie, wów-
czas sprawdźmy drożność przewodu spalinowego.

Skoki ciśnienia wody w instalacji

Jest to bardzo ważna czynność, która jest podsta-
wą do zapewnienia prawidłowej pracy naczynia. Je-
śli ciśnienie poduszki gazowej jest znacząco za niskie 
lub za wysokie w stosunku do ciśnienia hydrosta-
tycznego w instalacji, wówczas po napełnieniu in-
stalacji naczynie w ogóle nie spełnia swojej roli, po-
nieważ jest ono od razu w dużej części wypełnione 
wodą (gdy ciśnienie poduszki jest zbyt niskie) lub 
membrana jest wręcz dociśnięta do wlotu wody do 
naczynia (gdy ciśnienie poduszki jest zbyt wysokie). 
W celu zweryfikowania wartości ciśnienia podusz-
ki gazowej musimy odłączyć naczynie od instalacji 
lub opróżnić z wody tę część instalacji, do której zo-
stało ono podłączone. Ciśnienie powinniśmy ustalić 
na równi z ciśnieniem hydrostatycznym w instalacji.  
W uproszczeniu ciśnienie to powinno wynosić 0,1 x 
wysokość instalacji, np. 0,1 x 10 m => 1 bar 
Skoki ciśnienia podczas rozgrzewania i stygnięcia insta-
lacji mogą być również objawem uszkodzenia naczy-
nia. Kolejnym objawem tego jest często obecność wody  

w przestrzeni, w której powinien być gaz. Czasem wręcz 
po naciśnięciu zaworu naczynia zamiast gazu wypły-
wa woda. 
W kotłach fabrycznie wyposażonych w naczynie 
wzbiorcze należy również skontrolować przewód łą-
czący naczynie z układem hydraulicznym. Czasami 
zbierają się tam zanieczyszczenia, które po jakimś cza-
sie utrudniają przepływ wody do i z naczynia. 

Ciągły wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa
Nieprawidłowa praca lub uszkodzenie naczynia skut-
kuje często zadziałaniem zaworu bezpieczeństwa. 
Czasem jednak nadal dochodzi do wycieku ponie-
waż zanieczyszczenia nie zostały w pełni usunięte.  
W związku z tym jeśli 
jest możliwość demon-
tażu zaworu, wówczas 
możemy oczyścić jego 
elementy. 
Jeśli nie można zde-
montować i oczyścić 
zaworu, wówczas je-
dynym rozwiązaniem 
będzie jego wymiana. 

Zalecenia
Po wykonaniu prze-
glądu czy naprawy, 
szczególnie jeśli jej po-
wodem była niepra-
widłowa eksploatacja 
kotła, należy poinstru-
ować klienta, jak powi-
nien postępować, by 
uniknąć w przyszłości 
zagrożenia i zapewnić 
jak najwyższą spraw-
ność kotła. Serwisant 
powinien pamiętać  
o pozostawieniu ko-
tła w stanie zapewnia-

Przyczyną nagłych skoków ciśnie-
nia z reguły jest nieprawidłowa 
praca lub uszkodzenie naczynia 
wzbiorczego. Zdarza się, że podczas 
montażu i uruchomienia instalacji 
nie ustawiono prawidłowo ciśnienia 
poduszki gazowej, nie dostosowano 
ciśnienia do wysokości instalacji. 

Zdarza się, że po kilkukrotnym zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa występuje minimal-
ny, ale ciągły wyciek. Przyczyną z reguły są drobne zanieczyszczenia, które osadziły się 
na grzybku lub gnieździe zaworu. W najlepszym przypadku wystarczy kilkukrotnie do-
prowadzić do otwarcia zaworu i w ten sposób przepłukać zawór.

Seria alterra 
Nowa generacja gruntowych
pomp ciepła alpha innotec
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jącym bezpieczne użytkowanie, w szczególności 
sprawdzić, czy punkty pomiaru ciśnienia gazu zo-
stały zamknięte, a instalacja gazowa jest szczelna. 
By uniknąć pomyłek i pamiętać o wszystkich czyn-
nościach, warto, wzorem warsztatów samochodo-
wych, zawrzeć w protokole naprawy czy przeglą-
du najważniejsze czynności i zaznaczyć, czy zostały 

wykonane. Dzięki temu upewnimy się, że nie nara-
żamy nikogo na niebezpieczeństwo, a klient poleci 
nas kolejnym.
W protokole lub na naklejce na urządzeniu warto 
wpisać datę kolejnego, rocznego przeglądu, by użyt-
kownik wiedział, kiedy powinien skontaktować się  
z serwisem.  
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Kupfer Gas, który jest specjalną wersją standardo-
wego systemu Geberit Mapres Kupfer.
Oprócz posiadania przez system do instalacji gazo-
wych ważnej aprobaty technicznej Instytutu Nafty  
i Gazu, podstawowe różnice pomiędzy złączkami 
obu systemów wyglądają następująco:
- zastosowanie koloru żółtego na stemplu z wymaga-
nymi informacjami systemu do instalacji gazowych, 
zgodnie z normą PN-EN 1775:2009, w której to kolor 
żółty został określony jako kolor charakterystyczny 
dla instalacji gazowych;
- żółta uszczelka z materiału HNBR zapewniająca 
wymaganą normą szczelność instalacji w tempera-
turze 650°C w czasie 30 minut, zamiast standardo-
wej czarnej uszczelki z CIIR z zakresem temperatu-
ry: od -30 do 120°C;
- żółte zaślepki zabezpieczające złączkę przez ewen-
tualnymi zanieczyszczeniami wnętrza przed mon-
tażem wskazują typ uszczelki na gazową HNBR,  
w odróżnieniu od białych zaślepek, które informu-
ją o standardowej czarnej uszczelce CIIR w złączce.

Jak wykonywać połączenie?
Do wykonania w pełni bezpiecznej instalacji gazowej, 
zastosowanie wysokiej jakości produktu jest tylko 
z jedną ze składowych. W normie PN-EN 1775:2009 
dotyczącej przewodów gazowych dla budynków, za-
warto dodatkowe wymagania dotyczące procedur 
i operacji podczas wykonywania połączeń zacisko-
wych w instalacjach gazowych.
Wymaga się między innymi, aby głębokość wprowa-
dzenia była wyraźnie zaznaczona, celem wykazania 
pełnego wprowadzenia rury w złączkę. W tym celu 
firma Geberit opracowała niezwykle pomocny spe-
cjalny szablon do oznaczenia tej głębokości wsunię-
cia. Szablon ten stanowi standardowe wyposaże-

  Nadrzędną cechą systemów rurowych Geberit 
jest bezpieczeństwo, projektanta, instalatora i użyt-
kownika. Poparte jest ono ogromnym doświadcze-
niem firmy w produkcji systemów zaciskowych –  
Geberit był jedną z pierwszych firm, które wprowa-
dziły systemy zaciskowe do powszechnego użytku. 
Nazwy Mepla i Mapress są bardzo dobrze znane ty-
siącom instalatorów w całej Europie.

System rurowy Geberit Mapress obejmuje różne wy-
konania materiałowe, poczynając od stali węglowej  
w systemie C-stahl, poprzez stale nierdzewne w syste-
mie Edelstahl i miedź w systemie Kupfer. Użyte materiały 
determinują zastosowanie poszczególnych systemów 
do różnych rodzajów instalacji – instalacji centralne-
go ogrzewania, wody użytkowej, jak i bardziej wyma-
gających instalacji jak przeciwpożarowe, tryskaczo-
we i hydrantowe, oraz instalacji zaopatrzenia w gaz.

Aktualne przepisy
Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła duża zmiana 
w przepisach budowlanych oraz normach dotyczą-
cych instalacji gazowych wewnątrz budynków. Na 
mocy tych zmian, zawartych między innymi w roz-
porządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12.03.2009 
(Dz.U. Nr 56 Poz. 461) miedziane zaciskowe systemy 
rurowe zostały dopuszczone do stosowania, na rów-
ni rurociągami stalowymi spawanymi i gwintowany-
mi oraz miedzianymi lutowanymi lutem twardym.
W powstałe miejsce doskonale wpisuje się system 
miedzianych złączek zaciskowych Geberit Mapress 

Jak ująć w jednym słowie najbardziej 
pożądane cechy instalacji gazowej: 
bezpieczeństwo, łatwość i szybkość 
montażu, akceptowalne koszty oraz 
pełna zgodność z obowiązującymi 
przepisami, po prostu Geberit.

Instalacje gazowe 
Geberit Mapress

MaRcin ciuchnowicz

Szczęki do systemu Mapress

Przymiar – szablon do wyznaczania głębokości

Operacja zaciskania

Złączka MKGas
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nie każdego zestawu narzędzi do montażu systemu  
Mapress, jest również rozdawany uczestnikom pod-
czas szkoleń z zakresu systemów wodociągowych.
Wspomniana wcześniej norma wskazuje również, aby 
cykl zaciskania był realizowany w sposób ciągły i nie 
mógł być przerwany przed jego zakończeniem, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi zagrożenie bezpie-
czeństwa operatora urządzenia – zaciskarki. Wszyst-
kie przyrządy zaciskowe znajdujące się w ofercie firmy 
Geberit mają pełną automatykę procesu zaciskania 
– od operatora wymaga się tylko naciśnięcia przy-
cisku w celu zainicjowania cyklu zaciskania. W razie 
niebezpieczeństwa można nacisnąć inny łatwo do-
stępny przycisk, który awaryjnie zatrzyma zaciskar-
kę. Dostępne modele zaciskarek wraz z zakresem 
możliwych do montażu średnic systemu Mapress:
- ACO 102 – szczęki typu [1] o zakresie 12-35 mm, za-
silanie akumulatorowe
- ECO 202 – szczęki i opaski typu [2] o zakresie 12-54 mm,  
zasilanie sieciowe
- ACO 202 – szczęki i opaski typu [2] o zakresie 12-54 mm,  
zasilanie akumulatorowe

- ECO 301 – szczęki i opaski typu [3] o zakresie 12-108 mm,  
zasilanie sieciowe

Identyfikacja połączenia
W normie pojawił się również zapis o identyfikowalno-
ści metody łączenia na kształtce zaciskowej. Wszyst-
kie szczęki i opaski z oferty Geberit, podczas procesu 
zaciskania wytłaczają unikalne oznaczenie w postaci 
litery „M”, różne graficznie od znaków ze szczęk innych 
firm. Tylko w przypadku zgodności złączki i szczęki (lub 
opaski), firma Geberit zapewnia pełną 5-letnią gwa-
rancję na wykonaną instalację w systemie Mapress.

Przeglądy zaciskarek
Dodatkowo wymagane jest, aby zaciskarka miała ważny 
przegląd techniczny, który wykonuje się co 12 miesięcy 
lub najpóźniej po wykonaniu 40 000 zacisków, co jest 
sygnalizowane przez urządzenie. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom instalatorów, podczas tegorocznej 
akcji Geberit On Tour można było bezpłatnie sprawdzić 
siłę zacisku swoich urządzeń marki Geberit (Novopress) 
podczas jednego z 35 pokazów w całej Polsce.  

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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Zaciskarki ACO 102 i ECO 202

Po raz pierwszy na targach INSTALACJE w Poznaniu bę-
dzie można zobaczyć produkty, które jeszcze nie pojawiły 
się na rynku - absolutne premiery! Do projektu przystą-

piło kilkunastu liderów rynku instalacyjnego. To właśnie 
w Poznaniu podczas kwietniowych targów branży in-
stalacyjnej ich marki zostaną zaprezentowane światu.

Klub Premier już w kwietniu na targach 
INSTALACJE! Zapowiedzi targowe

http://www.instalreporter.pl
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Producenci urządzeń grzewczych podają w swych 
instrukcjach montażowych parametry systemu od-
prowadzania spalin w zależności od jego przebie-
gu, określając wskaźnikowo oporu przepływu spalin  
i powietrza spalania (przy systemach WSPS) przez 
poszczególne kształtki wchodzące w skład insta-
lacji. Z tabel podanych w instrukcjach dobieramy 
średnicę przewodu spalinowego lub powietrzno-
-spalinowego oraz sprawdzamy czy dla zaprojek-
towanych kształtek (rur, kolan, zakończenia, ada-
ptera) instalacja będzie działała prawidłowo. 

WADEX
Pierwsza rada, jakiej udzielam wszystkim pytają-
cym o to „jaki komin zastosować do mojego kotła” 
to „zapytaj instalatora” i to takiego instalatora, któ-
ry wzbudza zaufanie swoją wiedzą i doświadcze-

niem. Jest wiele czynników, które mogą zostać źle 
zinterpretowane i w późniejszym okresie powodo-
wać zagrożenie w eksploatacji. A pamiętać należy, 
że od tego, czy prawidłowo są odprowadzane spali-
ny, zależy nasze bezpieczeństwo a nawet życie. Każ-
dy producent urządzenia grzewczego, w DTR kotła, 
podaje wskazania co do typu i średnicy zalecanego 
systemu kominowego. Zalecenia te bierze pod uwa-
gę każdy rzetelny instalator podczas montażu komi-
na. Aby mieć całkowitą pewność, czy komin został 
prawidłowo dobrany do naszego urządzenia grzew-
czego, należy przeprowadzić obliczenia z zastosowa-
niem programu komputerowego, podając parametry 
pracy urządzenia grzewczego i warunki budowlane 
inwestycji. Doradcy techniczni WADEX wykonują ta-
kie obliczenia na zlecenie projektantów, wykonaw-
ców lub inwestorów. 

SCHIEDEL 
W przypadku komina indywidualnego (a najczęściej 
z takim właśnie mamy do czynienia w domach jed-
norodzinnych) dla potrzeb współpracy z kotłem kon-
densacyjnym istotne jest, aby komin był odporny na 
korozję spowodowaną dużą ilością agresywnego 
kondensatu, z jakim trzeba mieć do czynienia oraz 
ogólną odpornością na wilgoć, czyli z możliwością 
jej odprowadzenia, np. do kanalizacji. Mało istotnym 
parametrem komina jest w takim przypadku deklaro-
wana odporność na wysoką temperaturę, a w szcze-
gólności na pożar sadzy, gdyż temperatura spalin  
w przypadku popularnych „kondensatów” nie przekra-
cza (przy bezawaryjnej pracy kotła) 70-80°C. Dodatko-
wym mile widzianym parametrem jest możliwość pracy 
komina w trybie nadciśnienia. Wprawdzie wstępnie, już 
na etapie projektowym, na podstawie sprawdzonych 

1. Podstawowe parametry pracy 
systemu spalinowego do kotłów 
kondensacyjnych.

STOWARZYSZENIE 
KOMINY POLSKIE
Nadciśnieniowe in-
stalacje spalinowe 
teoretycznie są ła-
twiejsze do projek-
towania niż systemy 
podciśnieniowe. 
W systemach podciśnieniowych kotłownie musia-
ły być umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie 
komina, który jedynie wraz ze skuteczną wentylacją 
grawitacyjną wytwarzał ciąg kominowy, odprowa-
dzając spaliny z kotła. Kocioł kondensacyjny podłą-
czony do przewodów powietrzno-spalinowych nie 
musi być już umieszczany w wydzielonej kotłowni, 
gdyż łącznie z instalacją spalinową i powietrzną sta-
nowi zamknięty układ energetyczny niezależny od 
pomieszczenia, w którym został zabudowany.
Podstawowa zasada prawidłowego doboru syste-
mu spalinowego do kotłów z zamkniętą komorą 
spalania to dokładne zapoznanie się z parametra-
mi współpracującego z nim urządzenia grzewcze-
go. Decydujący wpływ na dobór odpowiedniej in-
stalacji spalinowej mają parametry wentylatora 
(wytwarzane nadciśnienie) zamontowanego prak-
tycznie we wszystkich kotłach z zamkniętą komo-
rą spalania, masowa ilość spalin kotła pracującego 
przy maksymalnym obciążeniu oraz opory przepły-
wu spalin przez projektowaną instalację spalinową. 

Jakie kominy do kondensatów, czyli ciąg…
…pytań i odpowiedzi

Autorzy odpowiedzi

Piotr Cembala

Prezes
STOWARZYSZENIE 
KOMINY POLSKIE

Mariusz Kiedos

Specjalista 
ds. techniki kominowej

SCHIEDEL Sp. z o.o.

Barbara Miernik

Zastępca dyrektora 
handlowego 

WADEX SA

Dariusz Pilitowski

Dyrektor
JAWAR Sp. z o.o.

Piotr Janczarek

Kierownik ds. rozwoju 
rynku detalicznego 

POUJOULAT Sp. z o.o.
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2 O50

Typowy przykład oznaczenia komina

Nazwa

Numer normy

Klasa temperatury

Klasa ciśnienia

System 
kominowy

EN 13063-2 T400 N1

Klasa odporności na 
działanie kondensatu

Klasa odporności 
na korozję

Klasa odporności  
na działanie sadzy;  
wymagany odstęp  
od materiałów palnych
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małą; z drugiej strony WD to dyfuzyjność największa, 
więc stosowanie takiej rury w kominach pracujących  
w warunkach mokrych, choć możliwe, to jednak jest 
bardziej ryzykowne). Najlepiej jeżeli komin współpra-
cujący z kotłem kondensacyjnym zostanie wyposażo-
ny w rurę ceramiczną klasy D4P1, co pozwoli na użyt-
kowanie komina w nadciśnieniu. Ceramika oznaczona 
jako D4P1 produkowana jest w oparciu o technolo-
gię izostatycznego prasowania surowca, ma bardzo 
zwartą strukturę, praktycznie bez przestrzeni między 
cząsteczkami. Określana jest potocznie jako „zerona-
siąkliwa” i stąd dobrze sprawdza się w kominach prze-
znaczonych do kotłów kondensacyjnych. Wprawdzie 
granicę klasy WA można uzyskać nawet w rurach pla-
stycznych (określenie dla rur produkowanych przed 
„erą” izostatycznego prasowania), to tylko niektórzy 
producenci kominów ceramicznych decydują się na 
stosowanie tych rur w kominach przeznaczonych dla 
kotłów kondensacyjnych, uznając słusznie, że trwal-
szym rozwiązaniem jest w tak wilgotnych warunkach 
montować kominy wyłącznie z ceramiką izostatyczną
.
STOWARZYSZENIE KOMINY POLSKIE
W przypadku kotłów kondensacyjnych mamy do czy-
nienia z dwoma podstawowymi parametrami spalin: 
są to spaliny mokre, a w przewodach występuje nadci-
śnienie. Zatem przewody odprowadzające spaliny po-
winny być wykonane z materiałów odpornych na wilgoć 
(i to znacznej ilości), a połącze-
nia poszczególnych elementów, 
z których składa się instalacja 
spalinowa muszą być dodatko-

wo uszczelnione zapewniając wymaganą szczelność.
Niemniej istotne są inne cechy, jak niepalność, przewod-
nictwo cieplne, czy bogaty wybór kształtek i elemen-
tów pozwalający na projektowanie najkorzystniejszych 
z punktu bezpieczeństwa i efektywności energetycz-
nej systemów powietrzno-spalinowych. W końcu waż-
na jest także cena i trwałość systemów spalinowych. 
Niepalność zapewniają przewody spalinowe wykona-
ne z odpowiedniej ceramiki oraz stali nierdzewnej. Do-
datkowe podniesienie sprawności energetycznej ukła-
du grzewczego (i to nawet o 4%) zapewniają jedynie 
stalowe przewody WSPS, w których spaliny ogrzewają 
dodatkowo powietrze spalania dostarczane do kotła. 
Szeroki asortyment kształtek (nawet tych nietypowych) 
zrealizują najszybciej lokalni, krajowi producenci znają-
cy specyfikę rynku i potrzeby instalatorów. Co do cen, 
praktycznie wszystkie instalacje spalinowe i powietrz-
no-spalinowe wykonane z różnych materiałów są dla 
klienta końcowego liczone w podobnych cenach (różni-
ca kilku, kilkunastu procent), natomiast najwyższą trwa-
łością znowu cechują się systemy ceramiczne i stalowe. 
Dlaczego cecha niepalności materiałów instalacji 
spalinowych jest taka ważna?
W komorze kotła zachodzi proces intensywnego 
spalania gazu. Pomimo zastosowanych w urządze-
niu grzewczym zabezpieczeń zawsze może wystąpić 
stan pracy w trybie awaryjnym (takie przypadki mia-
ły już miejsce). Niepalność, podatność na oddziały-

obliczeniowo (zgodnie z EN 13384-1) warunków pracy 
konkretnego modelu kotła z modelem komina o ściśle 
zaplanowanej średnicy, można zaprojektować komin, 
którego praca będzie się zawsze odbywała w oparciu  
o ciąg naturalny (podciśnienie), to jednak wybór komina 
dopuszczonego do pracy w nadciśnieniu da Inwesto-
rowi komfort dużej swobody w wyborze kotła w przy-
padku ewentualnej jego wymiany w przyszłości, bez 
potrzeby wymiany komina. Różnica w stopniu trud-
ności między wymianą kotła a wymianą komina jest 
widoczna „gołym okiem” nawet przez „niefachowca”.

2. Jakie są wymagania dla kominów 
dedykowanych do montażu 
do kotłów kondensacyjnych 
(materiały i ich rodzaje np. jaka 
ceramika, a jeśli stal to jaka na rurę 
wewnętrzną, a jaka na zewnętrzną, 
jaki spaw, grubość stali)? 

JAWAR
Komin współpracujący z kotłem kondensacyjnym 
powinien spełniać następujące kryteria: temperatura 
pracy 250°C (T200), praca w podciśnieniu (N1- 40Pa) 
 i nadciśnieniu (P1-200Pa) oraz odporność na działa-
nie kondensatu i korozję(W3). Konieczny jest certyfikat,  
z którego dowiemy się czy ów komin spełnia wyma-
gania. A oto proste objaśnienie oznaczeń znajdują-
cych się na certyfikacie lub deklaracji, np. JAWAR-K 
EN13063-3 T200 P1 W3 O00.
Jeśli materiałem komina jest ceramika, to koniecz-
nie taka, która spełnia wspomniane wymogi i jest 
cienkościenna, a więc charakteryzuje się małą po-
jemnością cieplną. W systemie powietrzno-spalino-
wym przewód kominowy odprowadzający spaliny 
powinien mieć ożebrowanie na stronie zewnętrznej, 
które zwiększa powierzchnię przekazywania ciepła 
do powietrza dostarczanego do komory spalania. 
Materiał to nie tylko rura, ale cały system komino-
wy, ważny jest więc każdy szczegół, pustak i jego 
wymiary, tak dobrane, aby powietrze dostarczane  

w przeciwprądzie do kotła dostatecznie się ogrze-
wało, podnosząc sprawność całego układu. Wpływ 
na eksploatację komina, jego żywotność, a przede 
wszystkim na nasze bezpieczeństwo mają także ak-
cesoria takie, jak przyłącza, dekle otworów rewizyj-
nych, klej do rur i wiele innych szczegółów. 
Kominy stalowe najczęściej wykonujemy ze stali 
kwasoodpornej grubości 0,5 mm z gatunku 1.4404  
z uszczelką sylikonową, a w przypadku systemów SPS 
płaszcz zewnętrzny gr. 0,5 mm ze stali 1.4301. Nale-
ży zawsze sprawdzać oznaczenie (nadrukowanie) na 
elementach stalowych pod kątem ich zastosowania.

SCHIEDEL 
Kominy dedykowane do współpracy z kotłami konden-
sacyjnymi powinny być wyprodukowane z materiałów 
odpornych na destrukcyjny wpływ produktów spalania 
i kondensatu wytrącającego się z tych spalin. Dosko-
nale do takiego celu nadaje się współczesna ceramika. 
Mając odczyn kwaśny, praktycznie nie reaguje w kon-
takcie z kwaśnym kondensatem, co ma wyraźne od-
zwierciedlenie w żywotności kominów ceramicznych 
(długości gwarancji oferowanych przez producentów 
to zwykle 30 lat). Celowo użyłem słowa: „współczesna”, 
ponieważ nie można jej pomylić np. z tradycyjną ce-
głą budowlaną, przecież również ceramiczną! Współ-
czesna ceramika techniczna w świetle norm EN 1457 
dzieli się na kilka różniących się klas. W przypadku ko-
minów ceramicznych przeznaczonych dla kotłów ole-
jowych lub gazowych (czyli tych, gdzie głównie będzie 
się liczyła odporność na wilgoć i kondensat) wyma-
gane jest, aby producent rury ceramicznej deklaro-
wał zgodność z drugą czę-
ścią tej normy (EN 1457-2),  
a klasy mniejszej lub więk-
szej odporności na wil-
goć określa się oznacze-
niami WA, WB, WC i WD 
(WA oznacza najmniejszą 
dyfuzyjność pary wod-
nej, czyli nasiąkliwość 

W

Rura stalowa do kotła kondensacyjnego  
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ich dodatkowo na połączeniach (można spotkać je-
dynie uszczelnienia typu „O”) gdyż klasa szczelności 
kominowej P1 jest wystarczająca dla tych instalacji. 
Elementy montuje się „na wcisk”, pamiętając  
o zwilżeniu powierzchni zewnętrznej uszczelki, gdyż  
w przeciwnym razie będzie trudno zamontować ele-
menty, a demontaż elementów może okazać się wręcz 
niemożliwy z uwagi na zakleszczenie uszczelki. Projek-
tując dłuższe odcinki poziome, należy stosować pod-
pory i zawiesia wykonane w taki sposób, aby nie ob-
ciążać uszczelek ciężarem zmontowanych elementów. 

4. Co ma wpływ na szczelność 
komina? Na jakie elementy trzeba 
koniecznie zwrócić uwagę?

POUJOULAT
Każdorazowo zachęcam do zapoznania się instruk-
cją montażu producenta systemów kominowych, 
dzięki zastosowaniu się do jej zapisów, mamy pew-
ność prawidłowego i szczelnego montażu instala-
cji kominowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
uszczelki silikonowe, na ich prawidłowe osadzenie  
w mufie. Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy 
nie podwinęły się przy łączeniu elementów. Istot-
ne jest zachowanie spadku systemu kominowego. 
W kierunku kotła powinno ono wynosić > 3° (5%), 
takie nachylenie przewodu kominowego zapewnia 
swobodne spłynięcie kondensatu do kotła. Jest to 
niezmiernie ważne, gdyż w przypadku braku spad-
ku kondensat może zalegać w czopuchu (pionowy 
odcinek komina) i działać destrukcyjnie na uszczelki. 

5. Jak łączy się poszczególne 
kształtki systemu? Najbardziej 
pewne sposoby połączeń? 

POUJOULAT 
Elementy należy montować mufami do góry zgod-
nie z oznaczeniem kierunku spalin na etykiecie,  
a w przypadku kotłów kondensacyjnych, które wy-

wanie podwyższonej temperatury czy trwałość mają 
szczególne znaczenie, gdy przewody spalinowe prze-
chodzą przez pomieszczenia przeznaczone na po-
byt ludzi lub przez różne strefy pożarowe budynku. 
Wtedy każda nieszczelność przewodu spalinowego 
jest realnym zagrożeniem zdrowa i życia.
Na rynku możemy spotkać systemy spalinowe wy-
twarzane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych.
Stosowanie ich w budownictwie na mocy paragra-
fu 266 „Warunków technicznych” jest niedozwolone. 
Poza tym pod pojęciem „tworzywa sztuczne” mamy 
szereg odmian materiałowych, których rzeczywiste 
właściwości są znacząco różne. Nie wszystkie istot-
ne parametry z punktu widzenia trwałości i bezpie-
czeństwa są określane w Deklaracjach Własności 
Użytkowych (np. odporności na UV, utlenianie itd.), 
trudno więc o prawidłowy dobór materiałów do wa-
runków pracy i zabudowy kotła. Wszystkie natomiast 
elementy instalacji są deklarowane przez producen-
tów w klasach ogniowych, jako wyroby palne. Nale-
ży więc mocno się zastanowić nad zastosowaniem 
takich instalacji mając na uwadze bezpieczeństwo. 
Przecież to właśnie między innymi dla bezpieczeń-
stwa decydujemy się na stosowanie kotłów konden-
sacyjnych. Dla takich rozwiązań nie widzimy także 
istotnego aspektu finansowego dla użytkownika. 

3. Jakie uszczelki można 
stosować w kominach do kotłów 
kondensacyjnych, z jakich 
materiałów? Jakich z kolei nie 
powinno się używać?

JAWAR
Uszczelka to rzeczywiście bardzo ważny element ko-
mina do kotła kondensacyjnego, to od niej zależy jak 
komin się „składa” (montuje) i czy później jest szczel-
ny i jak długo. Na szczęście jest to zmartwienie pro-
ducentów systemów kominowych, to oni deklarują 
klasę szczelności, pod tym kontem sprawdzają połą-
czenia i dobierają odpowiednie uszczelki i wykonują 

odpowiednie przetłoczenia w rurach do ich monta-
żu. W znakomitej większości są to materiały atesto-
wane o długiej żywotności, a materiał z którego są 
produkowane to sylikon. Dla pewności zawsze czy-
tajmy oznaczenia na produkcie.

STOWARZYSZENIE KOMINY POLSKIE
W wyniku pracy wentylatora w kotle w przewodach 
spalinowych występuje nadciśnienie rzędu kilku-
nastu kilkudziesięciu Paskali. Przewody te muszą 
więc zapewniać bezwzględną szczelność uzyskiwa-
ną dzięki zastosowaniu na połączeniach poszczegól-
nych elementów uszczelek odpornych na działanie 
spalin i ich kondensatu. Przewody odprowadzające 
spaliny z kotłów z zamkniętą komorą spalania mu-
szą mieć klasę szczelności co najmniej N1 (wg nor-
my PN En 1443).
Najczęściej uszczelki umieszczone są w rowkach 
w części mufowanej (kielichowej) elementów rza-
dziej na zewnątrz w części nominalnej. W większo-
ści uszczelki mają kształt wargowy i wykonane są  
z elastomerów np. EPDM, różnego rodzaju miesza-
nek silikonowych, vitonowych i innych.
Producenci systemów spalinowych oferują uszczelki, 
dostosowując materiał do warunków pracy urządzenia 
grzewczego, określając parametry pracy elementów 
systemu w tym i uszczelek w wystawianych Deklara-
cjach Własności Użytkowych. Aby prawidłowo dobrać 
daną instalację do konkretnego kotła, należy zapoznać 
się z tą specyfikacją. Niemniej dla zwiększenia trwa-
łości stosowanych uszczelnień należy tak zaprojekto-
wać i zmontować przewód spalinowy, aby kondensat 
miał odpowiedni dla kotła kierunek spływu, ogranicza-
jąc występowanie „syfonów”, gdzie w sposób długo-
trwały kondensat oddziaływałby na uszczelkę. Choć 
materiał uszczelki jest odporny na typowy skład kon-
densatu, to w rzeczywistości kondensat może być za-
nieczyszczony różnymi związkami chemicznymi zasy-
sanymi z pobieranym powietrzem z otoczenia.
Z uwagi na podciśnieniowy charakter pracy prze-
wodów powietrznych w zasadzie nie uszczelnia się 

NOWOCZESNE
SYSTEMY KOMINOWE

Schiedel jako producent systemów kominowych oferuje kompletne 
rozwiązania w zakresie ogrzewania i wentylacji, efektywności 
energetycznej, bezpieczeństwa, trwałości i komfortu życia.

CIEPŁO. WENTYLACJA. ŻYCIE.

www.schiedel.pl Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

Schiedel Sp. z o.o., Centrala, ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, T (77) 455 59 49, F (77) 455 59 
47. Dział sprzedaży: T (77) 456 83 10, T (77) 456 93 48, T (77) 451 74 60. Dział techniczny: 
T (77) 456 83 11 n Schiedel Sp. z o.o., Biuro Pó łnoc, ul. Małgorzatowo 3c, 87-162 Lubicz 
Dolny. Dział techniczny: T (56) 674 48 25
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W takim przypadku należy rozważyć montaż elemen-
tu z dodatkową funkcją odkraplacza na przewodzie 
powietrznym tuż przed kotłem. 
Na marginesie należy dodać, że w bieżącym roku we-
szły w życie proekologiczne przepisy dotyczące ety-
kietowania urządzeń grzewczych, które praktycznie 
eliminują z rynku niekondensacyjne kotły gazowe  
(w tym kotły atmosferyczne i tzw. turbo).

SCHIEDEL 
Konstrukcja kotłów obu typów jest bardzo podob-
na, oba pracują z tzw. zamkniętą komorą spalania, 
na tych samych paliwach, charakteryzują się zbliżo-
nymi temperaturami spalin (choć w kotłach turbo są 
nieco wyższe, to nadal nie przekraczają 200°C, gdzie 
można mówić o istotnej granicy z punktu widzenia 
komina) i wymagają do współpracy kominów od-
pornych na wilgoć i kondensat. 
Technologicznie kotły kondensacyjne są jednak 
znacznie bardziej zaawansowane niż ich starsi bra-
cia, charakteryzują się więc wyższą sprawnością  
i mniejszą ilością masową produkowanych spalin, 
co może mieć przełożenie na inną średnicę optymal-
nego komina. Oczywiście od września br. produkcja  
i wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających za-
ostrzonych wymogów środowiskowych (dyrektywa 
ErP) jest zabroniona, więc i udział kotłów turbo na 
rynku budowlanym w krótkim czasie wygaśnie prak-
tycznie do zera, pozostawiając do dyspozycji klien-
tów kotły z zamkniętą komorą spalania wyłącznie  
w wersji kondensacyjnej. Najpewniejszą odpowiedzią 
na pytanie o zastosowanie tego samego komina dla 
potrzeb kotłów turbo i kotłów kondensacyjnych znaj-
duje się w klasyfikacji normowej każdego komina oraz 
w podstawowych informacjach jego producenta, dla-
tego przede wszystkim należy spojrzeć na te zapisy. 
Bez zerknięcia do dokumentów formalnych komina 
można tylko mówić o pewnym uproszczeniu, podej-
ściu orientacyjnym, wg którego każdy indywidualny 
system kominowy, który jest odpowiedni dla kotłów 
kondensacyjnych najczęściej z powodzeniem można 

stosować również dla kotłów turbo, jednak odwrotne 
stwierdzenie byłoby z pewnością nadużyciem.

8. Kiedy stosować współosiowe 
systemy powietrzno-spalinowe,  
a kiedy systemy SPS niezależne? 

POUJOULAT
O tym, jaki system kominowy zastosować, obliguje 
sytuacja, z jaką mamy do czynienia. W każdym przy-
padku należy podejść do niej indywidualnie. Z regu-
ły wszędzie tam, gdzie warunki pozwalają, stosuje się 
współosiowy system powietrzno-spalinowy (najczę-
ściej w średnicach 60/100 i 80/125, rzadziej i w przy-
padku kotłów o większej mocy średnice 100/150, 
110/160 lub 130/200). Jeśli nie można zastosować 
WSPS (np. komin musi być długi), można zastoso-
wać rozdzielczy system (np. 2x80 DN). 

SCHIEDEL 
Wszędzie, gdzie nie wynika z wymogów producen-
ta kotła (lub producenta komina) konieczność sto-
sowania systemu powietrzno-spalinowego rozdziel-
nego, powinno się stosować systemy współosiowe 
(koncentryczne). Układ taki jest bowiem bezpiecz-
ny i energetycznie pożądany. 
System jest bezpieczny z punktu widzenia ewentual-
nych błędów montażowych czy konstrukcyjnych, po-
nieważ nawet rozszczelnienie zewnętrznego płaszcza 
kominowego (nieważne czy na skutek błędu, awarii 
czy jakiejś katastrofy budowlanej, np. szkody górni-
czej) nie musi doprowadzić w takim przypadku do 
utraty szczelności kanału spalinowego i wypływu 
spalin do pomieszczenia mieszkalnego. Za zewnętrz-
nym (potencjalnie rozszczelnionym) płaszczem/pu-
stakiem znajduje się bowiem kanał nawiewny, a nie 
spalinowy i dopiero rozszczelnienie dwóch warstw: 
powietrznej i spalinowej stanowiłoby zagrożenie ży-
cia czy zdrowia. W systemie rozdzielnym zarówno ka-
nał nawiewny, jak i kanał spalinowy oddziela od po-
mieszczenia tylko jedna warstwa kominowa. 

magają systemów kominowych pracujących w nadci-
śnieniu (klasa szczelności P1 i H1), należy zastosować 
uszczelki silikonowe chroniące przez wydostawaniem 
się kondensatu na zewnątrz systemu kominowego. Dla 
pewności połączeń zalecam używania obejm łączą-
cych w celu uniknięcia ewentualnych rozszczelnień. 

6. Zasady poprawnego montażu 
poszczególnych elementów 
systemów spalinowych i błędy 
najczęściej popełniane podczas 
ich łączenia. 

POUJOULAT
Najważniejsze to dobór odpowiedniej średnicy i ma-
teriału systemu kominowego w zależności od zasto-
sowanego kotła i przebiegu instalacji kominowej. 
Jeśli to już mamy za sobą, należy zwrócić uwagę na 
ustrzeżenie się przed następującymi błędami:  
- mieszanie systemów kominowych różnych marek 
(różne średnice, co może skutkować utratą szczel-
ności przewody kominowego),
- łączenie elementów wkrętami (potencjalne ogni-
sko korozji i utrata szczelności),
- podwiniecie się uszczelki bądź jej przecięcie (szcze-
gólną uwagę należy zwrócić, gdy przycinamy ele-
menty kominowe),
- brak spadku na czopuch komina (zaleganie konden-
satu, a konsekwencji zniszczenie uszczelek),
- używanie taśm aluminiowych lub podobnych do 
uszczelnienia między elementami kominowymi (za-
lecam stosowanie obejm łączących).

7. Czy ten sam system spalinowy 
można zamontować do kotła 
turbo i kotła kondensacyjnego? 
Jakie są różnice w ich montażu? 

WADEX
Producent systemu kominowego, jeśli rzetelnie trak-
tuje swoich klientów, w warunkach technicznych pro-

dukowanych przez siebie systemów kominowych, 
podaje ich zastosowanie. Różnica między kotłami 
kondensacyjnymi i turbo, pod względem systemu 
kominowego, wynika z różnicy temperatury spalin  
w obu typach kotłów i sposobu odprowadzenia kon-
densatu. Temperatura spalin w kotłach kondensacyj-
nych nie przekracza 120°C, a w kotłach turbo 200°. 
Każdy komin wykonany ze stali nierdzewnej będzie 
pracował w takiej temperaturze bez problemów, na-
tomiast elementy kominowe wykonane z tworzy-
wa mogą być stosowane tylko do kotłów konden-
sacyjnych. Kolejnym parametrem różniącym oba 
typy kotłów jest sposób odprowadzenia kondensa-
tu: w kotłach turbo kondensat z systemu komino-
wego odprowadzamy na zewnątrz komina poprzez 
zainstalowany przed kotłem odskraplacz. W kotłach 
kondensacyjnych kondensat wraca do kotła i sto-
sowanie odskraplacza nie jest konieczne. Ta różni-
ca jest szczególnie widoczna w konstrukcji adapte-
rów, czyli elementów łączących kocioł z pozostała 
częścią systemu kominowego. 

STOWARZYSZENIE KOMINY POLSKIE
Podstawową zasadą w ustalaniu kierunku spływu 
kondensatu jest rodzaj zastosowanego kotła. Przyj-
muje się, że dla kotłów z zamkniętą komorą spalania 
niekondensujących (turbo) należy stosować spadek 
przewodu spalinowego przeciwny do kotła w takim 
stopniu, aby kondensat nie przedostawał się do jego 
wnętrza. Aby całkowicie wyeliminować przedosta-
nie się kondensatu do kotła stosuje się przed kotłem 
specjalne elementy z odskraplaczem. 
W większości kotłów kondensacyjnych kondensat może 
spływać do kotła choć są producenci, którzy nie zaleca-
ją takiego rozwiązania (należy sprawdzić to w instrukcji). 
Innym zagadnieniem jest możliwość skraplania się 
pary wodnej w przewodzie doprowadzającym po-
wietrze do spalania. Często taki przypadek wystę-
puje, gdy stosujemy krótkie przewody współosio-
we WSPS instalowane w ścianach budynku lub gdy 
wykonano długie nieizolowane odcinki pionowe.  
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Dodatkowo kanał nawiewny prowadzi w systemie 
LAS/SPS powietrze do spalania w bezpośrednim 
kontakcie z rurą spalinową, potencjalnie trochę na-
grzaną od biegnących w jej wnętrzu spalin. Klika me-
trów długości komina pozwoli na choćby nieznaczne 
nagrzanie powietrza, które za chwilę będzie bra-
ło udział w procesie spalania w mieszance z gazem  
w komorze kotła. Powietrze chłodniejsze (jak w przy-
padku powietrza prowadzonego kanałem oddziel-
nym) wymagałoby zużycia większej ilości energii  
w celu ogrzania go w kotle. Większość kotłów z za-
mkniętą komorą spalania jest zaprojektowanych 
tak, aby przyłączenie do komina właśnie w syste-
mie SPS odbywało się łatwo i bezproblemowo, co 
uważam za słuszną koncepcję. Rozdzielanie spalin  
i powietrza z układu funkcjonalnego koncentryczne-
go na rozdzielny byłoby więc zarówno niewygodne, 
wymagające pewnych nakładów, jak też zwyczajnie 
nie dające żadnych korzyści. 

STOWARZYSZENIE KOMINY POLSKIE
Istnieje szereg rozwiązań technicznych sposobu od-
prowadzenia spalin z kotłów kondensacyjnych. 
Dla kotłów kondensacyjnych możemy zastosować 
układy rozdzielne (SPS) tj. osobne przewody spa-
linowe i oddzielne doprowadzające powietrze do 
kotła lub układy współosiowe (WSPS) z przewo-
dem spalinowym koncentrycznie umieszczonym  
w przewodzie powietrznym. Dobór właściwego sys-
temu zależny jest od umiejscowienia kotła względem 
konstrukcji budynku i technicznych parametrów ko-
tła (głównie sprężu wentylatora).
W trakcie projektowania instalacji istotne jest okre-
ślenie umiejscowienia wyrzutu spalin oraz sposobu 
zaopatrzenia kotła w powietrze spalania. Spaliny mo-
żemy wyprowadzić ponad dach, jak w klasycznych 
rozwiązaniach kominów podciśnieniowych lub dla 
określonych mocą kotłów możemy spaliny wypro-
wadzić za ścianę budynku. To ostatnie rozwiązanie 
jest może łatwe technicznie, lecz nie jest zbyt ko-
rzystne dla elewacji budynku. 

9. Jak wyprowadzać kominy  
od kotłów kondensacyjnych poza 
budynek – zasady, najczęściej 
popełniane błędy i ich skutki, 
problem ciągu w kominie…

STOWARZYSZENIE KOMINY POLSKIE
Zgodnie z przepisami za ścianę budynku można wy-
prowadzać wylot spalin z urządzeń grzewczych o mocy 
do: 21 kW dla wolno stojących budynków jednoro-
dzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej oraz 
do 5 kW dla pozostałych budynków mieszkalnych. 
Niestety przepis ten czę-
sto nie jest przestrzega-
ny ze szkodą dla zdrowia 
współmieszkańców oraz 
dla samych użytkowni-
ków z uwagi na póź-
niejsze koszty remon-
tu elewacji budynku.

WADEX
Spaliny z kotłów kon-
densacyjnych można 
odprowadzić na wie-
le różnych sposobów 
w zależności od miej-
sca instalacji kotła, wa-
runków budowlanych 
i wymagań inwestora. 
Jeśli warunki technicz-
ne determinują popro-
wadzenie systemu ko-
minowego na zewnątrz 
budynku, należy za-
dbać o właściwy po-
bór powietrza do spa-
lania i izolację komina. 
Miejscem poboru po-
wietrza potrzebnego 
do spalania jest czerp-

nia. Miejsce to powinno być zabezpieczone przed do-
stępem osób nieuprawnionych (niedostępne z pozio-
mu gruntu) oraz osłonięte przed opadami deszczu  
w taki sposób, żeby woda nie dostawała się do kotła. 
Temperatura spalin w kotłach kondensacyjnych jest 
niska. Aby zabezpieczyć spaliny przed zbyt szybkim 
wychładzaniem, zaleca się ocieplenie części komina 
znajdującej się na zewnątrz budynku. Izolację komi-
na zaleca się również stosować w częściach komina 
przechodzących przez nieogrzewany strych. WADEX, 
na podstawie zrealizowanych przez siebie inwesty-
cji, stwierdza, że zastosowanie do budowy komina 

zewnętrznego rur izolowanych, poprawia efektyw-
ność pracy urządzenia grzewczego. 

10. Szczególne przypadki 
powstawania korków lodowych 
– kiedy i w jakich sytuacjach?

STOWARZYSZENIE KOMINY POLSKIE
Tzw. korki lodowe i towarzyszące im „ korki powietrz-
ne” tworzą się na wskutek nagłego wychładzania spa-
lin w kontakcie z zimnym powietrzem na zewnątrz. 
Występować one mogą zarówno w poziomych, jak 

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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i pionowych wyrzutach spalin. Najczęstszym powo-
dem powstawania korków lodowych są wystawio-
ne na działanie niskiej temperatury niezaizolowane 
końcowe odcinki wylotów spalin. Często na domach 
widzimy wystającą ponad komin ceramiczny kilku-
dziesięciocentymetrową nieizolowaną rurę wkładu 
kominowego, nierzadko zaopatrzoną dodatkowo  
w daszek. Przy odpowiednio niskiej temperaturze  
i intensywnej pracy kotła w takich sytuacjach znacz-
nie wzrasta prawdopodobieństwo zaczopowania 
lodem tego odcinka. Błędem jest także stosowanie 
niewłaściwych nasad kominowych, nieprzeznaczo-
nych dla instalacji spalinowych np. dedykowanych 
dla wentylacji lub zakończeń dla kotłów węglowych 
umieszczonych na przewodach spalinowych. 

11. Jak dobierać systemy 
spalinowe do obiektów 
wielorodzinnych? 

STOWARZYSZENIE KOMINY POLSKIE
Kotły kondensacyjne umożliwiają podłączenie wielu 
jednostek do wspólnego przewodu spalinowego (cze-
go zabraniały przepisy w przypadku kotłów atmos-
ferycznych). Możemy zatem podłączyć kilka kotłów 
kondensacyjnych pracujących na różnych kondygna-
cjach do wspólnego (zbiorczego) przewodu spalino-
wego (lub WSPS) tzw. system LAS lub zaprojektować 
kotłownię z połączenia kilku kotłów mniejszej mocy, 
tworząc tzw. kaskadę. W takich przypadkach należy 
kotły odpowiednio zabezpieczyć przed przedosta-
waniem spalin do kotłów niepracujących oraz przed 
zatrzymaniem przepływu spalin w instalacji. Często 
przy większych mocach kotłowni i długich kanałach 
spalinowych wykorzystuje się także połączenie komi-
nów podciśnieniowych z systemami nadciśnieniowy-
mi. W takim przypadku spaliny z kotła odprowadzane 
są spalinowym przewodem nadciśnieniowym do pio-
nowego komina podciśnieniowego (z reguły komina 
izolowanego na elewacji budynku) gdzie ich usuwa-
nie wspomagane przez klasyczny „ciąg kominowy”.

JAWAR
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wiedzieć, 
jaki rodzaj ogrzewania został zaprojektowany, jaka jest 
przewidziana moc kotłów i ich typ. Obecnie bardzo 
popularne jest ogrzewanie etażowe, czyli w każdym 
mieszkaniu danego bloku montuje się osobny kocioł 
gazowy (duża niezależność mieszkańców). Powinniśmy 
dodatkowo znać parametry urządzenia grzewczego, 
najważniejsze z nich to typ, moc i gramatura spalin. 
Musimy znać wysokość komina, wysokość ostatniego 
podłączonego kotła i liczbę kotłów planowanych do 
podłączenia do jednego trzonu kominowego. Mając 
wszystkie dane można precyzyjnie dobrać średnicę  
i system kominowy. Doborem powinien zająć się pro-
jektant instalacji grzewczej i tak zazwyczaj jest. On bo-
wiem uwzględni także np. fakt, że wpływ na średnicę 
komina ma również wysokość nad poziomem morza. 
Najlepszy będzie system powietrzno-spalinowy, który 
doprowadza powietrze do spalania i odprowadza spa-
liny. Najlepiej gdyby miał cienkie ścianki, jak np. rury 
izostatyczne, które będą dobrze oddawały ciepło do 
powietrza doprowadzanego do spalania co pozwoli 
podnieść znacznie sprawność układu, a użytkowni-
kowi zaoszczędzić wydatków. Oczywistą sprawą jest 
certyfikat, deklaracja zgodności i serwis.

12. Domy jednorodzinne i budynki 
wielomieszkaniowe – różnice  
w pracy systemów…

STOWARZYSZENIE KOMINY POLSKIE
Nie ma praktycznie różnicy czy systemy spalinowe lub 
powietrzno-spalinowe są użyte w budynkach jednoro-
dzinnych czy zbiorowego zamieszkania. W budynkach 
wielopiętrowych mamy alternatywę czy podłączać ko-
tły do indywidualnych przewodów spalinowych SPS lub 
WSPS czy skorzystać z możliwości podłączenia się do 
zbiorczego przewodu spalinowego LAS. Sposób pod-
łączenia i dobór odpowiedniego sytemu odprowadza-
nia spalin zależy przede wszystkim od możliwości archi-
tektonicznych budynku oraz względów finansowych.

viega.pl/Megapress

Viega Megapress

3 kroki do szybszej instalacji 
ze stali grubościennej

Megapress: szybkie i bezpieczne zaciskanie stali grubościennej
System Megapress jest przeznaczony do instalacji grzewczych, chłodniczych i przemysłowych 
wykonanych z rur stalowych grubościennych spełniających wymogi norm PN-EN 10255 
i PN-EN 10220. W zależności od średnicy nominalnej (½ do 2 cali), oszczędność czasu montażu 
może wynieść nawet do 60% w porównaniu z tradycyjnymi technikami łączenia jak spawanie, 
skręcanie lub połączenia rowkowe. Montaż jest tak samo łatwy jak w innych systemach zapra-
sowywanych Viega: wystarczy przyciąć rurę na pożądaną długość, osadzić złączkę i zacisnąć. 
Dodatkowo kształtki Megapress wyposażone są w opatentowany profil SC-Contur, zapewnia-
jący wymuszoną nieszczelność w stanie niezaprasowanym. Viega. Liczy się pomysł!
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  Dwa modele: Premix i Classic
Ogrzewacze gazowe Gazelle Techno:
- Premix o mocach: 2,76, 4,6 i 6,3 kW,
- Classic o mocach 2,8, 4,6 i 6,15 kW.
Gazelle Techno Premix to ogrzewacz gazowy ze 
wstępnym mieszaniem, ze stałym stosunkiem po-
wietrze-gaz. Zapewnia niskie zużycie gazu i niską 
emisję spalin. Komora spalania odlana z aluminium 
gwarantuje z kolei wysoką wydajność.
Gazelle Techno Classic jest ogrzewaczem gazowym 
konwekcyjnym, z system spalania z palnikiem atmos-
ferycznym, zapłonem elektrycznym, jonizacyjną kon-
trolą płomienia, automatyczną modulację high-low-off.

Budowa i zasada działania
Do ogrzewacza należy doprowadzić instalację gazową 
i elektryczną oraz wykonać jeden z systemów prze-
wodów powietrznych i spalinowych. Zasada działania 
polega na przepływie powietrza przez ogrzewacz. Po-
wietrze jest zasysane przez wentylator umieszczony  
w dolnej części urządzenia, następnie przepływa przez 
wymiennik ciepła i ogrzane wypływa do pomiesz-
czenia. Wymiennik ciepła jest ogrzewany przez spa-
lany gaz ziemny lub płynny. Proces spalania zachodzi  
w palniku atmosferyczny umieszczonym w komorze. 
Działanie ogrzewacza jest całkowicie zautomatyzo-
wane przez wbudowany termostat otoczenia oraz 
zegar programujący. Wystarczy ustawić żądaną tem-
peraturę oraz czas włączenia i wyłączenia na zegarze 
programującym. 
Ogrzewacz gazowy Gazelle Techno może być wyposa-
żony w zegar w wersji dobowej lub tygodniowej. Dodat-
kowym elementem sterującym może być zastosowa-
nie regulatora pokojowego umieszczonego na ścianie 
w dowolnym miejscu wybranym przez użytkownika. 
Wszystkie ogrzewacze Gazelle Techno mają 2-letnią 
gwarancję na wady fabryczne liczoną od daty zakupu 
lub montażu pod warunkiem poprawności wykonania.

Zalety Gazelle Techno
- nawilżacz boczny wbudowany w płaszcz
- zegar programujący dzienny lub tygodniowy
- automatyczna modulacja high-low-off

- regulator temperatury pomieszczenia z funkcją prze-
ciw zamarzaniu (model Premix)

Charakterystyka urządzeń
- palnik atmosferyczny (Classic) lub z mieszaniem 
wstępnym (Premix)
- korpus wymiennika z aluminium odlewanego ciś- 
nieniowo o dużej wydajności 
- presostat powietrzny bezpieczeństwa 
- zapalanie elektroniczne 
- jonizacyjna kontrola płomienia
- regulacyjna aparatura elektroniczna regulacji i za-
rządzania z mikroprocesorem 
- tablica sterowania ze świetlną sy-
gnalizacją blokowania, mocą mini-
malną, mocą maksymalną, obecno-
ścią linii, przegrzaniem, przyciskiem 
blokującym 
- termostat bezpieczeństwa 
- zawór gazowy regulowany
- uruchamianie i wyłączanie wentyla-
tora konwekcyjnego z opóźnieniem
- odzyskiwacz ciepła z podwójnym
kanałem z aluminium odlewanego ci-
śnieniowo 
- oddzielne i przedłużane rury dop-
rowadzania powietrza i odprowadza-
nia spalin
- wentylator odśrodkowy spalania 
- konwekcyjny wentylator styczny 
o podwójnej prędkości  

W gamie produktów Fondital są ogrzewacze gazowe konwekcyjne. Gama 
Gazelle Techno obejmuje modele o różnych mocach i zaletach technicznych. 
Ogrzewacze gazowe są niezależnymi urządzeniami grzewczymi, które mogą 
być zainstalowane w przypadku braku instalacji hydraulicznej. Wymagają one 
podłączenia do sieci gazowej. Gazelle Techno są łatwe w montażu, 
nie wymagają specjalnych instalacji w obiektach budowlanych
i są bezpieczne oraz łatwe w obsłudze.

Ogrzewacze gazowe 
Gazelle Techno 

Ciepło do życia
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Ogrzewacze gazowe

PL

Ogrzewacze gazowe

dostępne kolory
Biały RAL 9002. Jasno-szary metaliczny

Budowa i zasada działania
Do ogrzewacza należy doprowadzić instalację gazową 
i elektryczną oraz wykonać jeden z systemów przewodów 
powietrznych i spalinowych.
Zasada działania polega na przepływie powietrza przez ogrzewacz. 
Powietrze jest zasysane przez wentylator umieszczony w dolnej 
części urządzenia, następnie przepływa przez wymiennik ciepła 
i ogrzane wypływa do pomieszczenia. Wymiennik ciepła jest 
ogrzewany przez spalony gaz ziemny, lub płynny w jego komorze, 
wyposażonej w palnik atmosferyczny. 
Działanie ogrzewacza jest całkowicie zautomatyzowane przez 
wbudowany termostat otoczenia oraz zegar programujący. 
Wystarczy ustawić żądaną temperaturę oraz czas włączenia i 
wyłączenia na zegarze programującym. Ogrzewacz gazowy 
Gazelle Techno może być wyposażony w zegar w wersji dobowej 
lub tygodniowej. Dodatkowym elementem sterującym może 
być zastosowanie regulatora pokojowego umieszczonego na 
ścianie w dowolnym miejscu wybranym przez użytkownika. 

Tabela danych 
technicznych

Zużycie gazu

Akcesoria na wyposażeniu Kod

Rura standard dł. 59 cm, Mod. CLASSIC 2 szt. 6YTUBOAL00

Końcówka dla pojedyńczej rury pobierającej i 
odprowadzającej Ø 50 mm

Mod. CLASSIC
1 szt. 6YTERMIN01

Kołnierz do końcówki pobierającej i odprowadzającej spaliny 1 szt. 6YLAMTER00

Zestaw do instalacji mod. 3000 CLASSIC
1 szt.

6YKITIST35

mod. 5000/7000 CLASSIC 6YKITIST36

Typ urządzenia E (GZ50) 
m³/h

Ls (GZ35) 
m³/h

P (Propan) 
kg/h

B (Butan)
 Kg/h

Gazelle Techno 
CLASSIC 3000

0,317 0,419 0,232 0,237

Gazelle Tachno 
CLASSIC 5000

0,529 0,698 0,387 0,395

Gazelle Tachno 
CLASSIC 7000

0,719 0,949 0,526 0,537

Gazelle Techno CLASSIC 3000 5000 7000

Typ C13, C53

Kategoria II2ELs3B/P

Zewnętrzna średnica przewodów 
wylotowych prostych

55 mm

Zewnętrzna średnica przewodów 
oddzielnych

ø 35 mm

ø 60 mm

Moc elektryczna 60 W 82 W 82 W

Napięcie i częstotliwość 230V - 50 Hz

Obciążenie cieplne nominalne 3000 W 5000 W 6800 W

Obciążenie cieplne zredukowane 2100 W 3400 W 5000 W

Moc cieplna nominalna 2811 W 4610 W 6154 W

Moc cieplna zredukowana 1940 W 3074 W 4460 W

Szerokość (A) 547 mm 667 mm 772 mm

Rozstaw otworów (B) 387 mm 507 mm 612 mm

Opakowanie ogrzewacza gazowego zawiera:
• Opakowanie: styropianowe etui oraz kartonowe pudełko.
• Zestaw montażowy: szablon z otworami na zamowcowania oraz otworem 
odprowadzającym.
• Podwójna rura standard pobierająca i odprowadzajaca, dł. 59 cm (dla modeli 
Classic).
• 3 uszczelki dla rur standardowych.
• Końcówka standardowa rury pobierającej / odprowadzającej.
• Rozdzielacz rury doprowadzającej.

A – pobór powietrza do spalania 
za pomocą wentylatora
B – wypływ spalin
C – wypływ ciepłego powietrza
D – palnik
E – zamknięta komora spalania
F – pobór powietrza z pomieszczenia
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Fondital Service Polska Sp. Z o.o.
Biuro handlowe:

Ul. Przemysłowa 7a 32-050 Skawina
Tel. +48 12 256 27 60

Serwis i doradztwo techniczne 

+ 48 784035543

FOndital S.p.a.
25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.576
e mail: info@fondital.it - www.novaflorida.it

Fondital i Nova Florida
w Polsce

Południowy Wschód   +48 727657807

Północny Wschód   +48 691528566

Północny Zachód   +48 727657802

Południowy Zachód:   +48 785357973

Województwa Centralne:  +48 693245566
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Akcesoria na zamówienie Kod

Kształtka odprowadzająca skropliny Ø35 F/F do 
montażu poziomego (komplet uszczelek)  1 szt. 6YSCACON05

Kształtka odprowadzająca skropliny 90°, Ø35 mm F/F do 
montażu pionowego
 (komplet uszczelek)

1 szt. 6YSCACON06

Tulejka do kształtki spalinowej do połączeń z rurą Ø35 
F/F (komplet uszczelek) 1 szt. 6YMANSCA00

Zestaw rozdzielający do rur Ø35 mm
Zestaw do rur podwójnych śr. 35 składa się z: 2 redukcji, 2 

kolanek, 2 uszczelek redukcji / kolanka D, 1 przesłony, 2 uszczelek 
do łącznika rur B, 2 końcówek spalinowych pojedyńczych Ø35, 6 

śrub mocujących, 2 szablonów mocujących

1 szt. 6YKITSDO00             

Ramka montażowa - Głębokość 47 mm  
Szerokość 471 mm - Mod. CLASSIC 3000 1 szt. 6YTELAIO00

Ramka montażowa - Głębokość 47 mm 
Szerokość 591 mm -  Mod. CLASSIC 5000 1 szt. 6YTELAIO01

Ramka montażowa - Głębokość 47 mm 
Szerokość 696 mm - Mod. CLASSIC 7000 1 szt. 6YTELAIO02

Rura Ø60 mm, Długość 0,25 m M/F wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO05

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO06

Rura Ø60 mm, Długość 0,50 m M/F wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO07

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO08

Rura Ø60 mm, Długość 1,00 m M/F wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO09

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO10

Rura Ø60 mm, Długość 2,00 m M/F wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO11

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO12

Kolanko 90° dla rury Ø60 mm 
M/F

wersja 
biała 4 szt. 6YCURSDO01

wersja 
brązowa 4 szt. 6YCURSDO02

Kolanko 45° dla rury Ø60 mm 
M/F

wersja 
biała 4 szt.  6YCURSDO03

wersja 
brązowa 4 szt. 6YCURSDO04

Kształtka odprowadzająca skro-
pliny Ø60 mm M/F

wersja 
biała 2 szt. 6YSCACON02

wersja 
brązowa 2 szt. 6YSCACON03

Końcówka przeciwwiatrowa Ø60 mm F do 
rury odprowadzającej i doprowadzającej 

spaliny
2 szt. 6YTERCON00

Końcówka pionowa Ø60 mm F 
rury odprowadzającej spaliny

wersja 
biała 2 szt. 6YTERSCA00

wersja 
aluminium 6YTERSCA01

Obręcz rur Ø60 mm
wersja 
biała 10 szt.

6YCOLSCA00

wersja 
aluminium

6YCOLSCA01

Wymiary
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Model Kod Moc cieplna [W]          

3000 Classic z zegarem dziennym GDPL301CL2 2811

3000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL302CL2 2811

5000 Classic z zegarem dziennym GDPL501CL2 4610

5000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL502CL2 4610

7000 Classic z zegarem dziennym GDPL701CL2 6154

7000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL702CL2 6154

Akcesoria na zamówienie Kod

Rura standardowa dł. 1 m 2 szt. 6YTUBOAL01

Kratka ochronna dla końcówek (okrągła) 1 szt. 6Y41309000

Pojedyńcza końcówka dla rury Ø35 mm 2 szt. 6YTERSDO00

Złączka redukcyjna dla podwójnej rury odprowadzającej 2 szt. 6YRIDSDO00

Kolanko wylotowe dla podwójnej rury odprowadzającej 2 szt. 6YCURSDO00

Rura z podwójnym kielichem Ø35 mm 
dł. 0,50 m F/F

wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO13

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO14

Rura kielichowa Ø35 mm długość 1 
m M/F

wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO00

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO03

Rura kielichowa Ø35 mm z kolankiem 
90° dł. 0,90 m M/F

wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO02

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO04

Kolanko 90° dla rury Ø35 mm M/F wersja 
biała 3 szt. 6YCURSDO05

Kształtka odprowadzająca skropliny 90°, Ø35 mm F/F do 
montażu pionowego (komplet uszczelek)

1 szt. 6YSCACON06

Kształtka odprowadzająca skropliny Ø35 
mm F/F (komplet uszczelek)

wersja 
biała 2 szt. 6YSCACON00

wersja 
brązowa 2 szt. 6YSCACON01

Złączka redukcyjna Ø60 mm ÷  Ø35 
mm F/F

wersja 
biała 2 szt. 6YRIDSDO01

wersja 
brązowa 2 szt. 6YRIDSDO02

Złączka redukcyjna Ø60 mm ÷Ø35 mm F/M 2 szt. 6YRIDSDO03

Uszczelka redukcyjna dla rury Ø35 mm 10 szt. 6YGUASDO00

Uszczelka dla złączenia rur Ø35 mm 10 szt. 6YGUASDO02

Uszczelka złączka redukcyjna/kolankoØ35 mm 10 szt. 6YGUASDO04

Zestaw rozdzielający do rur Ø35 mm
Zestaw do rur podwójnych Ø35 z szablonem 

mocującym składa się z:
1 szablonu mocującego, 2 kolanek

2 redukcji, 2 końcówek pojedyńczych
do rur śr 35, 1 przesłony powietrza,  

2 uszczelek typu A, 2 uszczelek typu B,
2 uszczelek typu D, 8 śrub 3,9 x 9,5,

2 śrub mocujących końcówkę 3.9 x 9.5, 4 dybli

1 szt. 6YKITSDO01

Szablon montażowy 
(wyposażony w śruby i dyble) 1 szt. 6YPIAMUR00
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Model Kod Moc cieplna [W]          

3000 Classic z zegarem dziennym GDPL321CL2 2811

3000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL322CL2 2811

5000 Classic z zegarem dziennym GDPL521CL2 4610

5000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL522CL2 4610

7000 Classic z zegarem dziennym GDPL721CL2 6154

7000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL722CL2 6154
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Model Kod Moc cieplna [W]          

3000 Classic z zegarem dziennym GDPL311CL2 2811

3000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL312CL2 2811

5000 Classic z zegarem dziennym GDPL511CL2 4610

5000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL512CL2 4610

7000 Classic z zegarem dziennym GDPL711CL2 6154

7000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL712CL2 6154

S trata ciśnienia systemu zasysania /odprowadzania spalin  musi być mniejsza od 
dopuszczalnej  maksymalnej wartości i może być obliczna sumując straty ciśnienia na 

pojedynczych elementach systemu (kolankach, redukcjach, rurach, końcówkach, ecc.) 
według wartości podanych poniżej w tabeli:

STRATA CIŚNIENIA NA PRZEWODACH

* Obowiązkowe użycie z rurami zasysania jeżeli strata całkowita ciśnienia (zasysanie + odprowadzanie) jest mniejsza lub równa 4 Pa.

**Obowiązkowe użycie z rurami odprowadzającymi jeżeli strata całkowita ciśnienia zasysania jest mniejsza lub równa  4 Pa.

GAZELLE TECHNO CLASSIC 3000
- Oddzielne przewody do zasysania i odprowadzania  
spalin
- Bezpośrednie zasysanie z tyłu urządzenia 
- Odprowadzanie przez ścianę rurami o dł.  2 metrów
Z tabeli można odczytać dopuszczalną stratę maksymalną 
ciśnienia : 8 Pa
Zasysanie:
Rura o średnicy 35 mm dł. 30 cm = 0,5 x 0,3 = 0,15 Pa
Pojedyncza końcówka zasysająca = 0,25 Pa
Odprowadzanie:
Odprowadzanie skroplin 90° średnica35 mm = 2 Pa
2 rury o średnicy  35 mm dł.  1 m = 0,5 x 2 = 1 Pa
Kolanko 90° średnica 35 mm = 0,5 Pa
Rura  średnica 35 mm dł. 30 cm = 0,5 x 0,3 = 0,15 Pa
Końcówka odprowadzająca = 0,25 Pa
Suma = 0,15 + 0,25 + 2 + 1 + 0,5 + 0,15 + 0,25 = 
4,3 Pa
4,3 Pa < 8 Pa ⇒ Rozwiązanie do zastosowania

GAZELLE TECHNO CLASSIC 3000 5000

Maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia Pa 8 12

Zewnętrzna średnica rur mm 35 60 35 60

Kolanko 90° na wyjściu do przewodów rozdzielających Pa 2 - 2 -

Kolanko  90° Pa 0,5 0,2 2 0,75

Kolanko 45° Pa - 0,1 - 0,35

Rura Pa/m 0,5 0,2 2 0,75

Końcówka standardowa zasysania / odprowadzania Pa 0,5 - 1 -

Końcówka pojedyncza zasysania  lub odprowadzania  Pa 0,25 0,2 0,5 0,3

Membrana Ø 25 mm (zob. * i **) Pa 4* - 2** -

Odprowadzanie skroplin Pa 0,5 0,2 1 0,3

Odprowadzanie skroplin 90° Ø 35 mm. Pa 2 - 2 -

Redukcja 35/60 Pa - 0,2 - 0,2

Końcówka dachowa  Pa - 0,1 - 0,2

Uwaga: izolacja rur odprowadzających spaliny i użycie odprowadzania skroblin tam 
gdzie to potrzebne.

100 cm

100 cm

30 cm

30 cm
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  Systemowa płyta styropianowa ma idealne para-
metry do izolacji termicznej podłogi bez utraty ciepła 
wytworzonego przez instalację ogrzewania płaszczy-
znowego. Warstwę wierzchnią płyty nie stanowi folia, 
tylko tkanina polipropylenowa, dzięki czemu mocowa-
nie spinek jest lepsze i trwalsze, a tym samym rura moc-
no trzyma się podłoża (nie wyrywa się, nie odskakuje). 
Systemowa rura X-PERT S5+ 14 mm (PE-RT/EVOH/
PE-RT) swoją wyjątkowość zawdzięcza metodzie wy-
twarzania, polegającej na jednoczesnym wytłacza-
niu wszystkich warstw rury w procesie koekstruzji. 

Ten sposób produkcji sprawia, że w polietylenie za-
chodzi proces zagęszczania struktury molekularnej, 
przez co następuje polepszenie jakości otrzymane-
go tworzywa.

Dzięki 5-warstwowej budowie rura Roth X-Pert S5+:
- jest odporna i stabilna podczas transportu i na bu-
dowie ze względu na ochronę warstwy EVOH przed 
uszkodzeniami (warstwa znajduje się w środku rury);
- jest wyjątkowo wytrzymała na działanie szkodli-
wych czynników np. środków chemicznych;

System Roth Quick-Energy Tacker (QE) to innowacyjna technologia wykonania 
ogrzewania podłogowego w zabudowie mokrej. Pomysł na konstrukcję systemu 
oparty jest na rurze 5-warstwowej Roth X-Pert S5+ 14 mm, systemowej płycie 
izolacyjnej EPS 100 25 mm oraz mieszance specjalnego jastrychu anhydrytowego 
Roth QE. Efektywność systemu potwierdza niemiecki certyfikat DIN Certco,  
a sprawdzone komponenty systemowe najwyższej jakości stanowią o pewności  
i komforcie użytkowania instalacji przez wiele lat. 

Roth Quick-Energy Tacker  
z jastrychem QE  
najnowszej generacji

Nowy system podłogówki „na mokro”

JuStyna PytKowSKa
Zamocowanie rury spinkami w płycie styropianowej

Konstrukcja rury Roth X-Pert S5+

- mała bezwładność termiczna
- niewielka grubość jastrychu
  min. 20 mm nad rurą 
  min. 30 mm od izolacji 
- niewielka całkowita wysokość zabudowy
  min. 60 mm
- oszczędne gospodarowanie energią
- niezastąpione rozwiązanie dla budynków 
  po renowacji

warstwa zewnętrzna z PE-RT
spoiwo

warstwa antydyfuzyjna EVOH
spoiwo

warstwa bazowa z PE-RT
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Zalety mieszanki wydają się być nieskończone i tak 
na wyróżnienie zasługuje jeszcze fakt, że jastrych QE, 
tym razem pomimo niewielkiej grubości, osiąga wy-
sokie parametry wytrzymałościowe w odniesieniu do 
współczynników na ściskanie i zginanie, zachowując 
właściwości bezskurczowe bez konieczności dodat-
kowego wzmocnienia poprzez zbrojenie.
Finalnie, po związaniu jastrych Roth QE zapewnia 
swobodę w aranżacji okładziny podłogi, bowiem po 
przeszlifowaniu zaprezentuje się z efektem lastriko 

lub może być pokryty żywicą, czy też wybarwiony  
w masie zgodnie z życzeniem Inwestora lub obłożo-
ny wielkoformatowymi płytami ceramicznymi, ka-
miennymi bez konieczności fugowania w przypad-
ku powierzchni do 200 m2. 

- ma niezwykłą plastyczność, co eliminuje błędy 
popełniane przez instalatora (np. załamania rury), 
jak i ekipy budowlane (np. zgniatanie ułożonej  
rury);
- dopuszcza maksymalną temperaturę pracy 90°C  
i maksymalne ciśnienie 6 bar. 

Niestandardowa średnica rury jak dla ogrzewania 
podłogowego, czyli 14 mm zamiast 16 czy 17 mm, 
przy zastosowaniu specjalnego jastrychu systemo-
wego, „rozgania” wszelkie ewentualne wątpliwości 
związane z ograniczoną wydajnością instalacji. 

Bardzo dobre przenikanie energii cieplnej i powtórz-
my – mała bezwładność systemu z uwagi na niewiel-
ką grubość jastrychu, przynoszą korzystny wpływ na 
oszczędne gospodarowanie energią poprzez ekono-

miczne programy grzewcze w funkcji termostatów 
(możliwość zaprogramowania redukcji temperatu-
ry w określonych porach nieobecności domowni-
ków, powrót bowiem do żądanej temperatury – zaj-
mie tylko ca. 1 h). 
To parametry przewodzenia ciepła na poziomie 1,4-
2,0 W/mK, czynią jastrych Roth QE materiałem szcze-
gólnie polecanym do niskotemperaturowych sys-
temów ogrzewania podłogowego. Dzięki wysokim 
parametrom przewodzenia ciepła eliminowany jest 
jednocześnie efekt gorącej podłogi, a informacje  
o niepożądanych skutkach dla stawów i układu krą-
żenia odchodzą do lamusa.
Jastrych QE wytwarzany jest dopiero na miejscu 
budowy z komponentów dozowanych mechanicz-
nie za pomocą sterowania komputerowego w ilości 
absolutnie niezbędnej do uzyskania żądanej grubo-
ści wylewki. W konsekwencji został wyeliminowany 
„błąd ludzki”, a materiał podawany na budowie za 
każdym razem zachowuje parametry zgodne z obo-
wiązującymi normami.
Wspomniana niewielka grubość zastosowanego ja-
strychu i zarazem nieznaczny ciężar całości kon-
strukcji powodują, że system Roth QE jest możliwy 
do zastosowania przede wszystkim w budynkach 
po renowacji na istniejących posadzkach, również 
stropach drewnianych, o ile są równe i mają zdol-
ność nośną. Warto przy tym wspomnieć, że wyso-
kość zabudowy instalacji ogrzewania podłogowego, 
gdzie zawsze walczymy o tzw. każdy cm mniej, też  
nie jest już problemem. 

Przekrój przez konstrukcję systemu 
Roth Quick-Energy Tacker

Ostatnia warstwa konstrukcji ogrze-
wania, czyli jastrych Roth QE, to 
specjalnie przemyślana mieszan-
ka, ale jednocześnie o parametrach 
zgodnych z obowiązującymi norma-
mi PN-EN 13813 i DIN 18560. 
Jednolita i zwarta struktura masy 
bez pustek powietrznych pozwa-
la na zastosowanie niewielkiej ilości 
jastrychu nad rurą, tj. min. 20 mm, 
a tym samym zapewnia pomiesz-
czeniu szybkie oddawanie ciepła. 
Bezwładność termiczna jest tutaj 
naprawdę na tyle mała, że tempera-
tura 32°C jest możliwa do osiągnię-
cia w ca. 1 h. 
Dla porównania systemy ogrzewa-
nia podłogowego z tradycyjnym ja-
strychem cementowym osiągają 
wartość wspomnianej temperatury 
dopiero po ca. 4 h.

Ciekła konsystencja jastrychu sys-
temowego łatwo się rozlewa i po-
ziomuje, jej czas wykonania dla po-
wierzchni do 200 m2 zajmuje ok.  
1,4 h; a już po 8 h istnieje możliwość 
chodzenia po nowej posadzce anhy-
drytowej.

Ściana

Tynk

Cokół

Spoina

Taśma izolacyjna przyścienna z folią PE szer. 180 mm

Jastrych anhydrytowy Roth Quick-Energy (QE)

Rura systemowa do ogrzewania podłogowego X-Pert S5+ 14 mm

Spinka do rury 14 mm

Systemowa płyta styropianowa 25 mm 
Opcjonalnie: dodatkowa płyta styropianowa

Warstwa nośna

Warstwa wykończenia podłogi

zmienne

E

D

H min

60
 m

m
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moprzylepnego tworzy zamkniętą powierzchnię i jed-
nocześnie zabezpieczenie płyt styropianowych przed 
wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej (fot. 5,  
6 i 7). Dodatkowa czynność polegająca na przykry-
ciu całości folią staje się zbędna w tym wypadku.

Po drugie – rury
Mocowanie systemowych rur grzewczych Roth X-Pert 
S5+ odbywa się za pomocą spinek wbijanych bezpo-
średnio w płyty izolacyjne specjalnym urządzeniem  
o nazwie tacker. Montaż przewodów grzewczych (fot. 8  
i 9) należy prowadzić ze zwoju lub bębna, dobiera-
jąc długość rur tak, aby w warstwie grzejnika pod-
łogowego nie było żadnych łączeń. Minimalny pro-
mień gięcia rur grzewczych wynosi 5dz, gdzie dz jest 
średnicą zewnętrzną rury.

Nadrukowana na płytach siatka umożliwia precy-
zyjne dotrzymanie odstępów rur grzewczych zgod-
nie z projektem.
W przypadkach, gdy jest to niezbędne (przy po-
wierzchniach > 200 m2, w nieregularnej bryle lub  
w otworach drzwiowych), montowane są profile dy-

Ogrzewanie podłogowe 
Roth Quick-Energy Tacker 
– w kilku szybkich etapach

Po pierwsze – izolacje
W przypadku podłoży nośnych graniczących z grun-
tem lub narażonych na zawilgocenie, na całej po-
wierzchni należy zastosować izolację przeciwwil-
gociową.
Wzdłuż wszystkich wznoszących się elementów kon-
strukcyjnych takich jak: ściany, schody, filary, kolum-
ny itd. zostaje ułożona taśma izolacyjna przyścien-
na (fot. 1 i 2). 
Następnie rozkładane są płyty izolacyjne klasy EPS 
100 o grubości 25 mm, a jeśli jest to wymagane – po-
niżej również dodatkowa warstwa izolacji ze styro-
pianu budowlanego. Należy bezwzględnie pamiętać, 
aby powierzchnia podłoża nośnego do ułożenia płyt 
była równa i wolna od pęknięć oraz rys. Przymoco-
wany do taśmy brzegowej fartuch z folii PE należy 
wywinąć na warstwę izolacji termicznej (fot. 3 i 4).
Zakładka płyt izolacyjnych mocowana do paska sa-
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wietrzyć wylaną masę za pomocą wałka odpowie-
trzającego tzw. tepownicy (fot. 18). Tepownica pro-
wadzona jest w ruchach „wstrząsowych” wzdłuż  
i w poprzek zalanej powierzchni do momentu uzy-
skania gładkiej masy. Przez 8 do 12 godzin po wyla-
niu należy chronić jastrych przed przeciągami oraz 
nasłonecznieniem (fot. 19).
Układanie warstwy wykończeniowej można roz-
począć po uruchomieniu instalacji, sezonowa-
niu jastrychu i sprawdzeniu zawartości pozostałej  
w nim wilgoci. 

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z nowością 
systemową Roth Quick-Energy Tacker na: 
www.roth-polska.com.  

latacyjne poprzez zamocowanie do wierzchniej war-
stwy izolacji termicznej (fot. 10 i 11).
W miejscach, gdzie nie chcemy układać rur grzew-
czych (np. pod meblami w kuchni), należy również 
oddzielić dylatacją pole powierzchni rozgrzewanej  
i nierozgrzewanej.

Po trzecie – podłączenia 
Po podłączeniu rur do przewodu zasilającego i po-
wrotnego rozdzielacza obwodów grzewczych (fot. 12) 
oraz przed naniesieniem jastrychu, instalacja zosta-
je sprawdzona pod względem szczelności podczas 
próby ciśnieniowej.

Po czwarte – jastrych 
Podczas wylewania jastrychu rury grzewcze powin-
ny być wypełnione wodą i pozostawać pod ciśnie-
niem 0,3 MPa.

Min. grubość przykrycia rur jastrychem anhydryto-
wym w systemie QE wynosi 20 mm.
Na powierzchni przygotowanej pod jastrych należy 
wyznaczyć zakładaną jego grubość za pomocą po-
ziomicy i reperów (fot. 13 i 14). Komponenty mie-
szanki w pełni zautomatyzowanym procesie, poda-
wane są do mieszalnika zarobowego z zasobników 
mobilnych – silosów umieszczonych poza budynkiem. 
Wydajność technologiczna systemu wytwarzania ja-
strychu QE jest na poziomie 8 m3/h bez względu na 
wysokość kondygnacji, nawet do 30 piętra i utrud-
nień w dostępie do budynku na odległość 150 m. 
Podawanie gotowej masy jastrychowej odbywa się 
za pomocą pompy i węży (fot. 15, 16 i 17). W trak-
cie wypompowywania w danym pomieszczeniu, ja-
strych wylewany jest równomiernie do wcześniej 
ustalonych reperami wysokości.
Po zalaniu danego pomieszczenia należy odpo-
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15 16

17

18 19
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pływu kvs: dla zaworów przelotowych od DN 15 do 
DN 50 zakres od 0,25 do 63, dla zaworów 3-drogo-
wych od 0,63 do 63 m3/h. 
Ponadto należy wspomnieć o istotnych własno-
ściach zaworów tj.:
- korpus zaworów wykonano z mosiądzu odporne-
go na odcynkowanie, zwiększającego żywotność;
- gwint zewnętrzny zaworów pozwala na łatwiejszy 
montaż przewodów;
- istnieje możliwość wymiany grzyba zaworu na in-
stalacji, bez konieczności demontażu całego zaworu.

Nowe rozwiązania w napędzie zaworów
Jak już wspomniano wcześniej, ich konstrukcja po-
zwala na zastosowanie napędów z niskim momen-
tem obrotowym, przy zachowaniu wysokich para-
metrów pracy tj. ciśnienie nominalne PN25, ciśnienie 
różnicowe do 890 kPa.
Rozwiązanie konstrukcyjne siłowników pozwala na 
łatwy montaż jedną ręką, połączeniem typu „klik”, 
polegającym na zatrzaśnięciu siłownika na trzpieniu 
zaworu. Unikalna konstrukcja znacznie skraca czas 
montażu. Kompaktowa budowa siłownika i zaworu 

pozwala na montaż w ograniczonych przestrzeniach.
Elastyczny montaż elektryczny poprzez możliwość 
okablowania na wyjmowanej listwie zaciskowej.
Oferowane siłowniki z sygnałami sterującymi: 3-punk-
towe, ON/OFF oraz modulowane 0/2-10 V pozwalają 
na współpracę z różnymi regulatorami. W przypadku 
awarii systemu sterowania istnieje możliwość stero-
wania zaworu w trybie ręcznym.
Czytelny wskaźnik położenia, widoczny pod każdym 
kątem, przyspiesza i upraszcza proces uruchomie-
nia, co w znaczny sposób ułatwia pracę instalatora.
Siłownik można zamontować na zaworze w różnych 
kierunkach w zależności od potrzeby. Nie należy mon-
tować siłownika od spodu zaworu.  

  Czym szczególnym wyróżniają się
nowe zawory? 
- Dzięki parabolicznej wkładce zawór ma charakte-
rystykę stałoprocentową. W rezultacie tego otrzy-
mujemy liniową charakterystykę procesu wymiany 

ciepła, co znacznie poprawia efektywność regula-
cji temperatury. 
- Wkładka zaworu zintegrowana jest w całości z kulą, 
co przedłuża żywotność zaworu i powoduje brak 
konieczności jej serwisowania. Ponadto uszczel-
nienie gniazda z uszczelką typu o-ring pozwala na 
mniejszą powierzchnię uszczelnienia, co daje moż-
liwość zastosowania siłowników o mniejszym mo-
mencie obrotowym tj. 3 Nm (do DN32) i 10 Nm (dla 
DN40 i DN50).
- Jedną z kluczowych właściwości zaworów VBG jest 
ich szczelność, spełniająca najnowsze wymagania 
europejskich dyrektyw wymagań energetycznych 
EN12266-1. Zawory zostały sklasyfikowane w naj-
wyższej grupie A.
- Zawory serii VBG2 i VBG3 mogą poprawnie dzia-
łać w instalacjach o zwiększonym ciśnieniu różnico-
wym: dla zaworów przelotowych od 680 do 890 kPa,  
dla zaworów z funkcją mieszającą lub dzielącą od 
270 do 340 kPa.
- Dzięki laserowej technologii profilowania grzyba, za-
wory osiągają bardzo dokładną regulację i jakość wy-
konania w szerokim zakresie współczynników prze-

Firma Honeywell w swojej dotychczasowej ofercie ma dobrze rozpoznawalne na rynku polskim zawory obrotowe serii DR/ZR, 
które z napędem VMM stanowią jedno z najtrwalszych rozwiązań w instalacjach kotłowych z ciśnieniem nominalnym PN6. Tym 
razem, dla instalacji o większych wymaganiach ciśnienia nominalnego proponuje zawory regulacyjne obrotowe z grzybem 
kulowym PN25. Dzięki zróżnicowanej budowie korpusu zaworu tj. w wersji przelotowej, mieszającej lub dzielącej zawory serii 
VBG2/VBG3, mają zastosowanie w regulacji przepływu czynnika w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Regulacyjne zawory kulowe VBG2/VBG3  
z siłownikami obrotowymi MVN

Nowy produkt firmy Honeywell

MałgoRzata KeRntoPF-zalewSKa

Firma Honeywell przekonana 
o wysokiej jakości i niezawodności 
zaworów serii VBG2/VBG3 oraz 
siłowników MVN udziela na produkty 
te gwarancji na okres 5 lat.  
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ciepła ze sprężarką sterowaną przemiennikiem czę-
stotliwości jest niższy prąd rozruchu. Przy podobnej 
mocy sprężarek zastosowanie przemiennika umoż-
liwia obniżenie prądu rozruchu o ok. 70%. Jest to 
szczególnie istotne w miejscach, gdzie sieć energe-
tyczna ma określone limity. Mniejszy prąd rozruchu i 
łagodny start oznacza również mniejsze zużycie ele-
mentów mechanicznych, a co za tym idzie ich dłuż-
szą żywotność.

Między sprężarką a skraplaczem zastosowano dodat-
kowy „mały” wymiennik ciepła. Temperatura gazu  
w dodatkowym wymienniku za sprężarką wynosi 
często ponad 100°C i umożliwia wyjątkowo efektyw-
ne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. W okre-
sie zimowym za każdym razem kiedy pracuje pom-
pa na potrzeby ogrzewania, a w okresie letnim na 
potrzeby chłodzenia, może zostać podgrzana cie-
pła woda użytkowa. Obie te funkcje mogą być reali-
zowane jednocześnie. 

Ta technologia, zwana Technologią Gorącego Gazu 
(TGG), jest wykorzystywana przez pompę ciepła 
do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w tym sa-
mym czasie, gdy ogrzewany jest budynek, jedno-
cześnie zachowując wysoką efektywność (COP). 
Inna zastosowana technologia – TWS, zastosowa-
na w zasobnikach pomp ciepła, pozwala na uzyska-
nie dużych ilości ciepłej wody użytkowej w krótkim 
czasie. Zasobnik ciepłej wody, wykonany w techno-
logii TWS jest znacznie bardziej wydajny niż trady-
cyjny zasobnik.

Inteligentne sterowanie

Podstawowym elementem odpowiedzialnym za po-
ziom zużycia energii i pracę pompy jest sterownik.  
W pompie DHP-H Varius Pro+ zastosowano nowy 
sterownik wraz z kolorowym i dotykowym wyświe-
tlaczem, w którym infografika, ikony i menu są pro-
ste, przejrzyste i intuicyjne.

Zaawansowany sterownik umożliwia podgląd i re-
alizowanie takich funkcji, jak:
• sterowanie elektronicznego zaworu rozprężnego 
odbywa się bezpośrednio z poziomu sterownika 
pompy ciepła – maksymalizacja efektywności przez 
pełną wymianę danych między układem grzewczym  
a układem chłodniczym;
• inteligentny i adaptacyjny system rozpoznawania 
pory roku – eliminacja przypadkowych przełączeń 
z trybu letniego na zimowy (również z zimowego na 
letni) na podstawie nietypowych i krótkich tempe-
ratur dla danego okresu;
• pełen podgląd temperatury układu chłodniczego, 
co umożliwia szybką diagnostykę;
• konfiguracja krzywej grzewczej dla siedmiu punk-
tów pracy, co umożliwia jeszcze lepsze dopasowa-
nie pracy pompy ciepła do potrzeb budynku. Taka 
konfiguracja krzywej grzewczej jest również dostęp-
na dla obiegów podrzędnych;
• sterowanie zewnętrznym źródłem szczytowym ta-
kim, jak: kocioł olejowy lub gazowy czy podgrzewacz 
elektryczny;
• możliwość podłączenia pompy do Internetu i zdal-
ne monitorowanie;
• połączenie z innymi systemami sterowania (tzw. 
Buliding Management System) za pomocą protoko-
łu komunikacyjnego Modbus;
• pomiar energii elektrycznej zużytej przez pompę

Pompa ciepła Danfoss DHP-H Varius PRO+ jest rozwią-
zaniem systemowym, które spełnia wszystkie wyma-
gania w zakresie ogrzewania, chłodzenia, ogrzewania 
basenu, a także w połączeniu z dodatkowymi źródła-
mi ciepła. Pompa może być kontrolowana i monitoro-
wana zdalnie za pomocą systemu Danfoss Link.  

  W układzie chłodniczym nowej pompy DHP-H  
Varius Pro+ zastosowano najnowszą sprężarkę spi-
ralną o płynnej, zmiennej wydajności, uzyskując 
możliwość ciągłej regulacji w zakresie 15-117 Hz. 
Pompa ciepła ze sprężarką sterowaną przemien-
nikiem częstotliwości ma dwie zasadnicze zalety: 
w sposób płynny dostosowuje produkcję ciepła do 
bieżącego zapotrzebowania, co daje pełen kom-
fort cieplny przy niższym zużyciu energii. Ponad-
to umożliwia zrezygnowanie ze źródła szczytowego 
oraz buforów ciepła, co zmniejsza koszty inwestycyj-
ne i upraszcza instalację. Dodatkowym atutem pomp 

Danfoss przedstawia jedną z najbardziej 
efektywnych pomp ciepła na świecie – 
gruntową pompę ciepła DHP-H Varius 
PRO+ o mocy 5-17 kW i współczynniku 
SCOP wynoszącym 5,45. Częścią 
tajemnicy tej pompy jest nowo 
opracowana sprężarka sterowana 
przez falownik, która dostosowuje 
swoją moc w zależności od aktualnego 
zapotrzebowania na ciepło.

Nowa gruntowa 
pompa ciepła  
DHP-H Varius PRO+

Rozwiązania Danfoss dla małych obiektów

Ulotka DHP-H 
Varius PRO+  

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://heating.consumers.danfoss.pl/PCMPDF/VDJSC249_DHP-H_Varius_lores.pdf
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  Przy realizacji obiektu specjalistyczna firma wy-
konawcza zastosowała mieszkaniowe węzły cieplne 
TacoTherm Dual Piko firmy Taconova.
Usytuowana w piwnicy rozdzielnia ciepła dla  
28 mieszkań rozprowadza medium tylko trzema 
ciągami. Rozgałęzienia w studzienkach instalacyj-
nych poszczególnych części budynku obejmują każ-
dorazowo dopływ i odpływ wody grzewczej oraz 
ciąg zimnej wody pitnej do węzłów znajdujących się  
w mieszkaniach. Węzły zawierają kompletne wypo-
sażenie instalacyjne do dystrybucji ciepła grzewcze-
go oraz decentralnego, higienicznego podgrzewania 
wody pitnej. W budynku w stanie surowym miesz-
kaniowe węzły cieplne nie przeszkadzają w dalszych 
pracach, gdyż moduły instalacyjne w standardo-
wych szafkach instalacyjnych o głębokości zaledwie  

110 mm ukryto w ściankach działowych suchej za-
budowy o grubości 120 mm. 

Decentralna , a więc uproszczona 
instalacja

Living East to przykład obiektu zasilanego z sieci 
ciepłowniczej miasta Erlangen, dostarczającej moc 
cieplną 130 kW. W celu optymalizacji poboru ciepła 
i pokrycia obciążeń szczytowych w węźle ciepłow-
niczym przewidziano zainstalowanie zbiornika bufo-
rowego o pojemności 1000 litrów. Zarówno obwody 
grzewcze, jak i przygotowania wody ciepłej są zasila-
ne temperaturą na dopływie 70°C, natomiast układ 

grzewczy został zaprojektowany do temperatury sys-
temowej 70/55°C. W każdym węźle regulacja tempe-
ratury do poziomu systemowego, odpowiedniego 
dla ogrzewania podłogowego odbywa się za pomo-
cą 3-drogowego zaworu mieszającego. W związku  
z tym do podłączenia się do węzłów mieszkanio-
wych są potrzebne tylko trzy ciągi, co wymaga 
mniej miejsca w studzienkach instalacyjnych. Ze-
spół systemowy w poszczególnych mieszkaniach 
jest umieszczony w zabudowanej szafce rozdzielczej  
o głębokości 110 mm. 
Na tym, że do pomiaru zużycia wody pitnej nie jest 
potrzebny licznik w zabudowie podtynkowej, zysku-
je nie tylko estetyka obiektu. W węzłach mieszkanio-

Węzły cieplne TacoTherm Dual Piko firmy Taconova pozwalają zdecydowanie 
uprościć projekt oraz montaż. Z punktu widzenia inwestora lub administratora 
budynku główną zaletą są niskie koszty eksploatacji. Mieszkańcy również odnoszą 
dzięki omawianej technice systemowej konkretne korzyści w postaci komfortu 
dostosowania ciepłej wody do aktualnego zapotrzebowania z możliwością 
indywidualnej regulacji zasilania ciepłem. Doskonałym przykładem tego typu 
rozwiązania jest nowy budynek Living East w miejscowości Erlangen, w którym 
znajduje się 28 mieszkań o powierzchni od 30 do 134 m². Poszczególne lokale są 
zasilane przez kompaktowy węzeł ciepła i świeżej wody ciepłej.

Kompaktowe węzły cieplne 
Taconova w Living East

Obiekt mieszkalny w Niemczech z decentralnym  
zasilaniem w ciepło i świeżą wodę

Mieszkaniowe węzły cieplne zabudowane w 28 mieszkaniach nowo budowanego obiektu Living East  
w Erlangen zapewniają odpowiednie do potrzeb dostarczanie ciepła oraz podgrzewania wody użytkowej

Zainstalowane w obiekcie Living East mieszkaniowe węzły 
cieplne składają się z obiegowego modułu grzewczego 
(u dołu) oraz modułu świeżej wody ciepłej (u góry)

http://www.instalreporter.pl
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wych zintegrowano armaturę odcinającą i służącą do 
pomiaru zużycia ciepła grzewczego oraz wody pit-
nej. W przewidzianych do tego celu modułach zabu-
dowy mogą być stosowane typowe liczniki wody cie-
płej i zimnej. Dalszym uproszczeniem dla administracji 
budynków jest brak konieczności stosowania liczni-
ków wody ciepłej. Dzięki decentralnemu podgrzewa-
niu wody pitnej wystarczy pomiar ilości zużytej wody 
zimnej, gdyż ciepło grzewcze zużywane do podgrze-
wu wody pitnej jest rejestrowane przez licznik ciepła.

Uproszczone projektowanie zasilania 
w ciepłą wodę

Decentralny system przygotowania c.w.u. minima-
lizuje czynniki ryzyka w zakresie higieny wody pit-
nej, co jest istotne z punktu widzenia zarówno pro-
jektanta i wykonawcy, jak i operatora instalacji.  

W przypadku tej wielkości obiektów centralne zasi-
lanie w wodę ciepłą z cyrkulacją generuje znaczne 
koszty, zwłaszcza dla długich i silnie rozgałęzionych 
tras przewodów. Praktyka pokazuje natomiast, że 
zbędne stają się wielokrotne regulacje dodatkowe 
w celu uzyskania stabilnych wartości zadanej tem-
peratury. W przypadku decentralnego przepływo-
wego podgrzewu wody pitnej eliminowane jest po-
nadto kryterium niezbędnych działań według DVGW  
W 551, gdyż nie występuje tu podgrzewanie wody 
użytkowej w zbiorniku.

Komfortowe zasilanie w ciepło 
i ciepłą wodę

Podgrzewanie wody użytkowej w systemie prze-
pływowym odbywa się bezpośrednio na przyłączu 
czerpalnym, zatem podgrzewana jest tylko pobie-

rana ilość o żądanej temperaturze. W ten sposób 
zapewniamy zarówno skuteczną ochronę przed  
Legionellą, jak i przed oparzeniem. Regulator różni-
cy ciśnień stosowany w węzłach TacoTherm Dual po 
stronie grzewczej zapewnia stałą temperaturę po-
bieranej wody ciepłej także przy wahaniach ciśnie-
nia w rozdzielni grzewczej. Dla indywidualnego za-
silania w ciepłą wodę w każdym mieszkaniu istnieje 
możliwość dostosowania temperatury do wymagań 
użytkownika. 
Warto również wspomnieć, że przepływowe podgrze-
wanie wody dla celów grzewczych zapewnia ciepło 
także w okresach przejściowych między porami roku. 
Ta cecha zdecydowanie wpływa na komfort miesz-
kania, gdyż w znacznej części domów wielorodzin-
nych ogrzewanie w okresach małego obciążenia jest 
ze względów oszczędnościowych często wyłączane.
Fot. Taconova  

Podłączenie głównych przewodów grzewczych kondygnacji, dopływowych  
i odpływowych (po lewej) oraz zimnej wody pitnej (po prawej) odbywa się od 
dołu do przygotowanych przejściówek przyłączowych

Mieszkaniowe węzły cieplne oznaczają zainstalowanie w jednostce mieszkaniowej 
wszystkich elementów regulacji i armatury odcinającej, jak również liczników 
ciepła i wody w centralnym punkcie kompaktowej jednostki systemowej

Nowa strona 
internetowa SESEC

Europejskie organizacje normalizacyjne – CEN, CENE-
LEC i ETSI ogłosiły uruchomienie nowej strony interne-
towej dla III etapu projektu SESEC (Seconded European 
Standardization Expert in China). Strona www.sesec.
eu ma być wiarygodnym źródłem informacji dotyczą-
cych europejskiego i chińskiego systemu normaliza-
cyjnego. Ma służyć europejskim firmom, które chcą 
nawiązać współpracę w Chinach (i vice versa). Pro-
jekt SESEC jest finansowany i realizowany przez CEN, 
CENELEC i ETSI, a także Komisję Europejską oraz Eu-
ropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Europe-
an Free Trade Association – EFTA). Rozpoczęty w 2006 
roku wspiera dialog między europejskimi organiza-
cjami normalizacyjnymi a chińską krajową jednost-
ką normalizacyjną (SAC – Standardization Administra-
tion of the People’s Republic of China). Ma on sprzyjać 
współpracy między interesariuszami z Europy i Chin 
oraz zachęcać do wprowadzania Norm Międzynaro-
dowych do powszechnego stosowania.
Głównymi obszarami zainteresowania w ramach SE-
SEC są m.in.: Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things), 
komunikacja M2M (machine to machine), sieci i usługi 
komunikacyjne, cyberbezpieczeństwo, smart cities, 
bezpieczeństwo produktów, urządzenia medyczne, 
zarządzanie energią i ochrona środowiska.
Strona internetowa SESEC ma zawierać ogólne in-
formacje o chińskim i europejskim systemie norma-
lizacyjnym. Ma także umożliwić użytkownikom śle-
dzenie działalności ekspertów, dostęp do projektów, 
newsletterów, raportów i prezentacji. Strona SESEC 
będzie dostępna na każdym urządzeniu, a dzięki ka-
nałom RSS możliwe będzie powiadamianie użytkow-
nika o publikowaniu interesujących go treści.  
Dowiedz się więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.sesec.eu/sesec/
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  Statystyki wskazują na fakt, że w zamkniętych 
pomieszczeniach przebywamy przez około 80% na-
szego życia. Wobec tego wpływ jakości powietrza 
wewnętrznego na zdrowie i samopoczucie jest zde-
cydowanie znaczący.
Pomimo rosnącej świadomości przyszłych posia-
daczy własnego lokum mieszkalnego, zastosowa-
nie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest 
często jeszcze uznawane w Polsce za zbędne i nie-
uzasadnione zwiększenie kosztów inwestycji. Moty-
wem do zastosowania rekuperatora w domu jedno-
rodzinnym jest raczej oczekiwanie obniżenia kosztów 
ogrzewania, a rzadziej – chęć poprawy komfortu  
i aspekt zdrowotny. Z kolei użytkownicy systemów 
wentylacji w domach mieszkalnych zdecydowanie 

bardziej doceniają wysoki poziom komfortu i jako-
ści życia w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Wśród zalet takiego rozwiązania wymieniają m.in. 
dobre samopoczucie (mając szczególnie porówna-
nie dla pobytu w źle wentylowanych pomieszcze-
niach), skuteczne usuwanie wilgoci i zapachów, czy 
też możliwość zamykania okien (bezpieczeństwo, 
ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniami z ze-
wnątrz, a także …owadami).

Wpływ intensywności wentylacji 
pomieszczenia na jakość powietrza

W pomieszczeniach mieszkalnych o typowej kubaturze, 
jeśli nie ma dopływu świeżego powietrza, zmiana jakości 

Udział nowo budowanych budynków mieszkalnych z wentylacją mechaniczną 
z odzyskiem ciepła można szacować w Polsce na około 10%, podczas gdy 

w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie, stanowi on kilkadziesiąt procent. Należy się jednak spodziewać wzrostu 
rynku krajowego dla tego segmentu produktów, czego powodem będzie zaostrzanie wymagań dla standardów energetycznych 
budynków. Spełnienie kryteriów technicznych dla budynków niskoenergetycznych, a tym bardziej pasywnych nie jest możliwe 
bez zastosowania kontrolowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jak skutecznie wentylować domy,  
czyli „zdrowe” parametry powietrza

Mechaniczna… z odzyskiem ciepła – jedynie słuszna wentylacja 

aRtyKuł Pochodzi z PoRtalu eKo-blog FiRMy Vaillant
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Godzina 

wentylacja mechaniczna 

wentylacja naturalna 

Wskaźnik Pettenkofera 

Graniczne stężenie CO2 
(wg DIN 1946) 

początek wietrzenia 
 (otwarcie okna) 

Stężenie dwutlenku węgla CO2 w powietrzu jest podstawowym prostym w ocenie wskaźnikiem jakości 
powietrza. W zamkniętym pomieszczeniu z ograniczoną wentylacją, poziom stężenia CO2 może szybko 
przekroczyć korzystny poziom 1000 ppm. Maksymalny poziom stężenia CO2 w sypialni może sięgać 
nawet 3000-4000 ppm, co nie tylko będzie odczuwalne jako dyskomfort, ale będzie oddziaływać na 
zdrowie człowieka. Przy braku wentylacji mechanicznej ważne jest wietrzenie sypialni wieczorem, a także 
zapewnienie przynajmniej mikrowentylacji przez np. rozszczelnienie okien (źródło: HEA Fachverband für 
Energie-Marketing und –Anwendung e.V. beim VDEW)

Wentylacja mechaniczna 
z rekuperacją ciepła  
– 10 korzyści

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://www.eko-blog.pl/2013/04/wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-ciepla-opinie-uzytkownika-10-korzysci-z-zastosowania/
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powietrza. Taka ilość wynika jedynie ze względów 
higienicznych i dla dodatkowych potrzeb wynikają-
cych np. z pracy urządzeń gazowych, należy przewi-
dzieć dodatkową ilość świeżego powietrza. 
 Tak zwana liczba wymian powietrza w kubaturze po-
mieszczenia mieszkalnego powinna wynosić od 0,3 
do 0,7 razy na godzinę (h-1). W rzeczywistości liczba 
ta przy wentylacji naturalnej pomieszczeń przeważ-
nie różni się od zalecanych warunków. 
Przy zamkniętych szczelnych oknach, ilość świeżego 

powietrza spada do minimum (poniżej 0,1 h-1). Z ko-
lei przy otwieranych oknach, napływ powietrza jest 
kontrolowanym w małym stopniu i liczba wymian 
może wynosić nawet kilkadziesiąt razy na godzinę.

Wymagana ilość powietrza 
wentylacyjnego ze względu 
na usuwanie wilgoci

Wentylacja mechaniczna może w sposób kontrolo-
wany wpływać na ilość świeżego powietrza wenty-
lującego budynek. W tym celu można stosować do-
datkowe czujniki – zawartości CO2, a także wilgoci 
w powietrzu wewnętrznym. Ilość powietrza wenty-
lacyjnego w pomieszczeniach z wentylacją grawita-
cyjną jest ściśle zależna od chwilowych warunków 
(pogoda, ciąg wentylacyjny, szczelność i otwarcie 

powietrza następuje w krótkim czasie. Jednym z najbar-
dziej newralgicznych pomieszczeń jest sypialnia, gdzie 
czas przebywania ludzi statystycznie jest najdłuższy. 

Już 2 godziny po wietrzeniu pomieszczenia, poziom 
stężenia CO2 może przekroczyć 1000 ppm, a po kolej-
nych 2 godzinach – nawet 1500 ppm. Już w XIX wieku 
uważano (Pettenkofer), że stężenie CO2 równe 1000 

ppm stanowi wartość graniczną ze względów higie-
nicznych. Stężenie CO2 w powietrzu pomiędzy 1000, 
a 1500 ppm jest już wyraźnie odczuwalne jako dys-
komfort, a objawami może być brak koncentracji, 
osłabienie i ból głowy. Wyższe i dłużej występujące 
stężenia CO2 w powietrzu mogą z kolei powodować 
poważniejsze schorzenia układu oddechowego, czy 
krążenia. Rzadko kiedy jednak wiąże się je z długo-
trwałym oddziaływaniem niekorzystnych warunków 
wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.

Wymagania dla wentylacji pomieszczeń 
mieszkalnych

W ciągu jednego dnia, 4-osobowa rodzina powinna 
mieć do dyspozycji od 2000 do 3000 m3 świeżego 

15÷50 
dm3/h 

02 

2.000÷3.000 
dm3/dzień 

  Ustawienie okien, drzwi i rolet Liczba wymian  
powietrza (h-1) 

  Okna i drzwi zamknięte 0,0 ÷ 0,5 
  Okna uchylone, rolety zamknięte 0,3 ÷ 1,5 
  Okna uchylone, rolety otwarte lub brak rolet 0,8 ÷ 4,0 
  Okna w pozycji półotwartej 5 ÷ 10 
  Okna całkowicie otwarte 9 ÷ 15 
  Okna naprzeciwległe całkowicie otwarte (przeciąg) ok. 40 

Tabela   Przykładowe zmierzone liczby wymian powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych w zależności 
od sposobu wentylowania (źródło: „Lüftung im Wohngebäde”, IWU, Hessische Energiesparaktion)

 I      II     III     IV    V     VI     VII   VII    IX    X     XI    XII 

Wymagane wietrzenie dla 
zapewnienia usuwania wilgoci 

Wymagane wietrzenie dla 
zapewnienia usuwania CO2 

Rzeczywista ilość powietrza 
wentylującego pomieszczenie 
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Ilość powietrza wentylacyjnego w przykładowym pomieszczeniu mieszkalnym – rzeczywista zmierzona 
oraz wymagana ze względu na usuwanie wilgoci i dwutlenku węgla (źródło: „Lüftung im Wohngebäde”, 
IWU, Hessische Energiesparaktion)

Podstawowym wskaźnikiem jako-
ści powietrza jest stężenie dwutlen-
ku węgla CO2, które w powietrzu 
zewnętrznym wynosi przeciętnie 
300÷400 ppm, a w pomieszczeniach 
zamkniętych może przekraczać… 
4000 ppm (0,4 %) wskutek wydy-
chania CO2 przez człowieka.

W zależności od aktywności fizycz-
nej, organizm ludzki potrzebuje od 
15 do 50 litrów tlenu w ciągu godzi-
ny. Przy ciężkich pracach, zapotrze-
bowanie tlenu może sięgać 130 li-
trów na godzinę. Teoretycznie  
w pomieszczeniu o powierzchni  
20 m2, znajduje się aż 20 000 litrów 
tlenu, ale dla człowieka minimalna 
zawartość tlenu w powietrzu nie po-
winna spadać poniżej 19,5÷20,0%. 

Wentylacja pomieszczeń 
mieszkalnych ze 
względu na konieczność 
usuwania wilgoci

Przejdź
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Jednym z powodów wzro- 
stu zapotrzebowania cie-
pła i tym samym wzro-
stu kosztów ogrzewania 
budynku jest zwiększo-
na wilgotność powietrza 
wewnętrznego. Wynika 
to nie tylko z większej 
przewodności cieplnej 
„zawilgoconych” prze-
gród, ale także z koniecz-
ności doprowadzenia 
większej ilości ciepła dla podgrzewania powietrza  
o większej zawartości wilgoci.

Wentylacja pomieszczeń, a dodatkowe 
zużycie paliwa w okresie grzewczym

Powietrze zewnętrzne wymagane dla wentylacji po-
mieszczeń, napływając do budynku, obniża tempe-
raturę wewnętrzną. System grzewczy musi pokryć 
dodatkowe potrzeby cieplne. Przykładowo dla domu  
o powierzchni 140 m2, może to oznaczać zużycie od 

400 do 800 m3 gazu ziemnego w okresie grzewczym 
(w zależności od liczby wymian powietrza). Wenty-
lacja mechaniczna z odzyskiem ciepła z powietrza 
usuwanego zdecydowanie redukuje straty cieplne. 
Dodatkowo niezbędne jest stosowanie kotłów z za-
mkniętą komorą spalania, dla pracy niezależnej od 
powietrza wewnętrznego w budynku.  

okien, itd.). Zdolność do wentylowania budynku 
obniża się w okresie letnim, przy wysokiej tempe-
raturze zewnętrznej. Jednocześnie wymagania dla 
wentylowania w tym okresie roku wzrastają z uwa-
gi na zwiększoną zawartość wilgoci w powietrzu ze-
wnętrznym. W okresie zimowym, gdy naturalne siły 
grawitacji mogą zwiększać intensywność wentylo-
wania budynku, ilość świeżego powietrza może być 
zbyt duża, prowadząc do wzrostu zapotrzebowania 
ciepła pomieszczeń.

Wentylacja budynku, a koszty 
ogrzewania

Wpływ wentylacji pomieszczeń na koszty ogrzewania 
jest bardziej złożony, ponieważ nie zależy jedynie od 

ilości świeżego powietrza napływającego do wnętrza 
budynku, które należy następnie podgrzać. Wbrew 
opinii, że „ściany budynku powinny oddychać” oka-
zuje się, że bezpośrednio przez nie przenika jedynie 
ok. 3% wilgoci z powietrza wewnętrznego. Niemal 
cała wilgoć usuwana jest wraz z powietrzem wen-
tylacyjnym, stąd też szczególna rola prawidłowego 
wietrzenia budynku.
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Powietrze „wilgotne” wymaga doprowadzenia większej ilości ciepła w celu podgrzania, w porównaniu 
do powietrza „suchego”. Przykładowo dla pomieszczenia o kubaturze 50 m3, aby podnieść o 1oC 
temperaturę powietrza (bez uwzględniania strat ciepła przez przegrody) należy dostarczyć 2.201 kJ 
ciepła, gdy wilgotność względna wynosi 40%. Gdy wilgotność jest wyższa – na poziomie 60%, to potrzeby 
ciepła są większe aż o 21% (2.677 kJ)
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Szacunkowe zużycie ciepła dla podgrzewania powietrza wentylacyjnego  
w domu o powierzchni 140 m2 i mieszkania 75 m2. Rozwiązaniem problemu jest 
stosowanie kotłów z zamkniętą komorą spalania, co stanowi obecny standard 
po wejściu w życie dyrektywy o efektywności energetycznej  
(źródło: Lüftung im Wohngebäde”, IWU, Hessische Energiesparaktion)

Oferta rekuperatorów jest już dostępna nie tylko tradycyjnie dla domów 
jednorodzinnych, ale także dla mieszkań, czy apartamentów. Centrala 
wentylacyjna Vaillant recoVAIR VAR 150/4 ma niski zakres wydajności 
40÷150 m3/h przy zachowaniu ciśnienia dyspozycyjnego jak dla 
większych central, dla zapewnienia przepływu powietrza w przewodach 
o mniejszych średnicach. Niska wysokość 25 cm urządzenia pozwala na 
zabudowę w stropie podwieszonym lub innej wolnej przestrzeni

Rekuperator  
do mieszkania

Przejdź
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Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1253/2014 w ramach projektu ENTR Lot6 z dniem 1 stycznia 2016 roku 
wszystkie urządzenia uwzględnione będą musiały spełniać określone w nim minimalne wymagania dla budownictwa 
mieszkalnego. Firma Harmann już ma w ofercie centrale serii SALVA oraz RLI/RLE, które spełniają wszystkie wymagania 
energetyczne stawiane systemom wentylacyjnym budynków na nadchodzący rok.

Centrale wentylacyjne Harmann 
Zgodne z nowymi wymaganiami Ekoprojektu

MaRiuSz RaJKowSKi
SALVA S

SALVA H

Propozycja schematycznego przedstawienia budowy i funkcji central Harmann

  Dodatkowo dostępne centrale wentylacyjne 
Harmann, zarówno te z wymiennikiem krzyżowym, 
jak i wymiennikiem obrotowym zostały wyposażo-
ne w funkcje automatyki takie, jak: zintegrowane 
wyjście ModBus, sterowanie wydajnością poprzez 
zewnętrzne czujniki jakości powietrza (CO2, wilgot-
ność) oraz poprzez czujnik różnicy ciśnienia, regula-
cję CAV z uwzględnieniem gęstości powietrza i inne.

SALVA – uniwersalne rozwiązanie

Centrale serii SALVA charakteryzują się przede wszyst-
kim kompaktową budową oraz bogatym wyposa-
żeniem standardowym. W ofercie znajdują się mo-
dele w wersji z poziomym wyrzutem (H) powietrza, 
pionowym (V) oraz z poziomym wyrzutem powietrza  
w wersji podwieszanej (S). Modele SALVA stanowią rozbu-

Zintegrowana nagrzewnica Kontrola wydatku

Filtry

ZintegrowanyJETTEC EC

wodna lub 
elektryczna

Kontrola wydajności 
w zależności od 
zainstalowanych 
czujników jakości 
powietrza  
(CO2, wilgotność)

Energooszczędne 
wentylatory z wirnikiem 
diagonalnym i silnikami 
komutowanymi 
elektronicznie EC

Możliwość rozbudowy 
o funkcję utrzymania 
stałego przepływu

Wymiennik przeciwprądowy

* centrale SALVA
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przez cały rok, nawet przy bardzo niskiej temperatu-
rze w zimie. W lecie, gdy odzysk ciepła nie jest pożąda-
ny, centrale RLI/RLE wyposażone są w automatyczny 
by-pass, a podczas chłodnych, letnich nocy wykorzy-
stują zjawisko swobodnego chłodzenia (free cooling).
Podstawowym elementem urządzenia jest nowo-
czesny wymiennik obrotowy, który ma wbudowany 
regulator obrotów, przez co charakteryzuje się stałą 
średnią sprawnością na poziomie 80% przy 50-60% 
odzysku wilgoci z powietrza. Nadciśnienie, jakie za-
pewnia wentylator nawiewny dodatkowo minimalizu-
je możliwość transferu zanieczyszczeń czy zapachów 
pochodzących ze strumienia powietrza wyciąganego.
Odrębne rozwiązanie stanowią innowacyjne centrale serii 
RLE, gdzie wentylatory JETTEC dostarczane są jako osobne 
urządzenia do zabudowy w sieci przewodów wentylacyj-
nych. Takie rozwiązanie stwarza projektantowi możliwość 
do znacznego ograniczenia wymaganego miejsca pod 
lokalizację centrali jeszcze na etapie koncepcji projektu. 
Cechy central serii RLI/RLE:
– nowy układ sterowania umożliwiający sterowanie 
wydajnością centrali poprzez czujniki CO2, wilgotno-
ści lub poprzez czujnik różnicy ciśnienia (możliwość 
rozbudowy o „Constant flow”),
– urządzenie zintegrowane pod system ModBus,
– regulacja CAV również z uwzględnieniem gęsto-
ści powietrza,
– stała, wysoka sprawność odzysku ciepła nawet  
w okresie zimowym na poziomie 80%,
– wydajność do 12 000 m3/h,
– odzysk wilgoci do 60% dzięki wymiennikowi rege-
neracyjnemu,

– brak potrzeby stosowania zabezpieczenia przeciw-
zamrożeniowego czy odprowadzania kondensatu,
– wersja RLE z kanałową zabudową wentylatorów,
– dostępne typy silników EC oraz FC.

Co jeszcze wyróżnia centrale Harmann?

Konstrukcja, sterowanie, jakość
Wszystkie modele serii SALVA (S, H, V) oraz RLI/RLE są 
w pełni zgodne z wymaganiami projektu ENTR Lot6. 
Oznacza to, że wszystkie projekty prowadzone w 2015 
roku będą mogły być realizowane w kolejnych latach 
bez obawy o zgodność z aktualnymi wymaganiami Ko-
misji Europejskiej.
Parametry konstrukcyjne central Harmann są również 
zgodne z normą PN-EN 1886. Obudowa bezszkieleto-
wa pozwoliła zminimalizować zjawisko powstawania 
mostków cieplnych. Straty ciepła przez obudowę ogra-
niczono dzięki zaizolowaniu urządzenia warstwą weł-
ny mineralnej 30, 40 lub 50 mm. Dzięki temu centrale 
SALVA oraz RLI/RLE wyróżniają się wysokimi wskaź-
nikami szczelności (L3) oraz izolacji obudowy (T2).
Osiągnięcie wymaganych parametrów temperaturo-
wych w pomieszczeniach umożliwiają nagrzewnice 
wtórne w wersji elektrycznej lub wodnej. Zlokalizowa-
ne na czerpni filtry EU5 oraz na nawiewie klasy EU7 za-
pewniają bardzo dobrą absorpcję zanieczyszczeń pod-
czas filtracji powietrza dostarczanego do pomieszczeń. 
Dodatkowo filtry wykonane są z odpornego na wilgoć 
polipropylenu o właściwościach bakteriobójczych.

Wysoka sprawność odzysku ciepła
W centralach SALVA zastosowano wydajny wy-
miennik krzyżowy, przeciwprądowy, wykonany  
z aluminium. Konstrukcja wymiennika umożliwia 
85% odzysk ciepła. Centrale RLI/RLE wyposażono  
w wymienniki obrotowe wykonane z aluminium. Zale-
tą tego typu wymiennika jest wysoka sprawność od-
zysku ciepła sięgająca 80% nawet przy dużych różni-
cach temperatury pomiędzy powietrzem zewnętrznym 
a środowiskiem w pomieszczeniach. Właściwości re-
generacyjne wymiennika dodatkowo umożliwiają od-
zysk wilgoci z powietrza na poziomie 60%.  

dowane rozwiązanie znajdujące zastosowanie w niemal 
wszystkich instalacjach wymagających odzysku ciepła. 
Małe gabaryty i łatwy dostęp serwisowy do wszystkich 
elementów urządzenia umożliwiają podwieszenie cen-
trali pod sufitem, montaż na dachu lub lokalizację w spe-
cjalnie przeznaczonej do tego przestrzeni. Nowe funkcje 
automatyki dodatkowo poszerzyły zalety tych urządzeń. 
Sterowanie systemem wentylacyjnym z poziomu ukła-
dów zarządzania budynkiem zaczyna być standardem  
w dobie dzisiejszych rozwiązań, dlatego Harmann wprowa-
dził w centralach integrację z systemem BMS w zestawie.
Cechy central SALVA:
– nowy układ sterowania umożliwiający sterowanie wydaj-
nością centrali poprzez czujniki: CO2, wilgotności, czujnik 
różnicy ciśnienia (możliwość rozbudowy o „Constant flow”),
– regulacja CAV z uwzględnieniem gęstości powietrza,
– urządzenie zintegrowane pod system ModBus,
– aluminiowy wymiennik krzyżowy o sprawności do 85%,
– energooszczędne wentylatory JETTEC z silnikami EC,
– kompaktowa obudowa zaizolowana termicznie,
– automatyczny by-pass oraz system przeciwzam-
rożeniowy,
– zintegrowana automatyka wraz z panelem sterującym.

SALVA S – ultrapłaska konstrukcja wyposażona  
w przeciwprądowy wymiennik krzyżowy. Umożliwia 
montaż w konstrukcji sufitów podwieszanych. Nawet 
w przypadku modernizacji budynku można wkom-
ponować urządzenie w instalację w prosty sposób.

SALVA H – po zastosowaniu odpowiedniej osłony, 
możliwy montaż centrali na zewnątrz np. na dachu 
budynku. Osłona deszczowa oraz osłona wyłączni-
ka, dostępne są jako akcesoria dodatkowe. Podwój-
ne drzwi serwisowe umożliwiają swobodny dostęp 
do wszystkich podstawowych elementów centrali.

SALVA V – kompaktowa budowa predestynuje urządze-
nie do zastosowania w apartamentowcach, biurach czy 
przedszkolaach. Wersja V ma króćce wyprowadzone piono-
wo do góry, co zabudowy pomaga ograniczyć przestrzeń.

RLI/RLE wysoka sprawność przez cały rok

Seria central Harmann z obrotowym wymiennikiem 
obejmuje dwa podtypy:
– RLI o zwartej konstrukcji i wbudowanych wentylatorach,
– RLE – wentylatory dostarczane są osobno do zabudo- 
wy kanałowej.
Obie serie wykorzystują znane rozwiązania wyso-
ko sprawnych, diagonalnych wentylatorów typu  
JETTEC. Dostępne modele przewidują wersje z komu-
towanymi elektronicznie silnikami EC oraz wersje FC, 
w których regulacja prędkości obrotowej odbywa 
się za pomocą wbudowanych falowników. Produkty  
z tej serii mają w standardzie wbudowaną nagrzewni-
cę wodną oraz dodatkowo chłodnicę wodną lub fre-
onową. Centrale RLI/RLE znajdują zastosowanie, gdy 
wymagana jest wysoka sprawność odzysku ciepła 

RLIRLESALVA V
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  Jakie dolne źródło 

Firma stosuje tylko najwyższej klasy podzespoły: 
sprężarki Copeland, wymienniki Alfa Laval, elektro-
niczne zawory rozprężne Carel oraz automatykę i re-
gulatory Siemens. W ofercie CTA są gruntowe pom-
py ciepła Optiheat typu solanka/woda i woda/woda 
oraz pompy ciepła typu powietrze/woda – Aeroheat.  
Gruntowe pompy ciepła są jednymi z najciszej pra-
cujących. Ich poziom hałasu w odległości 1 m zaczy-
na się od 24 dB(A). Wszystkie mają klasę efektywno-
ści energetycznej A++. Mogą być sterowane zdalnie 
przez Internet lub telefon komórkowy. Mają automa-
tykę umożliwiającą w standardzie obsługę układu 
chłodzenia pasywnego i dwóch obiegów grzewczych, 

jednego z mieszaczem i jednego bez mieszacza. Mają 
możliwość rozbudowy o trzy dodatkowe moduły dla 
trzech obwodów z mieszaczami.  

Model All-in-One

Szczególną uwagę warto zwrócić na model All-in-One.  
Wyróżniamy tu 6 typów o zakresie mocy od 5 do 18 kW  
(S0/W35). Temperatura zasilania systemu grzew-
czego wynosi do 65oC. Pompy ciepła All-in-One 
mają wbudowane elektroniczne pompy obiegowe  
Biral i naczynia przeponowe dolnego i górnego źró-
dła. Pracą pompy górnego źródła steruje moduł 
PWM, wydajność pompy dolnego źródła może być 
korygowana przez instalatora. Wbudowany mier-

Firma CTA specjalizuje się w produkcji pomp ciepła od ponad 30 lat. O jakości tych 
urządzeń świadczy fakt, że wciąż pracują modele wyprodukowane na początku. 
Obecnie wysoką jakość zapewniają normy ISO 9001, ISO 14001 oraz certyfikat EHPA. 
Ponadto wszystkie pompy ciepła opuszczające fabrykę są sprawdzane we własnym 
centrum testowym w warunkach odpowiadających naturalnym, co w praktyce 
wyklucza dostawę wadliwego urządzenia. 

Szwajcarskie pompy ciepła CTA
Szeroki wachlarz typów i mocy

PiotR KuligowSKi

Optipro

Aeroheat
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do 36 kW (S0/W35) oraz urządzenia w których obie 
sprężarki pracują w jednym układzie chłodniczym: 
6 typów od 44 do 88 kW. Największymi urządzenia-
mi w ofercie firmy CTA jest wersja OPTIPRO składa-
jąca się z 8 typów od 100 do 230 kW dla (S0/W35) lub 
od 133 do 304 kW dla (W10/W35). Jest to seria pomp 
ciepła przeznaczona specjalnie dla budynków miesz-
kalnych, przemysłowych i handlowych. Jako jednostki  
o zwartej konstrukcji wymagają mało miejsca, z jedno-
czesnym zapewnieniem optymalnej dostępności. Ła-
twy w obsłudze i programowaniu sterownik PLC mieści 
zarówno standardowe, jak i bardziej złożone aplikacje.  

Pompy powietrzne

Gruntowe pompy ciepła są najbardziej efektywny-
mi urządzeniami grzewczymi, ich instalacja wiąże 
się jednak z wykonaniem prac ziemnych w posta-
ci kolektora gruntowego, bądź ujęć wody. Prace te 
zwiększają koszty całej inwestycji. Alternatywą w tym 
przypadku są powietrzne pompy ciepła Aeroheat. 
Są to urządzenia montowane zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynku. Razem mamy do wybo-
ru 14 typów o mocach 7-31 kW (P2/W35). Tempera-
tura zasilania systemu grzewczego tych pomp cie-
pła wynosi do 60oC. Charakteryzują się cichą pracą 
i klasą efektywności energetycznej A+ bądź A++ (za-
leżną od temperatury zasilania). W wersji Aeroheat są 
4 modele typu All-in-One z wbudowanymi wszyst-
kimi niezbędnymi do pracy elementami hydrau-
licznymi, jak pompy obiegowe, naczynia przepono-
we, zawór c.w.u., bufor, zawór przelewowy i miernik 
przepływu. Oczywiście są to jednostki montowane 
wewnątrz budynku, dla których dostępny jest mo-
dułowy system kanałów 700x700 lub 900x900 mm. 

Innym ciekawym rozwiązaniem w powietrznych 
pompach ciepła jest urządzenie typu monoblok 
Aeroheat CN. Dzięki zastosowaniu ekologicznego 
czynnika chłodniczego, jakim jest propan, możliwe 
stało się uzyskanie temperatury zasilania systemu 
grzewczego do 70oC. Cały układ chłodniczy znajdu-
je się w jednostce zewnętrznej. Zakres mocy grzew-
czej wynosi od 6 do 18 kW (P2/W35). Jednostka we-
wnętrzna zawiera niezbędne do pracy elementy 
hydrauliczne jak pompa obiegowa, naczynie prze-
ponowe, grzałka elektryczna i sterownik. Do wy-
boru są dwie opcje: Aqua Tower lub moduł hydrau-
liczny. Aqua Tower ma wbudowany zasobnik c.w.u.  
o pojemności 180 litrów i 62-litrowy bufor, moduł hy-
drauliczny natomiast może być podłączony do do-
wolnych zbiorników (c.w.u. i bufora). W opcji z modu-
łem hydraulicznym dostępne są rewersyjne pompy 
ciepła pracujące również w trybie chłodzenia. War-
tość współczynnika efektywności dla parametrów 
(P-7/W35) jest zawsze większa od 3. Poziom hałasu 
jednostki zewnętrznej w odległości 1 m wynosi za-
ledwie 45 dB(A).  

nik przepływu z czujnikiem temperatury umożliwia 
oszacowanie sezonowego współczynnika efektyw-
ności. Co ważne współczynnik ten uwzględnia pra-
cę ww. pomp obiegowych. Zintegrowanie elemen-
tów hydraulicznych ułatwia projektowanie i montaż 
instalacji, zmniejsza koszty inwestycyjne i zapewnia 
wysoką niezawodność pracy przy maksymalnym 
komforcie użytkowania. Do układów korzystających 
z wody jako źródła ciepła dedykowany jest Optiheat 
All-in-One typu woda/woda w wersji z wbudowanym 
pośrednim wymiennikiem ciepła. Nowością modelu  
All-in-One jest inwerterowa pompa ciepła o regu-
lowanej mocy grzewczej od 2 do 7,5 kW z wbudo-
wanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o po-
jemności 200 litrów. Naczynia przeponowe górnego  
i dolnego źródła są dołączone oddzielnie. 

Pompy o mocy powyżej 20 kW

Pompy ciepła o mocy grzewczej powyżej 20 kW wy-
magają indywidualnego doboru elementów hydrau-
licznych uzależnionych od wielkości instalacji. Dla-
tego nie mają wbudowanych pomp obiegowych  
i naczyń przeponowych jak All-in-One. Mają wszyst-
kie wymagane elementy monitoringu i bezpieczeń-
stwa, jak: elektroniczny zawór rozprężny, elektro-
niczny soft start, czujniki temperatury i ciśnienia oraz 
miernik przepływu. Pierwszym przedstawicielem tej 
grupy jest model Economy. Są to 4 typy o zakresie 
mocy 22-33 kW (S0/W35). Większymi jednostkami są 
dwusprężarkowe pompy ciepła – Optiheat DUO. Wy-
stępują one w dwóch wersjach. Urządzenia z dwoma 
niezależnymi obwodami chłodniczymi: 3 typy od 21 

Nowością w ofercie CTA jest inwerterowa 
pompa ciepła typu powietrze/woda o re-
gulowanej mocy od 5 do 14 kW (P2/W35). 
Temperatura zasilania wynosi do +65oC, 
poziom hałasu od 34 do 52 dB(A). Charak-
teryzuje się wysokim współczynnikiem 
efektywności COP = 4,2 (P2/W35) i bardzo 
małym prądem rozruchowym (5,0 A). Wy-
stępuje w wersji do montażu wewnątrz 
lub na zewnątrz budynku. 

Wszystkie pompy CTA mają obudowy ze stali nierdzewnej. Elastyczne węże przyłą-
czeniowe ułatwiają montaż. Można je łączyć w kaskady. Łatwy dostęp do poszcze-
gólnych podzespołów sprawia, że obsługa serwisowa jest bardzo prosta.

Optiheat
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  Dobrym przykładem obrazującym to zjawi-
sko jest budowane na terenie dawnej cementow-
ni w Waldműhle Rodaun (dzielnica Wiednia) osie-
dle mieszkaniowe.
Nowe osiedle składające się z 445 mieszkań zloka-
lizowane jest na obrzeżach miasta. Wykorzystanie 
ciepła sieciowego jest niemożliwe, ponieważ tereny 
te znajdują się na szczycie wzniesienia. Projektanci 
stanęli więc przed wyzwaniem zaprojektowania au-
tonomicznego źródła ciepła, które pokryje zapotrze-
bowanie na ciepło oraz ciepłą wodę użytkową dla 
całego osiedla (2,444 MWh/rocznie). Zdecydowano 
się na połączenie trzech źródeł ciepła, spośród któ-
rych kluczową rolę odgrywają urządzenia grzewcze 
wykorzystujące odnawialne źródła energii. Zapro-
jektowany system będzie działał na zasadzie sezo-
nowego magazynu ciepła. W jego skład wchodzą 
kolektory słoneczne o łącznej powierzchni pola ko-
lektorowego 1500 m2, podziemny zbiornik o pojem-
ności 55 m3 magazynujący wodę podgrzaną przez 
kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. W zależ-
ności od parametrów temperaturowych na wyjściu  
z kolektorów słonecznych ciepło przekazywane jest 
do zbiornika magazynującego wodę (maks. 35ᵒC) lub 
bezpośrednio do zbiornika buforowego mikrosieci  
w budynkach (min. 62ᵒC). Zaprojek-
towano trzy ciepłownie, z których 
każda wyposażona jest w pompę cie-
pła. Pompy ciepła odbierają ciepło  
z podziemnego zbiornika, w którym 
temperatura wody nie przekracza 
35ᵒC. Temperatura wody trafiającej 
z pompy ciepła do mikrosieci w bu-
dynkach wynosi 62ᵒC. Trzecim źró-
dłem ciepła jest kocioł gazowy, który 
załącza się w momencie, gdy kolek-
tory słoneczne są niewystarczające 
dla osiągnięcia odpowiedniej tem-
peratury wody w zbiorniku magazy-
nującym. Kocioł gazowy podgrzewa 
wówczas wodę w zbiorniku do tem-

peratury wymaganej dla dolnego źródła pomp ciepła. 
W ten sposób połowa zapotrzebowania na ciepło jest 
pokrywana przez odnawialne źródła energii.
Pierwsi lokatorzy pojawią się w mieszkaniach do-
piero za rok, jednak system ciepłowniczy posłuży 
już wcześniej do osuszania i ogrzewania pomiesz-
czeń na etapie prac wykończeniowych zimą. Inwe-
stor otrzymał 40% dotację rządu austriackiego na 
instalację kolektorów słonecznych, dzięki czemu roz-
wiązanie to okazało się być konkurencyjne z ogrze-
waniem gazowym.
Sezonowe magazyny ciepła wciąż należą w Euro-
pie do rzadkości. Warto przypomnieć, że podobny 
magazyn ciepła powstał również w Polsce (kliknij po 
szczegóły). Jest zlokalizowany na terenie Mazowiec-
kiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach k. 
Warszawy. Różnica pomiędzy rozwiązaniami z Pol-
ski i Austrii polega na posadowieniu zbiornika ma-
gazynującego podgrzaną przez kolektory słoneczne 
wodę. Zbiornik w Ząbkach k. Warszawy znajduje się 
na powierzchni terenu. Postęp technologiczny i po-
lityka energetyczna uwzględniająca znaczenie efek-
tywności energetycznej z pewnością przyczynią się 
do popularyzacji takich rozwiązań. 
Źródło: PORT PC  

Nowo powstałe osiedla mieszkaniowe w całej Europie z reguły zasilane są ciepłem 
sieciowym. Szybkie tempo rozrostu miast na terenach oddalonych od węzłów 
ciepłowniczych wymusza na inwestorach poszukiwanie innych rozwiązań. Obecnie 
coraz większą uwagę kieruje się na hybrydowe rozwiązania grzewcze, w których 
ciepło pozyskiwane jest z odnawialnych źródeł energii. Systemy takie działają dzięki 
połączeniu pomp ciepła z instalacją kolektorów słonecznych i magazynem ciepła. 

Osiedle w Wiedniu 
z ogrzewaniem 
hybrydowym

Układ pompy ciepła  
z kolektorami słonecznymi

Waldmühle Rodaun Betreuungsgesellschaft mbH

Planowany udział kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotła 
gazowego w pokryciu całkowitego zapotrzebowania na ciepło i c.w.u 
[Źródło: Energiecomfort]
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niem. Wszystko to zapewnia wkrętarce dwukrotnie 
dłuższą żywotność w porównaniu do narzędzi wy-
posażonych w konwencjonalne silniki. 
Model ten ma również wbudowane oświetlenie LED, 
które ułatwia pracę w ciemnych zakamarkach. Re-
gulowany ogranicznik głębokości gwarantuje pre-
cyzję wkręcania. Wkrętarka jest także wyposażona  
w rękojeść z miękką okładziną Softgrip, wskaźnik sta-
nu naładowania akumulatora oraz bogaty osprzęt, 
np. podajnik automatyczny MA 55 Professional do 
wkrętów mocowanych na taśmie. 

System Flexible Power: pełna kompatybilność 
z programem narzędzi 10,8 V 
Do wkrętarki GSR 10,8 V-EC TE Professional – w wer-
sji o numerze zamówienia 0.601.9E4.000 – jest doda-
wany akumulator 10,8 V o pojemności 2,5 Ah. Dzięki 
systemowi Flexible Power akumulator jest w pełni 

kompatybilny ze wszystkimi narzędziami akumula-
torowymi i ładowarkami w obrębie tej samej klasy 
napięcia. Program 10,8 V obejmuje szeroką gamę 
urządzeń i akumulatorów o pojemności 1,5 Ah; 2,0 
Ah; 2,5 Ah i 4,0 Ah.  

  Długi czas pracy i niska waga to zalety ważącej 
zaledwie 900 g wkrętarki akumulatorowej GSR 10,8 
V-EC TE Professional z akumulatorem 2,5 Ah. Na-
rzędzie przeznaczone przede wszystkim do mon-
tażu płyt gipsowo-kartonowych rozszerza obecny 
program systemowych narzędzi akumulatorowych 
Bosch klasy 10,8 V. Urządzenie ma zaledwie 207 mm 
długości –kompaktowa konstrukcja ułatwia pracę 
w miejscach trudno dostępnych lub wymagających 
trzymania narzędzia nad głową. 
Równocześnie model GSR 10,8 V-EC TE Professio-
nal wyróżnia się wysoką wydajnością i długim cza-
sem pracy akumulatora – na jednym cyklu ładowa-
nia wkrętarka może wkręcić ponad 1200 wkrętów  
o średnicy 3,5 mm i długości 35 mm w płytach gip-
sowo-kartonowych – to rekord w tej klasie narzędzi. 
Urządzenie osiąga prędkość 3000 obrotów na mi-

nutę i bez problemu radzi sobie z wkrętami o śred-
nicy do 4 mm. Model jest odpowiedni szczególnie 
do montażu płyt gipsowo-kartonowych o grubości 
12,5 mm na profilach drewnianych i metalowych. 
Dzięki temu monterzy suchej zabudowy, jak np. in-
stalatorzy, szybko uporają się ze standardowymi  
w ich przypadku pracami.

Długa żywotność dzięki technologii EC oraz 
systemowi Electronic Motor Protection (EMP)
Długi czas pracy nowej wkrętarki akumulatorowej 
gwarantuje zastosowany w niej bezszczotkowy sil-
nik EC. W przeciwieństwie do konwencjonalnych sil-
ników DC, jest on całkowicie bezobsługowy. 
Zintegrowane hamulce silnika oraz system EMP (Elec-
tronic Motor Protection) gwarantują modelowi GSR 
10,8 V-EC TE Professional ochronę przed przeciąże-

Zwarta konstrukcja i niewielka waga wkrętarki akumulatorowej 
GSR 10,8 V-EC TE Professional zapewniają użytkownikowi 
komfortową pracę. Narzędzie umożliwia wkręcenie ponad 1200 
wkrętów na jednym cyklu ładowania akumulatora 2,5 Ah. Długą 
żywotność wkrętarka zawdzięcza bezszczotkowemu silnikowi 
EC oraz systemowi Electronic Motor Protection (EMP).

Lekka wkrętarka 
akumulatorowa Bosch 

Świetna do montażu suchej 
zabudowy np. do stelaży 
instalacyjnych

Dane techniczne GSR 10,8 V-EC TE 
Professional

Napięcie akumulatora 10,8 V 

Pojemność akumulatora 1,5 Ah; 2,0 Ah; 2,5 Ah; 4,0 Ah
Prędkość obrotowa bez 
obciążenia 0-3.000 min-1

Maks. moment obrotowy 
(wkr. twarde/miękkie) 11/3 Nm 

Maks. średnica wkrętów 3,9 mm

System montażu narzędzi chwyt wewnętrzny 
sześciokątny 1/4"

Wymiary (długość  
x wysokość x szerokość) 240x160x56 mm

Waga z akumulatorem 2,5 Ah 900 g

http://www.instalreporter.pl
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zakupy na zapas. Pierwotne zamieszanie na rynku 
było spowodowane niedoinformowaniem klientów 
i instalatorów w kwestiach etykietowania i dostęp-
ności kotłów konwencjonalnych i turbo po wejściu 
w życie rozporządzeń związanych z etykietowaniem 
i ekoprojektem. 
Rynek wbrew pierwotnym sygnałom wydaje się być 
dobrze przygotowany na zmiany. W dalszym ciągu 
brakuje jednak informacji, w jaki sposób instalato-
rzy mają etykietować produkty znajdujące się już  
w salonach oraz czy w ogóle takie oznaczenia  
w tym wypadku są wymagane. Podobnie sprawa 
wygląda z tworzeniem zestawów z produktów po-
chodzących od różnych producentów. Dało się tak-
że zauważyć zróżnicowane podejście producentów, 
co do dopuszczonych do sprzedaży kotłów z otwartą 
komora spalania. Po wprowadzeniu dyrektywy ErP 
praktycznie zniknęły z rynku dostaw kotły atmosfe-
ryczne, natomiast zwiększyło się zainteresowanie 
kotłami stojącymi, ale z palnikami nadmuchowymi, 
co może wskazywać, że rynek tych palników może 
w przyszłości wzrastać. 
Innym zjawiskiem, które można było zauważyć w III 
kwartale to pozytywny odzew projektantów na zmia-
ny w „Prawie budowlanym”, które zniosły sztuczne 
preferencje dla ciepła systemowego w przypadku 
kotłowni o mocy powyżej 50 kW. Tego typu zmiana 
na pewno nie wpłynie negatywnie na rozwój sieci 
ciepła systemowego, a wyeliminuje nieporozumie-
nia wszędzie tam, gdzie zastosowanie indywidualnej 
kotłowni opartej na czystym paliwie ma pełne uza-
sadnienie w osiąganej w efekcie wysokiej efektyw-
ności energetycznej instalacji. 

Sytuacja w wybranych grupach
produktowych

Pompy ciepła
Opinie wskazują na wzrosty rzędu 5-10%, choć nie 
brakuje opinii na temat zdecydowanych wzrostów na 
poziomie 15%, a nawet 20%, a na drugim zaś biegu-

  Trzeci kwartał 2015 roku w branży instalacyj-
no-grzewczej jest oceniany pozytywnie – rozmów-
cy wskazywali na wzrosty w stosunku do II kwartału 
2015 roku. Oczywiście stopień wzrostów był zróżni-
cowany dla różnych grup towarowych. Branża in-
stalacyjno-grzewcza jest specyficzna, co widać, gdy 
często pozytywne dane dla budownictwa mieszka-
niowego nie znajdują w pełni przełożenia na wyni-
ki tej branży. 
Tym razem ocena sytuacji w naszej branży pokryła 
się z sytuacją, która od pewnego czasu panuje w bu-
downictwie mieszkaniowym, chociaż na dobry wynik 
miało też wpływ np. wprowadzenie w życie rozporzą-
dzeń dotyczących dyrektywy ErP. Większość ocen, co 
do wzrostów w branży instalacyjno-grzewczej jako 
całości, wahało się od 5 do 10%. Nie brakowało jed-
nak ocen, że rynek wzrósł o ponad 10%, nawet do 
15%. Można przyjąć, że wzrost rynku w III kwarta-
le 2015 roku zamknął się na poziomie ok. 8-10% rok 
do roku dla rynku jako całości. Lipiec zapowiadał się 
raczej umiarkowanie, ale widać było już pewne oży-
wienie, szczególnie w zakupach magazynowych ga-

zowych kotłów konwencjonalnych, które wolno było 
sprzedawać bez ograniczeń do 25.09.2015. 
Wiele inwestycji deweloperskich zostało przyśpie-
szonych w zakresie instalacji grzewczych lub zo-
stały dokonane zakupy gazowych kotłów konwen-
cjonalnych na magazyn do późniejszego montażu. 
Generowało to nieco sztuczny wzrost obrotów  
w tej grupie. 
Dobre nastoje panowały wśród instalatorów. Co-
raz więcej klientów decyduje się na komplekso-
wą obsługę obejmującą dostawę urządzeń wraz 
z usługą montażu całej instalacji. W tym kontek-
ście daje się zauważyć także większe zaintereso-
wanie panelami PV oraz dofinansowaniem pomp 
ciepła dla c.o. 
Utrwala się także przekonanie do stosowania OZE  
w rozproszonych źródłach ciepła. Pomogła w tym de-
cyzja NFOŚiGW o zniesieniu obowiązku łączenia wy-
twarzania ciepła z wytwarzaniem energii elektrycz-
nej, aby uzyskać wsparcie z programu Prosument. 
Z drugiej strony nie widać zalewu projektów realizo-
wanych w oparciu o ten program, ale wprowadzenie 

takiej możliwości już od lipca 2015 z pewnością jest 
krokiem w dobrym kierunku. Sygnalizowane są co 
prawda duże spadki w sprzedaży instalacji indywi-
dualnych kolektorów słonecznych, ale kompensowa-
ne skutecznie przez realizację projektów gminnych 
w oparciu o dotacje unijne i fundusze szwajcarskie. 
Tego typu duże projekty są często obsługiwane bez-
pośrednio przez producentów we współpracy z fir-
mami instalacyjnymi, z pominięciem hurtowników, 
co jest podyktowane ostrą walką cenową na tego 
typu obiektach. 
W trzecim kwartale 2015 roku mieliśmy do czynienia 
z ważnym dla branży wprowadzeniem w życie roz-
porządzeń związanych z wdrażaniem dyrektyw do-
tyczących ekoprojektu i etykietowania. Po miesią-
cu działania nowych zasad, w dalszym ciągu istnieją 
niejasności, co do interpretacji regulacji zawartych  
w nowych przepisach. Brak jednoznacznej perspek-
tywy spowodowało znaczne wzrosty sprzedaży urzą-
dzeń, które powinny być wycofane z rynku. Poten-
cjalni inwestorzy i użytkownicy, którzy zaplanowali 
montaż urządzeń konwencjonalnych, zaczęli robić 

Trzeci kwartał 2015 roku w branży instalacyjno-grzewczej był generalnie dobry. Według ocen praktycznie 
wszystkich respondentów, których pytano o opinię na temat rozwoju rynku, nastąpiły wzrosty, oceniane na różnym 
poziomie, ale panował ogólny optymizm, podobnie jak w ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Na bardzo dobre 
wyniki branży w III kwartale 2015 roku należy jednak patrzeć przez pryzmat wprowadzania w życie rozporządzeń 
dotyczących dyrektywy ErP. 

Trendy rynku instalacyjno- 
-grzewczego w III kwartale

JanuSz StaRościK 
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Grzejniki 
Według zebranych ocen, w grupie produktowej grzej-
ników stalowych III kwartał 2015 był zdecydowanie 
lepszy zarówno od poprzedniego, jak i wyraźnie lep-
szy od III kw. 2014. Potwierdza się przypuszczenie, że 
rok 2015 będzie charakteryzował się „klasyczną” sezo-
nowością sprzedaży – słabsze pierwsze półrocze i bar-
dzo dobre drugie (a właściwie przełom 3 i 4 kwartału). 
Jeśli chodzi o kanały dystrybucyjne, to niezmiennie ry-
nek jest napędzany przez budownictwo mieszkanio-
we wielorodzinne, ale pojawia się także sporo tema-
tów budżetowych oraz komercyjnych. Słabiej wygląda  
w tym kontekście budownictwo jednorodzinne, co 
częściowo może wynikać z wypierania grzejników 
przez inne rozwiązania. Ogólna perspektywa na 2015 
(cały rynek grzejników) w stosunku do 2014 – lekkie 
ryzyko spadku (1-2%). 

Inne produkty
W grupie pozostałych materiałów instalacyjno-grzew-
czych zanotowano także wzrosty. Jak zwykle w wy-
padku dość szerokiej reprezentacji pozostałych grup 
produktowych, rozbieżności w ocenach są dosyć 
duże – jednak większość praktycznie sygnalizowała 
wzrosty na poziomie 10 do 15%. Sygnalizowany jest 
wzrost zainteresowania rekuperacją i instalacjami 
wentylacyjnymi. 
W grupie kotłów na paliwa stałe brakuje wiarygod-
nych danych w III kwartale. Zebrane informacje mó-
wią o stagnacji względnie spadkach na różnym po-
ziomie. 

Podsumowanie

Ogólnie można przyjąć, że III kwartał 2015 roku był 
udany dla branży instalacyjno-grzewczej. Szczegól-
nie dobre wyniki odnotowano we wrześniu. Ocena 
wzrostów całego rynku na poziomie 5-10% wyda-
je się wysoka, jeżeli weźmiemy pod uwagę wahania 
jego potencjału w ostatnich latach. Z pewnością, na 
niezły wynik, obok trwających już od kilku kwarta-

łów pozytywnych tendencji w budownictwie miesz-
kaniowym miały wpływ inne czynniki, takie jak np. 
wprowadzenie w życie rozporządzeń związanych  
z etykietowaniem i ekoprojektem. To wszystko po-
woduje, że dużą niewiadomą jest wynik ostatniego 
kwartału 2015 roku, jak i pierwszego półrocza 2016 
roku. Na stanie magazynowym dystrybutorów moż-
na znaleźć jeszcze pewne ilości gazowych kotłów 
konwencjonalnych. Z pewnością pozytywnym sy-
gnałem było zniesienie preferencji dla ciepła syste-
mowego w wypadku rozproszonych instalacji grzew-
czych o mocy powyżej 50 kW.
Wbrew obawom związanym z wprowadzeniem za-
sad etykietowania, rozwija się sprzedaż tzw. pakie-
tów urządzeń grzewczych. Pierwsze analizy dzia-
łania dyrektywy ErP wskazują, że przyjęte zasady 
etykietowania, po pierwszym pozytywnym efek-
cie, mogą w ciągu kilku najbliższych lat utrudnić 
rozwój sprzedaży kotłów kondensacyjnych, jeże-
li nie zmieni się zasad klasyfikacji. SPIUG w poro-
zumieniu z partnerami z innych krajów europej-
skich, wystąpił do KE z odnośnym stanowiskiem 
w tej sprawie. 
Innym zjawiskiem jest rozwijający się kanał dystry-
bucji przez Internet, który przez występujące w nim 
patologie, był postrzegany jako zagrożenie. Pojawi-
ły się jednak oznaki coraz bardziej profesjonalnej 
obsługi klienta przez ten kanał dystrybucji, jak ma 
to miejsce np. w Niemczech, przez co wiele firm za-
czyna go traktować jako szansę a nie zagrożenie. 
Widoczne jest mocne ukierunkowanie producen-
tów na instalatora poprzez np. stosowane progra-
my lojalnościowe. 
Także klient końcowy jest przekonywany często dłu-
gością gwarancji na urządzenie, co jest widoczne  
w kampaniach reklamowych. W dalszym ciągu wi-
doczna jest ostra walka cenowa i uzyskiwanie sto-
sunkowo niskich poziomów marż praktycznie na 
każdym poziomie dystrybucji, czyli u producentów, 
dystrybutorów i instalatorów. 
www.spiug.pl  

nie o stagnacji – dotyczy głównie pomp do c.o. Nadal 
rośnie zainteresowanie tanimi pompami typu split  
i pompami powietrznymi. Rozwój rynku pomp cie-
pła odbywa się praktycznie poza systemami wspar-
cia, co może sprzyjać jego stabilności i przewidywal-
ności. Widoczna jest coraz ostrzejsza walka cenowa  
w tym segmencie produktów. Dało się zauważyć 
zwiększone zainteresowanie wsparciem poprzez 
program Prosument prowadzony przez NFOŚiGW, 
jednak nie w stopniu masowym. 

Kolektory słoneczne
W tej grupie towarowej, podobnie jak w poprzednich 
kwartałach br. sygnalizowano ogólnie duży spadek w 
handlu detalicznym szacowany w dużej rozpiętości 
od 0 do nawet 50%, co ma być spowodowane usta-
niem dotacji dla instalacji budowanych przez klien-
tów indywidualnych. Zanotowano równocześnie 
wzrosty w wypadku dostaw obiektowych, dofinan-
sowywanych przez fundusze UE, fundusz szwajcar-
ski… Ogólnie można dla tej grupy towarowej przyjąć 
umiarkowany wzrost na poziomie 10-15%. 

Kotły gazowe wiszące
Tu sytuacja była zdominowana przez wzrosty sprze-
daży kotłów gazowych wiszących. Sygnalizowane 
wzrosty były znaczne, szczególnie w segmencie ko-
tłów konwencjonalnych. Jak wspomniano wcześniej, 
jest to następstwo wejścia od 26.09.2015 roku wy-
mogów ekoprojektu. Szczególnie w sierpniu dał się 
zauważyć duży wzrost sprzedaży wiszących gazo-
wych kotłów konwencjonalnych. 
Deweloperzy i klienci w ostatniej chwili kupowali 
na inwestycje kotły turbo i ze starym typem pom-
py. Wzrosty dotyczyły zarówno gazowych kotłów 
konwencjonalnych z zamkniętą komorą spalania, 
jak i gazowych kotłów konwencjonalnych z otwar-
tą komorą spalania. Podsumowując, można przy-
jąć wzrost sprzedaży gazowych wiszących kotłów 
konwencjonalnych na poziomie 25% w III kwarta-
le 2015 roku. Biorąc pod uwagę poczynione zapasy 

magazynowe, można założyć, że sprzedaż kotłów 
konwencjonalnych może skończyć się na wiosnę, 
najpóźniej do połowy 2016 roku. W wypadku ga-
zowych kotłów kondensacyjnych widać było tak-
że ożywienie wynikające z konieczności wymiany 
pomp w urządzeniach na bardziej efektywne ener-
getycznie. Zwiększa się także świadomość klien-
tów, co do korzyści jakie daje stosowanie kotłów 
kondensacyjnych, a także obawy klientów co do 
przyszłości kotłowni wyposażonych w kotły kon-
wencjonalne. Kotły kondensacyjne osiągnęły więc 
wzrost 10-13%. Rynek gazowych kotłów kondensa-
cyjnych w Polsce jest rynkiem już raczej dojrzałym, 
a wprowadzenie dyrektywy ErP tylko go umocniło. 
Należy dodać jeszcze, że na rynku pojawiły się róż-
ne tanie kotły kondensacyjne i tzw. semikonden-
sacyjne, które z uwagi na niską cenę, cieszą się du-
żym powodzeniem. 

Przepływowe podgrzewacze wody
Panuje wyraźna tendencja spadkowa, która co 
prawda wyhamowała w II kwartale, ale w III kwar-
tale 2015 roku spadek rynku można oceniać na po-
ziomie ok. 10% w stosunku do III kw. 2014. Panu-
je duża niepewność, co do przyszłości tego rynku  
w kontekście prowadzania zapisów dyrektywy ErP 
w przyszłych latach.

Gazowe kotły stojące 
Kotły stojące – stabilny spadek, mniejszy dla kotłów 
kondensacyjnych, gdzie sprzedaż utrzymała się na 
poziomie 2014 roku, ale w kotłach konwencjonal-
nych – na poziomie 7-10%. Warty odnotowania jest 
wzrost sprzedaży kotłów ze zintegrowanym zasob-
nikiem, tzw. „lodówek”, który wyniósł szacunkowo 
7-10%. Lekki spadek zanotowano także w kotłach 
olejowych, przy bardzo silnym kilkudziesięciopro-
centowym wzroście sprzedaży olejowych kotłów 
kondensacyjnych. Dowodzi to praktycznie zała-
mania się sprzedaży olejowych kotłów konwen-
cjonalnych. 

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:

3) rzeki lub sposób układania rur w podłogówce. 7) w języku technicznym oznacza wymiar, określenie stosowane

głównie do średnicy. 9) władca Olimpu. 10) ten rodzaj grzejnika to podstawy grzejnik montowany w domu. 12) nauka o

formach i zasadach poprawnego myślenia. 13) buduje gniazdo. 16) pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy.

18) metalowy uchwyt przy bramie. 20) grecki bóg wojny. 22) posłannictwo. 24) wulkan na Sycylii. 25) dziś miara np.

gwintów, historycznie: miara odpowiadająca potrojonej długości średniego ziarna jęczmienia. 26) kraj Heraklesa i

Pitagorasa, a także kraj inspiracji dla grzejników Purmo: Tinos, Kos, Faro, Paros. 27) obniżana przy wyprzedaży.

29) rezerwa. 32) mobilna aplikacja Purmo. 34) dzieło zduna. 35) generalnie szczelina, w ogrzewaniu podłogowym

stanowi ją głównie taśma. 36) bóle kręgosłupa lub typ podłączenia grzejnika.

PIONOWO:

1) do usuwania powietrza, na każdym grzejniku. 2) może być podatkowa, ale też ... np. zgodności z daną normą.

3) rysunek geodety. 4) tańcowała z igłą. 5) intruz na psim ogonie. 6) podstawowy element podłogówki. 8) silny w

dobrym piecu. 11) falujące zboże. 14) mieszanie kart. 15) auto z Korei. 17) Tomasz, współzałożyciel Towarzystwa

Filomatów. 19) rani strzałami miłości. 21) biała przyprawa. 23) wielkanocna pisanka. 26) kolor, pocisk lub owoc.

27) larwa muchówek. 28) Adam, poeta. 30) przewrót wojskowy. 31) stop na dzwony. 33) Jan Sebastian, kompozytor.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Rettig Heating 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy plecak, kosz na zakupy, torba rozmaitości (kalendarz ścienny, kalendarz 
książkowy, bombonierka).
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 10 grudnia 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2015 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

POZIOMO:  
3) rzeki lub sposób układania rur w podłogówce.  7) w języku technicznym oznacza wymiar, określenie stosowane 
często do średnicy.  9) władca Olimpu.  10) ten rodzaj grzejników to podstawowe grzejniki montowane w domu.   
12) nauka o formach i zasadach poprawnego myślenia.  13) buduje gniazdo.  16) pisemne zezwolenie na 
przekroczenie granicy.  18) metalowy uchwyt przy bramie.  20) grecki bóg wojny.  22) posłannictwo.  24) wulkan 
na Sycylii.  25) dziś miara np. gwintów, historycznie: miara odpowiadająca potrojonej długości średniego ziarna 
jęczmienia.  26) kraj Heraklesa i Pitagorasa, a także kraj inspiracji dla grzejników Purmo: Tinos, Kos, Faro, Paros.   
27) obniżana przy wyprzedaży.  29) rezerwa.  32) mobilna aplikacja Purmo.  34) dzieło zduna.  35) generalnie 
szczelina, w ogrzewaniu podłogowym stanowi ją głównie taśma.  36) bóle kręgosłupa lub typ podłączenia grzejnika.  

PIONOWO:  
1) do usuwania powietrza, na każdym grzejniku.  2) może być podatkowa, ale też ... np. zgodności z daną normą.   
3) rysunek geodety.  4) tańcowała z igłą.  5) intruz na psim ogonie.  6) podstawowy element podłogówki.  8) silny  
w dobrym piecu.  11) falujące zboże.  14) mieszanie kart.  15) auto z Korei.  17) Tomasz, współzałożyciel Towarzystwa 
Filomatów.  19) rani strzałami miłości.  21) biała przyprawa.  23) wielkanocna pisanka.  26) kolor, pocisk lub owoc.   
27) larwa muchówek.  28) Adam, poeta.  30) przewrót wojskowy.  31) stop na dzwony.  33) Jan Sebastian, kompozytor.

ROZWIąZANIE KRZyŻóWKI Z NUMERU 10/2015 INSTALREPORTERA 
KRZyŻóWKA Z FIRMą TESTO hasło: ANALIZATORy SPALIN TESTO

Nagrody otrzymują:  
Marek Wawrzos – zestaw 1, Piotr Leputa – zestaw 2, Sławomir Pawłowski – zestaw 3

TorbaKosz PlecaK

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.com/pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy
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Kompaktowy kocioł logano 
plus gb102

Kocioł Logano plus GB102 marki Buderus to urządzenie, które szczególnie doce-
nią osoby planujące modernizację kotłowni i wykorzystanie zalet techniki kon-
densacyjnej. Dzięki kompaktowym rozmiarom łatwo ustawić go nawet na nie-
wielkiej powierzchni, a jego sezonowa efektywność energetyczna na poziomie 
93% zapewnia konkretne oszczędności. Ze względu na niewielkie wymiary  
Logano plus GB102 doskonale wpasuje się tam, gdzie konieczna jest wymiana 
dotychczasowego urządzenia. Niewielka waga i przyłącza kompatybilne z więk-
szością istniejących kotłów pozwalają na jego montaż w istniejącej instalacji przy 
minimalnym nakładzie pracy. Nawet wniesienie tego urządzenia do kotłowni wy-
kończonych już budynków nie sprawia większego problemu. 
Klasa efektywności energetycznej A gwarantuje niskie zużycie paliwa i przekłada 
się na oszczędność kosztów. W kotle zastosowano dobrze znany wymiennik alu-
miniowo-krzemowy. Logano plus GB102 dostępny jest w wersjach: standardowej 
GB102 i systemowej GB102S z pompą obiegową i miejscem do zabudowy siłowni-
ka zaworu przełączającego wewnątrz obudowy. Każda z nich jest przystosowana 
do pracy z gazem ziemnym E oraz ma możliwość przezbrojenia na gaz LPG. Wer-
sja standardowa występuje w mocach 16, 30 i 42 kW, zaś wersja systemowa  
w mocach 16 i 30 kW. Uruchomienie i użytkowanie urządzenia jest wyjątkowo ła-
twe dzięki współpracy z systemem regulacji EMS Plus. To wszystko w bardzo ko-

rzystnej relacji ceny do jakości.

Najważniejsze cechy Logano plus GB102:
- 3 wersje standardowe (16, 30, 42 kW) 
- 2 wersje systemowe (16 i 30 kW) 
- zakres modulacji 1:4 
- sterownik BC20 w wyposażeniu standar- 
dowym 
- masa nieprzekraczająca 54 kg 
- kompaktowe wymiary (400x500x930 mm) 
- sezonowa efektywność energetyczna ogrze-
wania pomieszczeń do 93% 
- klasa energetyczna A 
- dostępne zestawy przezbrojeniowe  
na gaz LPG

budeRuS

Jak bardzo oszczędne są grzejniki Jaga? Trzy jednostki badawcze: belgij-
ski instytut WTCB, brytyjski BRE oraz holenderski KIWA potwierdziły  
w badaniach, że Jaga Low-H2O to najbardziej ekonomiczne grzejniki,  
z najwyższym wynikiem w zakresie energooszczędności. Zyski z zastoso-
wania grzejników o małej pojemności wodnej są mierzalne: jest to od 9 do 
nawet 16% oszczędności w porównaniu do ogrzewania płytowego i mini-
mum 5% w stosunku do ogrzewania podłogowego. 
Grzejniki Low-H2O są znacznie lżejsze, zawierają mniej wody niż inne do-
stępne rozwiązania. Dzięki temu nie potrzebują dużo czasu by się nagrzać, 
tylko od razu przekazują ciepło do pomieszczenia.
Lekki, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła reaguje błyskawicznie,  
a po osiągnięciu optymalnej temperatury w pomieszczeniu natychmiast 
przestaje grzać. Badania w warunkach podczerwieni nie pozostawiają 
wątpliwości: grzejniki Low-H2O zaczynają oddawać ciepło do pomieszcze-
nia zaledwie po dwóch minutach od uruchomienia, a w ciągu kolejnych 
dwóch minut grzejnik jest w pełni sprawny (rurki zasilająca i powrotna są 
w pełni rozgrzane). Dla porównania, grzejnikowi płytowemu ten sam pro-
ces zajmie 5 razy więcej czasu, członowemu – 40 minut, a ogrzewanie 
podłogowe potrzebuje 2 h. 

Jaga

grzejniki Jaga low-h2O 

bateria Sirocco Sensor 
Power-Safe 

Bateria Sirocco Sensor Power-Safe marki Ferro należy do 
kolekcji czterech bezdotykowych baterii umywalkowych Si-
rocco Sensor przeznaczonych do budynków użyteczności 
publicznej. Bateria spełnia wysokie wymagania w zakresie 
energooszczędności, niewielkiego zużycia wody – przepływ 
do 5 l/min, funkcjonalności i nienagannego wzornictwa. 
Zasada działania tego rodzaju armatury polega na uru-
chomieniu strumienia wody po rozpoznaniu przez czujnik 
obiektu np. rąk wsuwanych pod wylewkę baterii i zamknię-
ciu przepływu, po ich wyjęciu. W fabrycznych ustawieniach 
baterii marki Ferro zasięg czujnika wynosi 180 mm i można 
go wyregulować w przedziale od 80 do 300 mm. Urządzenia 
mają także zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem 
do 90 s oraz regulator strumienia z regulacją kierunku stru-
mienia wody. Armatura Sirocco Sensor może być podłączo-
na do wody zimnej lub zmieszanej, a wyposażona w mie-
szacze – do ciepłej i zimnej. 
Warto również zwrócić uwagę na wzornictwo Sirocco  
Sensor Power-Safe – uproszczona, nowoczesna forma ba-
terii będzie doskonale korespondowała z minimalistycznym 
lub industrialnym stylem aranżacji wnętrza. Opływowa li-
nia ma jeszcze jedną zaletę – sprawia, że urządzenie jest 
odporne na działania dewastacyjne, co ma szczególne zna-
czenie w obiektach o wysokim natężeniu ruchu, takich jak: 
galerie handlowe, stacje benzynowe, szpitale, szkoły, etc. 
Bateria jest finalistą konkursu 
Dobry Wzór 2015.

         FeRRo

http://www.instalreporter.pl
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Nowy kontroler CZ-RTC4 to rozwiązanie przeznaczone dla jednostek klimatyzacyjnych z serii ECOi oraz PACi, które 
mogą być zainstalowane zarówno w dużych obiektach, jak hotele czy szpitale, jak i w mniejszych budynkach komer-
cyjnych i mieszkalnych. Sterownik jest kompatybilny z inteligentnymi czujnikami Panasonic Econavi obejmującymi 
funkcję Human Activity. To oznacza, że system analizuje liczbę osób przebywających w pomieszczeniu oraz poziom 
ich aktywności i na tej podstawie automatycznie reguluje moc 
ogrzewania lub chłodzenia. 
Oprócz tego rozwiązanie oferuje funkcję wykrywania nieobecności. 
Kolejnym udogodnieniem jest funkcja nocna, która utrzymuje tem-
peraturę sprzyjającą komfortowemu wypoczynkowi podczas snu. 
Do podstawowych funkcji sterownika CZ-RTC4 należy obsługa 5 try-
bów pracy: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, tryb automatyczny 
oraz wentylacja. Ponadto rozwiązanie pozwala na regulację tempera-
tury w zakresie 18-30°C w trybie chłodzenia lub osuszania i w zakresie 
16-30°C w trybie grzania. Możliwe jest też ustawienie kierunku nawie-
wu powietrza. Elastyczną konfigurację zapewnia program tygodniowy, 
w którym dla każdej doby użytkownik może zaprogramować 6 akcji.
Cena 400 zł netto.

PanaSonic

nowy sterownik Panasonic dla systemów ecoi i Paci

Perfexim przedstawia nową głowicę termostatyczną cieczową z przyłączem M30x1,5.

Właściwości: wbudowany niezawodny czujnik cieczowy, pokrętło regulacyjne z oznakowaniem cyfrowym nastaw, funk-
cja ochrony przed zamrożeniem instalacji (8°C na nastawie „*”), cokół z tworzywa o wysokiej jakości, przystosowanego do 
pracy w podwyższonej temperaturze, korpus i pokrętło o wysokiej estetyce, wykonane z tworzywa ABS w kolorze białym, 
możliwość ograniczenia zakresu regulacji temperatury zarówno maksymalnej, jak i minimalnej.

Dane techniczne:
Zakres: 8-30°C
Maks. temperatura otoczenia: 50°C
Czas zamykania: 24 min

PeRFeXiM

głowica cieczowa termostatyczna gS.05 - 106c

Wszystkie systemy prysznicowe GROHE zostały przypisane do jednej z trzech kategorii: Good,  
Better lub Best. Kategoria Go For Good gwarantuje wysoką jakość i komfort użytkowania. Obejmuje 
systemy prysznicowe Euphoria i Tempesta, które wyposażono w sprawdzone technologie – 
GROHE StarLight® zapewniającą trwałość chromowej powierzchni na lata, Grohe SilkMove®, która uła-
twia płynną i precyzyjną obsługę baterii oraz niezawodny system rozprowadzania wody GROHE 
DreamSpray®. Go For Better oprócz podstawowych rozwiązań gwarantujących wysoką jakość i kom-
fort użytkowania obejmuje również luksusowe deszczownice Euphoria XXL z PureRain®, który zapewnia 
większe i delikatniejsze krople oraz z technologią DropStop® zapobiegającą kapaniu wody z prysznica, 
gdy ten zostanie wyłączony. Natomiast kategoria Go For The Best gwarantuje najwyższą jakość, funkcjo-
nalność i luksusowy styl. Obejmuje systemy Rainshower®, które zaprojektowano tak, by zwiększyć kom-
fort kąpieli przy zachowaniu walorów estetycznych, ale także wyposażono w technologię DropStop® 
oraz CoolTouch® eliminującą ryzyko poparzenia o gorącą chromowaną powierzchnię baterii. 

gRohe

Systemy prysznicowe gRohe
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Spis reklamodawców
Hydro-Tech str. 25, KAN str. 1, Oventrop str. 32, Schiedel str. 30,  
Stowarzyszenie Polska Wentylacja str. 15, Vaillant str. 23, Viega str 33.
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Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

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

1 1 / 2 0 1 5

nowa łazienkowa kolekcja Vivia 

Nowa kolekcja Villeroy & Boch to pomysłowe sposoby przechowywania i nieszablonowe rozwiązania – takie jak 
panel prysznicowy, w którym można ukryć ręcznik i kosmetyki za szczelnie zamkniętymi drzwiami, oprócz tego 
ceramika, meble, akcesoria i domowa sauna.
Podstawą jest płaski, antypoślizgowy brodzik Squaro Infinity, wykonany z Quarylu® – innowacyjnego materiału, 
będącego połączeniem kwarcu i akrylu. Jest on trwały, gładki i ciepły. Panel prysznicowy zintegrowano z prak-
tyczną, zamykaną szafką, wyposażoną w uchwyt na ręczniki oraz półki na kosmetyki. Panel ma dużą deszczow-
nicę z dwoma rodzajami natrysku: tradycyjnym i kaskadowym. Jego front wykonany jest z bezpiecznego 4 mm 
szkła z powłoką VilboClear, która utrudnia osadzanie się kamienia i nieczystości. W kolekcji dostępny jest rów-
nież stołek z antypoślizgową i wodoodporną powierzchnią. 
W skład ceramiki Vivia wchodzą podwieszane miski ustępowe oraz umywalki – o ergonomicznych kształtach.  
W kolekcji dostępne są umywalki podwójne 130 cm lub pojedyncze: 100, 80, 65 i 60 cm. Miski ustępowe –  
w dwóch rozmiarach – wyposażone są w technologię DirectFlush, w której brak kołnierza wewnętrznego spra-
wia, że woda sięga aż do samej górnej krawędzi i obmywa całe wnętrze misy. 
Na uwagę zasługuje elegancka konsola ze składanym lustrem, zamykaną szufladą i przegródkami na kosmetyki. 
Konsolę Vivia montuje się bezpośrednio do ściany. W skład kolekcji wchodzi też przestronna, wysoka szafka,  
w której pomieszczą się przedmioty o większych gabarytach. Fronty mebli Vivia dostępne są w dziewięciu kolorach. 

VilleRoy & boch
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