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Od redakcji
Święta Bożego Narodzenia dla wszystkich powinny  
być radosne, hojne i wspaniałe, nieść  spokój i wiarę.  
Ufamy, że właśnie takie będą dla Państwa: rodzinne, 
zdrowe, z dobrze odśpiewanymi kolędami. 
Gdy zaś się spotkamy po Nowym Roku, gdy ostatnia 
cyfra zmieni się już na dobre z 5 na 6, będziemy pełni 
zapału do pracy i nadziei, że dni, które nas czekają,  
mogą być tylko lepsze...

Redakcja InstalReportera
Małgorzata Tomasik

Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

Rozwiązanie kRzyżówki z numeRu 11/2015 instalRepoRteRa 
kRzyżówka z fiRmą Rettig Heating hasło: ty RemontuJesz puRmo inspiRuJe

nagrody otrzymują:  
Łukasz Bernig – plecak, Krzysztof Kaczorek – kosz na zakupy, Anna Kaniewska – torbę rozmaitości

Superbrands i Business Superbrands 
dla Viessmann

Firma Viessmann została uznana za jedną z najsil-
niejszych marek na polskim rynku i otrzymała tytuły  
Superbrands 2015/2016 oraz Business Superbrands 
2015/2016. Międzynarodowa organizacji The Super-
brands Ltd., działająca obecnie w 87 krajach, od ponad 
20 lat wyłania i nagradza najsilniejsze marki funkcjonu-
jące na lokalnym rynkach. Tytuł Superbrands 2015/2016 
został przyznany w wyniku Procesu Certyfikacji składa-
jącego się z badania konsumenckiego, przeprowadzo-

nego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na 
próbie ponad 15 tysięcy polskich respondentów oraz 
głosowania ekspertów Rady Marek.
Tytuł Business Superbrands 2015/2016 został przyzna-
ny natomiast w wyniku oceny menedżerów oraz dedy-
kowanej Rady Marek. Czynniki, które brano pod uwagę 
przy ocenie marek to: jakość brandingu, pozycja rynko-
wa, jakość produktów/usług, jakość relacji b2b, innowa-
cyjność, CSR.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA

20-21 kwietnia 2016 roku na wydziale Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Krakowskiej organizowana będzie  
II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OSA (Od-
pady, Środowisko, Atmosfera). wydarzenie to dedyko-
wane jest studentom, doktorantom oraz pracownikom 
naukowym kierunków związanych z szeroko pojętą te-
matyką środowiska.
Konferencja poświęcona jest trzem głównym tematom:
- Odpady – problematyka odpadów opakowaniowych, 
technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające  
z budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim sys-
temem ciepłowniczym, recykling odpadów;
- Środowisko – tematy związane z wentylacją, klimatyza-
cją i ogrzewnictwem, oczyszczaniem ścieków oraz uzdat-

nianiem wody, a tak-
że energooszczędne 
budownictwo;
- Atmosfera – zagad-
nienia filtracji powietrza, ochrony jakości powietrza, in-
stalacji przemysłowych, metodyki pomiarów zanieczysz-
czeń, a także smogu w Krakowie.
Za organizację wydarzenia odpowiadają Studenckie 
Koło Naukowe wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa 
„Equilibrium” oraz Studenckie Koło Naukowe Gospo-
darki Odpadami, działające na wydziale Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Krakowskiej. 
Szczegóły dotyczące konferencji znaleźć można na stro-
nie internetowej: www.osa.wis.pk.edu.pl 

Zmiany w Radzie Nadzorczej NFOŚiGW

Minister Środowiska wprowadził zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki wodnej. Od 20 listopada 2015 r. skład 
Rady Nadzorczej NFOŚiGw przedstawia się następująco:
•	przewodniczący:	Roman	Niżnikowski	
•	zastępca	przewodniczącego:	Marek	Ryszka	
•	członkowie:	Marek	Tramś	i	Mirosław	Czekaj	(przedsta-
wiciele strony samorządowej Komisji wspólnej Rządu  

i Samorządu Terytorialnego), Michał Baj (przedstawiciel 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych); 
Roman Sobiecki (przedstawiciel ministra właściwego do 
spraw gospodarki), waldemar Sługocki (przedstawiciel 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), 
Krzysztof Masiuk (przedstawiciel organizacji ekologicz-
nych), Janusz wojdalski, Zbigniew Myczkowski, Tomasz 
Popławski, Andrzej Matysiak.
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Joga hotel Kubatzki z ceramiką Villeroy&Boch 

Villeroy&Boch została partnerem biznesowym powstałe-
go na wybrzeżu Morza Północnego hotelu Kubatzki. Joga 
hotel Kubatzki to koncept, który powstał w kwietniu br. na 
wybrzeżu Morza Północnego w niemieckiej miejscowości 
St. Peter Ording. Produkty marki Villeroy&Boch sprawdzają 
się nie tylko w dużych sieciowych hotelach i obiektach ko-
mercyjnych, lecz także stanowią idealne uzupełnienie ho-
teli takich, jak Kubatzki – w którym łazienki to wyjątkowo 
klimatyczne, spa – proekologiczne i innowacyjne. 
Biały, klasyczny dom w skandynawskim stylu położony 
jest zaledwie 300 metrów od grobli i otoczony dużym 
zielonym ogrodem. właściciele hotelu przywiązują wagę 
do rozwiązań proekologicznych. w kuchni podawane są 
tylko zdrowe potrawy z regionalnych produktów, a po-
między posiłkami można uczestniczyć w codziennym 

programie jogi. wyposażenie stanowią produkty naj-
wyższej jakości – takie, które do środowiska odnoszą 
się z najwyższym szacunkiem. 
Ze skandynawskim designem hotelu Kubatzki współgra-
ją miski ustępowe z kolekcji Subway 2.0 oraz umywal-
ki z kolekcji Architectura. Oprócz ceramiki łazienkowej 
Villeroy&Boch oferuje szeroki zakres usług dedykowa-
nych architektom, projektantom i inwestorom. Zapew-
nia profesjonalne doradztwo i rozbudowaną ofertę  
w ponad 120 krajach. Kody QR na etykietach produk-
tów umożliwiają dostęp do rysunków technicznych, 
wymiarów montażowych i dodatkowych informacji  
o produkcie przez smartfon lub tablet. Pełną ofertę inwe-
stycyjną firmy Villeroy&Boch można znaleźć na stronie:  
www.pro.villeroy-boch.com/projects

Gratka dla kibiców piłki ręcznej – bilety 
na EURO 2016

XII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn odbędą się od 15 do 31 stycznia 
2016 roku w Polsce. Z tej okazji KAN przy-
gotował prawdziwie mistrzowską promo-
cję, w której można wygrać bilety na finał  
i mecze półfinałowe. 

Aby móc na żywo oklaskiwać najlep-
szych szczypiornistów wystarczy po-
twierdzić zakup elementów Systemu 
KAN-therm PUSH lub Rozdzielaczy KAN-
-therm. 

Bilety trafią do 24 najlepszych klientów  
w całym kraju. Firma rozda w sumie 12 bi-
letów na finał, który zaplanowano 31 stycz-
nia 2016 roku w Krakowie oraz 12 biletów na 
mecz półfinałowy, który odbędzie się dwa 
dni wcześniej.

Na bilety Euro 2016 mogą liczyć cztery 
najlepsze firmy w każdym z sześciu regio-
nów sprzedaży. warunkiem wzięcia udzia-
łu w zabawie jest zakup asortymentu KAN  
w terminie od 16 listopada 2015 roku 
do 15 stycznia 2016. Podział na regiony 
można sprawdzić na stronie internetowej 
KAN-therm. 

wystarczy wysłać zgłoszenie dołączone do 
ulotki informującej o konkursie lub wypełnić 
formularz na stronie www.konkurs-kan.pl.  
Następnie należy potwierdzić zakup ele- 
mentów Systemu KAN-therm Push i rozdzie-
laczy Systemu KAN-therm o wartości min. 
5000 zł (netto).

http://www.instalreporter.pl
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REECO zaprasza na InEnerg 

REECO Poland zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych na kolejną edycję Międzynarodowych Targów 
Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Ener-
getycznej InEnerg®, która odbędzie się w dniach  
13-14.04.2016 na Stadionie we wrocławiu. wydarze-
nie te ma na celu stworzenie miejsca, w którym bę-
dzie można zaczerpnąć zarówno wiedzy teoretycznej, 
jak i praktycznej poprzez wystawę oraz szereg specja-
listycznych konferencji i for branżowych. Tematyka 

targów skupia się głównie na odnawialnych źródłach 
energii, jak: fotowoltaika, pompy ciepła, bioenergia, 
energia wiatrowa. Podczas imprezy zaprezentowane 
zostaną innowacje w branży OZE oraz tradycyjnie nie 
zabraknie zagadnień z zakresu efektywności energe-
tycznej i budownictwa energooszczędnego. wstęp 
na targi będzie bezpłatny dla wszystkich zwiedzają-
cych, którzy dokonają uprzedniej rejestracji na stronie:  
http://www.inenerg.com/486.html. 

II edycja programu JUNKERS SZKOLI

Ruszyła II edycja programu JUNKERS SZKOLI prowadzo-
nego przez markę Junkers we współpracy ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi. w 11 placówkach w całej Polsce 
ponad 200 uczniów z kierunków: technik gazownic-
twa, technik urządzeń sanitarnych i pokrewnych, bie-
rze udział w zajęciach dodatkowych z zakresu techniki 
grzewczej. Celem programu JUNKERS SZKOLI jest po-
szerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych 
urządzeń i systemów grzewczych. w ramach programu 
w szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe z trzech 
obszarów tematycznych: kotły kondensacyjne, techni-
ka solarna i pompy ciepła.
Chętni uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyj-
nych, prowadzonych przez nauczycieli ze szkół, którzy 
wcześniej odbywają szkolenie w Centrum Szkoleniowym 
Junkers. Merytoryczny nadzór nad programem sprawu-

ją doświadczeni trenerzy marki Junkers.
Uczniowie zdobytą na zajęciach wiedzę sprawdzają  
w e-testach. w każdym z nich najlepsi będę mieli szansę 
zdobyć nagrody: elektronarzędzia marki Bosch. Uczeń  
z najlepszym łącznym wynikiem we wszystkich trzech 
testach w danej szkole, otrzyma od marki Junkers na-
grodę główną. Jest to voucher na kurs i egzamin na 
uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie eksplo-
atacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. 
Dodatkowo w ramach programu oferowane jest szkole-
nie z przedsiębiorczości, które pozwala uzupełnić wie-
dzę praktyczną uczniów o kompetencje biznesowe.
Organizatorem programu, którego celem jest także pro-
mocja zawodu instalatora techniki grzewczej, jest mar-
ka Junkers. Finał programu odbędzie się w maju w war-
szawie.

Spotkanie komitetu TC 166 Chimneys 
w Krakowie

w dniach 18-19 listopada 2015 r. Krakowie po raz pierw-
szy w Polsce odbyło się spotkanie plenarne komitetu 
technicznego CEN/TC 166 – Chimney należącego do 
struktur organizacyjnych Europejskiego Komitetu Nor-
malizacyjnego (CEN).  Z komitetem TC 166 Chimneys ści-
śle współpracuje PKN KT 318 „Kominy”, który zajmuje 
się opiniowaniem i uzgadnianiem stanowisk krajowych 
do norm europejskich, jak również opracowaniem norm 
polskich. Dzięki współpracy obu organizacji powstało  
26 norm europejskich przetłumaczonych na język polski. 
w obradach wzięło udział ponad 20 ekspertów z całej Euro-
py reprezentujących różnorodne środowiska takie, jak: or-
ganizacje normalizacyjne, stowarzyszenia kominiarskie, pro-
ducenci kominów, notyfikowane jednostki badawcze itp. 
Polskim delegatem z ramienia PKN był przewodniczący Ko-
mitetu Technicznego KT 318 – Kominy – inż. Roman Nowak. 
Otwarcie obrad miało uroczysty charakter. Gości powi-
tał witold Śmiałek – doradca Prezydenta Miasta Krako-
wa w zakresie jakości powietrza. Następnie głos zabrał 

Piotr Cembala – prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie, 
które było współorganizatorem spotkania. Na zakoń-
czenie części oficjalnej głos zabrał Piotr Pacyna - wice-
prezes Krajowej Izby Kominiarzy. 
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się dwudnio-
we obrady uczestników, którzy wysłuchali sprawozdań 
z prac poszczególnych grup roboczych. Omówiono ak-
tualną korespondencję, która napłynęła do komitetu 
oraz tematykę związaną z 5-letnim przeglądem komi-
nowych norm zharmonizowanych. ważnym elementem 
spotkania były raporty dotyczące współpracy pomię-
dzy CEN/TC 166 a CEN/TC 109, CEN/TC 88, CEN/TC127. 
Omówiono również termiczne metody badawcze, któ-
re zostały zastosowane w projekcie prEN 1858 Kominy 
– Części składowe – Kształtki betonowe. Postanowio-
no w tym zakresie zwrócić się do organizacji krajowych 
o ponowną analizę tej sprawy. Na zakończenie obrad 
odbyło się formalne głosowanie nad wszystkimi uchwa-
łami, które zostały wypracowane w trakcie spotkania. 

http://www.instalreporter.pl
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Filmy na 
kanale Wilo

wilo na swoim kanale na portalu 
Youtube publikuje wiele materiałów 
filmowych. Jeden z nich może po-
móc instalatorowi w wytłumacze-
niu użytkownikowi, jaką przewagę 
mają pompy elektroniczne nad tra-
dycyjnymi.
Zachęcamy do obejrzenia filmu jak 
przygotować instalację przed zimą.

SBS – „Perłą Polskiej Gospodarki”

„Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii „Perły Duże” – takie wyróżnienie SBS Sp. z o.o.  otrzymała od uznanego 
magazynu ekonomicznego Polish Market. Tytuł ten przyznano firmie już po raz trzeci. Jest to wielki sukces całej 
Grupy SBS, a więc przede wszystkich Hurtowni Partnerskich Grupy.
Za co zespół przyznający „Perły” docenił firmę SBS? Jak czytamy na dyplomie potwierdzającym nadanie tytułu: 
za konsekwentną realizację polityki i strategii biznesowej oraz za bycie liderem wśród najbardziej dynamicznych 
i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. 
Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” jest uznany za najbardziej prestiżowy, jeśli 
chodzi o rankingi polskich przedsiębiorstw. Miejsce w rankingu zależy nie tyl-
ko od wielkości firmy (mierzonej wartością przychodów ogółem), ale również 
od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej. watro podkreślić, że 
do analizy pod kątem otrzymania tytułu nie można się zgłosić – jury samo 
kontaktuje się z firmami, które spełniają wstęp-
ne założenia rankingu. Co równie ważne, analiza 
firm nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami.
Tegoroczne zasady pozycjonowania firm  
w rankingu „Pereł Polskiej Gospo-
darki” opracowali Naukowcy  
z Zakładu wspomagania i Ana-
lizy Decyzji Instytutu Ekonome-
trii Szkoły Głównej Handlowej  
w warszawie. 

Nowa spółka w koncernie Bosch 

Bosch umacnia swoją działalność w segmencie rozwią-
zań dla inteligentnych budynków. Od 1 stycznia 2016 r. 
nowo powstała spółka Robert Bosch Smart Home GmbH 
będzie zajmować się wszystkimi działaniami koncernu 
w segmencie inteligentnych budynków (Smart Home), 
łącząc m.in. doświadczenie w tworzeniu odpowiednie-
go oprogramowania oraz czujników. Od stycznia klien-
ci będą mogli zamówić w internecie pierwsze produkty  
z tego segmentu. wśród nich znajdą się inteligentny kon-

troler domowy, inteligentny termostat i czujniki otwartych 
drzwi lub okien. Premierę produkty będą miały podczas 
targów elektroniki użytkowej CES w Las Vegas (6-9.01.16 r.).
Rozwiązania Bosch dla inteligentnych budynków celują  
w gigantyczny rynek: według ekspertów tylko do 2020 
roku ok. 230 milionów budynków na świecie – prawie 15% 
wszystkich gospodarstw domowych – będzie wyposażonych  
w technologie przeznaczone dla inteligentnych budynków.
Nowy sklep internetowy: www.bosch-smarthome.com

Wiadomości z Daikin

DAIKIN TOTAL SOLUTION – program lojalnościowy dla pro-
jektantów w 2015 roku. Od połowy 2015 roku przedstawi-
ciele firmy zapraszali projektantów instalacji HVAC do czyn-
nego udziału w programie. Każdy projektant mógł zgłosić 
swoje prace, w których zastosowano kompleksowe roz-
wiązania Daikin. 12 firm, których projekty charakteryzowały 
się najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami HVAC, Daikin 
zaprosił na wyjątkową konferencję dotyczącą wprowadza-
nych rozwiązań VRV oraz VRV-s do Dubrownika. Połączenie 
spotkania biznesowego z ekscytującym wyjazdem stało się 
wielka przygodą. Niezapomniane widoki z pędzącego po-
między górami i dolinami quada, czy leniwe delektowanie się 
owocami morza na plantacji ostryg to tylko niektóre atrak-
cje. Zwiedzanie miast i opowieści lokalnych przewodników 
z pewnością na długo pozostaną w pamięci uczestników. 
www.daikinprojektanci.pl
Finał programu DAIKIN VRV IV MILES. Program lojal-
nościowy dla partnerów Daikin, cieszył się ogromnym za-
interesowaniem. Zgodnie z zasadami nagrodzeni zostali 
partnerzy, którzy dokonali zakupu największej liczby sys-
temów VRV. Nagrodę, jaką był wyjazd do Dubaju otrzyma-
ło aż 9 dystrybutorów. Spotkanie zorganizowane zostało 
na początku października, w trakcie wyjazdu uczestni-

cy zwiedzali najciekawsze turystycznie miejsca w Emira-
tach Arabskich. Zapoznali się z obiektami referencyjnymi, 
wyposażonymi w urządzenia Daikin. Skorzystali również  
z licznie przygotowanych atrakcji (wizyta w Ferrari world  
w Abu Dhabi, przejażdżki szybkimi łodziami – Need for Spe-
ed oraz wyścig autami na profesjonalnym autodromie). 
Kreator Budownictwa 2015. Firma Daikin otrzymała tytuł 
Kreator Budownictwa 2015 przyznawany przez Polską Izbę 
Inżynierów Budownictwa. Tytuł otrzymały firmy kształtujące 
budownictwo, a tym samym wyróżniające się w branżach, 
w których funkcjonują. Laureaci zdobyli nagrody za sukce-
sywne dążenie do rozwoju budownictwa, efektywny spo-
sób kierowania przedsiębiorstwem oraz za jakość produk-
tów, innowacyjne technologie i nowatorskie rozwiązania. 
Premiera VRV i VRV-s. Na początku października  
Daikin, zorganizował cykl spotkań z projektantami i firma-
mi instalacyjnymi „Japońskie śniadania z Daikin” podczas 
których zaprezentował innowacyjne i unikalne rozwiąza-
nia VRV – profesjonalny system klimatyzacyjny, który wraz 
z agregatem można zamontować wewnątrz budynku.  
w 10 spotkaniach w całej Polsce uczestniczyło ponad  
250 osób, a w wyniku tak dużego zainteresowania spo-
tkania będą kontynuowane w mniejszych miastach. 

↓ kliknij, aby obejrzeć film ↓

http://www.instalreporter.pl
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wielki Finał Loterii przeszedł już do historii. Był zwieńcze-
niem zabawy trwającej od 4 maja br. i emocji towarzyszą-
cych comiesięcznym losowaniom. Spektakularność lo-
sowania finałowego musiała dorównać stawce, o którą 
toczyła się gra: Fordowi Mustang Eleanor. Onninen dołożył 
zatem wszelkich starań, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się  
w pamięci wszystkich zaproszonych gości oraz Zwycięzcy. 
Do Centrum Dystrybucyjnego w Teolinie przybyło 450 osób 
z całej Polski, wśród których znaleźli się partnerzy akcji oraz 
Klienci z największą liczbą losów. Specjalnie dla nich maga-

zyn przeobraził się w klimatyczny klub ze sceną. Galę po-
prowadziła Magdalena Mielczyk w towarzystwie Patryka Mi-
kiciuka. Urok Magdy oraz profesjonalizm dziennikarza TVN 
Turbo uświetniły to wyjątkowe wydarzenie. Nie był to jednak 
koniec atrakcji, 4 grudnia obfitował w liczne niespodzianki.
Jedną z nich był występ Kabaretu Młodych Panów, dzięki 
którym wszyscy w wyśmienitych nastrojach wyczekiwali lo-
sowania. Nie mogło zabraknąć także charyzmatycznej mu-
zyki i prawdziwych rockowych brzmień, zastrzyk pozytywnej 
energii zapewnił koncert Sebastiana Riedel & zespołu Cree. 

Jednak największą gwiazdą wieczoru, oprócz ww. oso-
bistości, został Zwycięzca Odjechanej Loterii Onninen 
– klient z Katowic. Pozostali goście na otarcie gorzkich 
łez otrzymali kawałek Mustanga... na talerzu, za sprawą 
tortu w kształcie głównej nagrody. 
4 grudnia 2015 roku przeszedł do historii Onninen za spra-
wą nowego właściciela samochodu-legendy. Jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy i życzymy, aby wartości, które sym-
bolizuje Mustang (wolność, zwycięstwo, wytrzymałość  
i szybkość) były odzwierciedleniem stanu duszy Laureata. 

Finał Loterii Onninen na miarę Mustanga Eleanor już za nami! 

TECEsmartfloor – 
kalkulator online

Za pomocą nowego kalkulatora online TECEsmartfloor 
można łatwo i szybko zaprojektować instalację ogrzewa-
nia podłogowego. Nowo opracowany program do syste-
mów TECEfloor jest intuicyjny w obsłudze. Ma tylko jedną 
aplikację do wprowadzania danych i oferuje w czasie rze-
czywistym wszystkie wyniki obliczeń – od długości obwo-
du, po ilość wody. Jedno kliknięcie umożliwia sporządze-
nie listy materiałów w formacie PDF, a kolejne – przesłanie 
tej listy do firmy TECE. Dzięki temu w ciągu jednego dnia 
roboczego klient może otrzymać konkretną ofertę. Kalku-
lator pozwala także wyliczyć, w jaki sposób zoptymalizo-
wać energetycznie system grzewczy. Można dowiedzieć 
się, jak przy niższej temperaturze systemowej osiągnąć ta-
kie same wartości zadane. Dodatkową zaletą jest indywi-
dualne archiwum projektu, gdzie zapisywane są wszystkie 
obliczenia. Umożliwia to ich przechowywanie i ewentualną 
korektę. w tym celu każdy użytkownik tej bezpłatnej apli-
kacji otrzymuje osobisty kod dostępu do konta. 
www.smartfloor.tece.de

Ceramika Tubądzin 
inwestuje w Sieradzu

Grupa Tubądzin wybuduje w Sieradzu nową fabrykę. To 
już czwarte zezwolenie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej. Tym razem w Podstrefie Sieradz, Grupa Tubą-
dzin zainwestuje ponad 135 mln zł oraz utworzy co naj-
mniej 107 miejsc pracy. Jeśli warunki atmosferyczne na 
to pozwolą – budowa nowej fabryki ma się rozpocząć  
w styczniu. Linia produkcyjna miałaby ruszyć w październiku 
przyszłego roku. wśród zatrudnionych znajdą się pracowni-
cy produkcji, mechanicy, ale też informatycy i technolodzy.

http://www.instalreporter.pl
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RETTIG ICC przejął grupę Emmeti

Rettig ICC sfinalizował przejęcie grupy Emmeti – włoskiej 
firmy oferującej rozwiązania z zakresu instalacji grzew-
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Dzięki 
tej transakcji Rettig ICC wzbogaci swoją ofertę o nowe 
technologie, a także wejdzie na nowe rynki.
- Nasza branża podlega stopniowej konsolidacji i zmie-
rza w kierunku oferowania zintegrowanych systemów 
HVAC. Jednocześnie stale rośnie zapotrzebowanie na 
domy i budynki energooszczędne. Przejęcie grupy Emme-
ti jest dla nas strategiczną decyzją, ponieważ umożliwia 
nam rozszerzenie oferty energooszczędnych rozwiązań  

o nowe grupy produktów z zakresu wentylacji i klimatyzacji.  
W ten sposób wejdziemy także na nowe rynki zbytu  
w Hiszpanii i Brazylii, gdzie Emmeti jest obecnie jedną  
z najbardziej popularnych marek w swojej kategorii. Ob-
roty Emmeti w 2014 roku wyniosły 109 mln euro, a pro-
dukty tej marki dotarły w tym okresie do ponad 20 000 
klientów na całym świecie. Obecnie grupa zatrudnia 320 
wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dla porówna-
nia w 2014 roku cały koncern Rettig ICC osiągnął obroty 
w wysokości 554 mln euro. Mamy nadzieję, że cały pro-
ces integracji zakończymy w drugiej połowie 2016 roku. – 

mówi Neil Macpherson, dyrektor generalny Rettig ICC.
Rettig ICC stał się właścicielem 91% udziałów grupy 
Emmeti. Zostały one nabyte od grupy inwestycyjnej 
PM&Partners oraz Mario Martina, współzałożyciela oraz 
dotychczasowego dyrektora generalnego Emmeti. 9% 
udziałów Emmeti pozostanie nadal własnością Marti-
na, który automatycznie wszedł do zarządu Rettig ICC.
Rettig ICC wchodzi w skład Rettig Group Ltd. i jest naj-
większym europejskim producentem grzejników: płyto-
wych, łazienkowych, dekoracyjnych, konwektorowych, 
kanałowych, kolumnowych, elektrycznych oraz ogrze-

wania płaszczyznowego i systemu rurowego. Koncern 
posiada 15 fabryk w 11 krajach (m.in. na południu Polski  
w Rybniku) i dostarcza produkty do ponad 50 krajów. 
Koncern Rettig Heating obecny jest w Polsce od prawie  
25 lat, a jego wiodącą marką na naszym rynku jest Purmo. 
Założona w 1976 roku grupa Emmeti jest producentem 
zaawansowanych oraz energooszczędnych systemów: 
grzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz klimatyza-
cyjnych. Siedziba firmy znajduje się w Vigonovo di Fon-
tanafredda niedaleko wenecji. Obroty Emmeti w 2014 
roku w skali globalnej wyniosły 109 mln euro. 

Panasonic: świąteczna promocja Aquarea 
dla instalatorów

Panasonic prowadzi akcję promocyjną zachęcającą 
do zakupu pomp ciepła Aquarea. wszyscy instalato-
rzy, którzy od 2 listopada do 31 grudnia 2015 roku nabę-
dą zestaw All-In-One i zarejestrują swój zakup otrzymają 
kupon rabatowy pozwalający na zakup 48-calowego tele-
wizora Panasonic TX-48CX400E za jedyne 100 zł. Aby sko-
rzystać z promocji wystarczy nabyć komplet pomp ciepła  
Aquarea All-In-One, czyli agregat z odpowiednią jednostką 
wewnętrzną, a następnie zarejestrować zakup na stronie 

promocji www.panasonicproclub.com. Każdy firma, któ-
ra to zrobi może otrzymać kupon. O jego przyznaniu de-
cydować będzie data sprzedaży widniejąca na rachunku. 
Świąteczna promocja przeznaczona jest wyłącznie dla 
firm instalacyjnych posiadających aktualną akredyta-
cję dla grupy pomp ciepła Aquarea. Z kolei zakupu urzą-
dzeń można dokonać tylko u oficjalnych dystrybutorów  
Panasonic. Liczba kuponów jest ograniczona. 
Więcej

wielki finał Mistrzostw Polski Instalato-
rów (MPI) odbędzie się 27 kwietnia 2016 
roku w Poznaniu podczas targów INSTA-
LACJE (25-28.04.2016). Najlepszy pol-
ski instalator wyjedzie z Poznania Citro-
enem Berlingo. Podczas Instalacji On 
Tour, czyli wyjazdowej formy eliminacji 
do MPI do finału zakwalifikowało się już  
39 instalatorów. Chętni mogą jeszcze 
spróbować swoich sił podczas elimi-
nacji uzupełniających organizowanych 
w czasie dwóch pierwszych dni targów 
INSTALACJE. wtedy do finału zostanie 
zakwalifikowanych jeszcze 60 instalato-
rów. Partnerami-sponsorami Mistrzostw 
Polski Instalatorów 2016 zostali: AFRISO, 
BRÖTJE, GRUNDFOS, LECHMA, TECE oraz 
VOGEL&NOOT. Organizatorem: Między-
narodowe Targi Poznańskie i firma ARDO.
więcej informacji na stronie: 
www.instalacje.mtp.pl

Mistrz Polski Instalatorów otrzyma Citroena Berlingo 

http://www.instalreporter.pl
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SCHAKO PREZENTACJE 2015

1 grudnia 2015 r. w hotelu Mercure warszawa Centrum od-
było się spotkanie SCHAKO PREZENTACJE 2015. Uczest-
niczyli w nim projektanci systemów wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych oraz partnerzy handlowi firmy. Spotkanie 
rozpoczął Dariusz Strzelecki, szef SCHAKO Polska, witając 
przybyłych, przybliżając historię firmy i prezentując ofer-
tę. Od dziesięcioleci, firma SCHAKO jest synonimem wy-
sokiej jakości systemów wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania 
i normy. Historia powstania SCHAKO datuje się na 1928 r.,  
kiedy to Ferdinand Schad zakłada firmę i rozpoczyna 
produkcję narzędzi chirurgicznych i komponentów dla 
przemysłu muzycznego. Historia klimatyzacji z SCHAKO 

to 1960, kiedy to firma produkuje pierwsze kratki wenty-
lacyjne. w 1970 SCHAKO zaprezentowało nawiewnik wi-
rowy typu DQJ, którego konstrukcja do dziś wyznacza 
obowiązujące standardy na rynku. własne laboratorium 
badań rozdziału powietrza i komora pogłosowa do po-
miaru poziomu mocy akustycznej otworzyła drogę dla in-
tensywnych badań i prac rozwojowych. Kolejna prezen-
tacja poświęcona była regulatorom CAV i VAV, wygłosił 
ją wojciech Kroworz. Następnie wystąpił Bernd Ruhwin-
kel ze Schneider Elektronik. Znana z rozwiązań dla la-
boratoriów, digestoriów i pomieszczeń czystych) firma 
należy do Schako Group od początku 2015 roku. wystą-
pienie przybrało formę przeglądu oferty firmy dla wen-

tylacji laboratoriów i digestoriów, w tym własnych roz-
wiązań BACnet z oprogramowaniem konfiguracyjnym. 
Następnie ponownie prezentacje poprowadził Dariusz 
Strzelecki, omawiając stosowanie poszczególnych pro-
duktów – system monitorowania digestoriów oraz sys-
tem regulacji digestoriów, laboratoriów i pomieszczeń 
czystych. Tomasz Ciągała z kolei zaprezentował ofertę 
nawiewników, skupiając się na wskazaniu, czemu słu-
żą poszczególne rozwiązania konstrukcyjne oraz jak 
urządzenia Schako różnią się od podobnych produktów  
z oferty konkurencji. Spotkanie zakończyła prezentacja 
możliwości programu SCHAKO Luft. Ekspozycja urzą-
dzeń i rozmowy kuluarowe dopełniły całości spotkania.

Praca

SANPOL: handlowiec – branża grzewcza/sanitarna 
IKEA: kierownik ds. technicznych 
LINDAB: przedstawiciel regionalny 
CBRE: manager ds. technicznych 
ALNOR: specjalista ds. produktu 
ZIS NOWAK WIESŁAW: monter instalacji sanitarnych 
VALVEX: specjalista ds. sprzedaży 
ZECHIK: kierownik robót sanitarnych – inżynier 
budowy 
BWT POLSKA: technik serwisu w dziale serwisu 
uzdatniania wody 
ORAS OLESNO: regionalny przedstawiciel handlowy  
ds. inwestycji 
JANURA: projektant branży sanitarnej 
RESPOL: przedstawiciel handlowy 
ONNINEN: specjalista ds. sprzedaży internetowej 
DYKA: specjalista ds. sprzedaży 
BIMs PLUS: pełnomocnik dyrektora ds. handlowych 
VAILLANT SAUNIER DUVAL: dyrektor działu 
technicznego 
ONNINEN: przedstawiciel handlowy – branża 
instalacyjno-grzewcza 
FERRO: product manager ds. techniki grzewczej 
BIMs PLUS: sprzedawca – handlowiec 
BOSCH: product manager – termotechnika 
FLAMCO: inżynier sprzedaży 
GEBWELL: kierownik regionalny sprzedaży 
NIBE-BIAWAR: opiekuna klienta – branża grzewcza 
FERRO: przedstawiciel handlowy 
BP WAMA: asystent projektanta branży  
sanitarnej 
EUROTERM: specjalista ds. sprzedaży 
RUG RIELLO: pracownik do dz. serwisu 

Vaillant pomaga Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce

Dzięki pomocy firmy Vaillant kolejne domy podopiecz-
nych SOS wioski Dziecięcej w Biłgoraju są jeszcze cieplej-
sze. Przekazanie nowoczesnych urządzeń grzewczych 
to część długofalowej współpracy pomiędzy Vaillant 
a Stowarzyszeniem SOS wioski Dziecięce, organizacją 
dobroczynną, która na co dzień opiekuje się dziećmi 
opuszczonymi, osieroconymi oraz pochodzącymi z ro-
dzin dysfunkcjonalnych.
Pod koniec listopada br. w budynkach największej i za-
razem najstarszej w Polsce SOS wioski Dziecięcej w Bił-
goraju zakończyła się instalacja kolejnych systemów 
ogrzewania podarowanych przez firmę Vaillant. wydaj-
ne i przyjazne urządzenia zamontowane zostały w domu 
zamieszkałym przez podopiecznych organizacji, a także 
w budynku, w którym znajdują się pomieszczenia prze-
znaczone do prowadzenia zajęć z dziećmi, w tym pra-
cownia komputerowa i sala gimnastyczna. 
To nie pierwsza tego typu pomoc przekazana przez 
firmę Vaillant. Firma od 2013 r. wspiera modernizację 

urządzeń grzewczych w SOS wiosce Dziecięcej w Bił-
goraju. Dostarczone nowoczesne rozwiązania zapew-
niają ciepło oraz ciepłą wodę użytkową mieszkańcom 
SOS wioski Dziecięcej. Zastąpiły one starsze i nieefek-
tywne urządzenia, umożliwiając ograniczenie wydatków 
ponoszonych na ogrzewanie oraz energię elektryczną. 
Co więcej, specjaliści Vaillant dbają o bieżący przegląd 
funkcjonujących już instalacji i ich utrzymanie w opty-
malnym stanie. 
– Cieszymy się, że ponownie mogliśmy pomóc SOS Wio-
sce Dziecięcej w Biłgoraju. Jako firma rodzinna jesteśmy 
dumni, że realizujemy projekt, który w istotny sposób 
przyczynia się do stworzenia jak najlepszych warunków 
dla zamieszkujących ją dzieci oraz ich opiekunów. To nie 
koniec naszej współpracy – mówi Anna Augustyniak  
z Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
– W budynkach, w których zainstalowano nowe urządze-
nia zrobiło się o wiele cieplej. Nowe instalacje zamon-
towano nie tylko w domach SOS, ale także w salach, 

gdzie dzieci rozwijają 
swoje pasje. Teraz dzieci 
jeszcze chętniej uczest-
niczą w ćwiczeniach w 
sali sportowej czy zaję-
ciach komputerowych. 
Pragniemy, aby nasi 
podopieczni mieli ciepły  
i przyjazny dom. Pomoc, którą otrzymaliśmy od firmy  
Vaillant, jest dla nas bardzo ważna – mówi Anna Choszcz-
-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS wioski Dziecięce.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym  
z głównych kryteriów strategii zrównoważonego rozwo-
ju całej Grupy Vaillant. Kierując się tą strategią, Vaillant 
podpisał długoterminową umowę partnerską ze świa-
towym Stowarzyszeniem SOS wioski Dziecięce, zgodnie 
z którą firma stała się wyłącznym partnerem SOS wio-
sek w zakresie dostarczania energooszczędnych i przy-
jaznych dla środowiska technologii grzewczych. 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/praca/ikea-kierownik-ds-technicznych/
http://instalreporter.pl/praca/alnor-specjalista-ds-produktu-4/
http://instalreporter.pl/praca/zis-nowak-wieslaw-monter-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/valvex-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/zechik-kierownik-robot-sanitarnych-inzynier-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/zechik-kierownik-robot-sanitarnych-inzynier-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/bwt-polska-technik-serwisu-w-dziale-serwisu-uzdatniania-wody/
http://instalreporter.pl/praca/bwt-polska-technik-serwisu-w-dziale-serwisu-uzdatniania-wody/
http://instalreporter.pl/praca/oras-olesno-regionalny-przedstawiciel-handlowy-ds-inwestycji/
http://instalreporter.pl/praca/oras-olesno-regionalny-przedstawiciel-handlowy-ds-inwestycji/
http://instalreporter.pl/praca/janura-projektant-branzy-sanitarnej/
http://instalreporter.pl/praca/respol-przedstawiciel-handlowy-4/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-specjalista-ds-sprzedazy-internetowej/
http://instalreporter.pl/praca/dyka-specjalista-ds-sprzedazy-2/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-pelnomocnik-dyrektora-ds-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/vaillant-saunier-duval-dyrektor-dzialu-technicznego/
http://instalreporter.pl/praca/vaillant-saunier-duval-dyrektor-dzialu-technicznego/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-przedstawiciel-handlowy-branza-instalacyjno-grzewcza/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-przedstawiciel-handlowy-branza-instalacyjno-grzewcza/
http://instalreporter.pl/praca/ferro-product-manager-ds-techniki-grzewczej/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-sprzedawca-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-product-manager-termotechnika/
http://instalreporter.pl/praca/flamco-inzynier-sprzedazy-5/
http://instalreporter.pl/praca/gebwell-kierownik-regionalny-sprzedazy-2/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-opiekuna-klienta-branza-grzewcza/
http://instalreporter.pl/praca/ferro-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/bp-wama-asystent-projektanta-branzy-sanitarnej/
http://instalreporter.pl/praca/bp-wama-asystent-projektanta-branzy-sanitarnej/
http://instalreporter.pl/praca/euroterm-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/rug-riello-pracownik-do-dz-serwisu-2/


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

Wyjazd szkoleniowy „Na Wyspy Kanaryjskie 
z HERZ-em (Lanzarote 2015)” 
w listopadzie br. grupa najaktywniejszych uczestni-
ków programu KDF+ kolejny już raz została zapro-
szona na wyjątkowy wyjazd szkoleniowy. Tym razem 
miejscem spotkania była Lanzarote – jedna z sied-
miu głównych wysp Kanaryjskich, wpisana na listę 
UNESCO, jako światowy rezerwat biosfery.
wyspę Lanzarote oblewają turkusowe wody Oceanu 
Atlantyckiego, ma łagodny klimat, niepowtarzalne 
krajobrazy i wiele cennych zabytków. Jest to jedyna  
z wysp kanaryjskich, której udało się uniknąć agre-
sywnej urbanizacji i negatywnych stron trwającej od 
kilkudziesięciu lat ekspansji przemysłu turystycznego. 
Podczas tygodniowego pobytu uczestnicy mieli wy-
starczająco dużo czasu, aby poznać bliżej wszystkie 
uroki tej niesamowitej wyspy. Zdecydowanie najwię-
cej wrażeń przyniosła wyprawa do jedynego w swoim 
rodzaju parku Timanfaya. Park Narodowy Timanfaya 
prezentuje swój wulkaniczny i niepowtarzalny cha-
rakter niezwykłym klimatem i zjawiskami. Podziwia-
jąc niesamowite, księżycowe krajobrazy stworzone 
przez naturę, można również doświadczyć tego, jak 
wciąż jeszcze gorąca jest lawa zaledwie kilka metrów 
pod powierzchnią ziemi. To właśnie tutaj tryskają go-
rące gejzery, krzewy zapalane są pod wpływem tem-
peratury lawy, a na specjalnym ruszcie podgrzewa-
nym ciepłem wulkanu grillują się smakołyki dla gości 
restauracji El Diablo projektu Césara Manrique. Ko-

lejnym obowiązkowym punktem na trasie wyciecz-
ki była wizyta w Jameos del Agua, unikalnym miej-
scu, w którym Manrique – jeden z najwybitniejszych 
hiszpańskich artystów XX wieku – połączył natural-
ne piękno przyrody z artyzmem sztuki. Jameos del 
Agua to zespolone ze sobą groty i tunele wydrążo-
ne przez magmę w czasie ostatniej erupcji wulkanu  
La Corona. Symbolem Jameos del Agua są maleńkie 
kraby albinosy pełzające po dnie podziemnego je-
ziorka. Tutaj mieści się również oryginalna sala kon-
certowa – cudowne, akustyczne audytorium, będące 
miejscem niezwykłych koncertów, musicali, przedsta-
wień oraz festiwalu muzyki .
Oprócz podziwiania uroków 
Lanzarote, uczestnicy wy-
jazdu zwiedzali również są-
siednie wyspy (La Graciosa  
i Fuerteventura).
warto zaznaczyć, że podzi-
wiając uroki Lanzarote in-
stalatorzy mogli również 
uzyskać informacje o naj-
ciekawszych nowych roz-
wiązaniach marki HERZ de-
dykowanych dla systemów 
instalacji sanitarnych i grzew-
czych, jak również poznać 
nowości w ofercie urządzeń 
HERZ-OŹE.  

  Program HERZ-KDF+ jest bezpośrednią konty-
nuacją istniejącego od 2001 roku Klubu Dobrego  
Fachowca. 
Różnica pomiędzy programami polega przede 
wszystkim na tym, że HERZ-KDF+ w swoim założe-
niu jest programem jeszcze bardziej elitarnym, a jego 
uczestnikami mogą zostać wyłącznie instalatorzy, 
którzy, oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych, 
wykazują również pełne zaangażowanie w wykony-
wanie instalacji ze znakiem serca. Potwierdzeniem 

najwyższej jakości pracy instalatorów uczestniczą-
cych w programie jest wydłużona, 10-letnia gwaran-
cja, którą firma HERZ obejmuje instalowane przez 
nich produkty. 
Oprócz dodatkowej gwarancji, każdy uczestnik pro-
gramu otrzymuje specjalne bonusy i nagrody (na-
rzędzia, ubrania robocze, banery, wizytówki, do-
finansowanie działań reklamowych). Najbardziej 
zaangażowani klubowicze uczestniczą również  
w atrakcyjnych wyjazdach szkoleniowych.

HERZ KDF+ jest programem  
partnerskim, który powstał z myślą  
o najlepszych instalatorach posiadających 
autoryzację firmy HERZ. Głównym celem programu jest  
budowa elitarnej grupy profesjonalnych instalatorów potrafiących 
 tak wykonywać instalacje, aby zapewnić ostatecznym użytkownikom  
możliwość skorzystania ze wszystkich zalet wyrobów marki HERZ.

Na Lanzarote  
z HERZ-KDF+

Dariusz ODrOń
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  Historia gRast & mtB opowiedziana 
z sentymentalną nutką 

O początkach i historii firmy opowiedziała nam główna 
założycielka Teresa Sendor. Oto najważniejsze fakty. 
Korzystając z fali powszechnej prywatyzacji i z do-
świadczeń zdobytych w poprzedniej pracy, czyli GS-
-Falenica, Teresa Sendor z bratem i jego żoną po-
stanowili rozpocząć działalność gospodarczą. Tak 
powstało MTB, pierwsza Hurtownia Instalacyjno-
-Sanitarna w warszawie Radości. A zaczęło się od… 
udanej transakcji zakupu i sprzedaży 300 zlewozmy-
waków! Zakupione zostały w Armexie i tego samego 
dnia sprzedane do GS w Nasielsku! w tamtym cza-
sie MTB miało tylko jeden problem: skąd wziąć to-
war? Dalej były więc poszukiwania nowych dostaw-
ców na targach w Poznaniu. 
Firma zaczynała – jak większość – w rodzinnym gara-
żu, który szybko okazał się za mały. Trzeba było zacząć 
rozbudowę. Niebawem zatrudnieni zostali pierwsi pra-
cownicy, niektórzy pracują do dziś. Fakturowanie ręcz-
ne szybko zastąpiono programem informatycznym. 
Kupiono używanego dostawczego Mercedesa, po-
tem nowego żuka, potem były już Iveco. 

Niedługo, w 1992 roku założona została druga firma 
rodzinna: GRAST. 
w tym samym roku, do biznesu dołączył mąż pani 
Teresy, Kazimierz. Jednym słowem umacniał się ro-
dzinny profil firmy. Rodzinne biznesy powstawały 
wtedy szybko i wiele z nich działa do tej pory. 
Po trzech latach nastąpiły zmiany w strukturze wła-
snościowej firmy i już jako Hurtownia GRAST & MTB, 
15 września 1993 roku przeprowadziła się do war-
szawy na ulicę Jagiellońską 47A, gdzie do dziś ma 
swoją siedzibę. 
Dalej firma rozszerzała asortyment hurtowni zgod-
nie z firmowym mottem: 
TOwARY MARKOwE PODSTAwą NASZEJ OFERTY. 
Jest połowa lat 90., GRAST & MTB ma duży popyt  
i rosnący rynek. Panuje powszechna prywatyzacja, 
pęd do sukcesu i równie powszechny problem: brak 
dobrego markowego towaru. w zdobyciu takiego to-
waru pomagały przede wszystkim dobre relacje wła-
ścicielki w branży. 
w październiku 1995 roku GRAST & MTB otworzył 
Sklep Firmowy na Jagiellońskiej 2. 
w październiku 2001 roku otworzono oddział w Pia-
secznie na Okulickiego 21 i aby zdobyć miejscowy 
rynek hurtowy i pozyskać okolicznych klientów i in-
stalatorów, zaczęto organizować środowe śniadania 
i szkolenia produktowe z producentami pod hasłem: 
INSTALUJ Z NAMI I Z NASZYMI DOSTAwCAMI. 
w 2008 r. otwarty został kolejny magazyn hurtowy 
w Piasecznie na ulicy Julianowskiej 61, ponieważ od 
miesięcy nie mieszczono się już z towarem sprzeda-
wanym do marketów. 

gRast & mtB aktywny w branży
i nie tylko
 
w roku 1995 firma przystąpiła do Polskiej Korporacji 
Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji. 
Od lat też jest członkiem warszawskiego Klubu In-
tegracji Europejskiej oraz wspiera działania chary-
tatywnego Klubu Rotary International. 

Początek lat 90. był okresem intensywnej transformacji budownictwa, w tym także 
branży instalacyjnej. Ożywiał się handel, powstawały nowe firmy. Swoje początki 
właśnie w 1990 roku ma też warszawska rodzinna firma handlowa: GRAST & MTB. 
Kolejne lata przyniosły szybki rozwój firmy, swoim zasięgiem wtedy obejmującej 
kolejne rejony Polski, od Augustowa do Rzeszowa i Warszawy.  
Dziś logo GRAST & MTB jest dobrze znane wielu instalatorom, ceniącym tę hurtownię 
za szerokie spektrum oferty, rzetelność dostaw, czy rynkowe podejście do klientów.

Jubileusz 25-lecia 
rodzinnej firmy 
GRAST & MTB

W handlu liczy się pracowitość i rzetelność

http://www.instalreporter.pl


11s t r.1 2 / 2 0 1 5
w y w i a d

jął on nadzór nad sprawami informatycznymi, wdra-
żał w firmie ISO, odpowiada za procedury i logistykę. 
w roku 2011 nastąpiło formalne przekazanie kiero-
wanie firmą Annie Sendor-Urban. w zarządzie zasie-

dli również: główna księgowa Maria Jolanta Orze-
chowska oraz wojciech Brzeski, dyrektor sprzedaży 
ds. DIY. Utworzona zostaje też Rada Nadzorcza, któ-
rej przewodniczy Teresa Sendor.  

w roku 1997 we wrześniu powstała grupa zakupowa 
– Grupa ABG, której GRAST & MTB jest członkiem za-
łożycielem. Do Grupy ABG należy osiem polskich ro-
dzinnych firm, będących liderami na lokalnych ryn-
kach. Od roku 2009 Grupa ABG rozpoczyna projekt 

sprzedaży produk-
tów pod marką wła-
sną Blue, Red Basic. 
Firma GRAST & MTB 
może pochwalić się 
zdobyciem wielu na-
gród i wyróżnień w naj- 
różniejszych konkur-

sach branżowych i rynkowych. Niedawno została 
wyróżnienia przez Euler Hermes prestiżową nagro-
dą Złotego Płatnika, do której zostało wytypowa-
nych tylko 5% firm w Polsce. 

nowe pokolenie u steru…

Jak przystało na firmę rodzinną, właściciele firmy za-
dbali, by firmę przekazać w ręce fachowo przygoto-
wanego nowego pokolenia. Od 1997 roku w firmie już 
na stałe pracuje z ogromnym zapałem i zaangażowa-
niem starsza córka Państwa Sendor: Anna, a w 2000 
roku do firmy dołączył jej mąż, Zbyszek Urban. Ob-

Chciałabym zaznaczyć, że bez wielkiej pracowitości oraz zaangażowania mojej rodziny  
i naszych pracowników nie rozwinęlibyśmy się do firmy zatrudniającej dziś 80 osób w kilku 
oddziałach i realizującej obroty średniej firmy, za co wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. 
Przez te lata każdy dzień przynosił nam nowe wyzwania, radości bądź troski, jednak niezmiennie 
przyświecał mi jeden cel: rozwój rodzinnej firmy opartej na solidnych podstawach. 
Zawsze dbaliśmy o zachowanie dobrych kupieckich obyczajów, a etyka prowadzenia biznesu, 
nieraz stawała ponad zyskiem i korzyściami. 

teresa sendor

Podczas uroczystej gali z okazji Jubileuszu 25-lecia GRAST & MTB ważnym 
momentem były podziękowania dla pracowników firmy. Słowa wdzięczności  
za owocną współpracę skierowano oczywiście także do dostawców/
producentów i do największych odbiorców hurtowni/klientów.
GRAST & MTB zadbał o interesującą część artystyczną stanowiącą świetną ucztę 
dla ducha. Bardzo mocny związek firmy z Mazowszem podkreślił szczególne 
zespół „Moda na Mazowsze” Anny Somorowskiej. występy taneczne zespołu 
były równocześnie pokazem mody łączącej styl regionalny z nowoczesnym. 
Uwagę gości przyciągnął także występ artystki z Galitsyna Art Group, która  
w technice malowania piaskiem opowiedziała historię firmy GRAST & MTB  
i podkreśliła jej bardzo rodzinny charakter. 

http://www.instalreporter.pl
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palącego się węgla w całym zakresie mocy osiąga-
ją sprawność nieodbiegającą od nominalnej o wię-
cej niż 30%. Jest to również argument do zastoso-
wania zasobnika buforowego podczas modernizacji 
kotłowni, którego objętość powinna wynosić 20 li-
trów na każdy kw mocy znamionowej kotła. Zasob-
nik buforowy pozwala na pracę kotła z nominalną 
mocą i sprawnością, która nie jest ograniczona ak-
tualnym zapotrzebowaniem budynku na ciepło. Im 
wyższy standard energetyczny budynku po termo-
modernizacji, tym możliwe większe pokrycie zapo-
trzebowania na ciepło przez pompę ciepła. 

schematy modernizacji kotłowni – 
zależnie od rodzaju zasobnika c.w.u.

Na przedstawionych schematach pokazano dwa roz-
wiązania modernizacji kotłowni. 

Pierwszy z nich wykorzystuje już istniejący pod-
grzewacz ciepłej wody użytkowej (rys. 1), którego 
wężownica grzewcza zapewne… nie będzie spełnia-
ła wymagań do podłączenia pompy ciepła. Dlatego 
podłączenie zostało rozwiązane poprzez dodatko-
wy wymiennik ciepła. Należy w tym miejscu pamię-
tać o doborze wymiennika na niskotemperaturowe 
parametry pracy pompy ciepła (odpowiedniej po-
wierzchni wymiany ciepła). 

Drugi pokazuje zastosowanie tzw. podgrzewacza 
uniwersalnego o konstrukcji „zbiornik w zbiorniku” 
(rys. 2) zapewniającego 2-funkcyjną pracę każdego 
z podłączonych źródeł ciepła – podgrzewanie wody 
użytkowej i wspomaganie ogrzewania. Nieprzypad-
kowo zachowano warstwowość podłączenia, która 
to powoduje podpięcie automatycznego źródła cie-
pła w środkową strefę, a grzejącego okresowo kotła 
grzewczego w dolną strefę. w instalacji z grzejnika-
mi zastosowanie tego rodzaju podgrzewacza prze-
jawia tę zaletę, że pompa ciepła prawdopodobnie 
będzie utrzymywała temperaturę 45-55°C, która 

Odpowiedzi udzielił: rObert Kałużny
Inżynier ds. pomp ciepła Hewalex

Modernizacja kotłowni cd.  
– współpraca kotła stałopalnego  
z pompą ciepła
Jednym z głównych studiów przypadku zastosowa-
nia powietrznej pompy ciepła do ogrzewania budyn-
ku jest wykorzystanie istniejących już w obiekcie in-
stalacji opartych o kocioł na paliwo stałe i ogrzewanie 
grzejnikowe. Z praktycznego punktu widzenia, najczę-
ściej stosowanym typem pompy ciepła będzie powie-
trze/woda, ponieważ nie wymaga prac związanych  
z wykonaniem dolnego źródła ciepła w gruncie. Jed-
nocześnie wymiana systemu grzejników na ogrzewa-
nie podłogowe bardzo często wiąże się ze zbyt dużym 
zakresem remontu i jego kosztem. Dlatego, jeżeli grzej-
niki są w dobrym stanie technicznym, to po moder-
nizacji można zastosować je do współpracy z pompą 
ciepła. Jeżeli tego warunku nie spełniają, to zaleca się 
zastosować grzejniki tzw. niskotemperaturowe w celu 

obniżenia temperatury zasilania systemu ogrzewania.
Najprostszą ścieżką modernizacji kotłowni jest zasto-
sowanie pompy ciepła wysokotemperaturowej, która 
bez zastosowania dodatkowej grzałki ogrzewa wodę 
grzewczą do temperatury wyższej niż 60°C. Jest ona 
jednak niezalecana, chociażby z uwagi na cenę jed-
nostki dużej mocy (odpowiadającej zainstalowane-
mu kotłowi),  czy też prognozowanym przyszłym ra-
chunkom, które niemal na pewną będą wyższe od 
obecnego systemu. Drugą, zdecydowanie dłuższą 

ścieżką, ale i przynoszącą wymierne efekty jest ter-
momodernizacja budynku poprzedzająca moderni-
zację kotłowni. Poprawa izolacyjności przegród ze-
wnętrznych,  wymiana stolarki okiennej i eliminacja 
mostków cieplnych, w zależności od standardu ener-
getycznego budynku oraz zakresu wykonanych prac, 
pozwala obniżyć zapotrzebowanie budynku na cie-
pło o 20-70%. Efektem obniżenia zapotrzebowania na 
ciepło  budynku jest obniżenie temperatury zasilania 
systemu grzewczego, co dodatkowo zwiększa zakres 
pracy pompy ciepła, ale dla samodzielnej pracy ko-
tła spowoduje zdecydowane podniesienie tempera-
tury pokojowej przy zachowaniu dotychczasowego 
sposobu palenia.  Dlatego, jeżeli w instalacji pozosta-
nie obecny kocioł zasypowy to prawdopodobnie nie 
wygeneruje on spodziewanych oszczędności związa-
nych z termomodernizacją. Podstawową przyczyną 
będzie praca kotła na zdecydowanie mniejszej mocy, 
przy której to sprawność mocno odbiega od dekla-
rowanej w prospektach. Zjawisko to ma swoje pod-
stawy w fizyce i chemii i objawia się ograniczeniem 
dopływu powietrza dla obniżenia mocy, a w efek-
cie powoduje niepełne spalanie (pozostałości wę-
gla w popiele) oraz produkcję tlenku węgla i sadzy 
(smoły i uciążliwych zapachów). Aspekt ten prezen-
tuje się zdecydowanie lepiej przy zastosowaniu ko-
tłów z podajnikiem, które dzięki mniejszej objętości 
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Legenda:
PC - pompa ciepła PCCO (typu SPLIT)
PDG - podgrzewacz ciepłej wody
KS -kocioł stałopalny
BUF/CO -bufor lub sprzęgło wody grzewczej
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P/W -pompa obiegowa pompy ciepła
CO/G - obieg ogrzewania grzejnikowego
CO/P - obieg ogrzewania podłogowego
NW/W - naczynie wzbiorcze zimnej wody
NW/G -naczynie wzbiorcze wody grzewczej
ZB - zawór bezpieczeństwa
ZT - zawór termostatyczny mieszający
ZTR -zawór trójdrogowy rozdzielający
ZRU -zawór rużnicowo-upustowy
CWU - ciepła woda użytkowa
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T14

Zasilanie

Komunikacja

230V/~50Hz

EKONTROL

ZB

ZB

NW/W

WZ

t

P/CWU

ZT

T9

P5

BUF/CO

T2

T11

T12 
lub 

termostat/y

P6

NW/G

M
ZM

CO/PCO/G

T13 

P7

T1

ZRU

CWU

KS

NW/G

ZB PDG

W

P/W

1

Legenda:
PC – pompa ciepła PCCO (typu SPLIT)
PDG – podgrzewacz ciepłej wody
KS – kocioł stałopalny
BUF/CO – bufor lub sprzęgło wody grzewczej
P/CWU – pompa cyrkulacji wody użytkowej
P/W – pompa obiegowa pompy ciepła
CO/G – obieg ogrzewania grzejnikowego
CO/P – obieg ogrzewania podłogowego
NW/W – naczynie wzbiorcze zimnej wody
NW/G – naczynie wzbiorcze wody grzewczej
ZB – zawór bezpieczeństwa
ZT – zawór termostatyczny mieszający
ZTR – zawór trójdrogowy rozdzielający
ZRU – zawór różnicowo-upustowy
CWU – ciepła woda użytkowa
WZ – zimna woda wodociągowa
W – wymiennik ciepła płytowy
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jednocześnie jest wystarczającą do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w wewnętrznym zbiorniku. 
Cena podgrzewacza uniwersalnego będzie oscylo-
wała wokół  ceny kompletu nowego podgrzewacza 
ciepłej wody użytkowej z rozwiniętą powierzchnią 
wężownicy (dedykowany dla pomp ciepła) i zasob-
nika buforowego o sumarycznie tej samej objętości. 
Elementem dodanym tak zbudowanych instalacji bę-
dzie automatyka pompy ciepła, która bez względu 
na źródło pochodzenia ciepła będzie bezobsługowo 
sterowała systemem c.o. i c.w.u. Elastyczność i funk-
cjonalność sterowania przedstawia możliwość spre-
cyzowania minimalnej temperatury pracy pompy cie-
pła względem powietrza zewnętrznego dla każdego  
z systemów osobno, ustawienia temperatury pokojo-
wej i ciepłej wody w trybie komfortowym i możliwe-
go obniżenia tj. trybu ekonomicznego oraz sterowa-
nie ewentualną pompą cyrkulacyjną. ważną cechą 
programatora jest automatyczne sterowanie pokojo-
we i pogodowe, które w wyznaczonych przedziałach 
czasowych pozwalają utrzymać stałą temperaturę 
pokojową oraz oszczędzać energię i obniżyć koszty 
eksploatacji dzięki uzależnieniu temperatury zasila-
nia systemu ogrzewania od temperatury zewnętrznej.

Aby dostosować instalację do współpracy z obec-
nym systemem grzejnikowym zasilanym kotłem na 
paliwo stałe, bardzo często wymagane jest przepro-
wadzenie termomodernizacji budynku. Należy przy 
tym dążyć do jak największego obniżenia tempera-
tury zasilania systemu grzewczego, najlepiej do 45-
50°C. Obniżenie temperatury wody grzewczej wiąże 
się z obniżeniem wydajności grzejników, dlatego ko-
nieczne jest sprawdzenie, czy będą one w stanie za-
pewnić pokrycie zapotrzebowania na ciepło w po-
szczególnych pomieszczeniach. wyższa temperatura 
zasilania przekłada się bezpośrednio na niższą efek-
tywność pracy pompy ciepła i skraca czas jej pra-
cy w sezonie grzewczym. Dobierając pompę ciepła, 
nie należy sugerować się mocą urządzenia zapisaną 
w nazwie, ponieważ najczęściej jest ona określona 
dla temperatury powietrza +7°C i zasilaniu instala-
cji c.o. czynnikiem o temperaturze 35°C, odpowia-
dającej ogrzewaniu podłogowemu. w analizowa-
nych rozwiązaniach konieczna jest kontrola mocy 
grzewczej przy temperaturze zasilania instalacji 45°C  
i/lub 55°C oraz przy ujemnej temperaturze powietrza  
w celu określenia minimalnej temperatury, do której 
pompa ciepła jest w stanie samodzielnie pracować.

CO/P

t

CWU

P/CWU

ZT

PC

PC

PDG/U

Legenda:
PC - pompa ciepła PCCO (typu SPLIT)
KS -kocioł stałopalny
PDG/U - podgrzewacz uniwersalny
P/CWU - pompa cyrkulacji wody użytkowej
P/KS -pompa kotła stałopalnego
CO/G - obieg ogrzewania grzejnikowego
CO/P - obieg ogrzewania podłogowego
NW/W - naczynie wzbiorcze zimnej wody
NW/G -naczynie wzbiorcze wody grzewczej
ZB - zawór bezpieczeństwa
ZT - zawór termostatyczny mieszający
ZRU -zawór rużnicowo-upustowy
CWU - ciepła woda użytkowa
WZ - zimna woda wodociągowa
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Legenda:
PC – pompa ciepła PCCO (typu SPLIT)
KS – kocioł stałopalny
PDG/U – podgrzewacz uniwersalny
P/CWU – pompa cyrkulacji wody użytkowej
P/KS – pompa kotła stałopalnego
CO/G – obieg ogrzewania grzejnikowego
CO/P – obieg ogrzewania podłogowego
NW/W – naczynie wzbiorcze zimnej wody

NW/G – naczynie 
wzbiorcze wody 
grzewczej
ZB – zawór 
bezpieczeństwa
ZT – zawór 
termostatyczny 
mieszający
ZRU – zawór 
różnicowo-upustowy
CWU – ciepła woda 
użytkowa
WZ – zimna woda 
wodociągowa

Viega Eco Plus

Jakość w każdej sytuacji

viega.pl

Zalety w praktyce
Prosta instalacja, wytrzymałe  materiały wysokiej jakości, cztery wysokości montażu ceramiki  
i możliwość łączenia stelaża ze wszystkimi płytkami uruchamiającymi Visign. Funkcjonalność, technologia 
i uniwersalność: Viega Eco Plus – jeden system, tak wiele korzyści. Viega. Liczy się pomysł!
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odnawialnej wyniósł 27%, a wg prognozy Instytu-
tu Fraunhofer ISE w 2015 wyniesie już 33% w miksie 
energetycznym. według Fraunhofer ISE z OZE Niemcy 
wyprodukowali w 2014 roku 157,4 Twh energii elek-
trycznej – o ponad 50 Twh więcej niż w roku 2010  
i o 120 Twh więcej niż w roku 2000.
Efekty działań polityki energetycznej i programów 
wsparcia fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej  
w Niemczech pozwoliły mocno obniżyć współczyn-
nik nakładu energii pierwotnej (ze źródeł kopalnych) 
związany z produkcją energii elektrycznej. Około  
10 lat temu w Niemczech, aby uzyskać 1 kwh ener-
gii elektrycznej trzeba było zużyć 3 kwh energii pier-
wotnej. Zgodnie z najnowszymi EnEV 2016, aby uzy-
skać 1 kwh energii elektrycznej trzeba będzie zużyć 
już tylko 1,8 kwh energii pierwotnej (rys. 2). Powodu-
je to znaczne zwiększenie efektywności, a zarazem 
istotny przyrost atrakcyjności zastosowania pomp 
ciepła zasilanych energią elektryczną. wykorzysta-
nie energii pierwotnej dla tej samej pompy ciepła 
po 2016 r. będzie o 30% efektywniejsze w porów-
naniu do poprzednich przepisów EnEV 2014 i oko-
ło 40% bardziej efektywne niż dla warunków z 2005 
roku. Będzie to szczególnie mocno promować pom-

  Niemieckie przepisy o oszczędzaniu 
energii w budynkach eneV 2016

w listopadzie 2015 roku rząd niemiecki potwier-
dził datę wejścia w życie nowego rozporządzenia  
o oszczędzaniu energii w budynkach (EnEV 2016)  
i to mimo tego, że w ostatnim czasie pojawiło wie-
le różnych nacisków na opóźnienie wejścia w ży-
cie przepisów. Zgodnie z planem w styczniu 2016 r.  
(rys. 1) wartość maksymalnego dopuszczalnego jed-
nostkowego rocznego zapotrzebowania na energię 
pierwotną dla c.o. i c.w.u. w nowych budynkach jed-
norodzinnych spadnie z 66 aż do 50 kwh/(m2 rok). 
Będzie to wartość prawie 2 razy niższa niż EP gra-
niczne w planowanych nowych warunków technicz-

nych wT 2017 w Polsce (95 kwh/(m2 rok)! Jest ona 
porównywalna z wymogami niemieckimi w 2002 
roku (EnEV 2002).
Oprócz dobrej izolacji obudowy budynku i stosowa-
nia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w bu-
dynkach konieczne będzie zastosowanie nowocze-
snych kotłów na biomasę lub pomp ciepła. Bardzo 
istotną zmianą dotyczącą sprężarkowych pomp cie-
pła jest zmniejszanie współczynnika nakładu ener-
gii pierwotnej dla energii elektrycznej z sieci energe-
tycznej. wg nowych przepisów EnEV 2016 spada on  
z 2,4 do 1,8. Jest to skutek prowadzonej konsekwent-
nie polityki Energiewende (przemiana energetyczna) 
i coraz większej produkcji energii elektrycznej z OZE 
w Niemczech. w 2014 roku udział produkcji energii 

Często słyszy się opinie, że wiele rozwiązań powszechnie stosowanych obecnie w Niemczech trafi do nas masowo dopiero za 
parę lat. Można tu znaleźć sporo analogii. Gdyby porównać rynek pomp ciepła sprzed 10 lat w Niemczech i ten obecny w Polsce 
to widać podobny stopień rozwoju rynku. Liczba sprzedawanych pomp ciepła w Polsce jest taka, jak 10 lat temu w Niemczech. 
Podobną zgodność można znaleźć w zakresie zwiększania wymogów energetycznych dla nowych budynków jednorodzinnych. 
Można mieć nadzieję, że podobnie będzie ze wzrostem udziału zielonej energii w produkcji energii elektrycznej i spadku 
współczynnika nakładu energii pierwotnej dla produkcji prądu w Polsce, co powinno istotnie wzmocnić pozycję i atrakcyjność 
stosowania pomp ciepła. Z początkiem 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w Niemczech (EnEV 2016). Za rok zaczną 
obowiązywać w Polsce nowe Warunki Techniczne 2017. 

Polska w pogoni za Niemcami 
…w ogrzewaniu budynków 

Dwie rewolucje w ogrzewaniu i wentylacji w nowych budynkach 
jednorodzinnych: w Niemczech w 2016, w Polsce w 2017

Paweł Lachman, PiOtr JaDwiszczaK*

 

 
EnEV 2002 EnEV 2009 EnEV 2014 EnEV 2014 

105 kWh/(m2rok) 70 kWh/(m2rok) 66 kWh/(m2rok) 50 kWh/(m2rok) 

1   Maksymalne wartości wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania typowego 
budynku jednorodzinnego na energię pierwotną EP (c.o.) wg przepisów EnEV w Niemczech 
(źródło grafiki BwP/PORT PC)

* mgr inż. Paweł Lachman (PORT PC)
  dr inż. Piotr Jadwiszczak (Politechnika Wrocławska)
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Klasy energetyczne budynków w Niemczech
Stosowane klasy energetyczne budynków w Niem-
czech opierają się o zużytą energię końcową. Ak-
tualne świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynków w Niemczech przedstawiają klasy ener-
getyczne budynków podobnie, jak sprzęt AGD czy 
inne urządzenia zużywające energię. Klasy energe-
tyczne zaczynają się od klasy A+, a kończą na klasie 
H (rys. 4). Najwyższe klasy energetyczne A+ pozwo-
li osiągnąć zastosowanie pomp ciepła. Stosunko-
wo wysokie klasy energetyczne A mogą z kolei za-
pewnić gazowe pompy ciepła i układy hybrydowe 
np. kocioł gazowy z pompą ciepła.
Kotły spalające biomasę np. pelet (mimo naj-
niższego zużycia energii pierwotnej) będą mieć 
stosunkowo niską klasę energetyczną (w po-
danym przykładzie klasa D – rys. 4). Ogłoszona  
i planowana zmiana przepisów EnEV od 2016 r. 
będzie mieć duży wpływ na dynamiczny rozwój 
technologiczny i rozwój rynku wyżej wymienio-

nych grup produktów nie tylko w Niemczech, ale  
i w całej Europie. Zapewne będziemy świadka-
mi opisywanych zmian w najbliższych latach tak-
że w Polsce.

wt 2017 – duże zmiany w ogrzewaniu 
nowych budynków w polsce

Nowe warunki techniczne WT 2017 praktycz-
nie zablokują stosowanie kotłów węglowych  
w nowych budynkach oraz będą wspierać wen-
tylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, pom-
py ciepła oraz kotły na biomasę.
w ramach stopniowego dojścia do budynków bli-
sko zeroenergetycznych w Polsce planowane są 
istotne zmiany warunków technicznych w 2017 
roku (wT 2017) i za kolejne 4 lata w 2021 (wT 2021).  
Z racji stosunkowo krótkiego okresu (rok) do wpro-
wadzenia nowych wymogów warto skupić się na 
wymogach wT 2017. Doświadczenie z wprowadza-
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3   Zużycie energii pierwotnej dla uzyskania 1 kwh ciepła użytkowego zgodnie z EnEV 2002, 2014, 2016

py ciepła typu powietrze/woda i zasobnikowe pom-
py ciepła do ciepłej wody użytkowej w stosunku do 
gazowych, czy olejowych kotłów kondensacyjnych 
(rys. 3). w przypadku urządzeń grzewczych korzy-

stających z paliw kopalnych nie jest możliwe polep-
szenie efektywności, gdyż współczynnik nakładu 
energii pierwotnej jest niezmienny i wynosi 1,1 (gaz 
ziemny, węgiel, olej opałowy).

 

4   Przykładowe klasy energetyczne budynku jednorodzinnego w Niemczech przy założonej 
wartości EU = 60 kwh/(m2 rok)

http://www.instalreporter.pl


16s t r.1 2 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

cowej, które informuje o przyszłych kosztach 
dostarczania ciepła do budynku. Należy wyraź-
nie podkreślić, że obliczeniowa wartość EK za-
wiera wszystkie rodzaje energii dostarczanej do 
budynku na cele HVAC i c.w.u., w tym bezpłatną 
energię odnawialną. Poprawne określenie kosz-
tów ogrzewania budynku w typowym roku me-
teorologicznym wymaga rozdzielenia rodzajów 
energii końcowej w zależności od ich ceny, ta-
ryfy i pochodzenia.
Na podstawie doświadczeń i rozwiązań niemiec-
kich można zaproponować klasy energetyczne bu-
dynków w oparciu o zużycie nieodnawianej, „płat-
nej” energii końcowej (ozn. EK).
Z propozycją wprowadzenia takiego systemu ety-
kietowania w Polsce wystąpiła Polska Organiza-
cja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.  
w pierwszym etapie PORT PC proponuje nieobliga-
toryjne stosowanie oznaczeń klas energetycznych 
EK (tab. 3) przy sporządzaniu charakterystyk ener-
getycznych budynków. Dobrym rozwiązaniem by-

łoby ustawowe wprowadzenie takiego obowiązku 
dla nowych budynków jednorodzinnych.

podsumowanie

wymagania oszczędności energii w budynkach (wT 
w Polsce, jak i wymagania EnEV w Niemczech) za-
ostrzą się najbliższym czasie i będą się zaostrzać 
w przyszłości (wT 2021). Już najbliższe wymogi wT 
2017 spowodują istotne zmiany, nie tylko w obudo-
wie termicznej budynku, ale również w systemach 
c.o., chłodzenia, c.w.u. i wentylacji. 
Samo spełnienie minimalnych wymagań wT od-
nośnie obudowy termicznej budynku i zasto-
sowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła nie zagwarantuje spełnienia warunku EP.  
Po 2017 r. nie będzie formalnie możliwe zastosowa-
nie kotła węglowego do ogrzewania nowego budyn-
ku i ciepłej wody użytkowej. Również zastosowanie 
kondensacyjnego kotła gazowego z rekuperacją nie 
powoli wprost spełnić wymagań EP ≤ 95 kwh/m2 rok. 
Stosowana w obecnej formie ocena oparta na EP dys-
kryminuje pompy ciepła, jako zasilane „brudną węglo-
wą energią elektryczną” o wysokim współczynniku 
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, a ślepo pre-
miuje inne rozwiązania OZE (w tym kotły na biomasę).
Dodatkowo końcowa wartość EP pokazywana na 
tzw. suwaku nie jest zrozumiała dla właściciela, czy 

nia nowych przepisów ERP/ELD we wrześniu 2015  
w zakresie urządzeń gazowych, olejowych i elek-
trycznych wskazuje na to, że dopiero blisko mo-
mentu wprowadzenia obowiązywania nowych 
przepisów uczestnicy rynku zaczynają się tym 
przejmować. Można spodziewać się podobnej 
sytuacji w przypadku zmian w warunkach tech-
nicznych dla nowych budynków jednorodzinnych. 
Nowe warunki Techniczne (wT 2017) zaczną obo-
wiązywać od stycznia 2017 roku i spowodują istot-
ne obniżenie granicznych wartości maksymalnych 
współczynników przenikania ciepła przegród bu-
dowlanych Uc(max) (tab. 1) oraz wskaźnika roczne-
go obliczeniowego zapotrzebowania budynku na 
nieodnawialną energię pierwotną EP (tab. 2). Będą 
mieć więc wpływ na stosunkowo istotne zwiększe-
nie izolacyjności przegród budowlanych (rys. 5).
Izolacyjność cieplna obudowy budynku wpływa 
bezpośrednio na sezonowe zapotrzebowanie ener-
gii użytkowej do ogrzewania (EU). Zapotrzebowanie 

energii końcowej (EK) i pierwotnej (EP) związane jest 
z wyposażeniem technicznym budynku i rodzajem 
źródła ciepła. w celu określenia możliwości spełnie-
nia rosnących wymagań energetycznych wT 2017  
w odniesieniu do nowych budynków jednorodzin-
nych przeprowadzono wielowariantową analizę 
porównawczą wpływu zastosowania różnych roz-
wiązań źródeł ciepła w typowym budynku jedno-
rodzinnym (patrz kolejny artykuł Dom Kowalskiego 
z ogrzewaniem wg standardów WT 2017)

klasy energetyczne budynków 
w oparciu o energię końcową

Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej EP 
jest kryterium wymaganym przez aktualne i przy-
szłe warunki Techniczne, jednak przeciętnemu 
użytkownikowi nie mówi zbyt wiele. Najważ-
niejszym z jego punktu widzenia wydaje się być 
zapotrzebowanie nieodnawialnej energii koń-
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Min. grubość izolacji poddasza w cm (o wsp. l=0,04 W/m2K)
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WT 2014
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Pustak poryzowany 24 (lambda=0,25) Pustak ceramiczny 24 (lambda=0,44)

5   wzrost grubości izolacji cieplnej poddasza i ścian zewnętrznych przy przejściu z wymagań wT 
2014 na wymagania wT 2017

Rodzaj 
przegrody

Uc(max)  
wg WT 2014

Uc(max)  
wg WT 2017

Zmiana 
w %

Ściany 
zewnętrzne 0,25 0,23 -8%

Dachy 0,2 0,18 -10%

Podłogi na 
gruncie 0,3 0,3 0%

Okna 
pionowe 1,3 1,1 -15%

Okna 
połaciowe 1,5 1,3 -13%

Drzwi  
i bramy 1,7 1,5 -12%

EP max  
wg WT 2014

EP max  
wg WT 2017

Zmiana 
w %

Maks. wartość 
wskaźnika EP 120 95 -21%

Tabela 1   

Tabela 2   

Wybrane klasy 
energetyczne 

budynków  
w Niemczech

Przedział zużycia energii  
końcowej (nieodnawialnej) EK

A+ EK <30 kWh/(m2x rok)

A 30 < EK < 50 kWh/(m2x rok)

B 50 < EK < 75 kWh/(m2x rok)

C 75 < EK < 100 kWh/(m2x rok)

D 100 < EK < 150 kWh/(m2x rok)

Tabela 3   
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końcowego użytkownika budynku jednorodzinnego.
wydaje się, że wad tych nie posiada stosowany  
w Niemczech system klas energetycznych budynków 
oparty na zapotrzebowaniu nieodnawialnej energii 
końcowej EK. Dotyka on bezpośrednio mierzalnego 
zapotrzebowania energii, w zrozumiałych dla użyt-
kownika jednostkach, które użytkownik może szyb-
ko przeliczyć na koszty ogrzewania i ciepłej wody.
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oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 
charakterystyki energetycznej.
[4] Zastosowanie pomp ciepła w świetle nowych 
warunków technicznych w 2014, 2017 i 2021 r. oraz 
programu NF40. Dr inż. Piotr Jadwiszczak PORT 
PC. 2014 rok  

skutecznym rozwiązaniem są energooszczędne rozwiązania w bryle budynku połą-
czone z nowoczesnymi, wysokosprawnymi rozwiązaniami w zakresie źródeł energii, 
instalacji, odbiorników i systemów automatycznej regulacji. wzrośnie zapotrzebowa-
nie na eksperckie usługi audytorskie i projektowe. podobnie równie wysoki poziom 
wymagań pojawi się również w sferze wykonawstwa i eksploatacji budynku. insta-
lator i projektant urządzeń grzewczych w budynku powinien możliwie szybko roz-
szerzyć swoją ofertę o systemy wentylacyjne oraz pompy ciepła. wydaje się również, 
że występuje silna potrzeba kampanii informacyjnej dla samorządów, architektów 
i projektantów przedstawiająca skutki wprowadzenia nowych wymogów wt 2017. 
Czasu jest niewiele. Również konieczne jest to, aby producenci kotłów gazowych włą-
czyli się aktywnie w działania informacyjne, rozpowszechniając wiedzę, jakimi roz-
wiązaniami można spełnić wymagania wt 2017 w nowych budynkach, tak aby móc 
dalej stosować w nich kotły gazowe. nowe przepisy wt 2017 wchodzą już za rok.

Armatura Premium + Systemy
Termostat „Uni XH”

 Wielokrotnie wyróżnione wzornictwo

OVENTROP Sp. z o.o.   Bronisze,  ul. Świerkowa 1B   05-850 Ożarów Mazowiecki   tel. (22) 722 96 42   fax. (22) 722 96 41   www.oventrop.pl

Innowacja + jakość

Termostat „Uni XH” i zawór typoszeregu E.

Wszystkim sympatykom firmy Oventrop i Marki Instalatora 
najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
składają pracownicy firmy Oventrop Sp. z o.o.
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II edycja Targów Aqua-Therm Warsaw

Niedługo rozpoczną się przygotowania do II edycji targów 
Aqua-Therm warsaw. Organizatorzy zapowiadają sporo nowości. 
A na początek potwierdzenie oficjalnej daty – targi odbędą się 
w dniach 16-18.11.2016 w warszawskim Centrum EXPO XXI.

http://www.oventrop.pl
http://www.instalreporter.pl


18s t r.1 2 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

  W celu określenia możliwości spełnienia rosną-
cych wymagań energetycznych wT 2017 w odniesieniu 
do nowych budynków jednorodzinnych przeprowa-
dzono wielowariantową analizę porównawczą wpływu 
zastosowania różnych rozwią-
zań źródeł ciepła w typowym 
budynku jednorodzinnym. Do 
analizy wybrano gotowy pro-
jekt budynku jednorodzinne-
go z226 (rys. 1), o dużej liczbie 
realizacji (ponad 1600), opra-
cowany przez firmę architek-
toniczną Z500. Jest to wolno 
stojący budynek jednorodzinny z poddaszem użytko-
wym, o powierzchni ogrzewanej 128 m2. Jako lokaliza-
cję przyjęto miasto Kraków (III strefa klimatyczna i sto-
sunkowo typowy rozkład temperatury zewnętrznej dla 
Polski), a budynek jest korzystnie zorientowany duży-
mi przeszkleniami na południe. Obudowa cieplna bu-
dynku spełnia wymagania Uc(max) i n50 według wT 2017.  
w dwustopniowej analizie wariantowej sprawdzono moż-
liwość spełnienia opisanych 
w wT 2017 wymagań EP dla 
różnych rozwiązań źródła cie-
pła c.o. i c.w.u. oraz wentylacji.

warianty ogrzewania 
niespełniające 
wymogów wt2017

Dla trzech pierwszych analizowanych wariantów (tabe-
la 1) wyznaczono zapotrzebowanie energii użytkowej 

EU, końcowej EK i pierwotnej EP dla trzech stosunko-
wo często występujących do niedawna rozwiązań źró-
dła ciepła zasilających średniotemperaturową instala-
cję ogrzewania i zasobnikowy system przygotowania 

c.w.u. w domu jednorodzinnym:
A1. Kocioł na ekogroszek, 
wentylacja grawitacyjna (ozn. 
Węgiel+WG).
A2. Gazowy kocioł kondensa-
cyjny, wentylacja grawitacyjna 
(ozn. Gaz+WG).
A3. Gazowy kocioł kondensa-
cyjny, wentylacja mechanicz-

na z rekuperacją (ozn. Gaz+RE).
wyniki obliczeń pokazane na rys. 2 wskazują, że za-
stosowane rozwiązania we wszystkich trzech warian-
tach nie pozwalają spełnić wymagań wT 2017 EPmax 
= 95 kwh/m2rok. 
Biorąc pod uwagę, że analizowany jest stosunkowo 
typowy budynek jednorodzinny można zaryzyko-
wać tezę, że od 2017 stosowanie kotłów węglowych 

z wentylacją grawitacyjną  
w nowych typowych budyn-
kach jednorodzinnych nie bę-
dzie możliwe. A wg danych 
IEŚ obecnie blisko 1/3 no-
wych budynków jednorodzin-
nych w Polsce (od 2000 r.) jest 

ogrzewanych kotłami węglowymi. 
Równie ważne jest to, że zastosowanie gazowego ko-
tła kondensacyjnego z wentylacją grawitacyjną czy 
mechaniczną z odzyskiem ciepła również nie gwa-

W styczniu 2017 roku zaczną obowiązywać w Polsce ostrzejsze wymagania odnośnie 
energooszczędności budynków. Ta planowa zmiana zapisana jest w warunkach 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Nowe wymagania warunków technicznych (WT 2017) wpłyną nie tylko na 
izolacyjność obudowy budynku, lecz również na jego wyposażenie HVAC i c.w.u.

Dom Kowalskiego 
z ogrzewaniem wg 
standardów WT 2017 

Przykłady różnych rozwiązań ogrzewania i wentylacji 
i ich analiza

PiOtr JaDwiszczaK, Paweł Lachman*

1   Analizowany projekt budynku jednorodzinnego z226 * dr inż. Piotr Jadwiszczak (Politechnika Wrocławska)
   mgr inż. Paweł Lachman (PORT PC)

Wariant Charakterystyka wariantu WT 2017 EU EK EP
A1. Węgiel+ WG Kocioł węglowy z podajnikiem, zasobnik c.w.u., wentylacja grawitacyjna 77 119 139
A2. Gaz+WG Gazowy kocioł kondensacyjny, zasobnik c.w.u., wentylacja grawitacyjna 77 109 128

A3. Gaz+RE Gazowy kocioł kondensacyjny, zasobnik c.w.u., went. mechaniczna  
z odzyskiem ciepła (rekuperacją) 56 88 113

Tabela 1   

Praktyka wskazuje, że 
w typowych projektach 
budynków wypełniane 
są jedynie minimalne 
wymagania odnośnie  
U przegród. 

Rok 2017 to koniec 
ery kotłów węglowych 
w nowych budynkach 
jednorodzinnych.

http://www.instalreporter.pl


19s t r.1 2 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

rantuje spełnia wymagań EPmax według wT 2017. 
w wypadku wentylacji grawitacyjnej zapotrzebo-
wanie energii pierwotnej będzie o 40% za duże dla 
kotła węglowego i o ok. 30% dla kotła gazowego  
w budynku spełniającym przecież wymagania Uc(max).  
w wypadku kotła kondensacyjnego nawet przy za-
stosowaniu wentylacji mechanicznej z rekupera-
cją zapotrzebowanie energii pierwotnej będzie za 
duże o około 16%. Oczywiście można wyobrazić so-
bie spełnienie wymogu w przypadku zastosowania 
gazowego kota kondensacyjnego z wentylacją me-
chaniczną z odzyskiem ciepła, ale wiązałoby się to 
ze znacznymi nakładami finansowymi na zwiększe-
nie izolacyjności budynku (większa grubość izolacji, 
okna o lepszym wsp. U itd.).

pompa ciepła, kocioł gazowy 
czy kocioł na biomasę?

w poszukiwaniu rozwiązań pozwalających spełnić 
wymagania EP według wT 2017 przeprowadzono 
obliczenia zapotrzebowania energii końcowej EK  
i pierwotnej EP dla kolejnych sześciu wariantów źró-
deł ciepła zasilających instalację płaszczyznowego 
c.o. i zasobnikowy układ c.w.u.:
B1. Kocioł na biomasę, wentylacja grawitacyjna 
(ozn. Biomasa).

B2. Gazowy kocioł kondensacyjny, wentylacja me-
chaniczna z rekuperacją (ozn. Gaz).
B3. Gazowy kocioł kondensacyjny, układ solarny 
c.w.u., wentylacja mechaniczna z rekuperacją (ozn. 
Gaz+Solar).
B4. Pompa ciepła powietrze/woda, wentylacja me-
chaniczna z rekuperacją (ozn. PC A/W).
B5. Pompa ciepła glikol/woda (B/w), wentylacja me-
chaniczna z rekuperacją (ozn. PC B/W).
B6. Pompa ciepła powietrze/woda, system PV 
(30%/70%), wentylacja mechaniczna z rekuperacją 
(ozn. PC A/W + PV).
Analizowane warianty obejmują trzy rodzaje źródeł ciepła 
stosowane w domach jednorodzinnych: kocioł na bio-
masę, kondensacyjny kocioł gazowy oraz pompy ciepła.
Już wcześniejsze obliczenia (rys. 2) wykazały trud-
ności spełnienia wymagań EP przy wypełnieniu je-
dynie minimalnych wymagań Uc(max) i zastosowaniu 
wentylacji grawitacyjnej. Tylko rozwiązania oparte 
o paliwa o niskim współczynniku nakładu nieodna-
wialnej energii pierwotnej są w stanie zrekompen-
sować wysokie zapotrzebowanie energii użytkowej 
takiego budynku (rys. 3). Z tego względu do analizy 
przyjęto tylko jeden wariant budynku z wentylacją 
grawitacyjną – zasilany w ciepło z kotła na bioma-
sę (wariant B1). w kolejnych wariantach budyn-
ki wyposażone są w system wentylacji mechanicz-
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2   wartości EP dla kotła węglowego, gazowego z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną  
z odzyskiem ciepła w wybranym projekcie budynku jednorodzinnego

Wariant Charakterystyka wariantu WT 2017 EU EK EP
B1. Biomasa Kocioł na biomasę, zasobnik c.w.u., wentylacja grawitacyjna 77 141 39

B2. Gaz+RE Gazowy kocioł kondensacyjny, zasobnik c.w.u., wentylacja 
mechaniczna z rekuperacją 56 88 113

B3. Gaz+Solar Gazowy kocioł kondensacyjny, układ solarny c.w.u., zasobnik c.w.u., 
wentylacja mechaniczna z rekuperacją. 56 64 87

B4. PC A/W PC powietrze/woda, zasobnik c.w.u., wentylacja mechaniczna 
z rekuperacją 56 28 86

B5. PC G/W PC glikol/woda (B/W), zasobnik c.w.u., wentylacja mechaniczna 
z rekuperacją 56 26 79

B6. PC A/W+PV PC powietrze/woda, (A/W) układ PV (30%/70%), zasobnik c.w.u., 
wentylacja mechaniczna z rekuperacją 56 28 66

Tabela 2   
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3   wartości EP dla 6 wariantów źródła ciepła i wentylacji w wybranym projekcie budynku 
jednorodzinnego
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nej z odzyskiem ciepła (rekuperacją). Odpowiednio 
do wymagań wT 2017 bryła budynku cechuje się 
wymaganą szczelnością powietrzną n50 = 3,0 1/h  
dla wentylacji grawitacyjnej oraz 1,5 1/h dla wentylacji 
mechanicznej z rekuperacją. Wariant B2 zawiera bar-
dzo często stosowane w nowych budynkach jedno-
rodzinnych źródło ciepła w postaci kondensacyjnego 
kotła gazowego zaspokajającego potrzeby c.o. i c.w.u.  
Wariant B3 sprawdza możliwość obniżenia EP po-
przez zastosowanie układu solarnego do wspoma-
gania przygotowania c.w.u., co jest również często 
stosowanym rozwiązaniem. w wariancie B4 źró-
dłem ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest sprężarkowa 
pompa ciepła typu powietrze/woda zasilana energią 
elektryczną z sieci energetycznej (SCOP = 3,5 dla c.o.  

i SCOP dla c.w.u. = 3,0). Kolejny wariant B5 zakłada 
zastosowanie pompy ciepła typu grunt/woda (so-
lanka/woda) do zasilania budynku w ciepło (SCOP 
= 4,5 dla c.o. i SCOP dla c.w.u. = 3,0). Ostatnią próbą 
polepszenia wyniku EP jest wariant B6 obejmujący 
wspomaganie układem fotowoltaicznym PV zasilania 
energią elektryczną powietrznej pompy ciepła (30% 
rocznego zapotrzebowania energii dla pompy ciepła).

Wariant 1 (Biomasa) mimo wysokiego zapotrzebo-
wania energii użytkowej EU i końcowej EK spełnia wy-
magania EP według wT 2017. Jest możliwe dzięki za-
stosowaniu biomasy o bardzo niskim współczynniku 
nakładu energii pierwotnej wynoszącym wi = 0,2. wy-
sokie zapotrzebowanie energii użytkowej EU świadczy 

o energochłonności budynku, a wysokie zapotrzebo-
wanie energii końcowej EK zapowiada znaczne kosz-
ty ogrzewania budynku (koszty paliwa i pomocniczej 
energii elektrycznej wymaganej do pracy kotła i insta-
lacji). Jest to również rozwiązanie kłopotliwe dla użyt-
kowników ze względu na konieczność obsługi kotła, ma-
gazynowania paliwa i usuwania produktów spalania.

Przy zastosowaniu w wariancie 2 (Gaz) kotła konden-
sacyjnego jako źródła ciepła budynek jednorodzinny 
przekracza maksymalne wartości EP wT 2017. wyraź-
nie pokazuje to, że spełnienie minimalnych wymagań 
Uc(max) i n50 nie oznacza automatycznego spełnienia 
warunku EP, nawet z zastosowaniem nowoczesne-
go, kondensacyjnego źródła ciepła i wentylacji me-

chanicznej z rekuperacją. Zdecydowanie niższe za-
potrzebowanie energii użytkowej EU i końcowej EK 
wynikające z zastosowania odzysku ciepła oznaczają 
niższe koszty ogrzewania budynku. Należy podkreślić, 
że nowoczesne kotły gazowe zapewniają bezpieczne 
i bezobsługowe zasilanie budynku w ciepło.

Istotną próbą poprawienia wyników z wariantu 2  
jest często stosowane w praktyce zastosowanie  
w wariancie 3 (GazSolar) kolektorów słonecznych 
do wspomagania przygotowania c.w.u. z zachowa-
niem kondensacyjnego kotła gazowego jako pod-
stawowego źródła ciepła. Układ solarny dostarcza 
w skali roku 60% ciepła do przygotowania c.w.u.,  
a jego praca wymaga dodatkowej pomocniczej energii 
elektrycznej. Zastosowanie kolektorów słonecznych  
w budynku wT 2017 pozwala obniżyć zapotrzebowa-
nie energii pierwotnej poniżej dopuszczalnego EPmax.

w wariancie 4 (PC A/W) zastosowanie powietrznej 
pompy ciepła pozwala spełnić wymagania wT 2017. 
Niskie zapotrzebowanie energii końcowej EK wyni-
ka z wysokich sezonowych współczynników SCOP  
i zapowiada niewygórowane koszty zaopatrzenia bu-
dynku w ciepło. Pompa ciepła zasilana jest energią elek-
tryczną z sieci energetycznej, co drastycznie podnosi 
zapotrzebowanie energii pierwotnej (wi = 3,0). Mimo to 
pompa ciepła pozostaje wygodnym, bezobsługowym  
i tanim w eksploatacji źródłem ciepła, którego pracy nie 
towarzyszy żadna niska (lokalna) emisja zanieczyszczeń.

wyższym średniorocznym współczynnikiem SCOP 
charakteryzują się pompy ciepła typu solanka/woda 
czerpiące ciepło z energii geotermalnej (o niskiej ental-
pi). Zastosowanie takiego rozwiązania w wariancie 5  
(PC B/W) pozwala spełnić wymagania wT 2017. Grun-
towa pompa ciepła zapewnia wyższe SCOP od po-
wietrznej pompy ciepła, wymaga jednak dodatkowe-
go nakładu na pionowe, czy poziome dolne źródło 
ciepła. Mimo wyższych nakładów trwałość dolnego 
źródła wynosi ponad 50 lat, a dzięki funkcji chłodze-
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4   Klasy energetyczne budynków dla 6 różnych wariantów wyposażenia 
budynków
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5   Całkowite koszty roczne dla 6 różnych wariantów wyposażenia 
budynków

http://www.instalreporter.pl


nia pasywnego (bez pracy sprężarki) może znacznie 
obniżyć koszt chłodzenia budynku.

Niekorzystny wpływ zasilania sieciową energią elek-
tryczną pompy ciepła obniża zastosowanie lokalnego 
systemu fotowoltaicznego (PV) do częściowego za-
silania pompy ciepła. w wariancie 6 (PC A/W + PV)  
przyjęto powietrzną pompę ciepła z lokalnym syste-
mem PV pokrywającym 30% sezonowego zapotrze-
bowanie energii elektrycznej do napędu PC i urządzeń 
pomocniczych. Układ PV jako odnawialne źródło ener-
gii obniża zapotrzebowanie „płatnej” energii końco-
wej oraz energii pierwotnej. W wariancie tym budy-
nek osiąga najniższe EP w standardzie WT 2017. 

Realizując postulat stosowania klas energetycz-
nych budynków według EK (patrz 14 str.), analizo-
wanym wariantom przypisano odpowiednie klasy 
energetyczne (rys. 4). Standardy energetyczne wT 
2017 oraz różne rozwiązania źródła ciepła plasują 
ten sam budynek w różnych klasach energetycz-
nych EK: od A+ do C. Klasa D dotyczy budynku bez 
wentylacji mechanicznej, zasilanego kotłem na bio-
masę. Kondensacyjne kotły gazowe nie pozwalają 
osiągnąć klasy wyższej niż C oraz B przy wsparciu 
OZE w postaci systemu solarnego c.w.u. Zastoso-
wanie pomp ciepła podnosi klasę budynku aż do 
A+, czyli najwyższej w proponowanym zestawieniu.

najniższe całkowite koszty roczne 
– pompy ciepła

Na podstawie obliczeniowego podziału energii 
końcowej na EK odnawialną i nieodnawialną wy-
znaczono dla każdego wariantu standardowe rocz-
ne koszty zasilania budynku w ciepło. Do kosztów 
paliw i energii dodano standardowe roczne kosz-
ty serwisowania, napraw i materiałów eksploata-
cyjnych wymaganych do poprawnej pracy syste-
mów w oparciu o wytyczne PORT PC cz. 6. wydane 
jesienią 2015 roku (rys. 5). Rozkład wartości rocz-

nych kosztów eksploatacji pokrywa się z propono-
wanymi klasami energetycznymi w oparciu o EK 
– warianty o wysokich klasach są najtańsze w eks-
ploatacji. Rachunek kosztów i EK praktycznie elimi-
nuje rozwiązanie oparte na spalaniu biomasy czy 
kotły gazowe z instalacją solarną do podgrzewania 
wody użytkowej. Najniższe koszty roczne osiągają 
powietrzne pompy ciepła, a w następnej kolejno-
ści kotły gazowe. Jednak w przypadku, gdy wystę-
puje potrzeba chłodzenia budynku zastosowanie 
gruntowych pomp ciepła z funkcją chłodzenia pa-
sywnego będzie porównywalną opcją dla zastoso-
wania pompy ciepła powietrznej. 

wt 2017 – bliżej budynków około 
zeroenergetycznych

Wymogi WT 2017 spowodują zmiany w obudo-
wie termicznej budynku oraz w systemach HVAC  
i c.w.u. Spełnienie minimalnych wymagań WT i za-
stosowanie wentylacji mechanicznej z rekupera-
cją nie gwarantuje spełnienia warunku EP. Oblicze-
nia wykazują, że możliwe jest stworzenie budynku 
blisko zeroenergetycznego z wykorzystaniem PC 
zasilanych systemem PV. Układy PV obniżają za-
potrzebowanie nieodnawialnej energii końcowej 
do napędu PC i urządzeń pomocniczych. Maleją-
ce ceny produkcji paneli PV i system dopłat ko-
rzystnie wpływają na popularność ich stosowania.
Rosnące wymagania energooszczędności budyn-
ków zawarte w WT nie są niemożliwe do spełnie-
nia. Wymagają jednak zintegrowanego projekto-
wania budynku i jego wyposażenia instalacyjnego, 
co w praktyce nie jest zawsze realizowane.
Energooszczędne rozwiązania w bryle budyn-
ku w połączeniu z wysokosprawnymi rozwiąza-
niami w zakresie źródeł energii, instalacji, od-
biorników i systemów automatycznej regulacji 
wypełnią rosnące wymagania WT. Wzrośnie za-
potrzebowanie na eksperckie usługi audytor-
skie, projektowe i wykonawcze.  

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

życzymy Państwu, aby wszystkie chwile spędzone  

w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy  

dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.

– Zespół HERZ

HERZ Armatura i Systemy 
Grzewcze Sp z o.o.
32-020 Wieliczka
ul. Artura Grottgera 58
tel.: 12 289 02 20
faks: 12 289 02 21
www.herz.com.pl
centrala@herz.com.pl
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  Modele do montażu w zastosowaniach 
komercyjnych 
Klimatyzatory z serii Mr. Slim idealnie nadają się do 
pomieszczeń średniej wielkości i mogą być monto-
wane w układzie single split lub symultanicznym mul-
tisplit. Do serii Mr. Slim należą szczególnie energo-
oszczędne i wydajne klimatyzatory, które można bez 
problemu zintegrować z wymagającym otoczeniem. 
Klimatyzatory Mr. Slim świetnie sprawdzają się np.  
w gabinetach lekarskich, serwerowniach, biurach, 
sklepach czy restauracjach. właśnie tam liczy się 
cicha praca, wysoka niezawodność i niskie zuży-
cie energii.

Odmiany systemu
•	Zakres	mocy	od	3,5	kW	do	44,0	kW	do	chłodzenia	
i grzania.
•	Dwie,	trzy	lub	cztery	jednostki	wewnętrzne	w	ukła-
dzie single split lub symultanicznym multisplit.
•	Łatwe	w	montażu	jednostki	wewnętrzne	w	wyko-
naniu kasetonowym, podstropowym, kanałowym, 
ściennym i przypodłogowym.
•	Energooszczędne	jednostki	zewnętrzne	z	funkcją	
pompy ciepła do wyboru w wersji Standard Inver-
ter, wydajnej Power Inverter i zoptymalizowanej na 

Mitsubishi Electric zapewnia komfortowy klimat 
wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie.  
W swojej ofercie ma szereg produktów, wśród których 
znajdują się pompy ciepła powietrze-woda ECODAN, 
systemy wentylacji Lossnay, czy osuszacze powietrza 
i suszarki do rąk. Jednak największą grupę urządzeń 
w portfolio marki stanowią 
urządzenia klimatyzacyjne.  
Są wśród nich jednostki Serii M – 
przeznaczone do mieszkań  
i małych biur czy kancelarii, a także 
systemy City Multi VRF do użytku  
w wysoce wymagających 
budynkach, takich jak: biurowce, 
centra handlowe, zakłady 
produkcyjne, hotele, czy szpitale. 
Odrębną grupę urządzeń 
klimatyzacyjnych oferowanych 
przez Mitsubishi Electric stanowi 
seria Mr. Slim do zastosowania 
zwłaszcza w większych biurach, 
sklepach, czy pomieszczeniach 
technicznych i serwerowniach. 

Seria Mr. Slim 
do zastosowań 
komercyjnych
Mitsubishi Electric 
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cy – od 27 dB(A). Ciche urządzenia zewnętrzne po-
zwalają z kolei zaoszczędzić na izolacji akustycznej, 
także na terenach z gęstą zabudową mieszkaniową  
i użytkową. Funkcja LOw NOISE obniża poziom hałasu  
o 3 dB(A), czyli zmniejsza odczucie hałasu o połowę.

Wysoka moc chłodnicza jawna
wysoka moc chłodnicza jawna urządzeń wewnętrz-
nych umożliwia skuteczne chłodzenie bez nadmier-
nego wysuszania pomieszczenia.

Przydatne funkcje
Do nich należy m.in. automatyczne przełączanie po-
między trybem chłodzenia i grzania. Regulator zimo-
wy sprawia, że chłodzenie działa także w temperatu-
rze zewnętrznej do -15ºC (pod warunkiem ustawienia 
w miejscu chronionym przez wiatrem), co jest istot-
ne np. w przypadku serwerowni lub pomieszczeń 
technicznych, wymagających odprowadzania cie-
pła przez cały rok.
 
Ułatwienie montażu i serwisowania
Urządzenia wewnętrzne o indeksie wy-
dajności do P140 nie wymagają osob-
nych przewodów zasilających. Zasila-
nie elektryczne i transmisja danych 
między urządzeniem zewnętrznym 
a wewnętrznym odbywa się za 
pomocą kabla czterożyło-
wego. Długość instalacji chłod-
niczej może wynosić nawet 100 m 

w połączeniu z urządzeniami zewnętrznymi PUHZ-
-RP200/ 250YKA.

Nowy sterownik PAR-31MAA
Sterownik PAR-31MAA umożliwia bezpośrednią ko-
munikację między urządzeniem wewnętrznym a ze-
wnętrznym. Z poziomu sterownika można odczytać 
180 parametrów serwisowych i komunikatów o błę-
dzie z jednostki wewnętrznej (opcjonalna funkcja 
Easy Maintenance). Możliwość centralnego sterowa-
nia (za pomocą Lonworks® lub centralnego sterow-
nika) przez system zarządzania budynkiem.

Współpraca z kurtyną powietrzną
Urządzenia Power Inverter mogą obsługiwać także kur-
tyny powietrzne. Inwerterowe urządzenia zewnętrzne 
komunikują się wtedy z kurtynami powietrznymi po-
przez nowy interfejs Mitsubishi Electric.  potrzeby ogrzewania Zubadan Inverter.

•	Zasilanie	230	V,	1-fazowe,	50	Hz	lub	400	V,	3-fazo-
we, 50 Hz.
•	Klimatyzatory	Mr.	Slim	można	łączyć	z	rekuperato-
rami z systemem odzysku ciepła Lossnay. Pozwala to 
uzyskać optymalny system pełniący zarazem funk-
cję klimatyzacji, jak i wentylacji.

Funkcja ogrzewania
Nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej wysokie 
współczynniki COP zapewniają niskie zużycie energii. 
Konwencjonalne instalacje grzewcze można często 
całkowicie zastąpić pompami ciepła. Jednostki ze-
wnętrzne z opatentowaną technologią Zubadan za-

wierają funkcję odszraniania, która skutecznie stabi-
lizuje komfort temperaturowy.

Nowy znak jakości dla klimatyzatorów 
pokojowych 
Zrzeszenie branżowe Fachverband Gebäude-Klima 
e.V. (FGK) przyznało wszystkim urządzeniom split  
z funkcją pompy ciepła firmy Mitsubishi Electric nowy 
znak jakości dla klimatyzatorów pokojowych. Za naj-
ważniejsze kryteria wyróżnienia uznano m.in.:
- najwyższą efektywność energetyczną – tylko urzą-
dzenia inwerterowe mogą nosić znak jakości,
- gwarantowaną dostępność części zamiennych  
w ciągu dwóch dni roboczych i przynajmniej przez 
okres dziesięciu lat,
- rozbudowaną ofertę szkoleń, pomoc podczas pla-
nowania i kompletną dokumentację,
- gwarantowane dotrzymanie danych technicznych 
zawartych w katalogach, parametry obliczane zgod-
nie z normą EN 14511.

Cicha praca
wyciszone urządzenia wewnętrzne charakteryzuje 
się bardzo niskim poziomem hałasu podczas pra-

Mitsubishi Electric B.V. 
Oddział w Polsce (Sp. z o.o.)
LES (Living Environment Systems)
Ul. Łopuszańska 38C, 02-232 warszawa
kontakt-les@mpl.mee.com, 
www.mitsubishi-les.pl
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w wyposażeniu standardowym:
• trwały filtr wysokowydajny,
• pompka skroplin we wszystkich 
jednostkach kasetonowych,
• jednostki zewnętrzne napełnio-
ne fabrycznie czynnikiem chłodni-
czym R410a.
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  Praktyczne rozwiązania 
„montażowe” w stelażach (z ramą)

Podstawę systemu Viega Eco Plus stanowią stabil-
ne samonośne malowane proszkowo ramy przezna-
czone do montażu wiszących elementów ceramiki 
łazienkowej. Gwarantują one absolutną sztywność  
i bezpieczeństwo. Typowy stelaż do wC ma wysokość 
1130 lub 830 mm. Osadzony jest na specjalnych sto-
pach wspornikowych, których wymiary (50x75 mm) 
pozwalają na montaż w profilach blaszanych typu U 
bądź C (50 lub 75 mm). w ofercie są także elementy 
narożne, które idealnie sprawdzą się w małych ła-
zienkach. Viega Eco Plus to szereg przemyślanych 
rozwiązań niezwykle pomocnych podczas mon-
tażu. Na przykład wysokość zawieszenia ceramiki 
może być zmieniana już po przytwierdzeniu stelaża 
do podłogi i ściany. To ważne, ponieważ najczęściej 
popełnianym błędem instalatorów jest nieprawidło-
we ustawienie wysokości stelaża względem przyszłej 
posadzki. większość modeli ma zaznaczony na ra-
mie punkt, który określa wysokość 1 m od przyszłej 
posadzki. Fachowcy często przyjmują, że zaznaczo-

na wysokość jest mierzona od poziomu wylewki,  
a to oznacza pomyłkę o około 15 mm – grubość pły-
tek wraz z klejem. Niestety błędy w ustaleniu odpo-
wiedniej wysokości są często znacznie większe, za-
uważone niestety bywają dopiero podczas montażu 
samej miski. Stelaże Viega Eco Plus pozwalają jednak 
na regulację wysokości przyłączy niezależnie od za-
montowanej ramy. 
System Viega ma również inne zalety z punktu widze-
nia wykonawcy. Dzięki pomocy nastawczej, oszczę-
dzić można mnóstwo czasu przy montażu. Oprócz 
tego kolanko przyłączeniowe wC, o regulowanej głę-
bokości, zapewnia komfortowe podłączenie do rury 
odpływowej. Zabudowę stelaży wykonuje się dwu-

Oferta firmy Viega obejmuje 
szeroką gamę rozwiązań  
w zakresie techniki zabudowy 
podtynkowej. Oprócz 
efektywnych, uniwersalnych,  
w atrakcyjnej cenie, 
klasycznych stelaży dostępne 
są również oszczędzające 
miejsce elementy narożne, czy 
bloki do zabudowy „na mokro”, 
także w wersji o maksymalnie 
obniżonej głębokości 
zabudowy. Wszystkie te 
systemy tworzone są z myślą 
także o …instalatorach, 
a szczególnie o prostocie 
montażu, możliwościach 
korekty wysokości zawieszenia 
przyborów sanitarnych, 
czy pewności i szybkości 
podłączania ich do instalacji 
wodnej i kanalizacji.

Udogodnienia  
w montażu stelaży 
klasycznych lub 
zabudowy „mokrej” 

Systemy podtynkowe Viega

Stelaż do wC Viega Eco Plus z kolankiem rury 
spłuczkowej i przyłączem do wentyla tora
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warstwowo (2x12,5 mm) płytami karton-gips.
Viega Eco Plus to uniwersalny system zabudowy 
podtynkowej, którego podstawę stanowią stabil-
ne, samonośne, malowane proszkowo ramy, prze-

znaczone do montażu wiszących elementów ce-
ramiki łazienkowej. w ofercie są także elementy 
narożne, który idealnie sprawdzą się w małych 
łazienkach.

Konsekwencje błędów montażowych…

Rama stelaży do zabudowy lekkiej musi być od-
powiednio zamontowana do ściany i posadzki. 
Miska ustępowa zamontowana na prawidłowo 
zamocowanym i zabudowywanym stelażu po-
winna wytrzymać zgodnie z normą PN-EN 997 
obciążenie statyczne sięgające 400 kg. Przypad-

ki  problemów z nośnością i wytrzymałością za-
budowy stelaży do ceramiki sanitarnej wynika-
ją prawie zawsze z błędów podczas montażu.  
w większości przypadków stelaże montowane są 
do masywnej ściany murowanej oraz do posadz-
ki. Montaż odbywa się zwykle tylko w 4 punktach 
– dwa do posadzki i dwa do ściany. Użycie niepra-
widłowych kotew może spowodować obluzowa-
nie mocowania i uginanie się całej konstrukcji. Pa-
miętajmy, że do silikatów wymagane są inne kotwy 
niż do porotermu, a jeszcze inne do gazobetonu. 
Rama stelaża musi być prawidłowo zamontowa-
na do ściany i posadzki. Przypadki problemów  
z nośnością i wytrzymałością stelaży prawie za-
wsze wynikają z błędów montażowych. 
Posadzka betonowa wydaje się wyjątkowo wy-
trzymałym podłożem i punktem mocowania. 
Niestety nie zawsze tak jest. Jastrychy cemento-
we wykonywane z tzw. moksokreta często mają 
wytrzymałość zaledwie 10 MPa, a przy grubości  
4 cm uzyskujemy bardzo słaby punkt mocowa-
nia. Mocowanie stopek stelaża przez wylewkę  
i warstwę styropianu do płyty stropowej, także 
nie gwarantuje stabilności konstrukcji. Powodem 
problemów w takiej sytuacji jest warstwa styro-
pianu umieszczona pod jastrychem. Posadzka 
„pływająca” wymaga solidnego mocowania ste-
laży do wylewki o odpowiedniej wytrzymałości 
lub ustawienia i przymocowania stopek bezpo-
średnio do płyty stropowej.

funkcjonalny montaż zabudowy 
„mokrej”

Stelaże do zabudowy „mokrej”, czyli bloki do ob-
murowania umożliwiają schowanie całej spłuczki  
w ścianie bez tworzenia dodatkowych półek. Ukrycie 
zbiornika oraz wszystkich przyłączy jest tutaj niewąt-
pliwą zaletą. Viega Mono to sprawdzone rozwiąza-
nie do tego typu zabudowy. Obudowa ze styropianu  
o regulowanej długości (od 980 do 1130 mm) za-
pewnia swobodę i elastyczność montażu. Możliwa 
jest także płynna regulacja głębokości bloków pod-
tynkowych. Zmontowane wstępnie przyłącze wody  
i przepust ścienny z wysokogatunkowego, odpor-
nego na korozję brązu ułatwiają podłączenie do in-
stalacji wodnej. 
Viega Mono to sprawdzone rozwiązanie do zabu-
dowy „na mokro”. Obudowa ze styropianu o regu-
lowanej długości (od 980 do 1130 mm) zapewnia 

swobodę i elastyczność 
montażu.
Dodatkowe opcje do zabu-
dowy mokrej to spłuczka 
Mono Slim z zaizolowaną 
rurą spłuczkową i mate-
riałem do zamocowania 
do ściany, oraz element 
do wC Mono Tec z ramą 
ze stali ocynkowanej, łu-
kiem przyłączeniowym  
i materiałem do zamoco-
wania ramy. w przypadku 
tych rozwiązań głębokość 
zabudowy wynosi jedynie 8 cm! 
Pomimo tak małych wymiarów nowa 
spłuczka ma wszystkie zalety charak-
terystyczne dla innych wersji, np. dwu-
objętościowy system spłukiwania.  
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  Geberit Duofresh

Geberit Duofresh to pionierskie i rewolucyjne roz-
wiązanie w postaci odciągu powietrza bezpośred-
nio z miski. Powietrze oczyszczane jest w filtrze z wę-
glem aktywnym. Proces polega na tym, że cząsteczki 
substancji zapachowych są 
przechwytywane przez filtr, 
a oczyszczone powietrze jest 
wprowadzane z powrotem do 
pomieszczenia. 
Cichy wentylator ukryty za 
przyciskiem odsysa zapachy 
zanim rozprzestrzenią się po 
pomieszczeniu. Odsysanie zanieczyszczonego po-
wietrza można uruchomić wedle potrzeby. Po 10 
min. od włączenia odciąg wyłącza się automatycz-
nie, ale można go wyłączyć także wcześniej. Takie 
rozwiązanie zapewnia dodatkowe poczucie kom-
fortu. Innowacyjne urządzenie usuwa nieprzyjem-
ne zapachy wprost u źródła. Montaż niewiele różni 
się od montażu standardowej spłuczki typu Sigma. 
Stelaże Geberit GIS czy Duofix w wersji DuoFresh 

są wyposażone w zintegrowany przewód wenty-
lacyjny do odsysania zanieczyszczonego powie-
trza. wystarczy podłączenie do prądu, aby móc 
także później zainstalować funkcję odciągu, po-
nieważ wszystkie inne komponenty znajdują się  
w przycisku spłukującym Sigma40. Przycisk oprócz 

ukrytego wentylatora jest 
również wyposażony w po-
jemnik na kostki. Zapew-
nia to higieniczną świeżość  
w toalecie. Pojemnik na kost-
ki higieniczne oraz aktywny 
filtr węglowy są łatwo dostęp-
ne i dzięki temu użytkownik 

może je swobodnie wymieniać. 

spłuczka omega

Nowa spłuczka podtynkowa Omega jest dostępna  
w stelażach o wysokości 82, 98 oraz 112 cm od gotowej 
podłogi. w dwóch niższych stelażach jest możliwość 
montażu przycisku uruchamiającego od przodu lub od 
góry. Dzięki różnorodności wysokości stelaż Omega 

można z łatwością zamontować w pomieszczeniach  
o dowolnej wielkości i kształcie. Oferta spłuczek pod-
tynkowych Geberit Omega zapewnia także szeroki 

Nowoczesna i funkcjonalna toaleta powinna spełniać wymagania przez długie lata i być dostosowana do potrzeb każdego 
użytkownika. Spłuczki oszczędzające wodę, systemy instalacyjne, cienki stelaż instalacyjny, czy odciąg powietrza bezpośrednio  
z miski – Geberit posiada właściwe rozwiązania bez względu na to czy szukamy rozwiązań standardowych, czy specjalnych. 
Wszystkie produkty firmy cechuje prosty montaż, zgodność ze standardami i wydajność ekonomiczna. Właśnie te cechy sprawiają, 
że produkty i systemy Geberit to rozwiązania potrzebne instalatorom i inżynierom sanitarnym do osiągnięcia biznesowego sukcesu.

Innowacje Geberit w łazience
Pod czujnym okiem instalatora

małgOrzata rycaJ-DąbrOwsKa

Podobnie jak okap 
kuchenny, Geberit DuoFresh 
z funkcją odciągu, usuwa 
zapachy tam, gdzie 
powstają: w misce WC.

Geberit GIS w trakcie instalacji Geberit GIS po instalacji

DuoFresh – stelaż Duofix z odciągiem wraz  
z przyciskiem Sigma40
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poprzez przyciski uruchamiające Geberit Sigma01, 
Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 lub 
Bolero. Konstrukcja zaworu spustowego daje moż-
liwość ustawienia ilości wody spłukującej. Dodatko-
wo skrzynka ochronna zabezpiecza otwór serwisowy 
przed zabrudzeniem. Jeśli chodzi o system przyłą-
czy kanalizacyjnych, głębokość kolana odpływowego  
w przypadku przyłącza pionowego wynosi 9 cm. Ko-
lano odpływowe jest montowane w obejmie z wy-
tłumieniem hałasu, jest możliwa również regulacja 
głębokości wsunięcia kolana, dzięki czemu możemy 
uniknąć naprężeń przy podłączeniu kanalizacji. Nóż-
ki konstrukcji są ocynkowane i regulowane w zakre-
sie od 0 do 12 cm. 

geberit gis

System instalacyjny Geberit 
GIS jest systemem pozwalają-
cym na wykonanie komplet-
nej ściany instalacyjnej w za-
budowie lekkiej. System może 
być stosowany:
- w nowych obiektach,
- w obiektach remontowanych.
Łatwy montaż oraz niewiele części systemowych po-
zwalają wykonać ściankę instalacyjną praktycznie  
o dowolnych wymiarach, nawet tzw. ścianki „wyspy”.
Przygotowane w warsztacie kompletne konstrukcje 
ścian wraz z elementami instalacji wodociągowej  
i kanalizacyjnej mogą być transportowane na plac bu-
dowy i na miejscu natychmiast montowane. Znacz-
nie skraca to czas robót zwłaszcza w przypadku ła-
zienek remontowanych. System GIS stosowany jest 
w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, obiek-

tach przemysłowych i biurowych, a także wszelkie-
go rodzaju obiektach o charakterze publicznym. GIS 
montuje się również w pomieszczeniach: umiarko-
wanie wilgotnych np. łazienki domowe czy o dużym 
stopniu wilgotności np. na basenach. 
System GIS może być instalowany, jako: ścianka in-
stalacyjna przed ścianą masywną, ścianka instala-
cyjna przed ścianą lekką, kompletna ściana insta-
lacyjna. Za pomocą systemu GIS można wykonać 
przedścianki instalacyjne o wysokości nawet 5,0 m 
o pełnej lub niepełnej wysokości pomieszczenia. 
wysoka wytrzymałość systemu pozwala na montaż 
nietypowych konstrukcji. Na przykład ścianka insta-
lacyjna rozpięta pomiędzy podłogą a sufitem może 
mieć wysokość do 3,6 m, a długość nawet do 2,5 m. 

Jednakże system GIS pozwala 
iść jeszcze o krok dalej. Możli-
we jest wykonanie ścianki in-
stalacyjnej w formie wyspy  
o wysokości do 1,5 m, opie-
rającej się i zakotwionej tylko  
w podłodze. Oczywiście ścian-
ka taka nadal ma wszelkie ce-

chy ścianki instalacyjnej i jest możliwe zamocowanie 
na niej przyborów sanitarnych: misek wC, bidetów, 
jak i umywalek. Pozwala to na swobodę projekto-
wania łazienek i uwzględnienie indywidualnych po-
trzeb użytkowników. 
Oprócz ścianek instalacyjnych system Geberit GIS 
pozwala na wykonanie klasycznych wolno stoją-
cych ścian działowych o różnej wysokości, ścianek 
oddzielających natryski od wanny, ścianek naroż-
nych i tym podobnych. Ścianki można zaprojekto-
wać z pomocą regionalnych doradców firmy Geberit  
w odpowiednim programie obliczeniowym.  

wybór przycisków spłukujących. Przyciski Omega20  
i Omega30 mają wymiary zaledwie 212×142 mm,  
a jednym z najmniejszych przycisków spłukujących 
jest Omega60, przycisk zlicowany ze ścianą, o wy-
miarach 184×114 mm. w serii Omega, jak również 
i serii Sigma, dostępny jest też specjalny produkt – 
zdalny przycisk uruchamiający typ 70 o wymiarach 
zbliżonych do smartfona, który może być zainstalo-
wany w odległości do 2 m od spłuczki. Jeśli chodzi  
o wnętrze zbiornika podtynkowego Omega, to zawór 
spłukujący jest praktycznie taki sam, jak ten stoso-
wany w spłuczkach Sigma. Zawór napełniający jest 
identyczny. Dzięki optymalizacji wymiarów otworu 
rewizyjnego, otwarcie umożliwiające dostęp serwi-
sowy jest większe, niż może wydawać się na pierw-
szy rzut oka, co pozwala łatwo prowadzić prace we-
wnątrz zbiornika, na przykład czyszczenie uszczelek. 
Podczas projektowania zbiornika położono nacisk na 
odpowiednie ukształtowanie kolanka spłuczki. Dzię-
ki temu spłuczka Omega zapewnia skuteczne spłu-
kiwanie, nawet w przypadku najmniejszej wysoko-
ści montażowej – 82 cm.

Cienki stelaż Duofix sigma 8 cm

Elementy Geberit Duofix do wC to idealne rozwią-
zanie dla każdej sytuacji budowlanej. Stelaż Duofix 
Sigma 8 cm, który jest cieńszy od standardowego  
o 4 cm, doskonale sprawdzi się w małych łazienkach. 
Stelaż można zamontować w częściowej ściance sys-
temu Duofix przed ścianą pełną lub ścianą z płyty 
gipsowej. Jak każdy stelaż do wC Geberit można go 
również łatwo i szybko połączyć z serią produktów 
z funkcją mycia – Geberit AquaClean. Stelaż wystę-
puje w wersji o wysokości 112 cm. Spłuczka podtyn-
kowa Geberit Sigma 8 cm, uruchamiana jest przyci-
skiem z przodu. w stelażu znajdziemy uniwersalne 
przyłącze wody, odpowiednie do systemu Mepla-
Fix, do montażu i obsługi bez użycia narzędzi. Rów-
nież wężyk łączący z zaworem kątowym i popycha-
cze można zainstalować bez użycia narzędzi, dzięki 
czemu montaż jest szybki i przyjemny. Spłukiwa-
nie jednoilościowe z funkcją „Stop” jest możliwe  
z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, Mambo lub 
Tango. Spłukiwanie dwudzielne jest obsługiwane 

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 warszawa
tel. 22 376 01 00, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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System GIS jest 
przygotowany z myślą  
o prefabrykacji, ale może 
również być składany 
bezpośrednio na budowie.

Spłuczka Omega jest dostępna w trzech 
wysokościach montażu: 82, 98 oraz 112 cm
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10 mm. Odpływ może być umieszczony przy ścianie 
lub od strony pomieszczenia. w drugim przypadku, 
nóżki montażowe mogą zostać skrócone po lewej 
lub prawej stronie. 
Odpływ Linearis Comfort, dzięki regulowanej wyso-
kości ramy i nasady, daje większe możliwości zabu-
dowy (rys. 2). Odpływ dopasowuje się do różnych 
wysokości podłogi oraz płytek od 8 do 22 mm. Moż-
na go więc stosować w przypadku kamienia natural-
nego do grubości 20 mm. Montaż przebiega podob-
nie jak przy odpływie Linearis Compact, z tą różnicą, 
że podczas zabudowy przy ścianie, nóżki montażo-
we mogą być dowolnie odchylane bez konieczno-
ści ich przycinania. Odpływy Linearis Compact oraz 
Linearis Comfort mają pokrywę ze stali nierdzew-
nej, którą po odwróceniu można przykryć płytkami. 

  Odpływy liniowe linearis

Niska podłoga to ograniczenie, które może uniemoż-
liwić głęboką zabudowę i montaż odpływu liniowe-
go w łazience. w takiej sytuacji, rozwiązania nale-
ży szukać wśród najniższych dostępnych na rynku 
odpływów. Linearis Compact KESSEL ma minimal-
ną wysokość zabudowy, wynosząca 80 mm (wyso-
kość zabudowy do kołnierza wynosi tylko 65 mm). 
Mimo niezwykle niskiej konstrukcji, odpływ ten ra-
dzi sobie z przepływem wynoszącym 36 l/min. Kor-
pus odpływu jest trwale połączony z nasadką (brak 
ryzyka rozszczelnień), a jednocześnie zapewniony 
jest swobodny dostęp do rewizji. wyjmowana po-
krywa oraz syfon gwarantują komfort czyszczenia  
i konserwacji odpływu. Grubość płytek do zabudowy 
Linearisa Compact KESSEL (rys. 1) to maksymalnie 

Wybór odpowiedniego urządzenia odprowadzającego wodę z podłogi w łazience 
to nie lada wyzwanie. Przyszły użytkownik musi wybrać spośród szerokiej oferty 
wpustów i odpływów liniowych dostępnych na rynku. Produkty firmy KESSEL 

są indywidualnie dopasowywane 
do potrzeb użytkowników. Jedyne 
ograniczenia, jakie stoją przed 
potencjalnym klientem, to zasobność 
portfela, własne oczekiwania, 
potrzeby, gusta i… możliwości 
zabudowy.  

KESSEL – niecodzienne 
rozwiązania do łazienek 

anna stOchaJ

2

1

Klej do płytek
Uszczelnienie alternatywne
Mata tkana
Jastrych
Folia ochronna
Izolacja 
Warstwa betonu
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odpływy ścienne kessel scada

Innowacyjnym rozwiązaniem, które daje nowe moż-
liwości kształtowania przestrzeni w łazience jest od-
pływ ścienny Scada. Odpływ ten instaluje się w ścia-
nie, dzięki czemu nie trzeba kuć w podłodze i naruszać 
spójności posadzki. Produkt ten idealnie sprawdzi 
się w niedużych łazienkach, w których należy szu-

kać sposobów na optyczne powiększenie przestrze-
ni. Do małych i zakrzywionych powierzchni szcze-
gólnie nadaje się odpływ Scada z pokrywą wave.  
w ofercie znajduje się także pokrywa z powierzch-
nią do wklejenia płytek, która sprawia, że odpływ 
staje się prawie niewidoczny. Osoby lubiące pro-
ste, minimalistyczne wzory mogą wybrać gładką 
pokrywę ze stali nierdzewnej. Jeśli użytkowniko-
wi zależy na ociepleniu wnętrza może zdecydować 
się na odpływy z podświetleniem LED i światłem 
zmienić charakter łazienki. Odpływ ścienny Scada 
można zabudować na trzy sposoby: w płycie gip-
sowej, w ścianie murowanej oraz za pomocą goto-
wego modułu podłogowego. Zabudowę odpływu 
ułatwiają nóżki montażowe z regulacją wysoko-
ści do 55 mm. Całkowita wysokość odpływu wy-
nosi tylko 80 mm, natomiast minimalna odległość 
od ściany do górnej krawędzi odpływu – 115 mm  
(rys. 3). Dołączany fabrycznie syfon można wyjąć 
w celu wyczyszczenia odpływu. Przepustowość 
oscyluje w granicach 30 l/min.  

Ochrona przed nieprzyjemnymi 
zapachami 

Odpływy i wpusty łazienkowe Kessel mogą być opcjonalnie wy-
posażone w suchy syfon Multistop chroniący przed powstawaniem 
nieprzyjemnych zapachów, które powstają wskutek wysychania wpustów. 
Problem ten dotyczy najczęściej rzadko używanych łazienek, np. przeznaczonych dla gości, oraz ła-
zienek z ogrzewaniem podłogowym. Suchy syfon może być montowany w już zabudowanych od-
pływach – wystarczy wyjąć z odpływu syfon wodny i w jego miejsce włożyć syfon Multistop. Zasada 
działania jest prosta: syfon ma klapkę, która otwiera się samoczynnie podczas przepływu ścieków  
i pozwala na ich swobodny odpływ. Następnie klapa powraca do pozycji podstawowej (zamkniętej) 
i zapobiega w ten sposób przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.

Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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  Kopalnie węgla kamiennego zlokalizowane  
w Górnośląskim Zagłębiu węglowym są perspekty-
wicznymi miejscami dla instalacji pomp ciepła. wią-
że się to m.in. z dużymi objętościami ciepłych wód 
kopalnianych, które codziennie wypompowywane 
są tam na powierzchnię terenu. 
w ciągu doby jest to około 600 tys. m3 wód doło-
wych o temperaturze powyżej 13°C. Mamy tu do 
czynienia z niskotemperaturowymi zasobami ener-
gii geotermalnej, które dla zlokalizowanych tam  
15 zakładów górniczych oszacowane zostały na po-
ziomie 87 Mw mocy grzewczej (przy schłodzeniu 
wody o wartość 3K). 

kopalnia…

… w Jaworze
Pierwszym z nich jest Zakład Górniczy Sobieski 
(ruch Sobieski) w Jaworznie. Zastosowano tam 
pięć pomp ciepła typu woda-woda pracujących  
w układzie kaskadowym o łącznej mocy 420 kw.  
Dolnym źródłem ciepła dla instalacji pomp ciepła 
są wody kopalniane pobierane z głębokości 500 m 
pod poziomem terenu. Temperatura wód wypły-
wających z podziemnych pokładów kopalni to ok. 
12-14°C. Dzięki instalacji pomp ciepła woda zosta-
je podgrzana do temperatury 55oC w dwóch nie-

Potencjał wód 
kopalnianych 
wykorzystany  
przez pompy ciepła

Szyby kopalniane jako dolne źródło

mimo stosunkowo dużych ilości energii geotermalnej zawartej w tych wodach, wciąż 
jeszcze zasoby te są rzadko wykorzystywane. ogromny potencjał tkwi w wykorzy-
staniu wód kopalnianych jako dolnych źródeł dla pomp ciepła. Dzięki istniejącym 
szybom, którymi wody te są wypompowywane, koszty instalacji geotermalnych sta-
ją się niższe, gdyż odliczyć można koszty wiercenia nowych otworów wiertniczych  
i pompowania wód na powierzchnię. w polsce powstało już kilka tego typu pilotażo-
wych instalacji, dlatego warto przyjrzeć się bliżej poniższym przykładom.

http://www.instalreporter.pl


30s t r.1 2 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

zależnych, rozdzielnych hydraulicznie kaskadach. 
Zastosowana instalacja powstała na potrzeby przygo-
towania ciepłej wody użytkowej, która przygotowy-
wana jest na bieżąco za pomocą wymiennika płasz-
czowo-rurowego oraz magazynowana w zbiornikach 
o łącznej pojemności 63 m3. Następnie wykorzysty-

wana jest do celów sanitarnych  
w łaźniach górniczych. Według 
szacunków zwrot instalacji na-
stąpi już po sześciu latach użyt-
kowania, a jej eksploatacja zapla-
nowana jest na 18 lat.

…Szyb Maciej
Kolejnym przykładem wykorzy-
stania wód kopalnianych jest in-
stalacja w kopalni „Concordia” 
(funkcjonująca obecnie jako Szyb 
Maciej). Jest to zabytek techni-
ki górniczej i atrakcja turystycz-
na, poddana działaniom rewita-
lizacji. woda o temperaturze 8oC 
czerpana jest z wyeksploatowa-
nego szybu kopalnianego, prze-
kształconego w studnię głębino-
wą, która stanowi obecnie dolne 
źródło dla instalacji pomp ciepła. 
Plan zagospodarowania prze-
strzennego dla tego obszaru do-
puszcza zastosowanie dla celów 
grzewczych wyłącznie rozwiąza-
nia ekologiczne. w związku z tym 
wymogiem i korzystnymi warunka-
mi dla dolnego źródła zdecydowa-
no się na instalację pomp ciepła. 
w zależności od pory roku insta-
lacja działa w dwóch systemach.  
w zimie woda przepompowywana 
jest przez wymiennik (woda-glikol), 
dzięki któremu uzyskuje się tempe-
raturę niezbędną do ogrzania po-

mieszczeń. Latem w celu chłodzenia pomieszczeń sto-
sowany jest drugi wymiennik (woda-woda lodowa). 
Pompa działa wtedy na zasadzie chłodzenia pasyw-
nego, co oznacza, że wykorzystuje jedynie tempera-
turę wody w dolnym źródle. Rola pompy ciepła ogra-
nicza się wówczas jedynie do sterowania procesem. 

Instalacja pomp ciepła złożona jest z dwóch urządzeń 
o łącznej mocy 84 kw. Pompy zasilają ogrzewanie 
podłogowe, klimakonwektory oraz centrale wenty-
lacyjne, które współpracują z indukcyjnymi belka-
mi aktywnymi. Belki te umieszczone są pod sufitem  
i w zależności od potrzeb przekazują do otoczenia 
ciepło bądź chłód. Na potrzeby kompleksu wodę 
magazynują dwa zbiorniki ciepłej wody użytkowej,  
o łącznej objętości 920 litrów. 
Inwestor szacunkowo ocenia, iż koszty ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej będą ok. 40% niższe 
w porównaniu do gazu ziemnego (który był jedy-
ną alternatywą). w tym przypadku instalacja pomp 
ciepła zapewnia ogrzewanie, ciepłą wodę użytko-
wą i chłodzenie na potrzeby baru, restauracji i biura. 

Warto stosować pompy ciepła w kopalniach…
Patrząc na powyższe przykłady łatwo dostrzec opłacal-
ność takich inwestycji, tym bardziej, że można wykorzy-
stać dostępne na miejscu zasoby geotermalne. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na wykorzystanie istniejących 
szybów kopalnianych, którymi wody są odprowadzane 
(odprowadzanie wód  kopalnianych jest konieczne za-
równo w przypadku funkcjonujących, jak i nieczynnych 
już kopalń). w wielu kopalniach zasoby te są wystarcza-
jące dla zaspokojenia potrzeb własnych, a nawet obiek-
tów sąsiadujących. Pompy ciepła są urządzeniami, któ-
re nie powodują żadnej emisji zanieczyszczeń w miejscu 
ich zastosowania, są więc doskonałą alternatywą dla 
powszechnie stosowanych emisyjnych źródeł ciepła.
Źródło: PORT PC  

Zakład Górniczy Sobieski (Źródło: Archiwum firmy NIBE-BIAwAR)

Szyb Maciej (Źródło: Danfoss)
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ne są z adapterami powietrzno-spalinowymi z króć-
cami pomiarowymi.
Dodatkowymi zaletami kotłów Cerapur Compact są 
również małe wymiary, niewielka masa, cicha praca 
oraz atrakcyjna cena.
Kotły Cerapur Compact dostępne są w dwóch  
modelach:
- ZSB 24-1 DE – jako urządzenie jednofunkcyjne, do 

ogrzewania i gotowe do współpracy z zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej, o klasie efektywności ener-
getycznej A dla ogrzewania,
- ZwB 24-1 DE – jako urządzenie dwufunkcyjne, do 
ogrzewania i przepływowego podgrzewania wody 
użytkowej, o klasach efektywności energetycznej A 
dla ogrzewania oraz A dla ciepłej wody (przy wyso-
kim profilu wydajności XL).  

 Najnowsze kotły kondensacyjne Cerapur  
Compact marki Junkers to kompaktowe urządze-
nia do montażu naściennego. Dzięki szerokiemu 
zakresowi modulacji 1:8 (od 12 do 100%) kotły kon-

densacyjne Cerapur Compact mogą być stosowane 
zarówno w małych mieszkaniach (moc modulowa-
na od 3 kw), jak i w apartamentach i domach (gór-
ny zakres modulacji do 24 kw). Dodatkowo dzię-
ki szerokiej ofercie uzupełniającej, składającej się 
z poziomych oraz pionowych podłączeń hydrau-
licznych oraz zestawów adaptacyjnych, możliwe 
jest szybkie i bezproblemowe podłączenie kotła 
Cerapur Compact do nowej instalacji hydraulicz-
nej lub do istniejącej instalacji w przypadku wy-
miany kotła. 
w celu zapewnienia optymalnie wysokiej sprawno-
ści i komfortu użytkowania, kotły kondensacyjne 
Cerapur Compact wyposażono w nowy, intuicyjny 
panel sterowania Bosch Heatronic® 3.5  ze zintegro-
wanym czytelnym wyświetlaczem LCD oraz auto-
matyką pogodową z możliwością indywidualnego 
dostosowywania krzywej grzewczej do charaktery-
styki cieplnej budynku.
Najnowsze kotły Cerapur Compact współpracują ze 
wszystkimi rodzajami regulatorów serii Fx lub Cx oraz 
z systemami powietrzno-spalinowymi dostępnymi 
w ofercie Junkersa. Kotły standardowo dostarcza-

Junkers wprowadził do oferty nowe kotły kondensacyjne – Cerapur Compact. 
Dostępne są dwa modele: jedno- i dwufunkcyjny. Oferta skierowana jest zarówno 
do nowych mieszkań i domów, świetnie sprawdza się w modernizacji istniejących 
instalacji oraz w wymianach kotła gazowego na nowy.

Nowe możliwości  
z Cerapur Compact

Nowość od Junkersa 

Cerapur Compact w skrócie

wiszący gazowy kocioł kondensacyjny
Ogrzewanie lub ogrzewanie + ciepła woda
Zakres mocy: od 3 do 25,4 kw 
Moc nominalna: 24 kw

Najważniejsze korzyści:
- oszczędność gazu: szeroki zakres modulacji 1:8  
i funkcja optymalizacji solarnej
- łatwy montaż: różne możliwości podłączeń hydraulicznych
- łatwa obsługa: panel sterowania Bosch Heatronic® 3.5 
oraz czytelny wyświetlacz LCD
- cicha praca urządzenia 
- małe wymiary i masa
- atrakcyjna cena

Model ZSB 24-1DE ZWB 24-1DE
Typ jednofunkcyjny dwufunkcyjny
Znamionowa moc cieplna 24 kW 24 kW
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń [ηS]

93% 93%

Klasa efektywności 
energetycznej A A

Poziom mocy akustycznej 
Lwa 50 dB 50 dB

Deklarowany profil 
obciążeń - XL

Klasa efektywności 
energetycznej 
podgrzewania wody

- A

Zakres modulacji mocy  
na c.o. 3,0-25,4 kW

Maksymalna znamionowa 
moc cieplna na c.w.u. - 24,1 kW

Wydajność c.w.u. wg EN 
625 (D) [ΔT = 30 K] - 11,3 l/min

Masa 35 kg
Wymiary 815/400/300 mm
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aRobert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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  Sektor budowlany odpowiada za największą 
konsumpcję energii w Europie. według danych Ko-
misji Europejskiej stanowi prawie 40% całkowitego 
finalnego zużycia energii elektrycznej w UE, odpo-
wiadając za 36% emisji gazów cieplarnianych pro-
dukowanych przez wspólnotę. Głównym emitentem 
w większości państw pozostają budynki wzniesione 
jeszcze przed wdrożeniem pierwszych ogólnoeuro-
pejskich norm w zakresie emisji gazów cieplarnia-
nych. Podczas gdy nowe budynki muszą spełniać 
coraz wyższe standardy efektywności energetycz-

nej, to istniejące obiekty, zarówno publiczne, jak  
i prywatne są często niedogrzane i energochłonne. 
Ta różnica w poziomie energochłonności wynika przede 
wszystkim z niedoskonałości dotychczasowych pro-
gramów wspierania efektywności energetycznej, które 
zwykle wspierały pojedyncze technologie (np. izolację 
ścian, czy wymianę okien). Doświadczenia praktyczne 
dowodzą, że takie podejście było błędem. Efektywna 
technologicznie i ekonomicznie termomodernizacja 
budynków nie może ograniczać się do wymiany po-
jedynczych elementów wyposażenia budynków. Do-
bre zaplanowanie i wdrożenie takiego kompleksowe-
go procesu może przynieść szereg korzyści. 
Poprawa efektywności energetycznej budynków sta-
nowi strategiczny kierunek rozwoju całej Unii Euro-
pejskiej. Mimo, że kluczową siłą napędową dyrekty-
wy w sprawie efektywności energetycznej (EED) jest 
osiągnięcie unijnego celu, jakim jest 20% oszczędność 
energii do roku 2020 oraz długofalowe cele środowi-
skowe zapisane w planie działania na rzecz gospo-
darki niskoemisyjnej do 2050 roku, to korzyści wy-
nikające z tych działań mają wiele wymiarów. Lista 

W artykule przedstawiono ekonomiczne korzyści wynikające z realizacji programu 
termomodernizacji, które zostały oszacowane na ok. 700 mld zł.

Aktywny program 
termomodernizacji 
dla Polski

Przykłady korzyści i o... ubóstwie enrgetycznym

Oszczędność energii (scenariusz najbardziej 
zdecydowanych zmian tj. ambitny) 185 185

Korzyści zdrowotne (x 1) 185
Korzyści dla sieci energetycznych (x 1) 185
Bodziec ekonomiczny (x 1,5) 277
Korzyści środowiskowe 18 18
Korzyści razem (brutto) 849
Minus inwestycja ogółem 122
Korzyść społeczna netto 727
Oszczędność dla konsumentów (netto) 63
Oszacowanie wartości społecznych korzyści 
termomodernizacji dla Polski (BPIE 2014), w mld zł

Scenariusze różnej głębokości remontów i modernizacji budynków do roku 2050. Zgodnie  
z założeniami BPIE do 2030 roku: scenariusz skromny zakłada redukcję o ok. 24 Twh/rok, scenariusz 
pośredni prowadzi do ograniczenia zużycia energii o 44 Twh/rok, a scenariusz ambitny doprowadzi 
do spadku zużycia energii o 75 Twh/rok, przy założeniu, że samo utrzymanie dotychczasowego 
tempa poprawy efektywności doprowadzi do zmniejszenia zużycia o 14 Twh/rok
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najważniejszych obszarów, w których termomoder-
nizacja może przynieść największą korzyść to:
•	poprawa	efektywności	energetycznej;
•	zmniejszenie	emisji	dwutlenku	węgla;
•	zwiększenie	wpływów	do	budżetu	państwa	(pod	
postacią podatków PIT, CIT i VAT);
•	zwiększenie	niezależności	energetycznej;
•	poprawa	stanu	technicznego	budynków,	ze	szcze-
gólnym uwzględnieniem budynków z wielkiej płyty;
•	poprawa	jakości	powietrza;
•	wyrównywanie	różnic	pomiędzy	warunkami	życia	na	
wsi i w mieście, w rejonach lepiej i gorzej rozwiniętych;
•	mądre	przeciwdziałanie	ubóstwu	–	łączące	długo-
falowe efekty społeczne wynikające ze zmniejszenia 
opłat za energię z efektami ekologicznymi;
•	przywrócenie	wartości	–	rewitalizacja.
Podstawowe korzyści ze zrównoważonej termomo-
dernizacji budynków można analizować i oszacować 
w co najmniej trzech wymiarach.

Korzyści ekonomiczne
wynikają z oszczędności w zużyciu energii, a także roz-
woju aktywności gospodarczej i wzrostu liczby nowych 
miejsc pracy w sektorach związanych z termomoder-
nizacją. według szacunków Buildings Performance In-
stitute Europe (BPIE) roczne oszczędności energii, osią-
gnięte dzięki termomodernizacji, mogą w roku 2030 
sięgnąć od 5 do 26% zużycia z roku 2013. Jednak suma 
korzyści ekonomicznych może być znacznie większa. 
Rachuby Environmental Protection Agency (Agencji 
Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych) mówią 
o tym, że całkowite korzyści ekonomiczne wynikają-
ce z inwestycji w termomodernizację przekraczają pół-
torakrotną wartość oszczędności zużycia energii. Ich 
źródłem jest m.in. przyspieszenie tempa wzrostu go-
spodarczego, wynikające ze wzrostu popytu na siłę ro-
boczą, materiały, a także usługi dodatkowe, niezbęd-
ne podczas realizacji projektów budowlanych. Pewne 
wskazówki co do skali tych zysków można odnaleźć 
także, analizując przeprowadzone już programy ter-
momodernizacji, a także istniejące opracowania.

Pewne pojęcie o potencjalnych korzyściach wyni-
kających z wdrożenia programu kompleksowej ter-
momodernizacji daje także opublikowany w 2011 r. 
raport Fundacji na rzecz wspierania Efektywności 
Energetycznej (FEwE). Zgodnie z przewidywania-
mi jego autorów polski rynek budowlany może do 
2020 roku poszerzyć się (w zależności od stopnia in-
tensywności termomodernizacji) o 84-250 tys. no-
wych miejsc pracy.

Korzyści społeczne
To ograniczenia zjawisk ubóstwa energetycznego  
i wykluczenia społecznego. według różnych szacun-
ków zjawiskiem ubóstwa energetycznego (a więc sy-
tuacją, w której koszty zapewnienia odpowiedniej 
temperatury w pomieszczeniach zarówno w zimie jak 
i w lecie, przekraczają od 10-20% budżetu gospodar-
stwa domowego) pozostaje zagrożonych 16-25% go-
spodarstw domowych w Polsce. Kompleksowa ter-
momodernizacja mogłaby doprowadzić do obniżenia 
kosztów ogrzewania (lub chłodzenia) pomieszczeń 
nawet o połowę, a więc przyczynić się do podniesie-
nia komfortu życia, a także do zwiększenia tzw. do-
chodu rozporządzalnego gospodarstw domowych. 

WYNIKI DO ROKU 2030
Scenariusz 0 1 2 3
Opis Bazowy Skromny Pośredni Ambitny
Roczna oszczędność energii w roku 2030 TWh/rok 14 24 44 75
Oszczędności w 2030 jako % wartości dzisiejszych % 5% 8% 15% 26%
Koszty inwestycji (wartość obecna) mld zł 21 38 66 122
Oszczędności (wartość obecna) mld zł 38 59 107 185
Oszczędności netto dla konsumenta mld zł 17 21 41 63
Oszczędności netto dla społeczeństwa  
– bez efektów zewnętrznych mld zł 159 262 496 828

Oszczędności netto dla społeczeństwa  
– z efektami zewnętrznymi mld zł 177 291 550 920

SZYBKA DEKARBONIZACJA
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 15,1% 13,4% 13,9% 13,2%
Roczne oszczędności CO2 w 2030 Mt CO2/rok 52 54 59 65
CO2 zaoszczędzone w roku 2030 (% wartości z 2010) 47% 49% 53% 59%
Koszt redukcji CO2 zł/t CO2 –27 –44 –81 –131
WOLNA DEKARBONIZACJA

Roczne oszczędności CO2 w 2030 Mt CO2/
rok 9 12 20 32

CO2 zaoszczędzone w roku 2030 (% wartości z 2010) 8% 11% 18% 28%
Koszt redukcji CO2 zł/t CO2 -272 -351 -454 -516

Średnia liczba utworzonych miejsc pracy rocznie netto  
w tysiącach 18 36 65 119

Podsumowanie analizy BPIE dla trzech scenariuszy strategii remontów, modernizacji  
i termomodernizacji budynków w Polsce do roku 2030 (BPIE 2014) 

Prognozowana dynamika wydatków na termomodernizację (BPIE 2014). Przedstawienie 
rocznych nakładów inwestycyjnych w skali kraju i we wszystkich sektorach. Stan bazowy, czyli 
obecne tempo termomodernizacji zostało oszacowane na ok. 2 mld zł rocznie. To tempo jest 
niewystarczające, chociażby ze względu na arbitralne wyłączenie z systemu wsparcia niektórych 
typów inwestycji, a w rezultacie przynosi niewielkie korzyści dla polskiej gospodarki

zrealizowany w Czechach dwuletni 
program wsparcia dla domów pa- 
sywnych kosztował łącznie około  
780 mln euro i stworzył 19 tys. no-
wych miejsc pracy w budownictwie, 
a każde zainwestowane 1 euro przy-
niosło 2,47 euro korzyści dla budżetu. 
w niemczech wsparcie dla termomo-
dernizacji i domów pasywnych po-
zwoliło na stworzenie 340 tys. miejsc 
pracy, a 1,4 mld euro przeznaczonych 
na wsparcie programu efektywności 
energetycznej przyniosło korzyści dla 
budżetu szacowane na 7,2 mld euro.
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a w najgorszych przypadkach 2000%. To wszystko ma 
wpływ na zdrowie i życie Polaków: w samym Krakowie 
z powodu nadmiernego zapylenia powietrza przed-
wcześnie umiera około 400 osób rocznie. Zanieczysz-
czone powietrze to większe ryzyko wystąpienia m.in. 
takich schorzeń, jak: rak płuc, przewlekła obturacyj-
na choroba płuc, astma, zawał serca, zaburzenia krą-
żenia, arytmia, udar mózgu czy choroba Alzheimera.
Głównym winowajcą, jeśli chodzi o nadmierne stę-
żenia pyłów zawieszonych i benzo[a]pirenu jest tzw. 
niska emisja powierzchniowa, a więc spalanie paliw 
stałych (węgla, drewna) w domowych instalacjach 

grzewczych – jest to 52% w przypadku pyłu zawie-
szonego PM10 oraz 87% w przypadku wielopier-
ścieniowych węglowodorów aromatycznych (wwA),  
w tym benzo[a]pirenu. Ten stan rzeczy nie dziwi, je-
śli przyjrzymy się danym nt. tego, czym ogrzewa-
ją domy Polacy. Niemal 70% domów jednorodzin-
nych w naszym kraju (około 3,5 mln budynków) jest 
ogrzewanych właśnie węglem, w większości z wy-
korzystaniem przestarzałych kotłów zasypowych, 
z których emisje pyłów czy wwA są ponad dziesię-
ciokrotnie wyższe niż w nowoczesnych kotłach au-
tomatycznych V klasy. Ogromna popularność węgla 

Korzyści środowiskowe
Czyli ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i emi-
sji dwutlenku węgla (CO2). Zgodnie z analizami eks-
pertów, potencjalna redukcja emisji gazów cieplar-
nianych do roku 2030 (w stosunku do roku 2010), 
osiągnięta w wyniku termomodernizacji budynków, 
może sięgać 8-59%. wraz ze zwiększeniem efektywno-
ści energetycznej budynków znacząco spadnie także 
zanieczyszczenie powietrza powstające w następstwie 
tzw. niskiej emisji, a więc spalania w domowych, nieefek-
tywnych piecach, paliw stałych niskiej jakości. Termomo-
dernizacja połączona z wymianą lokalnych źródeł ciepła 
może znacząco ograniczyć emisję szkodliwych substan-
cji (pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo[a]pirenu).

W efekcie nałożenia się na siebie różnych korzy-
ści można stwierdzić, że ostateczna ich wartość 
jest wyższa od sumy efektów, osiągniętych w po-
szczególnych obszarach. Zdaniem ekspertów do 
oszacowania całkowitej korzyści dla społeczeń-
stwa wynikającej z remontów, modernizacji i ter-
momodernizacji budynków należy zastosować 
kilka mnożników o różnej wartości. Po zastoso-
waniu mnożników szacuje się, że całkowite ko-
rzyści z przeprowadzenia programu głębokiej, 
ambitnej termomodernizacji polskich budynków 
ostatecznie sięgają 730 mld zł.

przykład korzyści z termomodernizacji

Redukcja zużycia energii i emisji gazów 
cieplarnianych
Jednym z najważniejszych obszarów, w którym kom-
pleksowa termomodernizacja przynosi znaczące ko-

rzyści jest redukcja zużycia energii i ściśle związana  
z tym redukcja emisji gazów cieplarnianych, odpo-
wiedzialnych za zmiany klimatu. BPIE na podstawie 
analizy potencjału termomodernizacji dokonanej 
przez KAPE przeprowadził oszacowanie potencjal-
nych korzyści wynikających z wdrożenia progra-
mu remontów i termomodernizacji w Polsce. Prze-
analizowano trzy scenariusze – skromny, pośredni, 
ambitny. wyniki analiz BPIE zostały przedstawione  
w formie graficznej na poprzedniej stronie.

przykłady korzyści z termomodernizacji

Ochrona powietrza
Niskie dochody, powszechne przyzwolenie na zanie-
czyszczenie powietrza i brak dobrych regulacji praw-
nych rozpowszechniły ogrzewanie budynków węglem 
najgorszej jakości, mułem węglowym, węglem brunat-
nym, ekogroszkiem, a nawet odpadami. Przykładowo 
każda tona spalonego ekogroszku powoduje trzykrot-
nie więcej emisji siarki niż spalanie węgla brunatnego. 
Z kolei węgiel brunatny w normalnym kotle węglowym 
źle się spala (ze względu na wysoką zawartość wilgo-
ci), a uzyskana w wyniku spalenia energia jest niemal 
dwukrotnie droższa niż w przypadku ekogroszku.
w efekcie tych wszystkich zjawisk polskie powietrze 
należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej UE. 
w raporcie Europejskiej Agencji ds. Środowiska na  
10 miast o największej liczbie dni, podczas których 
przekroczone zostały dzienne normy dla stężeń pyłu 
zawieszonego PM10, aż sześć to miasta polskie. Prak-
tycznie cały kraj ma problem z bardzo wysokimi stęże-
niami rakotwórczego i mutagennego benzo[a]pirenu, 
którego roczne stężenia często sięgają 1000% normy,  

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wydatki 
ogółem [zł] 599,5 677, 8 694,7 690,3 744,8 809,9 904,3 9 956,7 991,4 1015,1 1050,8

Wydatki na 
energię zł 58,2 73,2 70,2 75,8 86,1 84,6 96,4 107,6 118,2 124,2 127,3

% 9,7% 10,8% 10,1% 11% 11,6% 10,4% 10,7% 11,3% 11,9% 12,2% 12,1%

wydatki na cele energetyczne w stosunku do ogółu wydatków na osobę w gospodarstw 
domowych w Polsce w latach 2000-2012 (GUS 2013)

Odsetek gospodarstw domowych, które nie są 
w stanie utrzymać odpowiedniego komfortu 
cieplnego w swoim miejscu zamieszkania 
Źródło: http://fuelpoverty.eu/, Boardman, 
B. (2010b) Liberalization and fuel poverty. 
w: Rutledge, I. and wright, P., red. 2010. 
UK Energy Policy and the End of Market 
Fundamentalism. Oxford University Press
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w gospodarstwach domowych wynika oczywiście z 
jego niskiej ceny. Polacy trzymają się taniego ogrze-
wania, ponieważ w przeważającej większości miesz-
kają w bardzo słabo ocieplonych lub zupełnie nie-
ocieplonych domach.

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu
wyzwaniem, przed którym stają wszystkie państwa 
UE jest problem ubóstwa energetycznego definio-
wany jako brak możliwości odpowiedniego dostępu 
do energii (energii elektrycznej, gazu, ciepła i chło-
dzenia), wynikający przede wszystkim z powodów fi-
nansowych (niemożność opłacenia rachunków lub 
dokonania odpowiednich modernizacji, zakupu sys-
temów czy urządzeń grzewczych), a także ze wzglę-
dów technicznych (takich, jak brak infrastruktury 
energetycznej, umożliwiającej korzystanie z dóbr cy-
wilizacyjnych) (patrz mapa na poprzedniej stronie).
Najczęściej stosowanym wskaźnikiem określającym 
skalę ubóstwa energetycznego jest trudność w ogrza-
niu mieszkania w zimie. Poziom ubóstwa energe-
tycznego w Polsce jest wyższy niż średni w Europie. 
w 2012 roku 16,2% gospodarstw domowych miało 
trudności z wystarczającym ogrzaniem mieszkania 
w zimie, a 25,8% gospodarstw domowych deklaro-
wało, że ich mieszkanie nie jest wystarczająco chłod-
ne w lecie. Gdyby w Polsce przyjąć obowiązującą do 
niedawna definicję brytyjską ubóstwa energetycz-
nego (ponad 10% dochodu wydawane na cele ener-
getyczne), to okazałoby się, że w ubóstwie energe-
tycznym żyje lub jest nim zagrożonych ponad 40% 
Polaków (szczegóły w tabeli na poprzedniej stronie). 

ubóstwo energetyczne w europie

według szacunków zawartych w publikacji European 
Fuel Poverty and Energy Efficiency (tj. programu re-
alizowanego przez instytucje i organizacje z Francji, 
Belgii, Hiszpanii, wielkiej Brytanii i włoch) z 2009 r.,  
w Europie w stanie ubóstwa energetycznego pozo-
staje 50-125 milionów osób i liczba ta będzie sys-
tematycznie rosnąć. Problem ten jest istotnym za-
gadnieniem. wymaga dokładniejszych badań oraz 
wdrażania działań zapobiegawczych. Zgodnie z przy-
jętą w wielkiej Brytanii definicją, z ubóstwem ener-
getycznym mamy do czynienia w przypadku gospo-
darstw, w których koszty energii, głównie ogrzewania, 
stanowią – jak wcześniej wspomniano – ponad 10% 
dochodu. wynika z tego, że im droższa energia, im 
więcej się jej zużywa oraz im niższe dochody, tym 
większe zagrożenie ubóstwem energetycznym. Do-
chodzą do tego złe warunki mieszkaniowe – nie-
szczelne okna, przeciekające dachy, wilgotne ściany 
i fundamenty lub brak ocieplenia budynku, a także 
problemy z systemem grzewczym – jego brak, awa-
rie lub nieefektywność. Czynniki te utrudniają utrzy-
manie odpowiedniej temperatury w domu, a także 
podnoszą zużycie energii, a co za tym idzie koszty.
Niestety, często wszystkie te aspekty występują razem – 
w budynkach o gorszym stanie technicznym mieszkają 
przeważnie rodziny uboższe. Nie dość, że brakuje im fun-
duszy na poprawę jakości budynków (lub z powodu sta-
nu własności zajmowanych lokali nie mogą tego zrobić), 
to dodatkowo ogrzanie mieszkań wymaga większych na-
kładów energii, co z kolei implikuje wyższe rachunki.  

artykuł powstał na podstawie rozdziału z raportu „strategia modernizacji budynków: mapa 
drogowa 2050” opublikowanego przez instytut ekonomii Środowiska). autorzy opisywanego 
rozdziału: Dan staniaszek (Buildings performance institute europe), marek zaborowski (insty-
tut ekonomii Środowiska), anna Dworakowska (krakowski alarm smogowy), andrzej guła (in-
stytut ekonomii Środowiska), agnieszka tomaszewska-kula (instytut na rzecz ekorozwoju).

Pobierz pełny raport
Pobierz

Instytut Ekonomii 
Środowiska

Przejdź

Wymień swój stary system ogrzewania na nowy - pompę ciepła ECODAN!
Zainstaluj w swoim domu energooszczędną pompę ciepła, ogrzewaj i oszczędzaj.

Tak, Twój sąsiad ma już nową!

POMPY CIEPŁA ECODAN

Dowiedz się więcej na:
mitsubishi-les.com

nagrodzono za:

Nastał w końcu czas, aby uniezależnić się od wzrostu cen paliw kopalnych! Z pompami ECODAN potrzebujesz
jedynie powietrza i zielonej energii, aby oszczędnie i ekologicznie ogrzewać swój dom. Decydując się na pompę
ciepła, zyskujesz komfort i wymierne korzyści finansowe. A oto inne zalety:

•   Szybki montaż, bez kosztownej modernizacji istniejącego systemu, ponieważ Twoje stare 
grzejniki mogą być nadal stosowane

•  Wyjątkowa jakość systemów pomp ciepła powietrze-woda Ecodan jest udowodniona w danych 
technicznych, a także poprzez wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel

• Niezawodne działanie nawet przy temperaturze zewnętrznej –28 °C
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http://renowacja2050.pl/files/raport.pdf
http://www.iee.org.pl
http://www.mitsubishi-les.com/pl/
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skierowane są nie tylko do projektantów, wykonaw-
ców i użytkowników instalacji z pompami ciepła, ale 
także wszelkich innych urządzeń instalacji grzew-
czych i ciepłej wody użytkowej. 

Zdaniem Pawła Lachmana prezesa zarządu PORT PC 
„Bardzo ważne dla powodzenia inicjatywy jest udziela-
ne poparcie przez polskich i zagranicznych producen-
tów dla wytycznych dot. jakości wody. Istotnym dzia-
łaniem jest umieszczenie w dokumentacji technicznej  
i projektowej wytycznych PORT PC cz. 4 i 5, które są 
bezpośrednim tłumaczeniem wytycznych VDI 2035 cz. 
1 i cz.2. Udzielone poparcie dla szerokiego stosowania 
wytycznych przez Komitet Techniczny PKN i stowarzy-
szenie SPIUG jest silnym argumentem za szerokim sto-
sowaniem wytycznych PORT PC cz. 4 i 5”.

Inicjatywę stosowania wytycznych VDI 2035 w Pol-
sce mocno popiera również Janusz Starościk pre-
zes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Im-
porterów Urządzeń Grzewczych (SPIUG). w swojej 
wypowiedzi na temat wytycznych PORT PC cz. 4  
i 5 twierdzi „Inicjatywa, aby uzupełnić lukę adoptując 
do naszych warunków wytyczne VDI z Niemiec wyda-
je się być bardzo trafną. Nie mając odpowiednika, nie 
było czasu na eksperymenty i tworzenie całkowicie 
nowych, własnych wytycznych […]” jak dodaje „urzą-
dzenia grzewcze produkowane w naszym kraju nie 
odbiegają już swym poziomem technicznym od tych 
importowanych, są więc w takim samym stopniu wraż-
liwe na uszkodzenia wynikające ze stosowania podczas 
eksploatacji wody o złej jakości […]”. Zdaniem preze-
sa SPIUG „[…] wprowadzenie tego typu standardów  
w Polsce, leżało zarówno w interesie wszystkich pro-
ducentów urządzeń grzewczych, jak też inwestorów, 
którzy te urządzenia później eksploatują”.
Źródło: PORT PC  

  Wytyczne projektowania, wykonania i od-
bioru instalacji z pompami ciepła dotyczące za-
pobiegania szkodom w systemach grzewczych,  
w których nośnikiem ciepła jest woda, uzyskały pozy-
tywną opinię Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Luka informacyjna występująca w polskich normach  
w zakresie wymagań dotyczących jakości wody  
w systemach grzewczych powoduje, że problem jest 
często bagatelizowany, co jest przyczyną wielu awa-
rii i wzrostu kosztów eksploatacji. wg Komitetu Tech-
nicznego nr 316 PKN wytyczne opublikowane przez 
Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Cie-
pła (PORT PC) skutecznie wypełniają tę lukę.

W opinii KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa 
czytamy „Seria Wytycznych VDI jest z powodzeniem sto-
sowana w praktyce niemieckiej od kilku dziesięcioleci. 
Główną zaletą tych Wytycznych, w przeciwieństwie do 

norm, jest to, że są one szybciej nowelizowane w celu 
ich dostosowania do bieżącego stanu techniki”. Upo-
rządkowanie kwestii jakości wody grzewczej i ciepłej 
wody użytkowej jest szczególnie istotne w kontekście 
zachodzących zmian (wymogi ErP, ELD). Znaczna część 
wymienników ciepła w urządzeniach grzewczych ma 
niewielką pojemność wodną (kotły kondensacyjne, 
pompy ciepła). wzrasta udział kotłów wiszących śred-
niej i dużej mocy montowanych w kaskadach, ukła-
dów hybrydowych pompa ciepła ze szczytowym ko-
tłem grzewczym czy buforów wody grzewczej o dużej 
pojemności wodnej. Dodatkowym argumentem wska-
zanym przez KT 316 PKN uzasadniającym celowość 
rozpowszechniania wytycznych wśród instalatorów 
jest fakt przywoływania postanowień wytycznych 
VDI 2035 w dokumentacji techniczno-ruchomej do-
łączonej do urządzeń i elementów instalacji grzew-
czych zdecydowanej większości firm europejskich 

dostarczających te elementy na polski rynek. Spełnie-
nie tych wymagań jest często podstawowym warun-
kiem do uzyskania świadczeń gwarancyjnych i pozwa-
la skutecznie ochronić interesy klientów końcowych.
PORT PC w swoich działaniach koncentruje się na ja-
kości instalacji z pompami ciepła, czego przejawem 
jest m.in. publikowanie standardów technicznych.  
5 wytycznych PORT PC (cz. 2,  3, 4, 5 i 6) powstały na 
podstawie umów licencyjnych z Niemieckim Związ-
ku Inżynierów VDI. Z uwagi na brak ważnych polskich 
norm w zakresie jakości wody, organizacja zdecydo-
wała się na przetłumaczenie sprawdzonych wytycz-
nych VDI 2035 cz. 1 i 2. w ten sposób powstały kolej-
ne zeszyty wytycznych PORT PC, które tym razem 

Komplet standardów technicznych „Wytyczne projektowania, 
wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła” cz. 4 i 5. 
dotyczy osadzania się kamienia kotłowego w systemach 
podgrzewania c.w.u. oraz w systemach grzewczych,  
w których nośnikiem ciepła jest woda, jak również korozji 
spowodowanej oddziaływaniem wody grzewczej i użytkowej.  
Powyższe wytyczne PORT PC powstały w oparciu  
o sprawdzony niemiecki standard VDI 2035 cz. 1 i 2. 

Nowe wytyczne PORT PC  
dot. jakości wody 
Wypełnienie luki w polskich normach

Rekomendacja  
Janusza Starościka 
prezesa zarządu SPiIUG

PobierzRekomendacja  
dr inż. Mariana Rubika 
KT 316 PKN

Pobierz

wytyczne PORT PC cz. 4 i 5 to obowiązkowa pozycja projektanta  
i instalatora instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/12/Wytyczne_PORT_PC_J_Staroscik.docx
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/12/pkn_opinia_wytyczne_PORT_PC_woda.pdf
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tości instalator powinien zaproponować klientowi odpo-
wiednie rozwiązanie. Jeśli nastąpiła odmowa zapropo-
nowanych rozwiązań, należy ten fakt zaprotokołować  
i poprosić o podpisanie się klienta pod oświadczeniem, 
że został powiadomiony o negatywnych skutkach złej 
jakości wody grzejnej i proponowanych rozwiązaniach.
we wszystkich instalacjach, w których przygotowuje się 
wodę do napełniania i uzupełniania lub wodę grzewczą, 
należy przynajmniej jeden raz w roku zmierzyć przewod-
ność elektryczną i wartość pH wg wskazań producen-
ta, a wyniki pomiarów odnotować w książce instalacji 
(wytyczne proponują konkretne wzór książki instalacji). 

•	Wymienniki	aluminiowo-krzemowe	 
w gazowych kotłach kondensacyjnych

Obowiązujący od 26 września 2015 r. zakaz produkcji 
niekondensacyjnych kotłów atmosferycznych i z za-
mkniętą komorą spalania spowoduje szybki rozwój 

  Aby zobrazować znaczenie wytycznych, war-
to przybliżyć kilka przykładów zastosowań w sys-
temach centralnego ogrzewania, które wymaga-
ją szczególnej uwagi.

•	Niejednoznaczne	zapisy	w	instrukcjach	
instalacji urządzeń

w instrukcjach instalacji i materiałach projektowych 
większości europejskich producentów do urządzeń  
i elementów instalacji grzewczych występuje odwo-
łanie się do wytycznych VDI 2035 cz. 1 i cz. 2. Doty-
czy to m.in. producentów europejskich pomp obiego-
wych, przeponowych naczyń wzbiorczych, armatury 
i zaworów termostatycznych. Spełnienie tych wyma-
gań jest często podstawowym warunkiem do uzyska-
nia świadczeń gwarancyjnych i pozwala skutecznie 

chronić interesy klientów końcowych. Należy jednak 
stwierdzić, że oprócz częstych odwołań do wytycz-
nych VDI 2035 cz. 1 i 2 brakuje bardziej szczegółowych  
informacji na ich temat. A co najważniejsze do tej pory 
brakowało samych wytycznych w języku polskim.
wykonanie pomiarów twardości ogólnej wody, prze-
wodności elektrycznej oraz wartości pH to stosun-
kowo proste i mało czasochłonne czynności. Ogól-
nie dostępne są testery (np. hurtowniach, firmach 
specjalistycznych, a nawet w sklepach akwarystycz-
nych) i co ważne nie są one kosztowne.  
Aby uniknąć szkód spowodowanych osadzaniem 
się kamienia kotłowego w przypadku pojemności 
do 20 l/kw mocy pojedynczego urządzenia grzew-
czego, należy przyjąć następujące wartości z tabeli 1 
dotyczące wody napełniającej i uzupełniającej.
w zdecydowanej większości kotłów wiszących po-

jemność wodna jest poniżej 0,3 l/kw, co oznacza 
konieczność zapewnienia wody o twardości ogól-
nej powyżej 16,8on. 
Oprócz kontroli twardości ogólnej wody grzewczej 
istotne są również takie parametry, jak: przewod-
ność elektryczna, wygląd, wartość pH, które nale-
ży skontrolować w przypadku wszystkich instalacji 
grzewczych (tabela 2).
w przypadku uzyskania pomiarów nieprawidłowych war-

Nowe wytyczne PORT PC cz. 4 i 5, które zostały wydane jesienią 2015 roku, opierają się w całości na niemieckich wytycznych  
VDI 2035 cz. 1 i 2. Wytyczne VDI 2035 są powszechnie uznawane jako jedne z najlepiej dopracowanych wytycznych branżowych 
w zakresie wody jako nośnika ciepła. Również wg oceny autora artykułu są to najlepiej i jak najbardziej praktycznie 
przygotowane standardy dotyczące jakości wody grzewczej i kotłowej z ogólnie dostępnych opracowań. Dotyczy to zarówno 
instalacji grzewczych centralnego ogrzewania wodnego, jak i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Jaką wodę stosować w instalacjach 
grzewczych – studia przypadków 

„Wytyczne PORT PC cz. 4 i 5 (VDI 2035 cz. 1 i 2) 
Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła dotyczące 
zapobiegania szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda”.

Paweł Lachman

Całkowita moc 
grzewcza w kW Ogólna twardość wody w on

≤ 50

nie ma żadnych wymagań przy 
pojemności wodnej powyżej 0,3 l/kW,  
przy mniejszej pojemności wodnej 
niż 0,3 l/kW wymagana  ogólna 
twardość < 16,8on

> 50 do ≤ 200 ≤ 11,2on
> 200 do ≤ 600 ≤ 8,4on
> 600 < 0,11on

O niskiej zawartości soli Z zawartością soli
Przewodność elektryczna w temp. 25°C μS/cm < 100 100–1500
Wygląd bez osadzających się substancji
Wartość w temp. 25°C pH 8,2–10,0 (w przypadku aluminium 8,2-8,5)
Zawartość tlenu mg/l < 0,1 < 0,02

Tabela 1   wartości zalecane dla parametrów 
wody napełniającej i uzupełniającej  
w przypadku pojemności do 20 l/kw mocy 
pojedynczego urządzenia grzewczego

Tabela 2   Orientacyjne wartości wskaźników  wody grzewczej wg wytycznych PORT PC cz. 5

http://www.instalreporter.pl
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ne jest zastosowanie wody zdemineralizowanej (jako 
wody obiegowej i uzupełniającej).

•	Duża	wymiana	pojemności	zładu	 
w instalacji centralnego ogrzewania  
w trakcie użytkowania 

Jeżeli w trakcie eksploatacji występuje konieczność 
dużego uzupełniania wody grzewczej (więcej niż 
3-krotna pojemność zładu wodnego w trakcie użyt-
kowania instalacji lub więcej niż ubytek 10% rocznie), 
należy zapewnić, aby uzdatniona woda była wodą 
zdemineralizowaną (<0,11on). w tym zakresie od kil-
ku lat występuje spór odnośnie twardości wody uzu-
pełniającej. Niemieckie organizacje branżowe insta-
latorów uważały, że twardość wody uzupełniającej 
może wynosić tylko 3on. Niemiecka Organizacja In-
żynierów VDI, wspierana przez producentów urzą-

dzeń i sprzętu grzewczego stoi jednak niezmiennie 
na swoim stanowisku.

Podane przykłady, nie wyczerpują nawet w nie-
wielkim stopniu przykłady zagadnień, które poru-
szają wytyczne PORT PC cz. 4 i 5. (VDI 2035 cz. 1 i 2).

Biorąc pod uwagę rekomendacje udzielone przez 
Komitet Techniczny nr 316 PKN, stowarzyszenie 
SPIUG, wielu producentów urządzeń i systemów 
grzewczych warto potraktować wytyczne PORT 
PC cz. 4 i 5 jako obowiązkową pozycję w bibliote-
ce projektanta czy instalatora instalacji grzew-
czych i ciepłej wody użytkowej. Wg opinii Komi-
tetu Technicznego PKN wytyczne opublikowane 
przez Polską Organizację Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (PORT PC) skutecznie wypełniają 
lukę w normalizacji.  

rynku kotłów kondensacyjnych. ważną rolę w rynku, 
szczególnie w segmencie tańszych urządzeń będą od-
grywać kotły z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym.
w przypadku zastosowania wymienników aluminio-
wych lub elementów instalacji z aluminium następu-
je mocne zawężenie zakresu pH wody do przedziału 
8,2-8,5, a w przypadku wybranych stopów aluminium 
zakres pH wynosi 8,2-9,0. Producenci wymienników 
aluminiowo-krzemowych w instrukcjach instalacji  
i w innej dokumentacji ruchowej często podają wła-
sną wartość dopuszczanego przedziału pH.
w przypadku stosowania aluminium, przy wartości 
pH > 8,5 może dochodzić w warunkach całkowitego 
braku tlenu i w warunkach ciągłego narastania ilości 
wodoru do powstania  glinianów [Al(OH)4]. 
Gliniany będąc rozpuszczalne w wodzie, nie tworzą wte-
dy warstwy ochronnej na wymienniku ciepła. wskutek 
podwyższonej wartości pH korozja aluminium prze-
biega wtedy w bardzo przyśpieszony sposób. w prze-
ciwieństwie do czystego aluminium, w wybranych sto-
pach aluminium można dopuścić wartości pH wody 
powyżej 8,5, stosownie do przepisów producenta (np. 
w przypadku stopu AlSi10Mg, wartość pH ≤ 9,0).

•	Układy	kaskadowe	urządzeń	grzewczych

Podawany w tabeli nr 1 wskaźnik pojemności na moc 
kotła dotyczył pojedynczych urządzeń grzewczych 

(np. gazowych kotłów wodnych) i pojemności do  
20 litrów na moc kotła. w przypadku większych po-
jemności instalacji oraz kaskady urządzeń grzew-
czych obowiązuje tabela 3. 
Dla przykładu przy pojemności jednostkowej insta-
lacji np. 15 l/kw i łącznej mocy kotłów 240 kw (po-
jemność 3600 litrów zładu wodnego) oraz przy za-
stosowaniu 2 kotłów w kaskadzie oznacza to, że 
pojemność instalacji na moc pojedynczego kotła 
w kaskadzie wynosi 30 l/kw. w tej sytuacji wyma-
gana maks. twardość ogólna wody powinna wyno-
si < 0,11on (kolor zielony w tabeli 3)! Oznacza to ko-
nieczność zastosowania wody zdemineralizowanej 
zarówno jako wody obiegowej, jak i uzupełniającej.

•	Zbyt	duża	pojemność	zładu	wodnego	 
(bufory wody grzewczej) 

Niemieckie wytyczne dotyczące jakości wody grzew-
czej VDI 2035 cz. 1 określają stosunkowo ostre wy-
mogi dotyczące twardości ogólnej, również dla ko-
tłów o mocy < 50 kw.
w przypadku pojemności instalacji powyżej 20 litrów 
na kw (ale mniej niż 50 l/kw) mocy, wartość granicz-
na twardości ogólnej wynosi 11,2on.
w przypadku zastosowania stosunkowo dużego bu-
foru wody grzewczej i łącznej jednostkowej pojem-
ności o wartości przekraczającej 50 l/kw wymaga-

Całkowita 
łączna moc 
grzewcza w kW

Twardość ogólna w on
Pojemność instalacji  

< 20 l/kW
Pojemność instalacji  
> 20 l/kW i < 50 l/kW

Pojemność instalacji  
> 50 l/kW

≤ 50

≤ 17,6 w przypadku urządzeń grzewczych  
o małej pojemności < 0,3 l/kW 

 
brak wymagań w przypadku urządzeń 

grzewczych o pojemności wodnej > 0,3 l/kW

≤ 11,2on < 0,11on

> 50 do ≤ 200 ≤ 11,2on ≤ 8,4on < 0,11on
> 200 do ≤ 600 ≤ 8,4on < 0,11on < 0,11on
> 600 < 0,11on < 0,11on < 0,11on

Tabela 3   Orientacyjne wartości wskaźników wody grzewczej wg wytycznych PORT PC cz. 5

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Merry Christmas and a Happy New Year

Joyeux Noël et bonne année

Feliz Navidad y próspero año nuevo

Bom Natal e Feliz Ano Novo  

Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr

Veselé Vánoce a št’astný nový rok

   Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

С Рождеством и Новым годом

圣诞快乐， 新年快乐
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  Procyon to polska firma budowlana, specjalizująca 
się w realizacji różnego rodzaju konstrukcji inżynieryj-
nych, w tym kompleksowym wykonawstwie obiektów 
mieszkalnych i komercyjnych w standardzie pasywnym 
i energooszczędnym. Firma istnieje od 2006 i może po-
szczycić się wyróżnieniami m.in. w Konkursie Innowa-
cja Roku 2013 czy Orły Polskiego Budownictwa.

Charakterystyka obiektu

Obiekt H3 Grande, zaprojektowany przez Procyon, to 
dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 175 m2. 
Obejmuje parter, na który składają się 4 pokoje, w tym 
kuchnia, oraz antresolę, która może zostać zaaranżowa-
na na dwa dodatkowe pokoje z łazienką. Budynek ma 
prostą bryłę i jest zwieńczony dwuspadowym dachem. 
Projekt został zrealizowany już w czterech polskich 

miastach. Spełnia standard budownictwa pasyw-
nego i ma certyfikat Instytutu Domów Pasywnych 
w Darmstadt. według przyjętej przez instytut defi-
nicji oznacza to, że jest budynkiem o bardzo niskim 
zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, wyno-
szącym rocznie nie więcej niż 15 kwh/m2. Komfort 
termiczny jest zapewniony dzięki wykorzystaniu 
pasywnych źródeł ciepła (mieszkańcy, urządzenia 
elektryczne, promieniowanie słoneczne) oraz rady-
kalnemu zmniejszeniu strat ciepła związanych z prze-
nikaniem przez ściany i wentylacją (odzysk ciepła  
w systemie wentylacji).
Na bilans energetyczny budynku wpływa zatem wie-
le czynników, w tym bryła budynku, która musi być 
zwarta. ważne jest również usytuowanie wobec stron 
świata, tak by okna były zlokalizowane od strony sło-
necznej, czyli południowej. Przestrzenie wymagające 
ciepła należy ulokować w centralnej części. Konieczne 
jest również zastosowanie odpowiednich materiałów 
izolacyjnych ścian i dachu o dostatecznej grubości. 
To oznacza, że już na etapie projektowania kluczowe 
stało się znalezienie najbardziej efektywnych, a jed-
nocześnie akceptowalnych cenowo rozwiązań, które 
odpowiadałoby charakterystyce domu i było kom-
patybilne z innymi zastosowanymi w nim systemami. 

Polska firma budowlana Procyon wybrała pompy ciepła Panasonic 
Aquarea jako najlepsze rozwiązanie dla projektowanych przez siebie 
domów pasywnych. Jeden z jej projektów o nazwie H3 Grande został 
doceniony w pierwszej edycji konkursu Panasonic PRO Awards, gdzie 
pod uwagę wzięto takie elementy, jak bezpieczeństwo dla środowiska, 
wydajność czy kwestie estetyczne. Obiekt został już zrealizowany 
siedmiokrotnie na zamówienie klientów z Polski i Szwecji.

Panasonic Aquarea   
w domach pasywnych

Sprawdzone rozwiązanie

Aquarea High Performance Aquarea Air
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pompa ciepła aquarea w domu 
pasywnym

Za produkcję ciepła w domu H3 Grande odpowiada 
pompa ciepła Panasonic Aquarea High Performance 
typu split (KIT-wC05C3E5) wraz ze zbiornikiem wody 
użytkowej o pojemności 300 litrów. Pompa o wydaj-
ności nominalnej 5 kw wchodzi w skład linii stworzo-
nej specjalnie z myślą o domach energooszczędnych 
i charakteryzuje się wysokim współczynnikiem COP 
o wartości 4,63 (przy A7w35) i klasą energetyczną 
A++. Jest wyposażona w sprężarkę z technologią In-
verter+, która pozwala na znaczne obniżenie zużycia 
energii i kosztów ogrzewania w porównaniu do tra-
dycyjnych rozwiązań. Model Aquarea KIT-wC05C3E5 
charakteryzuje się niewielkimi wymiarami oraz łatwo-
ścią montażu zarówno jednostki wewnętrznej, jak  
i zewnętrznej, prostą obsługą i konserwacją.
Pompa ciepła Panasonic Aquarea High Performan-
ce spełnia wszystkie wymagania domów jednoro-
dzinnych – w tym przypadku pasywnych – nie tyl-
ko za sprawą parametrów technicznych. Dzięki jej 
zastosowaniu nie trzeba inwestować w kosztowne 
przyłącza czy infrastrukturę dla innych paliw – ole-
ju opałowego czy gazu ziemnego, wobec czego sta-
nowi alternatywę dla małych kotłów, zapewniając 
oszczędności energii i kontrolę nad wydatkami zwią-
zanymi z ogrzewaniem. Rozwiązanie takie eliminu-
je również konieczność ponoszenia inwestycji zwią-
zanych z zapewnieniem szczelności pomieszczenia, 
w którym miałby zostać zainstalowany kocioł, oraz 
pozwala uniknąć przebijania izolowanego dachu na 
potrzeby koniecznej wtedy wentylacji grawitacyjnej. 
Oprócz samej pompy w nagrodzonym budynku zainsta-
lowano także 300-litrowy zbiornik ciepłej wody użytko-
wej, a także wydajny klimakonwektor Aquarea Air (PAw-
-AAIR-700). w zimie, praca klimakonwektora połączona 
jest z działaniem miniwentylatorów zużywających bar-
dzo mało energii. Zapewnia przepływ powietrza z wy-
miennika ciepła do wnętrza panelu czołowego, który 
jest wówczas ogrzewany za pomocą konwekcji. Dzię-

ki efektywnej wentylacji, silnik zużywa mniej energii, 
a urządzenie zapewnia nawet o 32 proc. wyższą wy-
dajności grzewczą od standardowych grzejników. Co 
ważne klimakonwektory Aquarea Air, o głębokości 
jedynie 12,9 cm, należą do najcieńszych tego typu 
urządzeń na rynku oraz posiadają nowoczesny wy-
gląd wpisujący się w wystrój pomieszczenia.
– Wszystkie pompy ciepła Panasonic są projektowane 
z myślą o maksymalnym obniżeniu zużywanej ener-
gii w różnych warunkach klimatycznych. Obiekty reali-
zowane przez firmę Procyon potwierdzają, że jednost-
ki Aquarea sprawdzają się nie tylko u nas, ale także  
w chłodniejszym klimacie skandynawskim. To dowód 
na to, że rozwiązania przyjazne środowisku mogą pra-
cować efektywnie także w bardzo niskiej temperatu-
rze i, wbrew dość częstej opinii, nie muszą być bar-
dzo kosztowne – mówi Tomasz Lenarczyk, Product  
Manager w firmie Panasonic.

podsumowanie

Pompa Panasonic Aquarea High Performance 5kw to 
opłacalne rozwiązanie dla domów pasywnych i ener-
gooszczędnych. Pozwala znacząco ograniczyć kosz-
ty ogrzewania i zapewnia wysoką efektywność nawet 
podczas niskiej temperatury zewnętrznej. Co ważne, 
jest również rozwiązaniem przyjaznym środowisku.
– Głównym czynnikiem decydującym o wyborze pomp 
ciepła Panasonic Aquarea jest ich bardzo dobra jakość 
w stosunku do ceny. Dlatego też projekt H3 Grande nie 
jest pierwszym obiektem, dla którego wybraliśmy wła-
śnie to rozwiązanie – mówi Aleksandra Szejny, specja-
lista ds. R&D w firmie Procyon. – Jednocześnie trze-
ba pamiętać, że planując budowę lub modernizację 
domu zawsze należy podchodzić do tego komplekso-
wo. H3 Grande jest doskonałym przykładem pokazu-
jącym, jak współdziałanie różnych czynników, takich 
jak kubatura budynku, jego ocieplenie i cała instalacja 
grzewcza pozwala osiągnąć wymierne korzyści finan-
sowe i jednocześnie zagwarantować komfort miesz-
kańcom – dodaje Aleksandra Szejny.  

Dostępne rozwiązania

Charakterystyka domu pasywnego determinuje wy-
bór rozwiązań dla ogrzewania i chłodzenia. w zało-
żeniach utrzymanie temperatury komfortowej dla 
mieszkańców powinno być zapewnione dzięki pod-
grzewaniu świeżego powietrza dostarczanego do 
pomieszczeń za pomocą mechanicznych systemów 

wentylacji. Zastosowanie znajdą również kocioł kon-
densacyjny, pompa ciepła lub kolektory słonecz-
ne. Optymalne rozwiązanie umożliwia jednoczesne 
ogrzewanie, wentylację oraz produkcję ciepłej wody 
użytkowej. w domu H3 Grande zdecydowano się na 
układ łączący pompę ciepła Panasonic ze zbiornikiem 
c.w.u oraz wysokowydajnymi konwektorami. w stan-
dardzie znajduje się również ogrzewanie podłogowe. 

Analiza kosztowa

Głównym argumentem decydującym o wyborze 
rozwiązań Panasonic w domu pasywnym H3 Gran-
de była jakość urządzeń, a także przeprowadzona 
analiza kosztowa. Pokazuje ona szacunkową wy-
sokość kosztów ogrzewania, które generowałyby 
w danym obiekcie poszczególne rodzaje paliwa. 
według wyliczeń roczny koszt ogrzania jednego 
metra kwadratowego za pomocą pompy ciepła 
Panasonic wynosi 3,73 zł dla temperatury 20°C. 

Pompa ciepła Panasonic Aquarea pod względem 
kosztów ogrzewania ustępuje jedynie wykorzy-
staniu pelletu. Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że to rozwiązanie jest bardziej kłopotliwe, 
gdyż wiąże się z koniecznością zakupu i maga-
zynowania paliwa, jego uzupełnianiem w zbior-
niku, czyszczeniem kotła oraz emisją produktów 
spalania do atmosfery. Pompa ciepła działa na-
tomiast praktycznie bezobsługowo. 
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Roczne koszty ogrzewania dla danego rodzaju paliwa
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blemowy montaż instalacji. Specjalnie dobrany sys-
tem szybkozłączek typu „Clik” dla rur PB 8 mm daje 
możliwość różnej konfiguracji podłączeń.

ogrzewanie ścienne suche 
– system kan-therm wall

Ogrzewanie ścienne Systemu KAN-therm w meto-
dzie suchej umożliwia wykonanie instalacji w bardzo 
krótkim czasie. Prefabrykowane płyty z zatopioną 
polibutylenową rurą grzewczą o średnicy 8x1 mm, 
układa się bezpośrednio na konstrukcję ściany (ścia-
ny równe) lub poprzez specjalną konstrukcję wspor-
czą. Dzięki systemowym łącznikom typu „Click” zmi-
nimalizowano ryzyko powstawania przecieków na 
instalacji oraz zagwarantowano możliwość dowol-
nej konfiguracji płyt grzewczych. 
System nadaje się do zastosowania zarówno  
w konstrukcjach tradycyjnych (murowane, żelbe-
towe), jak i konstrukcjach szkieletowych czy drew-
nianych. Szeroka paleta wymiarów płyt i ich wy-
dajności umożliwia wykonanie instalacji zarówno 
na dużych powierzchniach, jak i małych ścianach 
zaopatrzonych w otwory okienne czy drzwiowe. 

Zaznaczone miejsca zatopienia rur zabezpieczają 
przed przypadkowym ich uszkodzeniem podczas 
montażu. Tuż po zamocowaniu płyt grzewczych  
i wykonaniu podłączeń hydraulicznych możliwe jest 
finalne wykończenie powierzchni płyt za pomocą 
dostępnych wykładzin ściennych typu farby, tape-
ty, płyty ceramiczne itp.

nowa rura pe-Rt Blue flooR 
o średnicy 20 mm

Rura 20x2 mm, doskonale sprawdza się w przypadku 
realizacji dużych wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
instalacji ogrzewania płaszczyznowego w halach ma-
gazynowych i produkcyjnych, na parkingach, pod-
jazdach i dużych ciągach komunikacyjnych, płytach 
boisk sportowych i wielu innych obiektów o dużych 
powierzchniach do ogrzania/chłodzenia. Trwałość 
rur PE-RT Blue Floor zalanych betonem i eksploato-
wanych zgodnie z wytycznymi producenta, przewyż-
sza żywotność źródła ciepła i dorównuje żywotności 
samego budynku. Rura PE-RT Blue Floor o średnicy 
20 mm dostępna jest w dwóch wersjach, pakowana 
w zwoju o długości 100 lub 300 m.b.

  System KAN therm oferuje szereg nowoczesnych 
rozwiązań technicznych umożliwiających budowę 
energooszczędnych i trwałych systemów wodnego 
ogrzewania płaszczyznowego. Daje możliwość wy-
konania praktycznie każdej, nawet najbardziej nie-
typowej instalacji ściennej lub podłogowej a tak-
że instalacji ogrzewania powierzchni zewnętrznych. 
Oba rozwiązania techniczne tj. instalacja ogrzewa-
nia podłogowego i ściennego może być wykonana 
za pomocą dwóch metod: mokrej i suchej.

ogrzewanie ścienne mokre 
– system kan-therm wall

Nowością w ofercie są rury polibutylenowe KAN-
-therm PB o średnicy 8x1 mm, które dzięki swoim 
gabarytom pozwalają na dodatkowe zmniejszenie 
grubości wymaganych zapraw tynkarskich. Nowy 
system zamocowań, tj. nowe listwy tworzywowe 
dla rur o średnicy 8 mm oraz specjalny tworzywowy 
łuk prowadzący gwarantują prosty, łatwy i bezpro-

Katalog Systemu KAN-therm wydanie 10/2015 to druga w tym roku aktualizacja 
katalogu firmy KAN. Nieustanny rozwój i udoskonalanie elementów systemu 
gwarantują ciągłe rozszerzanie oferty i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 
technicznych dla instalacji grzewczych oraz wody użytkowej. Poniżej skrótowo 
przedstawiamy nowe elementy wdrożone do oferty Systemu KAN-therm.

Nowości w ofercie 
Systemu KAN-therm 

Podłączenia hydrauliczne poszczególnych 
płyt grzewczych w większe bloki grzewcze 
możliwe jest dzięki złączom typu „Click”, 
wykorzystywanym również w ogrzewaniu 
ściennym mokrym
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przewodowe termostaty lCD

Nowoczesne termostaty Basic z LCD umożliwiają re-
alizację kontroli i zmiany temperatury w układach za-
równo ogrzewania, jak i chłodzenia płaszczyznowego.
•	Duży,	czytelny	wyświetlacz	ciekłokrystaliczny	z	pod-
świetleniem umożliwia swobodną parametryzację.
•	Dwa	poziomy	menu	zapewniają	dostęp	do	wszel-
kich niezbędnych funkcji termostatu.
•	Praca	w	trybie:	automatycznym;	dziennym;	obni-
żonej temperatury.
•	Aktywacja	funkcji	„urlop”.
•	Blokada	nastaw	przed	nieautoryzowanymi	zmianami.
•	Zmiana	zakresu	nastaw	minimalnej	i	maksymalnej	
temperatury.

•	Parametryzacja	zmian	temperatury	w	cyklu	dobo-
wym i tygodniowym.
•	Współpraca	z	czujnikiem	temperatury	posadzki.
•	Zmiana	intensywności	podświetlenia	wyświetlacza.
•	Wyłączenie	urządzenia.
wygodne pokrętło jako jedyny element sterujący oraz 
menu korzystające z piktogramów zapobiegają ko-
nieczności uczenia się obsługi termostatu. Zwarta 
obudowa zapewnia estetyczny wygląd i dopasowanie 
do każdego rodzaju wnętrza. Nowe termostaty Basic 
z LCD współpracujące przewodowo z listwami Basic 
zwykłymi i wersjami ogrzewanie-chłodzenie. Termosta-
ty wyposażone w wewnętrzny programator oraz moż-
liwość nadzorowania temperatury posadzki. Termo-
staty działają w funkcji ogrzewania i chłodzenia.  

spinki do mocowania rur 
i uniwersalny tacker

Kolejną zmianą w ofercie ogrzewa-
nia płaszczyznowego jest rozbudo-
wanie oferty Systemu KAN-therm 
Tacker o dwie rewolucyjne nowo-
ści, znacznie zwiększające możliwo-
ści systemu oraz ułatwiające jego 
montaż. Są to nowy uniwersalny 
Tacker do montażu spinek i rur do 
izolacji termicznej oraz nowa spinka 
do kotwienia rur o średnicy 20 mm 
do izolacji termicznej. Uniwersalna 
konstrukcja Tackera, dająca możli-
wość stosowania wszystkich wersji 
spinek Systemu KAN-therm spra-
wia, iż jest jednym z najbardziej in-
nowacyjnych narzędzi dostępnych 
na rynku instalacyjnym. 

Nowe rozdzielacze 
z przepływomierzami 
do ogrzewania podłogowego:

•	belki	z	rury	nierdzewnej	o	profilu	1	1/4"
•	przyłącza	rozdzielacza	GW	1"
•	dwa	rozwiązania	funkcjonalne	–	rozdzielacz	wy-
posażony w korek, odpowietrznik i zawór spustowy 
(wersja N75A) lub rozdzielacz przygotowany pod in-
dywidualne wyposażenie w armaturę spustowo – 
odpowietrzającą (wersja N75E)
•	każdy	rozdzielacz	ma	dwie	obejmy	ze	stali	ocynko-
wanej z wkładkami tłumiącymi drgania
•	wyjścia	na	poszczególne	obwody	grzewcze	w	po-
staci	nypli	GZ	¾"	z	rozstawem	co	50	mm
•	górna	belka	rozdzielacza	wyposażona	w	zawory	
pod siłowniki z gwintem M30x1,5 mm
•	dolna	belka	rozdzielacza	wyposażona	w	przepły-
womierze 0-2,5 l/min
•	belki	oznaczone	nalepkami	ZASILANIE	i	POWRÓT	
– uwaga: belką zasilającą jest belka DOLNA!

Uniwersalna  
konstrukcja  
umożliwia montaż 
spinek krótkich  
i długich  
Systemu  
KAN-therm 
Tacker.

Lekka, aluminiowa,  
trwała konstrukcja,  
odporna na procesy 
korozji.

Rękojeść   
wykonana  
z oryginalnego  
drewna daje  
poczucie  
komfortu, pewności  
i bezpieczeństwa  
oraz nadaje urządzeniu  
ekskluzywny wygląd.

Ulepszona konstrukcja prowadnicy  
oraz specjalny element dociążający  
gwarantują odpowiednie wprowadzenie  
spinki do gniazda urządzenia. Dzięki  
temu Tacker nie zacina się podczas  
pracy zapewniając tym samym szybki  
i bezpieczny montaż.

Praktyczny mechanizm 
wspierający umożliwiający  
wygodną pracę. 

Estetyczny  
i kompaktowy  
wygląd daje  
poczucie pełnego  
profesjonalizmu.

Optymalnie dobrana  
wysokość urządzenia  
zapewnia komfortową 
pracę. 

Konstrukcja 
przetestowana  
w praktyce.

1

2

3

4 8

7

6

5

Rozdzielacze nierdzewne umożliwiają uzyskanie zdecydowanie 
większych przepływów w porównaniu do konstrukcji 
mosiężnej – szczególnie ważne przy nowoczesnych 
instalacjach ze źródłami niskotemperaturowymi

Intuicyjne działanie dzięki obrotowemu pokrętłu i dwóm odrębnym poziomom menu. Duży, 
czytelny wyświetlacz LCD nie tylko ułatwia parametryzację automatyki, ale również podnosi 
walory estetyczne produktu
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Początek sezonu grzewczego to okres dużej wilgot-
ności powietrza, a więc silnie eksploatowany parow-
nik będzie często zamarzał i wymagał odmrożenia. 
Proces odmrażania polega na odwróceniu obie-
gu chłodniczego i zamianie funkcjami parownika  
i skraplacza. Pobór ciepła następuje z centralnego 
ogrzewania, które oczywiście początkowo wymaga 
dostarczania dużej ilości ciepła. Jeżeli podczas pro-
cesu odmrażania temperatura w obiegu centralnego 
ogrzewania spadnie poniżej określonej w regulato-
rze wartości, następuje zatrzymanie awaryjne urzą-
dzenia. Dużym sprzymierzeńcem mogą okazać się 
nawet małej pojemności bufory, które zagwarantują 
ciepło na czas realizacji procesu odmrażania.

Dobierając urządzenie hybrydowe do nowego bu-
dynku, przewidzieć należy koszty wytwarzania ciepła  
z kotła obciążenia szczytowego. Dla niższej ceny np. 
w przypadku gazu ziemnego może zdecydować się 
na mniejszą moc modułu pompy ciepła, natomiast 
przy gazie płynnym, aby ograniczyć czas pracy ko-
tła, proponowany będzie dobór centrali hybrydowej 
z modułem pompy ciepła o większej mocy.

Hybryda pod modernizację instalacji

Uzasadnienie urządzenia hybrydowego dla budownic-
twa poddawanego modernizacji jest z jednej strony 
łatwiejsze niż dla nowego budownictwa, z drugiej jed-
nak strony rozmawiamy już nie o hybrydowej centrali 
grzewczej, lecz o zbudowaniu hybrydy poprzez doło-
żenie do istniejącego układu pompy ciepła. Nie ograni-
cza nas oczywiście paliwo dla kotła obciążenia szczy-
towego, ponieważ cały czas jest obecne w budynku. 
W przypadku kotłowni olejowych warto skupić się 
jedynie na modernizacji części centralnego ogrzewa-
nia bez ogrzewania wody użytkowej. Modernizacja 

  Hybryda pod nową instalację

Czy można myśleć o montażu urządzenia hybrydo-
wego w przypadku nowego budownictwa jednoro-
dzinnego? Pomysł wydaje się nieuzasadniony ekono-
micznie z powodu kosztów, jakie należy ponieść na 
montaż, jak w przypadku pompy ciepła typu split, 
oraz dodatkowo doprowadzenie paliwa do budyn-
ku, niezależnie czy będzie to rura gazu ziemnego, 
czy instalacja gazu płynnego. Urządzenie hybrydo-
we korzysta z dwóch form energii do produkcji cie-
pła, z energii elektrycznej do napędu sprężarki oraz 
energii chemicznej gazu do pracy kotła obciążenia 
szczytowego. I co ciekawe, właśnie to okazuje się naj-
częściej argumentem „za”. Otóż dzięki hybrydzie zy-
skujemy „dwie nogi” do ogrzewania i to w dodatku 
współpracujące ze sobą w najlepszy możliwy spo-
sób, optymalny (ni jak nie da się nie użyć tego czę-
sto ostatnio nadużywanego słowa). Co również istot-
ne centrala hybrydowa jest w stanie pracować tylko 
jedną swoją częścią np. tylko pompą ciepła w cza-
sie oczekiwania na podłączenie gazu pod kocioł ob-

ciążenia szczytowego lub tylko kotłem w przypadku 
nadzwyczajnego zatrzymania pompy ciepła w wyni-
ku awarii lub celowego działania.
Decydując się na urządzenie hybrydowe przy założe-
niu, że przez pierwszy okres pracować będzie jedynie 
pompa ciepła, a paliwo do kotła obciążenia szczyto-
wego zostanie doprowadzone w późniejszym czasie 
trzeba wziąć pod uwagę moc grzewczą pompy ciepła. 
Zwykle w układach hybrydowych pompa ciepła może 
pochwalić się mocą kilku kw (podczas gdy kocioł osiąga 
moc bliską lub niekiedy większą od 20 kw), należy więc 
ocenić, czy będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie 
ciepła budynku i to w dwóch przypadkach: wygrzania 
budynku oraz utrzymania w nim zadanej temperatury. 

Wszystkowiedzący Internet bardzo ładnie wyjaśnia pojęcie „hybryda” jako mechaniczny układ współdziałający. Hybrydowe instalacje grzewcze można zatem nazwać 
układem współdziałających ze sobą urządzeń grzewczych np. kotła i kolektora słonecznego lub pompy ciepła i kotła itd. Jeżeli dodatkowo zestawione komponenty 
schowamy pod jedną obudową to otrzymamy hybrydową centralę grzewczą – niestety produkt jeszcze egzotyczny na polskim rynku, ale powoli zyskuje popularność. 
Centrale hybrydowe swoją ceną nie mogą jeszcze skutecznie konkurować z klasycznymi rozwiązaniami, ale oferują znacznie więcej możliwości. Celem przyświecającym 
wprowadzeniu central hybrydowych do oferty było przejęcie części rynku w obszarze modernizacji instalacji grzewczych. Okazało się jednak, że częściej rozwiązania te 
wybierane są do… nowego budownictwa. Modernizację instalacji grzewczych realizuje się w większości pompami ciepła powietrze/woda typu split.

Układy hybrydowe z pompą ciepła w praktyce
Kilka ciekawostek i porad odnośnie pracy układów w nowych i starych obiektach

DawiD Pantera

wygrzanie budynku może sprawić kłopoty, ponieważ najczęściej spotykana sytu-
acja, to pierwsze uruchomienie instalacji tuż przed lub wręcz już w trakcie trwa-
nia sezonu grzewczego. zimny budynek mający w ścianach, stropach i podłogach 
tony wody wymagał będzie 3-4-krotnie więcej energii niż na potrzeby późniejszego 
utrzymania temperatury. oznacza to długie czasy pracy urządzenia oraz w skraj-
nych przypadkach usterkowe zatrzymanie urządzenia. Błędy w pracy mogą wyni-
kać z konieczności częstego odmrażania parownika. 
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systemu c.w.u. pompą ciepła wymaga najczęściej wy-
miany istniejącego zbiornika c.w.u. na nowy, co po-
draża inwestycję, a nie przynosi dużych oszczędno-
ści. Dodatkowo, ogrzewanie wody użytkowej przez 
kocioł pozwala na zachowanie części ruchomych 
palnika olejowego w dobrym stanie. 
Modernizując kotłownię gazową, może zdecydo-
wać się zarówno na modernizację tylko centralne-
go ogrzewania, jak i na kompletną modernizację  
z wymianą zbiorników c.w.u. włącznie. wielkość do-

branej pompy ciepła przekładać się będzie na cza-
sy pracy pompy ciepła i jej zdolność do samodziel-
nego pokrycia zapotrzebowania.
Podobnie jak w przypadku nowego budownictwa, 
wielkość mocy pompy ciepła zależna będzie od kosz-
tów pracy modernizowanego kotła: im wyższa cena 
generowania ciepła z kotła, tym większą moc pompy 
ciepła należy dobrać. Osiągnie się tym samym dłuż-
sze czasy pracy pompy ciepła i tym samym niższe 
koszty ogrzewania.  

Układ hybrydowy w małym obiekcie usługowym

w obiekcie tym zastosowano układ, w którym jed-
nostka wewnętrzna hybrydowej centrali grzew-
czej (fot. 1) ma pod jedną obudową skraplacz 
pompy ciepła, kocioł obciążenia szczytowego 
oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej ładowany 
w sposób warstwowy o pojemności 130 litrów. 
Rury chłodnicze do jednostki zewnętrznej moż-

na prowadzić w warstwie wylewki jeszcze przed 
położeniem pokrycia podłogi.
Ciekawostka: pracą systemu steruje automatyka 
z wbudowanym układem automatycznej adapta-
cji punktu biwalentnego polegającym na szacowa-
niu w czasie rzeczywistym kosztów produkcji cie-
pła z pompy ciepła i porównywaniu ich z kosztami 

produkcji ciepła z kotła. wyższe koszty produkcji 
ciepła z pompy ciepła powodują jej wyłączenie  
i jednoczesne załączenie kotła. Z kolei niskie kosz-
ty produkcji ciepła z pompy ciepła, lecz jednocze-
śnie za mała moc grzewcza spowoduje równo-
ległe dołączenie kotła. Układ można doposażyć  
o zbiornik buforowy wody grzewczej dla optyma-

lizacji przepływów wody grzewczej.
Montując jednostkę zewnętrzną, należy m.in. 
uwzględnić odległość od granicy działki. Jednost-
ka powinna być usytuowana minimum 30 cm po-
wyżej poziomu gruntu, a podłoże pod nią przygo-
towane do wchłaniania kondensatu – np. podsypka 
żwirowa otoczona krawężnikiem.

Rozwiązania hybrydowe są i będą montowane coraz częściej i coraz chętniej. ich 
stosowanie jest rozsądne z wielu powodów. przede wszystkim gwarantuje dużą 
niezawodność ogrzewania – awaria pojedynczego urządzenia nie eliminuje z działa-
nia tego drugiego. można uzyskiwać spore łączne moce grzewcze np. dla uzyskania 
większego komfortu ogrzewania wody użytkowej. w przypadku centrali hybrydo-
wej, mając wszystko pod jedną obudową, oszczędza się także miejsce montażowe, 
którego tak brakuje w nowym budownictwie. i w końcu w najlepszy możliwy spo-
sób wykorzystuje się ciepło z obu źródeł.

1 2 
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kotłownie oraz węzły cieplne, a następnie zintegro-
wać je z pompami ciepła. Środki na inwestycję po-
chodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz budżetu gminy.

Trzy rodzaje urządzeń
Prace modernizacyjne objęły sześć budynków – dwa 
przedszkola i cztery szkoły podstawowe. wykorzy-
stano trzy rodzaje pomp ciepła marki alpha innotec. 
wybrano urządzenia należące do rodziny alterra  
z serii pro przewidzianej dla dużych obiektów. Pom-
pę SwP 581 o maksymalnej mocy grzewczej 57 kw 
i COP na poziomie 4,8 zamontowano w szkole pod-
stawowej w Rąbieniu, Rudzie Bugaj i Aleksandrowie 
Łódzkim, a SwP 691 o mocy 68 kw i COP 4,6 w pod-
stawówce w Bełdowie. Pompę SwP 691 zastosowano 
też w jednym z przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim, 
a w kolejnym użyto modelu SwP 371 charakteryzu-
jącego się mocą 37 kw i COP 4,8. wszystkie wykorzy-
stane pompy uzyskują maksymalną temperaturę c.o. 
na poziomie 65°C. Podczas prac instalatorskich nie 
obeszło się bez wyzwań. Jednym z nich był demon-
taż i wyniesienie starych kotłów grzewczych przez 

  Władze gminy ogłosiły przetarg na projekt i wy-
konanie termomodernizacji obiektów edukacyjnych 
i kulturalnych. Budynki były wysłużone i wymagały 
prac, które zmniejszyłyby koszty ogrzewania. Zada-
nia, jakie postawiono przed głównym wykonawcą, 

objęły docieplenie ścian i dachów, wykonanie no-
wych instalacji centralnego ogrzewania oraz mon-
taż pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źró-
dła i kolektorów słonecznych. Specjaliści z firmy 
SAN-TECH mieli za zadanie zmodernizować stare 

W gminie 
Aleksandrów 
Łódzki wykonano 
termomodernizację 
sieci szkół  
i przedszkoli.  
Przy wyborze 
metody 
ogrzewania 
decydenci 
postawili na 
odnawialne źródła 
energii. Miejsce 

starych urządzeń grzewczych zajęły nowoczesne, ekologiczne pompy ciepła. 
Wykonawcą kompleksowych robót była firma SAN-TECH, która wykorzystała 
zestaw sprawdzonych i niezawodnych urządzeń marki alpha innotec.

Termomodernizacja 
z pompami ciepła 
alpha innotec

Lekcje w ekologicznym cieple

grzegOrz Kreft 

Seria alterra 
Nowa generacja gruntowych
pomp ciepła alpha innotec

 

 b

 5 lat gwarancji w standardzie!

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

 

Sprawdź szczegóły >

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

seria SWC
kompaktowa

seria SW
podstawowa

seria WZS
dla wymagających
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małe drzwi i klatki schodowe. 
Kolejnym – zamontowanie no-
wych urządzeń w taki sposób, by 
funkcjonalnie i estetycznie wy-
korzystać niewielką przestrzeń 
kotłowni.
  
Efekt na piątkę
Prace modernizacyjne zakoń-
czono latem 2015. Obecnie 
wszystkie kotłownie funkcjonu-
ją zgodnie z planem. Działanie 
urządzeń jest zautomatyzowa-
ne, a temperatura regulowana 
automatycznie w zależności od 
warunków zewnętrznych i zapo-
trzebowania na ciepło. Pompy 
nie wymagają obsługi, a jedynie 
dozoru osoby uprawnionej. Ma 
ona sprawdzać, czy nie wystąpił 
jakiś błąd i czuwać nad popraw-
nym działaniem urządzenia.

Wymierne korzyści od zaraz
Dzięki zastosowaniu tego typu 
rozwiązania osiągnięto korzy-
ści ekologiczne, a także ekono-
miczne. System jest „czysty”, nie 
powoduje zanieczyszczenia śro-
dowiska w postaci spalin, czy ha-
łasu, jednocześnie zachowując 
estetykę budynku, w którym się 
znajduje. Pompy ciepła przesyła-
ją średnio od 3 do 4 razy więcej 
energii, niż pobierają do pracy, 
co dało niewiarygodne oszczęd-
ności w energii.  

Zastosowane pompy ciepła alpha innotec

- Szkoła Podstawowa w Bełdowie – SwP 691 – 1 szt.
- Miejskie Przedszkole nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim – SwP 691 – 1 szt.
- Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim – SwP 371 – 1 szt.
- Szkoła Podstawowa w Rąbieniu – SwP 581 – 1 szt.
- Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj, Pompa Ciepła SwP 581 – 1 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim – SwP 581 – 2 szt.

  Na polskim rynku dużą popularność zdobyły 
rozdzielacze mosiężne, jednak ostatnio coraz chęt-
niej instalowane są modele wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Materiał ten został wynaleziony prawie 
100 lat temu, ale dopiero w ostatnich kilkunastu la-
tach zaczął być powszechnie stosowany w budow-
nictwie i architekturze. Stal nierdzewna jest odporna 
na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturowe 

i sprawdza się doskonale do produkcji rozdzielaczy 
ogrzewania płaszczyznowego.

Topmeter – przepływomierz, który robi różnicę
Taconova od wielu lat produkuje rozdzielacze ze stali 
nierdzewnej w różnych dostępnych wersjach. Najbar-
dziej zaawansowane to modele TacoSys High End, 
które charakteryzują się najlepszym wyposażeniem, 

Od ogrzewania podłogowego oczekujemy przede wszystkim 
równomiernego rozprowadzania ciepła po całej powierzchni podłogi. 
Zawsze sercem układu jest rozdzielacz. Produkty Taconova, wyposażone  
w innowacyjne przepływomierze Topmeter gwarantują komfort  
i długotrwałą, bezproblemową eksploatację. Instalator zyskuje korzyść  
w postaci szybkiego montażu i serwisu systemu. 

Rozdzielacze 
ogrzewania 
podłogowego 
ze stali 
nierdzewnej 
Taconova

Łatwy montaż i precyzyjna regulacja przepływu
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Najbardziej zaawansowane rozdzielacze firmy Taconova 
to modele TacoSys High End, które charakteryzują się 
najlepszym wyposażeniem, służącym do precyzyjnego 
zarządzania medium grzewczym w instalacji podłogowej

Ręczne pokrętło regulacyjne 
pionowe umożliwia odtwarzalne, 
manualne nastawienie przepływu

Przepływomierz Topmeter pozwala nie tylko nastawić 
zadany przepływ danej pętli grzewczej, ale również  
w sposób ciągły informuje o przepływie medium grzewczego

Siłowniki NovaDrive są niezawodnymi 
strażnikami, które otwierają i zamykają zawory na 
poszczególnych obiegach grzewczych, zgodnie 
z zapotrzebowaniem. Troszczą się o dokładne 
zgranie, cichą i bezobsługową pracę. Razem  
z termostatami pokojowymi NovaStat tworzą 
klimat dopasowany do każdego pomieszczenia. 
NovaDrive i TopDrive pasują do prawie  
wszystkich, powszechnie stosowanych zaworów,  
i dzięki zamknięciu bagnetowemu (klikowemu), 
można je łatwo i szybko zamontować

służącym do precyzyjnego zarządzania medium 
grzewczym w instalacji podłogowej. Najważniejszym 
elementem rozdzielacza ogrzewania podłogowego 
jest przepływomierz, nazywany przez producenta 
opatentowanym określeniem Topmeter. To nazwa 
własna, określająca przepływomierz z możliwością 
nastawy, przeznaczony właśnie do wszelkich rozdzie-
laczy ogrzewania płaszczyznowego. Topmeter po-
zwala nie tylko nastawić zadany przepływ danej pę-
tli grzewczej, ale również w sposób ciągły informuje 
nas – dzięki precyzyjnej skali – o przepływie medium 
grzewczego. Gwarantuje to precyzyjne ustawienie 
przepływu dla każdej pętli grzewczej, niezależnie od 
oddalenia od rozdzielacza. w praktyce ujednolicamy  
w ten sposób temperaturę podłogi w różnych pomiesz-
czeniach, zapobiegając przegrzewaniu lub niedogrza-
niu niektórych pomieszczeń. Zakres nastawy i pomia-
ru przepływu to od 0,5 do 2,5 l/m lub od 1 do 5 l/m,  
w zależności od wersji produktu. Przepływomierz dzia-
ła w każdym położeniu, więc możliwe jest montowa-
nie go pionowo lub poziomo. Pozwala również na cał-
kowite zamknięcie przepływu w danej pętli grzewczej. 

Krótszy czas montażu i prac serwisowych
Rozdzielacz firmy Taconova wyposażony jest w zin-
tegrowany, całkowicie automatyczny odpowietrznik, 
działający bez ingerencji użytkownika, co doskona-
le wpływa na skuteczność funkcjonowania ogrze-
wania płaszczyznowego, gdyż układ jest zawsze  
i stale prawidłowo odpowietrzony. Dodatkową zale-
tą są regulatory zaworów termostatycznych, które  
w przeciwieństwie do produktów konkurencji, re-
gulowane są przez pionowe pokrętło. Takie rozwią-
zanie, wyposażone w skalę i wskaźnik, pozwala na 
precyzyjne określenie w dowolnym momencie, w ja-
kiej pozycji znajduje się zawór. Funkcja ta daje pew-
ność prawidłowej nastawy przepływu medium w 
instalacji grzewczej, jak również zabezpiecza insta-
latora przed pomyłkami przy uruchamianiu systemu 
u klienta. Pionowe pokrętło można w każdej chwili 
zdemontować i założyć w jego miejsce siłownik ste-
rujący pracą zaworu. Siłowniki elektrotermiczne fir-
my Taconova charakteryzują się dużą odpornością 
i wytrzymałością aż 37 000 cykli. Montowane przez 
adapter pasują do większości rozdzielaczy dostęp-

nych na rynku. Instalatorzy cenią je szczególnie za 
łatwość montażu i odpinany przewód, który spraw-
dza się doskonale w sytuacji, kiedy trzeba na przy-
kład wymienić wkładkę zaworową w rozdzielaczu. 
Nie trzeba wówczas demontować układu elektrycz-
nego, a więc znacznie skraca się czas prac monta-
żowych i serwisowych. Należy również wspomnieć  
o dodatkowym zaworze kulowym na wejściu i wyj-
ściu rozdzielacza, umożliwiającym łatwy montaż lub 
demontaż urządzenia w szafce instalacyjnej. Roz-
dzielacze firmy Taconova wyposażone są w uchwyty 
z plastiku, które minimalizują drgania instalacji oraz 
eliminują niepotrzebny hałas w czasie pracy układu. 

Korzyści dla użytkownika i instalatora
Co zasadniczo odróżnia rozdzielacze Taconova od 
rozwiązań konkurencji? Podstawową różnicę stano-
wi budowa wewnętrzna przepływomierza Topme-
ter. Specjalnie zaprojektowana i opatentowana tech-
nologia połączenia belki rozdzielacza z dolną częścią 

przepływomierza, automatycznie zapobiega niekon-
trolowanemu obracaniu się tzw. „nypla”. Gwarantuje 
to stuprocentową szczelność układu, co jest najważ-
niejsze z punktu widzenia użytkownika. Często zdarza 
się, że podczas przykręcania adapterów eurokonus 
oraz rur do rozdzielacza, instalator niechcący poruszy 
przyłącze, co skutkuje później nieszczelnością syste-
mu. w rozdzielaczach Taconova mamy pewność, że 
do takiego rozszczelnienia nie dojdzie, gdyż wyklu-
cza to ich konstrukcja. Między innymi z tego powodu 
te szwajcarskie rozdzielacze charakteryzuje maksy-
malna niezawodność i plasują się one w absolutnie 
górnym segmencie dostępnych na rynku produktów. 
Łatwo zauważyć i przekalkulować, że stosowanie ta-
nich i nieprecyzyjnych rozdzielaczy, które w dodatku 
mogą być nieszczelne, skutkuje wydłużonym czasem 
prac montażowych i stresem w przypadku ewentu-
alnych reklamacji klienta. Montując rozdzielacz Taco-
nova mamy pewność, że nie będzie trzeba ponownie 
jechać do klienta i poprawiać instalacji. Stal nierdzew-
na zapewnia wieloletnie, prawidłowe działanie roz-
dzielacza i wygląda zawsze tak, jak w chwili montażu.  
w efekcie użytkownik może przez wiele lat cieszyć się 
z prawidłowo działającego, niezawodnego i estetycz-
nego pod względem wizualnym rozdzielacza.  

http://www.instalreporter.pl
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a zwłaszcza w pokojach, w których domownicy spę-
dzają dużo czasu. Badanie społeczne Honeywell po-
kazało, że sposoby zapobiegania zatruciu tlenkiem 
węgla nie są powszechnie znane. Tylko 54% Pola-
ków regularnie przeprowadza przeglądy urzą-
dzeń spalinowych i wentylacyjnych, a nie więcej 
niż 17% osób ma czujnik czadu w domu.
Detektory Honeywell są proste w obsłudze, można je 
zamontować na ścianie, suficie lub postawić na pół-
ce jako urządzenie wolno stojące, gdyż nie wymagają 
dodatkowego okablowania. Czujki czadu charakte-
ryzują się wyjątkową szczelnością (IP44), nie są wraż-

liwe na zmiany wilgotności, a tym samym można je 
bez obaw stosować również w łazience, gdzie bar-
dzo wiele gospodarstw domowych ma zainstalowa-
ne podgrzewacze wody. w domach, w których prze-
bywają dzieci lub kobiety w ciąży, ważną funkcją jest 
sygnalizacja minimalnego stężenia CO. w czujnikach 
tlenku węgla z tą funkcją wstępny alarm uruchamia 
się już przy poziomie 25% niebezpiecznego stężenia. 
Dodatkowo, niektóre z detektorów są wyposażone  
w ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD), na którym 
pojawiają się wszelkie komunikaty dotyczące zagro-
żenia, a także historia zdarzeń.  

  W Czechach sądzi tak już tylko 3% ankietowa-
nych, na Słowacji – 6%, na węgrzech – 12%, a w Ru-
munii – 15%. w przypadku takich właściwości gazu 
jest on szczególnie niebezpieczny dla osób śpiących. 
77% polskich gospodarstw domowych wyposażo-
nych jest w urządzenia zasilane paliwami, takimi jak: 
gaz ziemny, gaz w butlach, drewno, węgiel czy olej 
opałowy. Niestety, tylko 49% Polaków wie, że za-
trucie CO może wydarzyć się również w ich domu,  
a jego nieświadome wdychanie bardzo szybko może 
przerodzić się w tragedię. Dlatego firma Honeywell 
zdecydowała się na kontynuację kampanii „Czado-
we Domy”. Kampania obejmuje Polskę oraz Czechy, 
Rumunię, Słowację i węgry.

Czadowy Dom piotra fronczewskiego

Tym razem do współpracy zaproszono aktora Piotra 
Fronczewskiego, który został ambasadorem kampa-

nii oraz użyczył swojego głosu w spotach. – Z punktu 
widzenia interesu społecznego, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwa ludzi, to jest kampania objaśniająca, 
co w niej najważniejsze. Zaczadzenie może się przy-
trafić w raju, w pięknym, zamożnym, supernowocze-
snym domu. Pod względem edukacyjnym jest to kam-
pania niezwykle istotna i ważna. – powiedział Piotr 
Fronczewski.

Detektory tlenku węgla Honeywell – 
sposób na bezpieczny dom

Przygotowując instalacje w budynkach jednorodzin-
nych czy mieszkaniach, warto zwrócić uwagę na 
systemy zabezpieczeń. Chcąc ochronić mieszkań-
ców przed zaczadzeniem w wyniku ulatniającego 
się tlenku węgla, należy zainstalować detektor CO 
(zwany czujką czadu = czujnikiem czadu) w pobliżu 
wszystkich potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, 

II edycja badania społecznego „Honeywell Safety Index”* potwierdziła dużą 
nieświadomość Polaków w zakresie zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. 
Tlenek węgla to niebezpieczny, bezbarwny i bezwonny gaz, który nie podrażnia 
dróg oddechowych, dlatego często nazywany jest „cichym zabójcą”. Polacy nie 
są świadomi tych cech, ponieważ aż 28% osób uważa, że jest w stanie rozpoznać 
ulatniający się tlenek węgla po zapachu. To najgorszy wynik na tle innych krajów,  
w których badanie Honeywell zostało przeprowadzone. 

Czadowy Dom Piotra Fronczewskiego
Kampania „Czadowe Domy” Honeywell

nataLia DługOsz

Więcej o Kampanii 
„Czadowe Domy”

Przejdź
Filmy na kanale 
Honeywell

obejrzyj

http://www.instalreporter.pl
http://www.czadowedomy.pl/
https://www.youtube.com/user/HoneywellPolska
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•	Użytkować	sprawne	 techniczne	urządzenia,	 
w których odbywa się proces spalania, zgodnie 
z instrukcją producenta.
•	W	przypadku	wymiany	okien	na	nowe,	spraw-
dzić poprawność działania wentylacji, ponieważ 
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczel-
ne w stosunku do wcześniej stosowanych w bu-
dynku i mogą pogarszać wentylację.
•	Systematycznie	sprawdzać	ciąg	powietrza,	np.	
poprzez przykładanie kartki papieru do otworu 
bądź kratki wentylacyjnej.

•	Często	wietrzyć	pomieszczenia,	w	których	od-
bywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wy-
posażone w termy gazowe). 
•	Nie	bagatelizować	objawów	duszności,	bólów	
i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszo-
łomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności 
serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, 
że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji 
należy natychmiast przewietrzyć pomieszcze-
nie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć pora-
dy lekarskiej.

Rozmowa z ekspertem Pawłem Frątczakiem

Jak powstaje tlenek węgla?
Tlenek węgla powstaje przy niepełnym spalaniu 
paliw i materiałów palnych, m.in. węgla, drewna, 
oleju opałowego, nafty, benzyny, gazu ziemnego, 
propanu, butanu itp. Niepełne spalanie spowo-
dowane jest brakiem odpowiedniej ilości tlenu. 
Głównym źródłem zagrożenia są wadliwe lub źle 
zamontowane urządzenia do gotowania i ogrze-
wania, generatory spalinowe, silniki pojazdów 
oraz brak właściwej wentylacji pomieszczeń.

Jakie są objawy zatrucia?
Pierwszymi objawami są: ból i zawroty głowy, 
nudności, zaburzenia widzenia, przyspieszone 
tętno i oddech. w przypadku wystąpienia któ-

rychkolwiek z nich należy otworzyć okna, nie-
zwłocznie wyłączyć wszystkie urządzenia zasila-
ne paliwami, wyjść na świeże powietrze i wezwać 
karetkę oraz staż pożarną.

Kto narażony jest na działanie tlenku węgla?
wszyscy. Jednak do grupy największego ryzyka na-
leżą: noworodki i niemowlęta (obok normalnej he-
moglobiny występuje u nich hemoglobina płodo-
wa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku węgla, niż 
zwykła hemoglobina); dzieci; kobiety ciężarne; oso-
by w podeszłym wieku; osoby z wadami serca oraz 
chorobami oskrzelowo-płucnymi; osoby z wadami 
serca oraz niewydolnością układu oddechowego.
Cięższym zatruciom ulegają także osoby wyko-
nujące prace związane z dużym wysiłkiem fizycz-
nym, które znacznie szybciej niż podczas od-
poczynku, ze względu na zwiększoną częstość  
i głębokość oddechu, pochłaniają dawki trujące, 
a nawet śmiertelne.

Jak zapobiec tragedii?
•	Aby	zapewnić	bezpieczeństwo	domownikom,	
należy zainstalować detektory tlenku węgla 
spełniające europejskie normy przy wszystkich 
urządzeniach wytwarzających spaliny oraz sy-
pialniach i pokojach, w których spędza się dużo 
czasu. Czujniki czadu sygnalizują obecność tlen-
ku węgla jeszcze przed pojawieniem się pierw-
szych objawów: urządzenie szybciej uruchomi 
alarm, jeśli stężenie tlenku węgla będzie wyższe.
•	Przeprowadzać	 kontrole	 techniczne,	w	 tym	
szczelności przewodów kominowych, ich syste-
matyczne czyszczenie oraz sprawdzanie wystę-
powania dostatecznego ciągu powietrza.

XC70 XC100 XC100D

Technologia czujnika ogniwo elektrochemiczne 
Ecosure® ogniwo elektrochemiczne EcosureX®

Zgodność z normami EN50291-1:2010, EN50291 – 2:2010, EN50292:2013
Pozostałe zgodności RoHS, REACH
Autotest co 60 minut
Gwarancja i okres 
eksploatacji

niewymienna bateria  
o żywotności 7 lat niewymienna bateria o żywotności 10 lat

Temperatura od -10°C do 45°C
Instalacja w łazience tak (klasa IP44)
Duży komunikat 
alarmowy nie tak

Wyświetlacz LCD nie tak
Wymiary 100x72x36 mm
Waga 135 g

* Badanie „Honeywell Safety Index” zostało przeprowadzone przez instytut ARC Rynek i Opinia  
w lipcu 2015 roku na zlecenie firmy Honeywell. Badanie przeprowadzono techniką CAWI (samodzielnie 
wypełniane ankiety internetowe) na panelu ARC Rynek i Opinia e-panel.pl. Łącznie zrealizowano 1030 
wywiadów. Zrealizowana próba odzwierciedla strukturę populacji Polski pod względem płci, wieku oraz 
wielkości miejscowości zamieszkania. Margines błędu w badaniu to ±2,75%. Badanie Honeywell w Czechach, 
na Rumunii i Słowacji zostało przeprowadzone w sierpniu 2015 r., zaś na Węgrzech we wrześniu 2014 r.

Starszy brygadier Paweł Frątczak, rzecznik prasowy 
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej

http://www.instalreporter.pl
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•	unikatowe	rozmieszczenie	króćców	przyłączenio-
wych w jednej linii ułatwia podłączenie zasobnika 
oraz zapewnia estetykę instalacji;
•	demontowalna	obudowa	i	izolacja	termiczna	zbiorni-
ka ułatwia transport urządzenia do miejsca montażu;
•	wbudowany	króciec	umożliwiający	podłączenie	cyr-
kulacji c.w.u.;
•	wbudowany	króciec	spustowy	umożliwiający	opróż-
nienie zbiornika;
•	bardzo	dobre	parametry	termoizolacyjne	urządzeń	
(klasa energetyczna C).

Firma udziela na szczelność zbiornika 5-letniej gwa-
rancji pod warunkiem regularnej wymiany anody 
magnezowej (co najmniej raz na 18 miesięcy).  

         Zasobni-
ki występują w po-

jemnościach 120 i 150 l oraz charakteryzują się dużą 
wydajnością c.w.u., dzięki wężownicom o dużej po-
wierzchni wymiany (odpowiednio 0,9 i 1,1 m2). Izola-
cja termiczna wykonana z polistyrenu EPS 200 oraz 
włókniny izolacyjnej zapewnia doskonałe parame-
try termoizolacyjne urządzeń.
Dodatkowe rozwiązania konstrukcyjne, jak wypro-
wadzenie króćców przyłączeniowych w jednej li-
nii oraz wbudowany króciec spustowy, zapewnia-
ją prostą obsługę urządzeń oraz estetykę instalacji.
Za zasobnik z wężownicą Lindo o pojemności 120 l 
(nr katalogowy w-E 120.61) trzeba zapłacić 1422 zł 
netto, koszt zaś tego samego zasobnika w pojem-
ności 150 l (w-E 150.61) to 1548 zł netto.

Charakterystyka produktu:
•	dostępne	pojemności	120	i	150	l;
•	zbiornik	zabezpieczony	przed	korozją	wysokiej	ja-
kości emalią ceramiczną oraz ochronną anodą ma-
gnezową;
•	odizolowana	ochronna	anoda	magnezowa	umożli-
wia pomiar natężenia prądu ochronnego (stanu zu-

życia wody), co wpływa na żywotność i długi okres 
użytkowania urządzenia;
•	wbudowana	osłona	czujnika	temperatury	umożli-
wia montaż czujnika temperatury źródła ciepła;
•	duża	powierzchnia	grzejna	oraz	odpowiednia	bu-
dowa wężownicy zapewniają dużą wydajność c.w.u.;

Zasobniki z jedną wężownicą serii LINDO przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania 
ciepłej wody użytkowej przy współpracy z jednym źródłem ciepła. Urządzenia przystosowane są 
do współpracy w szczególności z wiszącymi kotłami gazowymi, jednak można je wykorzystywać 
również z innymi źródłami ciepła, np. kotłami stałopalnymi, olejowymi itp.

LINDO – nowe zasobniki 
w ofercie NIBE-BIAWAR

KarOL łaPińsKi

Parametry Jedn. W-E 120.61 W-E 150.61
Moc wężownicy 80/10/45°C* kW 24,0 28,9
Moc wężownicy 70/10/45°C* kW 19,1 23,1
Wydajność wężownicy 80/10/45°C* l/h 590 712
Wydajność wężownicy 70/10/45°C* l/h 470 568

* temperatura czynnika grzewczego / temperatura wody zasilającej / temperatura ciepłej wody użytkowej;  
przy natężeniu przepływu wody grzewczej równym 2,5 m3/h

Dopływ 
wody zimnej

Cyrkulacja 
c.w.u.

Wężownica 
grzewcza

Nóżki 
regulowane

Anoda 
magnezowa

Osłona 
czujnika temp.

http://www.instalreporter.pl


51s t r.1 2 / 2 0 1 5
K r z y ż ó w K a

11 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13

14 15

16

1717 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29

30 31

3

12

28

31

5

33

37

20

1

22

13

4

21

34

29

11

8

19

32

25

27

26

9

35

10

30

6

14

18

16

15

7

2

17

24

23

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

POZIOMO:

1) rodzaj pompy, inaczej zanurzeniowa. 6) w parze z podażą. 9) Europejska Stolica Kultury 2016, niedaleko jest siedziba

Kessel w Polsce. 10) sieć - pajęcza lub przewody kanalizacyjne. 11) rutyniarz, wyga. 14) pełen map. 15) lustro lub

powierzchnia wody gruntowej w glebie. 17) ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. 19) przepływa przez

Kijów. 22) każdy obcy element w substancji np. w wodzie. 28) linowe odpływy prysznicowe Kessel. 29) miasto w

województwie dolnośląskim. 30) historyczny tytuł królewski władców różnych regionów Indii. 31) zawór zwrotny Kessel

z pompą.

PIONOWO:

1) przepływ ..., potocznie cofka. 2) barwny łuk na niebie. 3) Edith, pieśniarka francuska. 4) wieś z Zakładem dla Dzieci

Niewidomych położona w pobliżu Warszawy. 5) mocne, jasne piwo angielskie. 7) rybie żebro. 8) stolica Japonii.

12) cugle, lejce. 13) np. kanalizacyjny lub prostopadły do poziomu. 16) jednostka miary częstotliwości w układzie SI.

17) wonny krzew. 18) czasem brzmi fałszywie. 20) prawy dopływ Dunaju. 21) ruskie na talerzu. 23) imię Kurosawy,

reżysera. 24) Kwiatkowska, aktorka. 25) wojskowe rozpoznanie. 26) cieszy handlowca. 27) biokatalizator.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 37 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:   
1) rodzaj pompy, inaczej zanurzeniowa.  6) w parze z podażą.  9) Europejska Stolica Kultury 2016, 
niedaleko jest siedziba Kessel w Polsce.  10) pajęcza lub przewody kanalizacyjne.  11) rutyniarz, wyga.   
14) pełen map.  15) lustro lub powierzchnia wody gruntowej w glebie.  17) ścieki z budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi.  19) przepływa przez Kijów.  22) każdy obcy element w substancji np.  
w wodzie.  28) liniowe odpływy prysznicowe Kessel.  29) miasto w województwie dolnośląskim.   
30) historyczny tytuł królewski władców różnych regionów Indii.  31) zawór zwrotny Kessel z pompą.  

PIONOWO:   
1) przepływ ..., potocznie cofka.  2) barwny łuk na niebie.  3) Edith, pieśniarka francuska.  4) wieś  
z Zakładem dla Dzieci Niewidomych położona w pobliżu Warszawy.  5) mocne, jasne piwo angielskie.   
7) rybie żebro.  8) stolica Japonii.  12) cugle, lejce.  13) np. kanalizacyjny lub prostopadły do poziomu.   
16) jednostka miary częstotliwości w układzie SI.  17) wonny krzew.  18) czasem brzmi fałszywie.   
20) prawy dopływ Dunaju.  21) ruskie na talerzu.  23) imię Kurosawy, reżysera.  24) Kwiatkowska, aktorka.  
25) wojskowe rozpoznanie.  26) cieszy handlowca.  27) biokatalizator.

krzyżówka z firmą kessel 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce są upominki KESSEL:  
3 zestawy: spodnie instalatorskie + koszulka Polo + metrówka.
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 20 stycznia 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Kessel  
za ufundowanie nagród.

3 zestawy:  
spodnie + koszulka  

+ metrówka 

http://www.instalreporter.pl
http://www.kessel.pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy
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POZIOMO:

1) źródło metalu. 6) trunek z ryżu. 8) rodzaj klimatyzatorów, które tworzą rozbudowaną instalację. 10) nawierzchnia

drogowa. 11) podszycie leśne. 13) oprogramowanie sterujące Mitsubishi zainstalowane na smartfonie, tablecie lub

komputerze. 14) ... chłodniczy, schładza czynnik chłodniczy do odpowiednio niskiej temperatury. 16) zmienny zwyczaj.

18) żebrzący, ascetyczny mnich muzułmański. 20) łączy drzwi z futryną. 22) proces obróbki powietrza. 25) efekt braku

zajęcia. 26) podatek od towarów i usług. 28) ptak nocny. 29) optymalizuje pracę sprężarki. 30) jedna z funkcji

klimatyzatorów, oczyszcza powietrze.

PIONOWO:

1) złota w akwarium. 2) instalacje klimatyzacyjne, stosowane są w budynkach o dużej liczbie pomieszczeń rożnego

przeznaczenia. 3) wpada w sieć pająka. 4) drobina materii. 5) uroczysta pieśń religijna. 6) rzeczka. 7) typoszereg pomp

ciepła Mitsubishi. 9) kolor jasnofioletowy. 12) nad kolanem. 15) pobory aktora. 17) krąży w zamkniętej instalacji

chłodniczej. 18) strzyże zawodowo. 19) niewielki ssak owadożerny. 21) klub piłkarski z siedzibą w Rydze. 23) imię

Farrow, aktorki. 24) dźwięk "A" z krzyżykiem. 26) systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.

27) toksyczny pierwiastek.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 45 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
1) źródło metalu.  6) trunek z ryżu.  8) rodzaj klimatyzatorów, które tworzą rozbudowaną instalację.  
10) nawierzchnia drogowa.  11) podszycie leśne.  13) oprogramowanie sterujące Mitsubishi zainstalowane 
na smartfonie, tablecie lub komputerze.  14) ... chłodniczy, schładza czynnik chłodniczy do odpowiednio 
niskiej temperatury.  16) zmienny zwyczaj.  18) żebrzący, ascetyczny mnich muzułmański.  20) łączy drzwi  
z futryną.  22) proces obróbki powietrza.  25) efekt braku zajęcia.  26) podatek od towarów i usług.   
28) ptak nocny.  29) optymalizuje pracę sprężarki.  30) jedna z funkcji klimatyzatorów, oczyszcza powietrze.  

PIONOWO:  
1) złota w akwarium.  2) instalacje klimatyzacyjne, stosowane są w budynkach o dużej liczbie pomieszczeń 
rożnego przeznaczenia.  3) wpada w sieć pająka.  4) drobina materii.  5) uroczysta pieśń religijna.   
6) rzeczka.  7) typoszereg pomp ciepła Mitsubishi.  9) kolor jasnofioletowy.  12) nad kolanem.   
15) pobory aktora.  17) krąży w zamkniętej instalacji chłodniczej.  18) strzyże zawodowo.  19) niewielki 
ssak owadożerny.  21) klub piłkarski z siedzibą w Rydze.  23) imię Farrow, aktorki.  24) dźwięk „A”  
z krzyżykiem.  26) systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.  27) toksyczny pierwiastek.

krzyżówka z firmą mitsubishi electric 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce są bluza XL, kalkulator i parasol.
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 20 stycznia 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Mitsubishi Electric  
za ufundowanie nagród.

kalkulator

parasol
Bluza Xl

http://www.instalreporter.pl
http://www.mitsubishi-les.com/pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy
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POZIOMO:

3) w pompach gruntowych czynnik po stronie dolnego źródła. 8) w pompach ciepła dolne i górne. 9) otoczona wodą.

10) ... Konsumenta, jedna z nagród, którą pochwalić się może Stiebel Eltron. 11) inaczej zbiornik ciepłej wody. 12) w

naturze wodospad, w technice np. układ 2 lub więcej pomp ciepła. 14) pozostałość po destylacji smoły. 16) błąka się po

świecie. 19) polecenia dla psa. 22) siostra Antygony. 23) funkcja zaawansowanych pomp ciepła, bardzo przydatna

latem. 26) kontrola publikacji. 28) ... chłodniczy to np. R 410A. 30) ogrodowy opiekacz. 31) John, jeden z Beatlesów.

32) gładka powierzchnia.

PIONOWO:

1) turystyczna do herbaty, ale też w pompach ciepła. 2) start śmigłowca. 3) wśród drzew iglastych. 4) powieść

Bolesława Prusa. 5) grzyb lub ptak. 6) akt prawny. 7) Jacek Malczewski. 9) duma suma. 13) portret nagusa. 15) morski

lub elektryczny. 17) Julian ... Niemcewicz. 18) ... wentylacyjne z rekuperacją, także w ofercie Stiebel Eltron.

20) rezydencja magnacka. 21) rodzaj sprężarek w pompach ciepła. 24) imię Laskowika, satyryka. 25) rozżarzona cząstka.

26) człon nazwy pomp ciepła Stiebel  Eltron informujący o funkcji chłodzenia. 27) początkowy punkt na skali.

29) Wiktor, autor telewizyjnego cyklu "Piórkiem i węglem".

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 35 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
3) w pompach gruntowych czynnik po stronie dolnego źródła.  8) w pompach ciepła dolne i górne.   
9) otoczona wodą.  10) ... Konsumenta, jedna z nagród, którą pochwalić się może Stiebel Eltron.   
11) inaczej zbiornik ciepłej wody.  12) w naturze wodospad, w technice np. układ 2 lub więcej pomp ciepła.  
14) pozostałość po destylacji smoły.  16) błąka się po świecie.  19) polecenia dla psa.  22) siostra Antygony.  
23) funkcja zaawansowanych pomp ciepła, bardzo przydatna latem.  26) kontrola publikacji.  28) ... chłodniczy 
to np. R 410A.  30) ogrodowy opiekacz.  31) John, jeden z Beatlesów.  32) gładka powierzchnia.  

PIONOWO:  
1) turystyczna do herbaty, ale też w pompach ciepła.  2) start śmigłowca.  3) wśród drzew iglastych.   
4) powieść Bolesława Prusa.  5) grzyb lub ptak.  6) akt prawny.  7) Jacek Malczewski.  9) duma suma.   
13) portret nagusa.  15) morski lub elektryczny.  17) Julian ... Niemcewicz.  18) ... wentylacyjne z rekuperacją, 
także w ofercie Stiebel Eltron.  20) rezydencja magnacka.  21) rodzaj sprężarek w pompach ciepła.  24) imię 
Laskowika, satyryka.  25) rozżarzona cząstka.  26) człon nazwy pomp ciepła Stiebel  Eltron informujący  
o funkcji chłodzenia.  27) początkowy punkt na skali.  29) Wiktor, autor telewizyjnego cyklu „Piórkiem i węglem”.

krzyżówka z firmą stiebel eltron 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce są 3 torby rozmaitości, a w nich: t-shirt, 
czapka, smycz, wizytownik, komplet kalendarzy jubileuszowych, puzzle, poziomica, metrówka, ołówki.
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 20 stycznia 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Stiebel Eltron  
za ufundowanie nagród.

3 torby rozmaitości

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy
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POZIOMO:

5) nazwa przenośnego wentylatora Uniwersal lub po angielsku: smok. 7) wentylacji naturalna. 9) dawny fryzjer.

11) wytwarzany przez wentylator, wyrażany w dB. 12) początek tunelu. 14) twarde pod wodą. 16) urojenie, fantazja.

17) wulkan na Sycylii. 19) wyjście piłki poza obręb boiska. 20) drzewo liściaste. 22) stopnie między piętrami. 25) skrót z

angielskiego: syndrom chorych budynków. 28) wywietrzak grawitacyjny Uniwersal lub w mitologii greckiej bóg i

uosobienie wiatru zachodniego. 30) wentylatory promieniowe lub ... 31) krótkie, wierzchnie okrycie. 32) element do

łączenia blach. 33) samica króla zwierząt. 34) buraczki z chrzanem. 35) metalowy uchwyt przy bramie.

PIONOWO:

1) ogrodowy opiekacz. 2) kominowy, naturalny. 3) mięso na kotlety. 4) konkurencja narciarska. 5) ... lub kanałowe,

największy udział w produkcji Uniwersala. 6) charakterystyka. 8) element instalacji, ogranicza hałas przenoszony

wewnątrz przewodów wentylacyjnych. 10) płuca pustyni. 12) strumień objętości czynnika przetłaczanego przez

wentylator. 13) kłujący chwast. 15) ... hamulcowy. 18) pora gwiazd. 21) wywietrznik w oknie. 23) padlinożerny ssak.

24) sklejka. 25) grupa osób wzajemnie się popierających. 26) dźwiga odważniki. 27) namiot indiański. 29) piłkarze z

Madrytu.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 34 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
5) nazwa przenośnego wentylatora Uniwersal lub po angielsku: smok.  7) wentylacji naturalna.  
9) dawny fryzjer.  11) wytwarzany przez wentylator, wyrażany w dB.  12) początek tunelu.  
14) twarde pod wodą.  16) urojenie, fantazja.  17) wulkan na Sycylii.  19) wyjście piłki poza obręb boiska.  
20) drzewo liściaste.  22) stopnie między piętrami.  25) skrót z angielskiego: syndrom chorych budynków.  
28) wywietrzak grawitacyjny Uniwersal lub w mitologii greckiej bóg i uosobienie wiatru zachodniego.  
30) wentylatory promieniowe lub ...  31) krótkie, wierzchnie okrycie.  32) element do łączenia blach.  
33) samica króla zwierząt.  34) buraczki z chrzanem.  35) metalowy uchwyt przy bramie.  

PIONOWO:  
1) ogrodowy opiekacz.  2) kominowy, naturalny.  3) mięso na kotlety.  4) konkurencja narciarska.  
5) ... lub kanałowe, największy udział w produkcji Uniwersala.  6) charakterystyka.  8) element instalacji, 
ogranicza hałas przenoszony wewnątrz przewodów wentylacyjnych.  10) płuca pustyni.  12) strumień 
objętości czynnika przetłaczanego przez wentylator.  13) kłujący chwast.  15) ... hamulcowy.  
18) pora gwiazd.  21) wywietrznik w oknie.  23) padlinożerny ssak.  24) sklejka.  25) grupa osób  
wzajemnie się popierających.  26) dźwiga odważniki.  27) namiot indiański.  29) piłkarze z Madrytu.

krzyżówka z firmą uniwersal
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrody w krzyżówce to 30 ściennych kalendarzy.
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 20 stycznia 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Uniwersal  
za ufundowanie nagród.

30 ściennych 
kalendarzy

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy
http://www.uniwersal.com.pl/
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POZIOMO:

1) najczęstsze medium przetłaczanie przez pompy. 4) w pompach WILO najczęściej EC. 7) wyjście piłki poza obręb

boiska. 9) jednostka napięcia. 10) cztery kwartały. 12) łobuz, nicpoń. 13) specjalna wtyczka Wilo służąca do szybkiego

podłączania pompy. 16) Edgar Allan, amerykański poeta.  17) uroczysty wiersz. 18) bogini rzymska, małżonka Jowisza.

20) przeciwna do strony tłocznej. 21) przepływa przez Przemyśl. 24) wek. 25) objaw rozbawienia. 28) ta prędkość

mierzona jest w pompach w l/min. 30) elektroda dodatnia. 31) wysokość ..., oznaczana jako h, jeden z parametrów

pomp. 33) wymaga udowodnienia. 34) sauna. 35) w pompach może być z brązu, żeliwa szarego itd.

PIONOWO:

1) inaczej przepływ, w m3/h. 2) pompy Wilo do wody zanieczyszczonej. 3) maszyna do tłoczenia cieczy. 4) napięcie

psychiczne. 5) obawa. 6) nie oprze się gąbce. 7) doniosły czyn. 8) nordycki bóg wojny. 11) jak Wisła szeroka.

14) interwał muzyczny. 15) atakuje żądłem. 19) rodzaj pompy stosowanej w instalacjach c.o. 21) element zdania.

22) napój bogów dający im nieśmiertelność. 23) chętka, ochota. 26) poczet. 27) nadwozie samochodu osobowego.

28) niewzruszona podstawa. 29) wykorzystywany w drukarkach laserowych i kserokopiarkach. 30) skok w łyżwiarstwie

figurowym. 32) mocna karta.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 45 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
1) najczęstsze medium przetłaczanie przez pompy.  4) w pompach WILO najczęściej EC.  7) wyjście piłki 
poza obręb boiska.  9) jednostka napięcia.  10) cztery kwartały.  12) łobuz, nicpoń.  13) specjalna wtyczka 
Wilo służąca do szybkiego podłączania pompy.  16) Edgar Allan, amerykański poeta.   17) uroczysty wiersz.  
18) bogini rzymska, małżonka Jowisza.  20) przeciwna do strony tłocznej.  21) przepływa przez Przemyśl.  
24) wek.  25) objaw rozbawienia.  28) ta prędkość mierzona jest w pompach w l/min.  30) elektroda 
dodatnia.  31) wysokość ..., oznaczana jako h, jeden z parametrów pomp.  33) wymaga udowodnienia.   
34) sauna.  35) w pompach może być z brązu, żeliwa szarego itd.  

PIONOWO:  
1) inaczej przepływ, w m3/h.  2) pompy Wilo do wody zanieczyszczonej.  3) maszyna do tłoczenia cieczy.   
4) napięcie psychiczne.  5) obawa.  6) nie oprze się gąbce.  7) doniosły czyn.  8) nordycki bóg wojny.   
11) jak Wisła szeroka.  14) interwał muzyczny.  15) atakuje żądłem.  19) rodzaj pompy stosowanej  
w instalacjach c.o.  21) element zdania.  22) napój bogów dający im nieśmiertelność.  23) chętka, ochota.  
26) poczet.  27) nadwozie samochodu osobowego.  28) niewzruszona podstawa.  29) wykorzystywany  
w drukarkach laserowych i kserokopiarkach.  30) skok w łyżwiarstwie figurowym.  32) mocna karta.

krzyżówka z firmą wilo 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce są 3 torby rozmaitości, a w nich: t-shirt, 
polar, zegar ścienny, rękawiczki, pendrive, szczypce.
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 20 stycznia 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Wilo  
za ufundowanie nagród.

3 torBy 
rozmaitości

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy
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Hydrokit to system produkcji ciepłej wody wykorzystujący ciepło odpadowe po-
brane ze standardowej jednostki wewnętrznej pracującej w trybie chłodzenia. 
Dzięki niemu cały układ charakteryzuje się większą wydajnością energetyczną. 
Sam moduł obejmuje pompę wody klasy A, przełącznik przepływowy, zawór od-
powietrzający, zawór bezpieczeństwa przepływu, elektryczną grzałkę wspoma-
gającą naczynie wzbiorcze, manometr oraz automatyczny proces dezynfekcji ter-
micznej .
Nowy Hydrokit jest kompatybilny z 3-rurowymi systemami VRF ECOi MF2 serii 6N. 
w ramach jednego układu istnieje możliwość podłączenia kilku hydromodułów,  
a każdy z nich może obsługiwać inny tryb pracy, tj. wytwarzanie ciepłej wody użyt-
kowej lub ogrzewanie. w przypadku zbiornika c.w.u. temperatura wody może być 
regulowana w zakresie 35-65°C. Z kolei ogrzewanie jest regulowane w zależności 
od warunków pogodowych. System może też wykorzystywać czujniki wewnątrz 
pomieszczeń lub uwzględniać warunki zewnętrzne, aby lepiej kontrolować tempe-
raturę w budynku.
Prostą obsługę modułu Hydrokit zapewnia przewodowy sterownik CZ-RTC5. Do 
kluczowych funkcji sterownika CZ-RTC5 należy łatwa konfiguracja timera. Może 
on zostać zaprogramowany w trybie tygodniowym, przy czym dla każdej doby 
dostępnych jest do ośmiu operacji. Ponadto kontroler pozwala m.in. na wy-

bór trybu pracy, ustalenie nastaw jedno-
stek wewnętrznych oraz kierunku przepły-
wu powietrza. Model CZ-RTC5 podłączony 
do jednostek PACi umożliwia także moni-
torowanie zużycia energii w cyklu dobo-
wym, tygodniowym, miesięcznym i rocz-
nym. Dodatkowe udogodnienie stanowi 
funkcja automatycznego powrotu do zapi-
sanych ustawień i ograniczenie zakresu na-
staw temperatury. Obie te funkcje są szcze-
gólnie przydatne w obiektach handlowych 
i hotelarskich, gdzie kluczowe jest zapew-
nienie komfortowej temperatury i niedo-
puszczanie do nadmiernego ogrzewania lub 
chłodzenia.

PanasOnic

nowy moduł Panasonic 
ecOi hydrokit 

Nowoczesny panel natryskowy dwuczęściowy  
Garda II o wysokości 111 cm, przeznaczony do monta-
żu z dowolną baterią natryskową. wykonany został ze sto-
pu aluminium, wyposażony w deszczownię o wymiarach 
23x18 cm oraz 3-funkcyjną rączkę natrysku o średnicy 
10 cm. Dwa funkcjonalne natryski: górny, montowany na 
przegubie i regulowana rączka prysznicowa zapewnia-
ją komfort użytkowania. Strumień wody można z łatwo-
ścią skierować na dowolny z nich za pomocą ceramiczne-
go przełącznika w osłonie metalowej. Usuwanie kamienia 
wapiennego zapewni system Easy Clean. FERRO udziela na 
produkt 2-letniej gwarancji.

Baterie termostatyczne zapewniają nie tylko oszczęd-
ność wody, ale i spokojną kąpiel – bez niespodzianek, na 
jakie jesteśmy narażeni w przypadku nagłej zmiany ciśnie-
nia w instalacji. w ofercie FERRO jest wiele modeli energo-
oszczędnej armatury – baterie termostatyczne natrysko-
we, wannowe, umywalkowe, bidetowe, zlewozmywakowe. 
Ostatnio dołączyły do nich 2 baterie termostatyczne na-
tryskowe Trinity i Torres. Baterie o nowoczesnym designie 
mają regulator termostatyczny oraz blokadę wypływu go-
rącej wody – wystarczy wybrać na pokrętle odpowiednią 
temperaturę (płynny zakres regulacji 0-50°C).  
Specjalna blokada umożliwi utrzymanie najbardziej opty-
malnej temperatury – 38°C. w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa przed poparzeniem, bateria Trinity została wy-
posażona w Safe Touch System, dzięki któremu jej korpus 
nie nagrzewa się. Urządzenia mają specjalne filtry siatko-
we, które chronią wnętrze baterii przed zanieczyszczenia-
mi. Pokryte są także powłoką z chromu.

Popularna kolekcja baterii Algeo o płaskiej powierzchni uchwytów i finezyjnym motywie klepsydry zastosowanym w korpusach po-
większyła się o 4 nowe modele: baterię umywalkową stojącą z obrotową wylewką, dwufunkcyjną baterię natryskową podtynkową, bate-
rię zlewozmywakową stojącą o klasycznym designie oraz zlewozmywakową z wyciąganym natryskiem. Baterie zostały pokryte elegancką 
chromowaną powłoką. Objęte są 5-letnim okresem gwarancji.

ferrO

ferrO poszerza asortyment armatury sanitarnej
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Innowacyjna technologia CVD Touch to propozycja w zakresie armatury stosowanej  
w budownictwie komercyjnym. Elegancka płyta przyciskowa kryje inteligentny me-
chanizm Start-Stop pozwalający na uruchomienie i zamknięcie wypływu wody jed-
nym dotknięciem palca. Moduł CVD Touch występuje między innymi w armaturach 
natryskowych z serii LINUS D-C-T i LINUS D-C-M. Technologia CVD Touch wyróżnia się 
ulepszonym rozwiązaniem sensorów, wysoką trwałością oraz niskimi kosztami utrzy-
mania. w zależności od indywidualnych potrzeb czas wypływu wody można ustawić 
w szerokim zakresie od 10 do nawet 360 s. Natrysk można również w każdej chwili za-
mknąć lub ponownie uruchomić, dzięki specjalnej funkcji Start-Stop. Armatura  
z termostatem pozwala na wygodne regulowanie temperatury wody za pomocą funk-
cjonalnego pokrętła. Elektronika zastosowana w płytach przyciskowych CVD Touch 
pobiera wyjątkowo mało energii. w modelach zasilanych baterią alkaliczną ulega ona 
wyczerpaniu dopiero po pięciu latach przy założeniu 150 uruchomień dziennie. Elek-
tronika CVD Touch umożliwia wprowadzanie indywidualnych ustawień, na przykład 
istnieje możliwość dostosowania funkcji płukania antystagnacyjnego do długości  
i średnicy instalacji. Przy ustawieniach fabrycznych uruchamia się ono co 24 godzi-
ny na 20 sekund, jednak istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia częstotliwości 
i czasu jego trwania. Można również określić siłę, jaka jest potrzebna do uruchomie-
nia prysznica. Indywidualne nastawy są wprowadzane za pomocą oprogramowania 
eSCHELL. wystarczy podłączyć moduł do komputera za pomocą specjalnego prze-

wodu z końcówką USB z jednej i wtyczką CVD Touch  
z drugiej strony. Moduł sygnalizuje połączenie za pomo-
cą diody LED. Dodatkową zaletą komputerowego progra-
mowania armatury jest możliwość szybkiego wykrywania 
usterek instalacji, jak na przykład awaria zaworu elektro-
magnetycznego. 

scheLL

natryski scheLL w technologii 
cVD touch

wentylatory osiowe średniociśnieniowe harmann

Firma Harmann poszerzyła ofertę o średniociśnieniowe wentylatory osiowe AXEN oraz AXEN.L z przedłużoną obudową przeznaczone do 
montażu kanałowego. wentylatory produkowane są w wielkościach średnicy wirnika od 400 do 1600 mm. Obudowę wykonano z blachy 
stalowej pomalowanej w kolorze RAL 7040. wyposażono ją w obustronnie spawane kołnierze przyłączeniowe. wirnik wykonano z alumi-
nium. Profilowane łopatki wirnika są wyważone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO 1940-1, kategoria Q6.3. 
Fabrycznie ustawiany kąt nachylenia łopatek wirnika umożliwia optymalne dobory wymaganych punktów 
pracy przy zachowaniu wysokich sprawności. Asynchroniczny silnik elektryczny.  
w zależności od modelu wentylatora dostępne są silniki jedno- i dwubiegowe. Silnik ma wbudowany 
czujnik temperatury uzwojeń PTC do ochrony termicznej. Regulacja obrotów silników jednobiego-
wych jest możliwa za pomocą przemiennika częstotliwości. wentylatory AXELN, AXEN.L znajdu-
ją zastosowanie w wentylacji ogólnej hal przemysłowych, handlowych, magazynowych, garaży 
oraz użyteczności publicznej. wentylatory mogą pracować jako wyciągowe oraz nawiewne. 

•	Zakres	wydajności	2000-324	000	m3/h	•	Fabrycznie	regulowany	kąt	nachylenia	łopatek	wirnika
•	Wentylatory	zgodne	z	ERP	2015	•	Praca	rewersyjna	na	zapytanie	•	Dostępne	średnice	400-1600	mm

harmann

Do zaciskarek Pressgun Picco wprowadzono nowe szczęki. Szczęki z funkcją zatrzasku są przeznaczone zwłaszcza do trudnych sytu-
acji montażowych, w których instalator może użyć tylko jednej ręki. Przed założeniem szczęk na złączkę otwierane są jak dotąd, za po-
mocą krótkiego uchwytu, natomiast sprężyna utrzymuje je później w pozycji otwartej – zamykają się dopiero po naciśnięciu przycisku 
„start”. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje rozpoczęcie procesu za-
prasowania. Na razie dostępne są w rozmiarach od 12 do 35 mm do meta-
lowych systemów instalacyjnych firmy Viega. 
Dzięki niewielkiej masie (2,5 kg) oraz ergonomicznemu kształtowi pistoletu, 
zaciskarka Pressgun Picco jest wyjątkowo poręczna i funkcjonalna. Urzą-
dzenie Viega może pracować na mocnym akumulatorze litowo-jonowym 
lub korzystać z zasilacza. Jest wyposażone w obrotową głowicę zapraso-
wującą (przydatną podczas montażu w trudno dostępnych miejscach) oraz 
dodatkowe funkcje, takie jak zintegrowana lampka LED. Przegląd technicz-
ny wymagany jest dopiero po 30 tysiącach zaprasowań. Po wykonaniu  
32 tysięcy zacisków, następuje automatyczne wyłączenie urządzenia.

Viega

Viega – nowe szczęki zaciskowe 
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Otuliny ROCKwOOL 800 to produkt niepalny, dzięki czemu 
nie rozprzestrzenia ognia i zwiększa bezpieczeństwo poża-
rowe całej instalacji. Otulinę można szybko zamonto-
wać – nie wymaga używania specjalistycznych 
narzędzi i dodatkowych akcesoriów montu-
jących. ROCKwOOL 800 z wełny skalnej wy-
korzystywana jest jako izolacja termiczna ru-
rociągów grzewczych i ciepłowniczych, w tym 
c.o., c.t., c.w.u., węzłów cieplnych oraz jako izo-
lacja przeciw kondensacji pary wodnej. Otulina ma niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ od 0,033 w/mK), 
dzięki czemu efektywnie ogranicza straty ciepła instalacji grzewczych oraz zmniejsza zużycie energii  cieplnej. 
Otulina pokryta wzmocnionym płaszczem z folii aluminiowej może służyć jako ochrona przed kondensacją pary 
wodnej, eliminując ryzyko korozji stalowych elementów instalacji grzewczych. 

rOcKwOOL

Otulina rOcKwOOL 800 

Firma Armacell przygotowała kompletny zestaw narzędzi Armaflex Toolbox zamknięty w poręcznej walizce. Zestaw 
zawiera instrukcję instalacji w formie podręcznika, szablony do cięcia izolacji, dwa rodzaje pędzli oraz pompkę do 
precyzyjnej aplikacji kleju, a także komplet markerów – do wyznaczania linii pomocniczych, sporządzania notatek, 
czy precyzyjnego przenoszenia pomiarów. w walizce znajdziemy praktyczną, składaną miarkę i metalowy cyrkiel  

(300 mm) pozwalający określić średnicę danej rury i przenieść 
wymiar na materiał izolacyjny. Ponadto dołączony do walizki cyr-
kiel ma uchwyt na marker oraz plastikową osłonkę, co znacznie 
ułatwi staranne i bezpieczne (bez naruszenia struktury materia-
łu izolacyjnego) odrysowanie linii pomocniczych do przycinania 
izolacji. Armaflex Toolbox wyposażony jest także w 3 noże ze sta-
li nierdzewnej, a także w nóż ceramiczny. Do zestawu dołączono 
ostrzałkę kamienną do ostrzy oraz ochronny pokrowiec.
Gdy zachodzi konieczność wycięcia okrągłego otworu np. na za-
wór, niezwykle przydatne będą miedziane rury, które również znaj-
dują się w walizce. Do dyspozycji jest 6 rur o różnych średnicach.

armaceLL

zestaw narzędzi armaflex toolbox 
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