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KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

Połączenie najwyższych wymagań 
technicznych i jakościowych oraz 
doskonałego wzornictwa. 

Grzejniki kolumnowe
Laserline

Prosty design w nowoczesnym stylu

» bogata kolorystyka

» różnorodność wymiarów

» szybki montaż

» perfekcyjne wykonanie

» rewolucyjna technologia 
spawania laserowego

» szeroki wybór mocy 
grzewczej

http://www.vogelundnoot.com.pl
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Z początkiem roku zakończyły się prace nad nową stro-
ną internetową firmy TErMET. Nowa odsłona www.ter-
met.com.pl to przede wszystkim ulepszona funkcjonal-
ność serwisu – przyjazna dla użytkowników, jak również 
nowoczesna i przejrzysta szata graficzna. 

Na nowej witrynie można znaleźć: 
- przejrzysty system wyszukiwania produktów za-
równo według kategorii, jak również według potrzeb,
- sprawny system wyszukiwania najbliższych 
punktów Autoryzowanych dystrybutorów, Au-
toryzowanego serwisu oraz Autoryzowanych 
instalatorów,
- platformę komunikacji z ekspertem,
- możliwość kontaktu ze specjalistami z pozio-
mu każdej strefy serwisu,
- szybki dostęp do najnowszych aktualności  
z życia firmy,
- newsletter dla zainteresowanych aktualnymi 
promocjami,
- możliwość przeglądania strony na urządze-
niach mobilnych. 

Partnerom handlowym oraz serwisantom  
i instalatorom firma Termet udostępniła m.in.: 

- program do tworzenia etykiet energetycznych zgod-
nych z dyrektywami ErP,
- centrum serwisowe, gdzie znajduje się szereg informa-
cji przeznaczonych dla handlowców oraz fachowców,
- internetowy formularz zgłoszeniowy na szkolenia.

Warszawa – kursy na uprawnienia

Warszawskie oddziały PZiTB, PZiTs oraz sEP zapraszają 
na Kurs – WiOsNA 2016 przygotowujący do egzaminu 
na uprawnienia budowlane prowadzony przez wybitnych 
specjalistów – rzeczoznawców budowlanych, wykładow-
ców wyższych uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej.
I termin: 9, 10, 15, 16, 17 kwietnia 2016 r.
II termin: 23, 24 kwietnia, 6, 7, 8 maja 2016 r. Dodat-
kowo jeden dzień w terminie 14 lub 15 maja 2016 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie MOiiB, przy ul.  
1 sierpnia 36B w Warszawie. 
Koszt kursu 1450 zł + VAT 23%. 
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przykładowe 
pytania testowe, akty prawne, catering (obiad, kawa, 
herbata, ciastka).
www.pzitb.com.pl
Formularz zapisu do pobrania tutaj

Nowa strona firmy TERMET

InEnerg zaprasza na konferencję

Pierwszy projekt ustawy OZE pojawił się w grudniu 2011 
roku. Po pięciu latach prac nad nowymi regulacjami, 
ustawa nadal nie przyjęła ostatecznego kształtu. Przeło-
mowy miał być styczeń 2016 r., w którym to miała wejść 
zasadnicza część ustawy przygotowanej przez ówczesny 
rząd. Obecnie nie jest przesądzone czy system aukcyj-
ny oraz taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji ruszą 
w lipcu 2016 roku. Z zapowiedzi ME wynika, że czeka-
my na całkowicie znowelizowany dokument, w którym 
znajdziemy nowy mechanizm wsparcia zielonej energii 
oraz likwidację dopłat bezpośrednich dla prosumentów. 

Od jakiegoś czasu obserwujemy również chęć przebu-
dowy polskiego miksu energetycznego, o czym świad-
czy projekt ustawy „odległościowej”. 10-krotność całko-
witej wysokości elektrowni wiatrowej, to nowy pomysł 
na minimalną odległość instalacji od zabudowań miesz-
kalnych, parków narodowych, krajobrazowych, rezer-
watów przyrody i obszarów Natura 2000. dodatkowo 
w projekcie poselskim wprowadzono zapis, że „całość” 
elektrowni wiatrowej to obiekt budowlany, co będzie 
skutkować większymi podatkami nałożonymi na inwe-
storów. Projekt wprowadza również obowiązek uzyska-
nia decyzji o możliwości eksploatacji elektrowni wiatro-
wej, które wydawał będzie udT.

Niezależnie od formy dokumentu, faktem jest, że po-
winniśmy wdrożyć nowe regulacje jak najszybciej. do 

2020 roku musimy spełnić obowiązek uzyskania 15% 
energii ze źródeł odnawialnych. 

rEECO Poland wraz z „City-Brand.pl” organizują kon-
ferencję: „Przyszłość zielonych inwestycji w świe-
tle Ustawy OZE”, która odbędzie się 14 kwietnia na 
Stadionie Miejskim we Wrocławiu, podczas trwa-
nia Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł 
Odnawialnych oraz Efektywności Energetycznej 
InEnerg® 2016. Na wydarzeniu będą poruszone m.in. 
następujące kwestie: system aukcyjny dla OZE, po-
moc publiczna dla OZE, nowelizacja ustawy OZE (stan 
prawny na kwiecień 2016), porównanie systemu zielo-
nych certyfikatów z systemem aukcyjnym, finansowa-
nie inwestycji proekologicznych, wsparcie dla mikro-
instalacji, ustawa OZE z punktu widzenia inwestorów 
indywidualnych oraz przemysłowych w instalacje PV, 
spółdzielnie energetyczne, inwestycje w energetykę 
wiatrową w świetle ustawy OZE oraz ustawy odległo-
ściowej, wpływ ustawy OZE na zwiększenie zatrudnie-
nia w sektorze, pozaekonomiczne determinanty rozwo-
ju energetyki odnawialnej w Polsce, magazynowanie 
energii a efektywności energetyczna OZE, obrót świa-
dectwami pochodzenia.

Osoby zainteresowane również zwiedzeniem targów 
inEnerg®, po rejestracji online na http://www.inenerg.
com/targi.html otrzymają bezpłatną kartę wstępu. 

http://www.instalreporter.pl


System ogrzewania podłogowego Spider

Płyta systemowa samoprzylepna z mocnym klejem – dedykowana 
do prac  renowacyjnych. Przykład zastosowania: przyklejenie płyt Spider 
bezpośrednio na stare płytki w remontowanej łazience, kuchni, salonie  
następnie w tradycyjny sposób ułożenie pętli ogrzewania podłogowego i 
zalanie płynną wylewką anhydrytową minimum 2,5 cm.

Płyta systemowa uniwersalna z uchwytami kotwiącymi do ułożenia 
na warstwie izolacji styropianowej.

Płyta systemowa ze zintegrowaną twardą izolacją 6 mm o dużej 
gęstości Do ułożenia bezpośrednio na lekkich stropach, płytach beto-
nowych, do nowych systemów gdzie zależy nam na małej grubości i 
ciężarze wylewki np.: na piętrach, poddaszach użytkowych itp.

✔   Idealna do renowacji, remontów gdzie zależy nam na małej 
grubości całości systemu

✔   Dzięki niewielkiej ilości płynnej wylewki system ma małą 
bezwładność co ważne jest w przypadku termoregulacji

✔   Bark konieczności zbrojenia wylewki siatką czy włóknami, 
zbrojenie stanowi opatentowana trójwymiarowa siatka płyty

✔   Oszczędność materiału użytego na wylewkę

✔   Krótki czas nagrzewania

✔   Solidne trzymanie rury bez dziurawienia klipsami izolacji

✔   Brak powierzchni styku rury z izolacją (rura w całości otoczona 
jest wylewką).

✔  Umożliwia przeniesienie dużych obciążeń.

✔   Równomierne ułożenie pętli

✔   Szybkość i łatwość wykonania systemu

✔   Ochrona rury w czasie prac budowlanych

Minimalna 
grubość systemu 

2,5 cm

Zawór strefowy
sześciokierunkowy 

Płyty systemowe ogrzewania podłogowego „Spider” to produkt dający możliwość wykonania ogrzewania 
podłogowego o grubości 2,5 cm razem z płynną wylewką anhydrytową.
Idea sytemu jest taka aby wylewka  dokładnie otoczyła rurę dając możliwość wymiany ciepła całą jej powierzchnią, natomiast płyta syste-
mowa była szalunkiem i dodatkowo zbrojeniem. Aby rozszerzyć możliwość stosowania ogrzewania podłogowego (remontowane budynki z 
istniejącą posadzką, lekkie stropy, poddasza) w ofercie dostępne są trzy wersje płyt Giacomini Spider odpowiednie dla każdego typu instalacji.

Zawór strefowy sześciokierunkowy, pozwala zarządzać rozdziałem energii cieplnej z dwóch różnych 
źródeł, przy zachowaniu pełnych przepływów na zasilaniu jak i powrocie instalacji. Podstawową zaletą 
jest to że jeden zawór i jeden siłownik zastępuje nam złożone układy z kombinacją 2 zaworów. To tylko 
jeden z wielu przykładów zastosowań zaworu R274, zawór daje wiele możliwości zastosowania, do 
których publikujemy odpowiednie schematy połączeń i kompletacji zamówień. 

Przykładowe zastosowania zaworu sześciokierunkowego:

✔ Rozdział energii cieplnej z dwóch różnych źródeł - zastosowanie do połączenia kotła gazowego z 
urządzeniem stałopalnym.

✔ Niezależna zmiana temperatury i sposobu pracy wodnego sytemu ogrzewania i chłodzenia. Indywi-
dualne zarządzanie rodzajem pracy poszczególnych pomieszczeń (woda lodowa – energia cieplna)

✔ Połączenie urządzenia energii odnawialnej (np.: pompy ciepła) do wspomagania pracy głównego 
źródła zasilania energią cieplną i synchronizacja pracy urządzeń.

Zawór wykonany jest z wysokiej jakości mosiądzu DZR (odpornego na tzw. odcynkowanie i wiele czynników chemicznych). Specjalny kształt kuli daje 
wysokie współczynniki kv – zachowane są pełne przepływy na zasilaniu jak i powrocie z instalacji. Najważniejsze jest to, że z chwilą zmiany pozycji kuli 
czynniki jednego i drugiego obiegu nie mają ze sobą styczności niezależnie od położenia zaworu.

Szeroki wachlarz produkcji średnic daje pełną swobodę dobru zaworu do danej instalacji. Maksymalne ciśnienie pracy to 16 bar – znacznie wyższe niż 
jest potrzebne w tego typu systemach. To tylko podstawowe zalety prezentowanego produktu - zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na MTP.                                               
    INSTALACJE 2016. Pawilon 5, sektor C, stoisko nr 68

Nowatorskie rozwiązanie ułatwiające pracę, 
oszczędzające czas, energię i pieniądze.

Miło nam poinformować, iż zawór strefowy sześciokierunkowy 
Giacomini typ R274 - został wyróżniony Złotym Medalem na 
Międzynarodowych Targach Instalacyjnych INSTALACJE 2016.

Podstawowe zalety płyt Spider
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Londyn już 60 lat temu wprowadził zakaz stosowania pa-
liw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych 
na terenie miasta. decyzję tą podjęto po dramatycznym 
epizodzie smogowym, w wyniku którego zmarło ponad 
10 000 osób. statystyki w Polsce są coraz bardziej alar-
mujące, każdego roku smog zabija 45 000 osób. Mimo 
tak przykrych danych, nadal nie uporano się z proble-
mem smogu w miastach. 
W sezonie grzewczym, w wielu miastach poziom za-
nieczyszczenia powietrza przekracza dopuszczalne 
normy. Wynika to w dużej mierze z powodu palenisk 
węglowych, a także błędów popełnianych przez sa-
mych mieszkańców w ogrzewaniu węglem, w tym pa-
leniu śmieci. Pulmonolodzy alarmują, że toksyczne pyły  
i gazy znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu po-
wodują znacznie więcej chorób niż przeciętnie zdajemy 
sobie z tego sprawę. Najlepszym tego przykładem jest 
przewlekła obturacyjna choroba płuc, która jest trzecią 
przyczyną zgonów w świecie. Największym winowajcą 
jest benzopiren, który pochodzi ze spalania paliw sta-
łych w niskiej temperaturze – węgla i drewna w domach 
i w mieszkaniach komunalnych. 
W najtrudniejszej sytuacji są mieszkańcy Krakowa – 
przez rok oddychania krakowskim powietrzem wdy-
chają tyle benzopirenu, ile znajduje się w 2000 papie-
rosów – to daje ponad 5 papierosów dziennie. Mimo że 
Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanie-
czyszczenia powodują choroby, brakuje im także wie-
dzy na temat tego, jaki wpływ na jakość powietrza ma 
palenie węglem i drewnem w indywidualnych instala-
cjach grzewczych. 
szacuje się, że obecnie w Polsce w domach jednorodzin-
nych zainstalowanych jest ponad 3,5 miliona kotłów wę-
glowych (zużywają one łącznie ponad 10 milionów ton 
węgla w ciągu roku). W 28,8% budynków, wykorzysty-
wane są kotły ponad 10-letnie, z czego około 3 miliony 
tych instalacji opiera się na przestarzałych rozwiąza-
niach technologicznych. Zdaniem ekspertów danfoss, 

aby odwrócić ten niekorzystny trend, kluczowa jest mo-
dernizacja systemów ciepłowniczych i innych elemen-
tów odpowiedzialnych za ogrzewanie budynków. Na 
przykład pompy ciepła i rozwiązania sieci ciepłowni-
czej mogłyby sukcesywnie zastępować kotły węglowe. 
Na przykład w Krakowie, MPEC stara się walczyć z sy-
tuacją zanieczyszczenia i wdraża programy mające na 
celu podłączenie jak największej liczby budynków do 
sieci ciepłowniczej. Trudności pojawiają się, gdy inwe-
stycje dotyczą domów jednorodzinnych albo innych bu-
dynków umiejscowionych w rozproszonej zabudowie  
o małym zapotrzebowaniu na ciepło. W takich przypad-
kach wybór innego systemu ogrzewania, np. pompy cie-
pła będzie korzystniejszy i przede wszystkim efektyw-
ny energetycznie. 
Kolejnym sposobem likwidacji niskiej emisji i smogu 
w miastach jest ciepło systemowe, które wg unijnych 
norm, uznawane jest za jeden z najbardziej ekologicz-
nych sposobów ogrzewania, szczególnie gdy produkowa-
ne jest w kogeneracji. Na przykład, przy rocznym spala-
niu 10 mln ton węgla, do atmosfery trafia około 100 tys.  
ton szkodliwych dla zdrowia pyłów. Gdyby do tych 
mieszkań dostarczyć tę samą ilość ciepła systemowe-
go, emisja szkodliwych pyłów zmniejszyłaby się ponad 
dziesięciokrotnie. W Zakopanem, PEC korzysta, m.in.  
z wód geotermalnych.
– Systemy ciepłownicze stają się obecnie kluczowym ele-
mentem walki ze smogiem i reagowania na zmiany kli-
matu, i mogą przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku 
węgla o 35 gigaton w ciągu następnych czterech dekad. 
Lokalne władze i rządy mają unikalne możliwości przyspie-
szania przejścia do zrównoważonych systemów energe-
tycznych – mówi Maciej Zakrzewski, regionalny dyrektor 
sprzedaży w segmencie Ogrzewnictwa, danfoss Poland. 
W informacji wykorzystano badania BPiE, instytutu Eko-
nomii Środowiska Polskiego oraz uNEP: district Ener-
gy in Cities.
Źródło: danfoss

Jak walczyć ze smogiem w dużych miastach

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


a k t u a l n o ś c i
4s t r.0 3 / 2 0 1 6

Podsumowanie Forum Wentylacja 2016

Rekordowa liczba wystawców, rekordowa liczba 
uczestników, rekordowa powierzchnia targów, re-
kordowa liczba produktów zgłoszonych do Konkur-
su, dwie Areny Technologii, Strefa Instalatora, Stre-
fa Wiedzy SPW, Warsztaty Projektanta, Warsztaty 
Chłodnicze, Akademia BIM/CAD to w skrócie pod-
sumowanie zakończonych targów Forum Wentyla-
cja – Salon Klimatyzacja 2016. 
14. edycja targów Forum Wentylacja – salon Klimaty-
zacja 2016 odbyła się w Warszawie w dniach 1-2 marca 
2016 r. Było to największe w Polsce spotkanie dedykowa-
ne branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej.
172 wystawców, prawie 6000 gości z 20 państw, stoiska i wy-
darzenia targowe na ponad 8000 m2 powierzchni targowej.
W zakończonej edycji  targów udział wzięło 5900 uczest-
ników z Polski i z za granicy. Odwiedzający reprezento-
wali 20 krajów: Belgię, Białoruś, Czechy, danię, Estonię, 
Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Kuwejt, Litwę, 
Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę, słowację, szwecję, 
ukrainę, Wielką Brytanię i Włochy.
Goszczono na targach producentów, dystrybutorów, 
projektantów, instalatorów, użytkowników instalacji, ar-
chitektów, inwestorów, przedstawicieli firm wykonaw-
czych, pracowników naukowych, przyszłych inżynie-
rów, przedstawicieli organizacji i mediów branżowych.
Pierwszy dzień targów Forum Wentylacja – salon Klimatyza-
cja podsumowano wieczorem branżowym, podczas które-
go wręczono trzy nagrody: delta 2016, PAsCAL 2016 oraz na-
grody specjalne zarządu stowarzyszenia Polska Wentylacja. 

DELTA 2016
delta to nagroda za osiągnięcia biznesowe, których przy-
znanie poprzedzone jest badaniami rynku i analizą sta-
tystyczną. Zasady prowadzenia badania wyjaśnił prezes 
stowarzyszenia Polska Wentylacja, rafał Finster. Powtó-
rzono formułę z poprzedniego roku – zbadano obroty za 
cztery ostatnie lata – system porównuje średnią z trzech 
ostatnich lat do średniej z całego okresu badawczego. 

Zbadano ponad 300 firm i wybrano 200 firm branżo-
wych, których obroty zostały potwierdzone.
Nagrodę delta przyznano w trzech kategoriach: firmy 
do 10 lat na rynku, od 11 do 21 i powyżej 21 lat na ryn-
ku. dodatkowymi warunkami są: oficjalne publikowa-
nie danych, osiągnięcie w latach 2011-2014 zysku oraz 
obroty na poziomie 12 mln zł, 9 mln zł i 6 mln zł (odpo-
wiednio w każdej kategorii „wiekowej”). Ostatecznie 
do nagrody nominowano 60 firm, a nagrody trafiły do:
•	w	kategorii	powyżej	21	lat:	3.	Frapol (dynamika wzro-
stu 116%), 2. Nyborg Mawent (117%), 1. Klimor (124%)
•	w	kategorii	11-21	lat	na	rynku:	3.	Scrol (112%), 2. ebm-
-papst (115%), 1. Free Polska (150%)
•	w	kategorii	do	10	lat:	3.	Ventia (123%), 2. Ampar Kli-
ma (127%), 1. Harmann Polska (143%)

PASCAL 2016
Nagrody PAsCAL przyznano w tym roku po raz drugi. Jak pod-
kreślił dyrektor sPW Tomasz Trusewicz, nagrody – przyzna-
ne za konkretne projekty instalacji wentylacyjno-klimatyza-
cyjnej – trafiają do najlepszych biur projektowych. Projekty 
ich autorstwa to nie tylko dzieło inżynierskie samo w sobie, 
ale też komfort użytkowy i lepsze postrzeganie obiektów.
W tym roku do konkursu zgłoszono 16 obiektów – od 
małych po ogromne. Kapituła w składzie dr inż. Leszek 
Targowski, dr inż. Piotr Bartkiewicz i dr inż. Tomasz Klin-
ke (wszyscy z Politechniki Warszawskiej) wytypowała  
11 obiektów nominowanych do nagrody. Przyznano trzy 
równorzędne nagrody:
- Buro Happold Polska za projekt instalacji w obiek-
cie spectrum Tower w Warszawie. Nagrodę przyznano 
za niekonwencjonalne rozwiązania stosowane podczas 
modernizacji budynku i rewitalizacji instalacji klimaty-
zacyjno-wentylacyjnej.
- Epstein za projekt instalacji w Cosmopolitan Tower 
(budynek mieszkalny z usługami). doceniono umiejęt-
ne i kompleksowe rozwiązania instalacji wentylacyjno-
-klimatyzacyjnej w budynku wielofunkcyjnym, obejmu-

jącym nowoczesne przestrzenie mieszkalne (trzeci co 
do wielkości budynek mieszkalny w Polsce), przy speł-
nieniu wymagań oszczędności energii i zachowaniu pra-
widłowej jakości powietrza we wnętrzach.
- Roger Preston Polska za projekt instalacji w budynku 
biurowo-handlowym Green day we Wrocławiu.
Nominacje do nagrody otrzymały także firmy (w kolejno-
ści alfabetycznej): A.K. Klima, CEGroup, instal-Klima-Pro-
jekt, Mercury Engineering Polska, Polcon Consulting, si-
nap oraz WsP Polska. Pracownie wyróżniono dyplomami.

Nagrody specjalne zarządu SPW 2016
są to nagrody dla konkretnych osób, przyznawane jako 
wyraz uznania za szczególne osiągnięcia w naszej bran-
ży. Przyznano trzy równorzędne nagrody:
- Daniel Jaśkiewicz, prezes Grupy Klima-Therm. Na-
grodę przyznano za sukcesy biznesowe i znalezienie sy-
nergii między markami Klimor i Fujitsu;
- Krzysztof Nowak i Andrzej Wajsprych z firmy Uni-
wersal. Nagrodę przyznano za wkład w polską wen-

tylację, polską myśl techniczną, którą laureaci konse-
kwentnie realizują, za własne projekty marketingowe 
i biznesowe i za prowadzenie biznesu z ludzką twarzą;
- Piotr Urasiński z firmy BSH Technik Polska i TROX 
Technik Polska. Nagrodę przyznano za wieloletni wkład 
w promocję wentylacji oddymiającej w Polsce i konse-
kwentne utrzymywanie wysokiej pozycji rynkowej.

Konkurs NAJCIEKAWSZY PRODUKT co roku towa-
rzyszy Targom Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej  
i Chłodniczej FOruM WENTYLACJA – sALON KLiMATY-
ZACJA. Tradycyjnie, do konkursu stanęły produkty zgło-
szone przez wystawców i prezentowane na stoiskach 
targowych. Wszystkie produkty miały premierę rynko-
wą po 1 stycznia 2015 roku. Głosujący oceniali 64 pro-
dukty, spośród których wybrali:
- KATEGORIA WENTYLACJA: modułowa centrala MCKS 
z wielostopniowym odzyskiem ciepła firmy Klimor,
- KATEGORIA KLIMATYZACJA: System VRV IV-I firmy 
Daikin.

http://www.instalreporter.pl
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Nowy adres Onninen w Gorzowie Wielkopolskim

Od 14 marca Onninen zaprasza do nowej lokalizacji 
punktu sprzedaży w Gorzowie Wielkopolskim. Większa 
powierzchnia magazynowa z funkcją samoobsługową 
Express zapewni możliwość szybszego dostępu do szero-

kiej oferty firmy, która obejmuje asortyment produktów 
z zakresu branż: elektrotechnicznej, instalacyjno-grzew-
czej, wentylacji i klimatyzacji. Nowa lokalizacja znajdu-
je się na ul. Małorolnych 38 w Gorzowie Wielkopolskim.

Systemy klimatyzacji VRF od Bosch

Bosch rozpoczyna sprzedaż systemów klimatyzacji VrF 
na polskim rynku i oferuje kompleksowe rozwiązania  
w oparciu o cztery serie nowoczesnych urządzeń. do-
stępne są trzy wersje systemów dwururowych, w tym 
wersja Mini VrF oraz system z odzyskiem ciepła. Bosch 
oferuje także szerokie spektrum jednostek wewnętrz-
nych: do wyboru jest 14 typów urządzeń.
– Wejście na rynek klimatyzacji w Polsce rozpoczęliśmy od 
sprzedaży pomp ciepła WLHP. Wyposażyliśmy w nie między 
innymi kilka galerii handlowych, na przykład Galerię Kato-
wicką. Teraz rozszerzamy ofertę o kompleksowe rozwiązania 
klimatyzacyjne. W skład naszych systemów wchodzą wy-
sokiej jakości agregaty VRF, wykorzystujące opatentowa-
ne rozwiązania, oraz szerokie spektrum łatwych do insta-
lacji jednostek wewnętrznych – mówi Krzysztof Ciemięga, 
dyrektor generalny Bosch Termotechnika – Zapraszamy 
do współpracy projektantów klimatyzacji i firmy instala-
cyjne. Dla każdego budynku jesteśmy w stanie zapropo-
nować kompleksowe rozwiązania obejmujące m.in. syste-
my klimatyzacji i ogrzewania oraz systemy zabezpieczeń.  
To znacząco ułatwia pracę zarówno projektantom, jak  
i wykonawcom. Oprócz urządzeń oferujemy także wsparcie 
projektowe i gwarantujemy wysoką jakość serwisu Bosch.
Pierwszym typem urządzeń VrF Bosch jest seria DCI, 
oferująca ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń. Ze-
społy agregatów w zakresach mocy od 8 do 72 HP po-
zwalają na podłączenie do 64 jednostek wewnętrznych. 
system wykorzystuje sprężarkę inwerterową, a w mo-

delach z dwoma sprężarkami – dodatkowo sprężarkę 
typu scroll. W trybie chłodzenia, urządzenie może praco-
wać przy temperaturze od -5 do 48°C, a w trybie grzew-
czym od -20 do 24°C. 
System SDCI oparty jest na technologii „All inverter”, 
co oznacza, że wykorzystywane są w nim wyłącznie 
sprężarki inwerterowe. Ponadto wentylatory jednostek 
zewnętrznych wyposażono w energooszczędne silniki 
prądu stałego dC.
Trzeci typ – seria MDCI to VrF w wersji mini z agrega-
tami bocznego wyrzutu powietrza. Obejmuje jednost-
ki zewnętrzne o mocy od 8 do 26 kW. system oferuje 
tryb grzania lub chłodzenia. W trybie chłodzenia zakres 
jego pracy to: -15 do 43°C, w trybie grzania: -15 do 27°C.
Bosch oferuje także 3-rurowe układy VrF z odzyskiem cie-
pła. System RDCI umożliwia jednoczesne grzanie i chło-
dzenie w obrębie jednego układu chłodniczego. Obejmuje 
zespoły agregatów o mocy od 8 do 64 HP. do współpracy  
z nim przygotowano moduł s-Box, który pozwala na zmia-
nę trybu pracy jednostek wewnętrznych oraz odzysk ciepła.
W ramach powyższych systemów VrF Bosch oferuje 
14 typów jednostek wewnętrznych. dostępne są jed-
no-, dwu- i czterokierunkowe jednostki kasetonowe, 
kanałowe (o mocy od 1,5 do 56 kW), a także urządzenia 
ścienne i przysufitowe. systemy klimatyzacji VrF Bosch 
mogą współpracować z automatyką budynku. Przygo-
towane moduły pozwalają na komunikację w standar-
dach BacNet, Modbus, Lonworks.

W 2015 r. została wprowadzona na rynek czwar-
ta generacja programu Audytor C.O (wersja 4.0) do 
projektowania instalacji centralnego ogrzewania  
i chłodzenia. 
Z jednej strony zostało w niej znacznie ułatwione pro-
jektowanie instalacji c.o. z wykorzystaniem rozwinięcia 
(rys. 1). Z drugiej strony wprowadzono nowe podejście 
do projektowania instalacji. Projektant rysuje instalację 
na rzutach kondygnacji (rys. 2), a trzeci wymiar gene-
rowany jest automatycznie przez program. dzięki temu 
bardzo szybko i wygodnie tworzony jest pełny trójwy-
miarowy model instalacji, który można oglądać w po-
staci rysunku aksonometrycznego (rys. 3).
Obecnie autorzy programu Audytor C.O. udostępnili 
jego nową, udoskonaloną wersję, oznaczoną jako 4.1. 

Najważniejsze różnice w programie Audytor C.O. 
pomiędzy wersją 4.1 i 4.0:
1. Możliwość projektowania instalacji z węzłami miesz-
kaniowymi (na rozwinięciu).
2. Możliwość stosowania buforów ciepła współpracują-
cych z węzłami mieszkaniowymi (na rozwinięciu).

3. Możliwość stosowania sprzę-
gieł hydraulicznych (na rozwi-
nięciu).
4. Możliwość projektowania in-
stalacji jednorurowych (na roz-
winięciu).
5. regulacja istniejących instalacji.
6. Wiele usprawnień w progra-
mie, np. w zakresie łączenia rzu-
tów z rozwinięciem.

Aktualizacja do wersji 4.1 progra-
mu Audytor C.O. jest bezpłatna dla 
posiadaczy licencji na wersję 4.0.
W związku z wprowadzeniem 
nowej wersji programu, orga-

nizowane są szkolenia z zakresu jego obsługi, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem nowych funkcji. szkolenia te 
odbywają się w formie prezentacji, warsztatów prak-
tycznych oraz za pośrednictwem internetu (szkolenia 
„on-line”). Terminy szkoleń są zamieszczane na bieżą-
co na stronie www.sankom.pl w zakładce szkolenia.

Rys. 1 Przykład rozwinięcia 
instalacji c.o.

Pobierz

Rys. 2 Przykład rzutu 
kondygnacji

Pobierz

Rys. 3 Przykład rysunku 
aksonometrycznego sieci 
przewodów c.o.

Pobierz

Audytor C.O. 4.1 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/03/Rys.-1.-Przyklad-rozwiniecia-instalacji-c.o..tif
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/03/Rys.-2.-Przyklad-rzutu-kondygnacji.tif
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/03/Rys.-3.-Przyklad-rysunku-aksonometrycznego-sieci-przewodow-c.o..tif


0 3 / 2 0 1 6

r
e

k
l

a
m

a

Grupa saint-Gobain otrzymała certyfikat Top Employ-
er Global 2016 (Najlepszy Pracodawca na Świecie 2016) 
nadawany przez instytut Top Employers, niezależną in-

stytucję zajmującą się badaniami praktyk w dziedzinie 
zarządzania zasobami ludzkimi. Grupę w szczególności 
wyróżniono za dbałość w zarządzaniu talentami i nie-
ustanny rozwój umiejętności swoich pracowników. in-
nym czynnikiem, który zaważył na decyzji o przyznaniu 
tytułu, była kultura korporacyjna saint-Gobain mająca 
swoje korzenie w silnych wartościach kształtujących 
odpowiedzialność społeczną Grupy. Jest to trzeci rok  
z rzędu, kiedy Grupa saint-Gobain otrzymuje certyfikat 
w Europie oraz pierwszy rok, gdy otrzymała go także dla 
regionu Ameryki Północnej i Azji-Pacyfiku.

Stanowisko MIB dotyczące budowy instalacji 
wewnątrz budynku

Zgodnie ze stanowiskiem MiB, art. 29 ust. 1 pkt 27 „Pra-
wa budowlanego” odnosi się do sytuacji, gdy w ramach 
przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko ro-
boty budowlane polegające na budowie instalacji we-
wnątrz budynku. Pismem z dnia 26 stycznia 2016 r., prze-
słanym do wiadomości Głównego inspektora Nadzoru 
Budowlanego przez Podsekretarza stanu w Minister-
stwie infrastruktury i Budownictwa, odniesiono się do 
zagadnienia budowy instalacji elektroenergetycznych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomu-
nikacyjnych wewnątrz budynku, o których mowa w art. 
29 ust. 1 pkt 27 ustawy „Prawo budowlane”. Zgodnie  
z powyższym stanowiskiem art. 29 ust. 1 pkt 27 pr. bud. 
odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia 
budowlanego wykonywane są tylko roboty budowlane 
polegające na budowie ww. instalacji.
Jak podkreślono, art. 33 ust. 1 pr. bud. zawiera zasadę, 
zgodnie z którą, pozwolenie na budowę dotyczy całego 
zamierzenia budowlanego (z następnych regulacji powo-

łanego przepisu wynika, że jedynie w przypadku zamie-
rzenia budowlanego obejmującego budowę więcej niż 
jednego obiektu możliwe jest dzielenie /etapowanie/ pro-
cesu budowlanego). Z kolei art. 34 ust. 2 pr. bud. stanowi, 
że zakres i treść projektu budowlanego powinny być do-
stosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia 
skomplikowania robót budowlanych. regulacja ta znajdu-
je swoje potwierdzenie także w rozporządzeniu MTBiGM 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (dz. u. poz. 462). Po-
nadto, jeżeli roboty budowlane będą polegać wyłącznie 
na budowie przedmiotowych instalacji, to zgodnie z art. 
5 ust. 1 pkt 2 pr. bud., do realizacji takich instalacji nadal 
zastosowanie będą miały przepisy techniczno-budowla-
ne, w tym szczegółowe wymagania określone w rozpo-
rządzeniu Mi z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (dz.u. z 2015 r., poz. 1422).
www.gunb.gov.pl

Saint-Gobain – Top Employer Global 2016

http://www.grupa-sbs.pl
http://www.instalreporter.pl
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Nowa odsłona platformy Thermaflex

Firma Thermaflex pokazała odsłonę strony interne-
towej www.thermaflex.com/pl. Jest to polska wersja 
nowoczesnej platformy międzynarodowej stworzonej 
przez Thermaflex. Przebudowa strony internetowej to od-
zwierciedlenie zmiany, którą Thermaflex wprowadził jako 
organizacja zorientowana na rynek i skupiająca się na po-
trzebach swoich partnerów. Firma działa w filozofii „We-co-
nomy” i wraz ze swoimi interesariuszami poszukuje inteli-
gentnych rozwiązań oraz innowacji, które zmaksymalizują 
korzyści przy jednoczesnym oparciu o wspólne wartości. 
Thermaflex postawił na elegancki design, który jest bar-
dziej przyjazny dla użytkownika i atrakcyjny wizualnie. 
Nowa zawartość w zrozumiały sposób zaprasza do współ-
pracy oraz jasno określa rynki, na których firma operu-
je oraz rozwiązania zapewniające efektywność oferowa-

nych usług. są to inteligentne i trwałe systemy składające 
się z komponentów w technologii Plug & Play. dodatkowo 
zintegrowane ikony social media umieszczone na stronie 
ułatwiają komunikację i przekierowują użytkowników na 
wybrane strony. Thermaflex patrzy na wszystko z perspek-
tywy swoich wartości, co idealnie oddaje blog: The Ther-
maflex exchange platform (kliknij i zobacz). strona Ther-
maflex na bieżąco wzbogacana jest o kolejne artykuły, 
posty, newsy, moduły oraz studia przypadków. dalszy jej 
rozwój będzie miał na celu wsparcie projektantów, kontra-
hentów, operatorów oraz innych partnerów, którzy od po-
czątku do końca tworzą trwałe rozwiązania energetyczne. 
Poznaj nową odsłonę Thermaflex na www.thermaflex.
com/pl w wersji na PC, tablet oraz urządzenia mobilne 
w systemach iOs oraz Android.

Wyróżnienie SUPER MARKA dla Buderusa

VESBO: przedstawiciel handlowy
JUNKERS: przedstawiciel handlowy
DANWOOD: specjalista ds. instalacji sanitarnych
TKT Engineering: projektant
SCROL: konsultant techniczno-handlowy
ZEHNDER: inżynier sprzedaży
VIVASANIT: przedstawiciel handlowy
VINSAR: doradca techniczny
VENTIX: serwisant
FERRO: przedstawiciel handlowy
NIBE-BIAWAR: doradca techniczno-handlowy
RUG RIELLO: pracownik ds. obsługi klienta
BUDERUS: doradca techniczno-handlowy
INVENA: przedstawiciel handlowy
BELSAN: doradca techniczno-handlowy
BELSAN: specjalista ds. sprzedaży
INVENA: regionalny przedstawiciel handlowy

Praca

Jako trzykrotny laureat programu „dobra Marka – Ja-
kość, Zaufanie, renoma” Buderus został uhonorowa-
ny wyróżnieniem suPEr MArKA 2016. dobra Marka to 
ogólnopolski program promocyjny, który ma na celu 
wybór i wyróżnienie najlepszych marek w poszczegól-
nych branżach. Marki, które trzy razy uhonorowane 
zostały wyróżnieniem „dobra Marka”, otrzymują ty-
tuł „super Marki”.
W ramach programu „dobra Marka” co roku przepro-
wadzane są badania mające na celu określenie warto-
ści, aktywności i rozpoznawalności brandów z różnych 
kategorii produktowych. 
Analizowana jest pozycja producenta lub usługodawcy 
na rynku, obecni i potencjalni klienci, ceny produktów  
i usług oraz kanały ich dystrybucji. Pod uwagę brana 
jest także siła marketingowa marki, jej wartość i rozpo-
znawalność oraz jakość oferowanych przez nią produk-

tów i usług. Czę-
ścią projektu są 
badania konsu-
menckie realizo-
wane przy użyciu 
wywiadów telefonicz- 
nych, ankiet interneto-
wych i wywiadu bezpośredniego. Patronat nad pro-
gramem sprawuje instytut Filozofii i socjologii Polskiej 
Akademii Nauk.
W Polsce urządzenia marki Buderus sprzedawane są 
od 1994 roku. Od 2002 roku firma należy do Grupy 
Bosch Thermotechnik GmbH, największego w Euro-
pie producenta systemów grzewczych. Klienci cenią 
przede wszystkim wysoką jakość urządzeń Buderusa 
oraz możliwość ich łączenia w kompleksowe rozwią-
zania systemowe.

http://www.instalreporter.pl
https://thermaflex.com/gb/blog
http://instalreporter.pl/praca/vesbo-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/junkers-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/danwood-specjalista-ds-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/tkt-engineering-projektant-2/
http://instalreporter.pl/praca/scrol-konsultant-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/zehnder-inzynier-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/vivasanit-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/vinsar-doradca-techniczny-4/
http://instalreporter.pl/praca/ventix-serwisant/
http://instalreporter.pl/praca/ferro-przedstawiciel-handlowy-4/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/rug-riello-pracownik-ds-obslugi-klienta-2/
http://instalreporter.pl/praca/buderus-doradca-techniczno-handlowy-4/
http://instalreporter.pl/praca/invena-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/belsan-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/belsan-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/invena-regionalny-przedstawiciel-handlowy-2/
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Zapraszamy na 

Hala nr 5
Stoisko 134

2 marca br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada 
PIIB. Posiedzenie Krajowej Rady PIIB prowadził  
Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. 

Omówiono wyniki ostatniej sesji egzaminacyjnej na 
uprawnienia budowlane. W związku z wejściem w życie 
w 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywa-
nia niektórych zawodów regulowanych oraz rozporzą-
dzenia w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie dokonano zmian w cen-
tralnej bazie pytań, uwzględniając wytyczne tych ak-
tów prawnych, np. możliwość uzyskiwania uprawnień 
budowlanych przez techników i majstrów. 
W jesiennej sesji egzaminacyjnej 2015 r. do egzaminu 
pisemnego przystąpiło 3231 kandydatów oraz dodat-
kowo 514 osób zdawało poprawkowy egzamin ustny. 
W wyniku przeprowadzonych egzaminów – pisemne-
go i ustnego – 2663 uzyskało uprawnienia budowlane. 
Średnia zdawalność testu wynosiła 88,4%, natomiast 
egzaminu ustnego – 79%. 
Od pewnego czasu tendencje dotyczące zdawalno-
ści egzaminów utrzymują się na podobnym poziomie 
oraz wskazują, że zdawalność egzaminu ustnego jest 

niższa od pisemnego, co może być wynikiem skróce-
nia okresu praktyki zawodowej wraz z tzw. ustawą 
deregulacyjną. Najwięcej uprawnień budowlanych 
uzyskali inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej – ok. 45%, w specjalności instalacyjnej 
sanitarnej – 19,5%. 
Następnie uczestnicy posiedzenia zapoznali się z założe-
niami doskonalenia zawodowego członków samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. Przedstawio-
no propozycję ustawicznego doskonalenia zawodowe-
go, które powinno być prowadzone w formie wykła-
dów, seminariów i szkoleń. Natomiast dokształcanie 
zawodowe powinno mieć charakter szkoleń i kursów 
specjalistycznych. 
sekretarz Krajowej rady PiiB danuta Gawęcka omówiła 
pracę zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku 
przeznaczonego na siedzibę PiiB przy ul. Kujawskiej 1  
w Warszawie. Powiadomiła, że w wyniku przeprowadzo-
nego konkursu na wykonanie wielobranżowego projek-
tu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji 
kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwole-
niu na budowę, wyłoniona została firma Fs&P Arcus 
sp. z o.o. z Warszawy. 

O tym, jak prezentowała się Izba na koniec 2015 r. w statystyce mówił Adam Kuśmier-
czyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB – skupiano 115 316 osób. Mężczyźni sta-
nowili 88%, natomiast kobiety 12%. Najliczniejsza była Mazowiecka OIIB z 17 128 człon-
kami, drugie miejsce zajmowała Śląska OIIB (12 704) oraz trzecie miejsce zajmowała 
Małopolska OIIB (11 067). Najmniej zrzeszała Opolska OIIB – 2627 osób oraz Lubuska OIIB 
(2731). Wśród członków PIIB największą grupę stanowiły osoby reprezentujące budow-
nictwo ogólne (53,13%), następnie instalacje sanitarne – 19%; instalacje elektryczne – 
14,76%; budownictwo drogowe – 7,38%.

Wyniki sesji egzaminacyjnej na uprawnienia 
budowlane

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców 
Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 Oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności go-
spodarki, działanie 1.3 Wspieranie efektywności ener-
getycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie 
efektywności energetycznej w budynkach użyteczno-
ści publicznej KONKurs nr POis.1.3.1./1/2015
Termin: 6 kwietnia 2016 r., godz. 10:00-15:30; reje-
stracja od godz. 09:30
Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warsza-
wa, sala 102.
Zakres szkolenia: harmonogram konkursu, zasady oce-
ny wniosków, wymagania wynikające z sZOOP, kryteria 

wyboru projektów, wymagane dokumenty do wniosku, 
instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, gene-
rator wniosku o dofinansowanie, metodyka wyliczenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania, procedury zawie-
rania umów z wykonawcami, metodyka sporządzania 
audytów energetycznych, katalog kosztów kwalifikowa-
nych, przepływy finansowe. 
szkolenie jest bezpłatne, w przerwie lunch dla uczest-
ników, liczba miejsc ograniczona.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 kwietnia 2016 r. 
lub do wyczerpania limitu miejsc.
Aby zarejestrować się na szkolenie, prosimy o kliknięcie  
linku i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po rejestra-
cji wyślemy e-mail z potwierdzeniem udziału w szkoleniu.

Szkolenie nt. efektywności energetycznej  

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,792.html
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teriałowej systemów kominowych oraz wentylacji 
pomieszczeń, której sprawność jest bardzo istot-
nym warunkiem likwidacji potencjalnych zagrożeń. 
siedziba organizacji w Warszawie i bliskość władz 
centralnych niewątpliwie ułatwi osiąganie powyż-
szych celów, a otwartość izby na współpracę z orga-
nizacjami związanymi z budownictwem, kominami 
i wentylacją będzie umacniała pozycję kominiarzy 
przy tworzeniu nowych uregulowań prawnych.
Przynależność do izby jest dobrowolna. W przypad-

ku odpowiednich regulacji ustawowych, przyszłości 
rozważona zostanie możliwość przekształcenia na-
szego stowarzyszenia w izbę samorządu Zawodo-
wego Kominiarzy.  

  Izba będzie działać dla bezpieczeństwa użyt-
kowników budynków związanych z eksploata-
cją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla 
utrzymania miejsc pracy mistrzów kominiarskich – 
mówi prezes izby, mistrz kominiarski mgr inż. Marcin  
Ziombski. 
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, 
chociaż zajmującym tylko niewielką jego  powierzch-
nię, może też być niezwykle groźny. szczególnie  
w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym komi-
nie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wów-
czas nawet 1000°C! A taki stan jest wielkim zagroże-
niem dla mieszkańców.
Prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych ma-
teriałów, regularnie i właściwie konserwowany, bę-
dzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia.  
Aby tak właśnie było, należy systematycznie, zgod-

nie z przepisami, czyścić przewody kominowe od 
palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, drew-
nem) co 3 miesiące, gazem lub olejem co 6 miesięcy, 
a przewody wentylacyjne raz w roku. Prace te powi-
nien wykonywać wykwalifikowany kominiarz.
Kontrola przewodów kominowych to kolejny, nie-
zwykle istotny element bezpiecznego użytkowania 
kominów. Powinna zostać przeprowadzona co naj-
mniej raz w roku przez mistrza kominiarskiego. 
dla zdrowia mieszkańców i ich dobrego samopoczu-
cia potrzebne jest czyste powietrze i sprawne komi-
ny. A taki stan osiągniemy poprzez terminowe wyko-
nywanie powyższych usług kominiarskich. 
do głównych celów statutowych izby należy upo-
wszechnianie i ochrona praw konsumentów, w tym 
promowanie i dbałość o ich prawa do indywidual-
nego ogrzewania, poprzez wspieranie jakości ma-

Powstała Krajowa Izba Kominiarzy – Stowarzyszenie. 
Siedzibą tej organizacji kominiarskiej jest Warszawa. 

Stanowi to – wyczekiwane przez długie lata – wypełnienie 
tego newralgicznego miejsca na mapie. Warszawa – 
stolica Polski, siedziba Prezydenta, Sejmu, Senatu, 
ministerstw i urzędów centralnych, była dotychczas 

pozbawiona samodzielnej organizacji kominiarskiej non 
profit z osobowością prawną. Teraz to się zmieniło! 

Nowi kominiarze? 
Kim jest Krajowa 
Izba Kominiarzy?

Kto utworzył izbę?

Krajową izbę Kominiarzy założyli doświadczeni mi-
strzowie kominiarscy z siedmiu województw, począw-
szy od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na 
północy, przez mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie 
w centrum, po świętokrzyskie i śląskie na południu. 
Zarząd jest swoistą mieszanką różnorodnych pod-
miotów gospodarczych, zajmujących się od lat usłu-
gami kominiarskimi. stanowią go trzej indywidualni 
rzemieślnicy, dwaj prezesi spółdzielni kominiarskich 
oraz przedstawiciel prywatnej spółki kominiarskiej. 
Jesteśmy przekonani, iż to połączenie będzie pro-
centowało trafnymi decyzjami dla dobra bezpieczeń-
stwa wszystkich użytkowników kominów w Polsce.

Skład władz Krajowej Izby Kominiarzy

Zarząd: 
Prezes: Marcin Ziombski – skierniewice
Wiceprezes – rzecznik Prasowy – Mirosław Antos – 
Warszawa
Wiceprezesi: Jarosław sawicki – Olsztyn, Piotr 
Pacyna – Ostrów Wielkopolski, roman Adamus – 
Częstochowa, Wojciech Cedro – Kielce. 
Komisja Rewizyjna:
Leszek Kiński – Olsztyn, robert ratajski – Kalisz, 
Mateusz Grzenkowicz – Gdańsk 

Rada Izby:
Krzysztof Ziombski – skierniewice, Edward 
Kwiatkowski – Kielce, Andrzej Grzenkowicz – 
Gdańsk 
Sąd Koleżeński: 
Edward Kwiatkowski – Kielce, Henryk rabczewski 
– Krotoszyn

Prezes Marcin Ziombski

10 przykazań  
dobrego komina

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/03/10-przykazan-dobrego-komina-2.doc
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pomieszczeń, jest zakładana na 2% (ii klasa regula-
tora, modulowana moc kotła). Jeśli regulator pogo-
dowy współpracuje dodatkowo z czujnikiem tem-
peratury wewnętrznej, premia jest zakładana na 
4% (Vi klasa regulatora, modulowana moc kotła). 
Jeżeli dla kotła kondensacyjnego o efektywności 
92% zastosujemy wspomniany regulator pogodo-

jest „premia” (dodatek, bonus) do obliczanej całko-
witej sezonowej efektywności energetycznej ogrze-
wania pomieszczeń.

Jak zwiększa się efektywność energetyczna 
źródła ciepła z dodatkowym regulatorem 
temperatury? 
Na przykład jeżeli regulator pogodowy (rys. 2) wpły-
wa na regulację mocy kotła jedynie w zależności od 
temperatury zewnętrznej, to premia zwiększająca 
sezonową efektywność energetyczną ogrzewania 

rolą regulatorów temperatury jest oddziaływanie na 
pracę obiegów grzewczych i samego źródła ciepła, 
np. kotła grzewczego lub pompy ciepła, tak aby ich 
wydajność była dostosowywana do potrzeb ciepl-
nych. Wydajność grzewcza obiegu ogrzewania lub 
źródła ciepła może być uzależniana od temperatury 
wewnętrznej, zewnętrznej lub od obydwu tych war-
tości. regulatory wykorzystują także różne rodzaje 
algorytmów pracy, w tym funkcje samouczące (np. 
adaptacyjna nastawa krzywej grzewczej), ze wzglę-
du na dużą bezwładność cieplną budynku i systemu 

grzewczego. Wpływ działania regulatora na zużycie 
paliwa lub energii elektrycznej przez źródło ciepła, 
wynika z kilku czynników, które jednak sprowadza-
ją się do faktu wykorzystania regulacji temperatu-
ry wody grzewczej i określania czasów pracy (tryb 
dzienny i nocny). 
rozporządzenie delegowane Komisji (uE) nr 811/2013 
definiuje wpływ regulatora temperatury na efektyw-
ność energetyczną zestawu (np. kocioł gazowy + re-
gulator). W zależności od klasy regulatora oraz źró-
dła ciepła z jakim on współpracuje, przyznawana 

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

regulator zwiększa 
sprawność systemu

regulator temperatury w znaczącym stopniu wpły-
wa na sprawność pracy niskotemperaturowego źró-
dła ciepła: kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła. 
Płynne obniżanie temperatury pracy źródła ciepła 
jest możliwe z zastosowaniem regulatorów pogo-
dowych, które uzależniają to od zmian temperatu-
ry na zewnątrz budynku.
Obniżenie temperatury powrotu o 3 stopnie zwięk-
sza o około 1% sprawność gazowego kotła konden-
sacyjnego. Z kolei niższa o 3 stopnie temperatura 
wody na wyjściu z pompy ciepła, zwiększa jej efek-
tywność COP o około 7-8 %.

Obniżenie temperatury powrotu o 3 stopnie 
zwiększa o około 1 % sprawność gazowego kotła 
kondensacyjnego. Z kolei niższa o 3 stopnie 
temperatura wody na wyjściu z pompy ciepła, 
zwiększa jej efektywność COP o około 78 %.

Regulator temperatury w znaczącym stopniu 
wpływa na sprawność pracy niskotemperaturowego 
źródła ciepła: kotła kondensacyjnego lub pompy 
ciepła. Płynne obniżanie temperatury pracy źródła 
ciepła jest możliwe przy zastosowaniu regulatorów 
pogodowych, które uzależniają to od zmian 
temperatury na zewnątrz budynku

-3 K

 1%

-3 K

 78%

Wpływ 
regulatora  
na efektywność 
systemu 
grzewczego 
i koszty 
ogrzewania 
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wy (klasa Vi), to łączna efektywność takiego zesta-
wu wyniesie 96% i otrzyma on specjalny wzór ety-
kiety energetycznej.

Od czego zależy klasa regulatora temperatury? 
Klasa regulatora jest zależna od rodzaju i ilości po-
miarów temperatury, a także od sposobu regulacji 
mocy źródła ciepła (rys. 3). Wyższą klasę uzyskuje 

ten sam regulator temperatury współpracując np. 
z kotłem z palnikiem modulowanym zamiast z ko-
tłem z palnikiem typu „włącz/wyłącz”. Najniższą 
klasę i uzyskują termostaty pokojowe decydujące  
o włączeniu/wyłączeniu źródła ciepła zależnie od 
temperatury wewnętrznej. Najwyższą klasę Viii uzy-
skują zaawansowane sterowniki obsługujące co naj-
mniej 3 strefy temperaturowe w budynku.

Klasa regulatora:  VI

Premia:  4%

Klasa efektywności:

Efektywność:  96%

Klasa efektywności:

Efektywność:  92%

Kocioł kondensacyjny
Vaillant ecoTEC VC PL 206/5-5

Regulator pogodowy
Vaillant multiMATIC 700

Zestaw: kocioł + regulator

Jak zwiększa się efektywność energetyczna źródła ciepła z dodatkowym regulatorem temperatury?
Na przykład jeżeli regulator pogodowy wpływa na regulację mocy kotła jedynie w zależności od temperatury zewnętrznej, to premia 
zwiększająca sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń, jest zakładana na 2% (II klasa regulatora, 
modulowana moc kotła). Jeśli regulator pogodowy współpracuje dodatkowo z czujnikiem temperatury wewnętrznej, premia jest 
zakładana na 4% (VI klasa regulatora, modulowana moc kotła). Jeżeli dla kotła kondensacyjnego o efektywności 92% zastosujemy 
wspomniany regulator pogodowy (klasa VI), to łączna efektywność takiego zestawu wyniesie 96% i otrzyma on specjalny wzór 
etykiety energetycznej.

Rysunek 3
Pobierz

4

2

Jaki jest wpływ klasy regulatora temperatury  
na koszty ogrzewania? 
dla przykładowego budynku (180 m2, 90 kWh/m2rok) 
zużycie gazu ziemnego przez kocioł kondensacyjny 
wynosi 2 tys. m3/rok. składa się na to 1542 m3/rok 
na cele ogrzewania c.o. oraz 460 m3/rok na cele pod-
grzewania wody użytkowej c.w.u. (4 osoby). Przy ta-
ryfie zakupowej W-3 dla gazu GZ-50, koszty zakupu 
wyniosą 4677 zł/rok. Jeżeli zużycie gazu ziemnego 
dla ogrzewania domu (1542 m3/rok) określono dla 
podstawowego wariantu regulatora wbudowane-
go w kotle, to przy zastosowaniu dodatkowego re-

gulatora klasy V, Vi lub Viii (rys. 4), możliwe będą do 
uzyskania oszczędności od 3 do 5%.

inwestycja w zakup nowoczesnego regulatora tem-
peratury pozwala uzyskać dodatkowe oszczędno-
ści i cechuje się krótkim okresem zwrotu kosztów 
inwestycji. Nawet przy cenie regulatora kilkuset zło-
tych, jeśli oszczędności roczne wynoszą 100÷200 zł,  
inwestycja ma szansę zwrócić się w ciągu zaled-
wie kilku lat. 
dodatkowym atutem pozostaje zwiększenie kom-
fortu użytkowania systemu grzewczego poprzez 
poszerzenie zakresu funkcji, a także z uwagi na fakt 
przeniesienia obsługi z kotłowni do pomieszczenia 
mieszkalnego. dodatkowy sterownik systemu grzew-
czego pełni jednocześnie rolę zdalnego sterowania 
pracy źródła ciepła i pozostałych elementów syste-
mu grzewczego.

Forum Termomodernizacja 2016 

12 kwietnia 2016 r., w salach Ośrodka sportu i rekre-
acji w Warszawie odbędzie się FOruM TErMOMO-
dErNiZACJA 2016 organizowane przez Zrzeszenie 
Audytorów Energetycznych. Jest to już 16. FOruM 
organizowane corocznie przez ZAE i jak zawsze do-
kona przeglądu najważniejszych aktualnie proble-
mów efektywności energetycznej w budynkach.
Głównym tematem tegorocznego FOruM będą AudYTY 
ENErGETYCZNE W PrZEdsiĘBiOrsTWACH.  Temat ten 
wiąże się z przygotowywanymi nowymi  przepisami w tym 
zakresie, a zwłaszcza z ustawą o efektywności energe-
tycznej oraz rolą audytorów i Zrzeszenia w jej wdrażaniu.

W ramach FORUM omówione będą między 
innymi następujące ważne tematy:
- ustawa o Efektywności Energetycznej 
– podstawowe nowe rozstrzygnięcia.

- Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach.
- Audyty efektywności energetycznej w MŚP – pro-
cedury i narzędzia.
- Ocena poziomu wdrożenia dyrektywny EPBd, do-
tyczącej charakterystyki energetycznej budynków.
- rozwiązania podnoszące Efektywność Energetycz-
ną w przemyśle.
- Finansowanie projektów Efektywności Energetycz-
nej w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje o programie FORUM  
i zgłaszaniu uczestnictwa podane są na stronie 
www.zae.org.pl

Regulator pogodowy
multiMATIC 700

Regulator pogodowy
multiMATIC 700 + moduł VR 71

Klasa regulatora: VI
Premia: 4%

Klasa regulatora: VIII
Premia: 5%

Regulator pokojowy
calorMATIC 350

Klasa regulatora: V
Premia: 3%

- 46 m3/rok - 108 zł/rok - 62 m3/rok - 144 zł/rok - 77 m3/rok - 180 zł/rok

Jaki jest wpływ klasy regulatora temperatury na koszty ogrzewania?
Dla przykładowego budynku (180 m2, 90 kWh/m2rok) zużycie gazu ziemnego przez kocioł kondensacyjny wynosi 2 tys. m3/rok. 
Składa się na to 1.542 m3/rok na cele ogrzewania CO oraz 460 m3/rok na cele podgrzewania wody użytkowej CWU (4 osoby). Przy 
taryfie zakupowej W-3 dla gazu GZ-50, koszty zakupu wyniosą 4.677 zł/rok. Jeżeli zużycie gazu ziemnego dla ogrzewania domu 
(1.542 m3/rok) określono dla podstawowego wariantu regulatora wbudowanego w kotle, to przy zastosowaniu dodatkowego 
regulatora klasy V, VI lub VIII, możliwe będą do uzyskania oszczędności od 3 do 5%

A

95%
A

96%
A

97%

multiMATIC 700 
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termostatów do regulacji indywidualnej, w tym rów-
nież tych z możliwością sterowania czasowego. ro-
śnie też udział urządzeń do systemów bezprzewodo-
wych, które można zastosować już po zamieszkaniu 
w nowym domu lub jego modernizacji, co świadczy, 
że klienci decydują się na sterowanie instalacją po 
fakcie, zdając sobie sprawę, że oczekują od swojej 
instalacji większego komfortu i oszczędności. 

Niemcy
W przypadku Europy Zachodniej sytuacja przedsta-
wia się różnie. Niemcy są jednym z niewielu krajów, 
w których każde pomieszczenie musi mieć osobne 
obwody ogrzewania płaszczyznowego (nie ma moż-
liwości ogrzewania pomieszczeń przyłączami). Co 
więcej, termostaty są obligatoryjne w każdym po-
mieszczeniu, a źródła ciepła muszą być wyposażo-
ne w programowalny sterownik temperatury czyn-
nika z możliwością kompensacji pogodowej. starsze 
domy z przed 1995 r. i z instalacją ogrzewania pod-
łogowego, które nie posiadają regulacji indywidu-
alnej, muszą być modernizowane poprzez doda-
nie termostatów pokojowych. Największa sprzedaż 
termostatów przypada na urządzenia przewodowe 
bez sterowania czasowego, ponieważ są one bar-
dzo proste w podłączeniu i obsłudze. Co ciekawe, 
koszt termostatów odgrywa istotną rolę. Termo-
staty bezprzewodowe są stosowane w przypadku 
modernizacji budynków istniejących, dlatego ich 
udział jest mniejszy. 

Austria
Analogicznie sytuacja przedstawia się w Austrii, choć 
nie ma tam obowiązku stosowania termostatów in-
dywidualnych. Zazwyczaj są to regulatory bez stero-
wania czasowego, które współpracują z nadrzędnym 
sterownikiem źródła ciepła. W domach jednorodzin-
nych w Niemczech i w Austrii bardzo rzadko wystę-
puje instalacja mieszana, czyli ogrzewanie płaszczy-
znowe i grzejniki. Przeważają systemy płaszczyznowe 
wspomagane grzejnikami w łazienkach. specyfiką 
rynku austriackiego jest np. rosnące zapotrzebo-
wanie na urządzenia, które można wpiąć w insta-
lację zarządzania i monitoringu budynku stosując 
komunikację np. wg standardu KONNEX (KNX) lub 
przez sieć WLAN. Mam tu na myśli nie duże obiekty 
(co jest oczywiste), ale mniejsze obiekty, jak domy 
jednorodzinne.

Francja
Z kolei we Francji istnieje prawo, według którego 
każde pomieszczenie musi mieć niezależną regula-
cję (podobnie jak w Niemczech), jednak nie precy-
zuje, że muszą być to termostaty. Zatem w przypad-
ku „podłogówki” wystarcza regulacja przepływów 
na rozdzielaczu, a w przypadku grzejników głowi-
ce termostatyczne. stąd zazwyczaj regulacja odby-
wa się przez sterownik źródła ciepła umieszczony 
w punkcie reprezentatywnym. Koszty energii elek-
trycznej we Francji są niewielkie, ponieważ ogrom-
ny udział w jej produkcji mają elektrownie jądrowe. 

  Standardy i rozwiązania w różnych 
krajach

Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej
Każdy rynek rządzi się swoimi prawami. rynek pro-
duktów do sterowania systemami grzewczymi w du-
żej mierze jest napędzany przez instalatorów tychże 
systemów. ich przekonanie oraz zaufanie do prostych 
i sprawdzonych rozwiązań, które są w dodatku sto-
sunkowo niedrogie, wygrywa z możliwościami, jakie 
oferują bardziej rozbudowane systemy. rynek w Pol-
sce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

jest na ten moment zdominowany przez proste ter-
mostaty przewodowe z regulacją manualną lub cy-
frową w przypadku ogrzewania płaszczyznowego  
i głowice termostatyczne w przypadku grzejników. 
dodatkowo domy są wyposażane w regulatory steru-
jące źródłem ciepła na bazie temperatury w miejscu 
reprezentatywnym oraz temperatury zewnętrznej. 
Ten trend zaczyna się powoli odwracać dzięki inten-
syfikacji szkoleń prowadzonych przez producentów, 
co podnosi poziom wiedzy wśród wykonawców, ale 
również dzięki większej świadomości samych klien-
tów końcowych. Efektem tego jest rosnący udział 

Sterowanie systemami grzewczymi  
– trendy w Polsce i na świecie 

Marcin Kotas
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duża część rynku elementów grzewczych jest zdo-
minowana przez grzejniki i kable elektryczne, któ-
re jak wiadomo muszą mieć indywidualne stero-
wanie, jednak wciąż przeważają sterowniki proste 
nieprogramowalne. Obecnie regulacja indywidualna  
w przypadku wodnych systemów płaszczyzno-
wych ma niewielki kilkuprocentowy udział, jed-
nak specjaliści z branży grzewczej spodziewają 
się wzrostu sprzedaży tej grupy produktów z uwa-
gi na wprowadzoną w 2013 roku regulację rT2012, 
która to wymaga trzykrotnego obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w stosunku do wcześniejszego 

standardu. Wzrost sprzedaży umocni jeszcze dodat-
kowo kolejna regulacja przewidywana na rok 2020. 
Wprowadzone regulacje wpłynęły na wzrost sprze-
daży systemów wodnych w stosunku do elektrycz-
nych, zwłaszcza w północnych regionach kraju. Ter-
mostaty przewodowe są dominujące i stosowane  
w nowych budynkach, podczas gdy urządzenia bez-
przewodowe w przypadku renowacji.  W odróżnie-
niu od Niemiec czy Austrii, lecz podobnie jak w Pol-
sce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
w budynkach jednorodzinnych popularne jest sto-
sowanie instalacji mieszanych, gdzie ogrzewanie 

podłogowe stosowane jest na parterze, a grzejniki 
na piętrze. rynek francuski wywiera presję na urzą-
dzenia automatyki budynków (regulatory dla róż-
nych systemów grzewczo-chłodzących w budyn-
kach komercyjnych), które coraz częściej muszą 
posiadać certyfikat organizacji eu.bac, wydawa-
ny produktom o wysokiej efektywności w reduk-
cji zużycia energii. 

Ameryka Północna
W Ameryce Północnej systemy wodnego centralne-
go ogrzewania i chłodzenia to zaledwie 5% całego 

rynku i skupiają się głównie w północno-wschod-
niej części stanów Zjednoczonych oraz Kanadzie. 
Wciąż jest to jednak kilkaset milionów dolarów  
w przypadku ogrzewania płaszczyznowego. Najbar-
dziej popularnym rozwiązaniem są powietrzne cen-
trale grzewczo-chłodzące. Jeśli już występuje kom-
binacja dwóch różnych systemów ogrzewania, jest to 
ogrzewanie podłogowe na parterze oraz konwekto-
ry na piętrze. W przypadku systemów powietrznych 
lub elektrycznych nie spotyka się kombinacji. Wyjąt-
kiem są maty grzewcze układane przy okazji reno-
wacji w łazienkach i kuchniach. Ogrzewanie oparte 

sprzedaż automatyki domowej

Wśród producentów urządzeń do automatyki domowej panuje wielki optymizm, 
choć nie mówią jeszcze o „boomie”. są natomiast przekonani, że już wkrótce, może 
nawet szybciej niż się tego spodziewano, ten rynek podąży za głównym nurtem, 
czyli technologią mobilną. szacują oni, że w 2014 roku światowy dochód ze sprze-
daży oraz różnych usług (instalacji, programowania, serwisu, etc.) związanych  
z automatyką domową sięgnął 10 miliardów dolarów, a w 2017 może być to nawet  
44 miliardy dolarów. rynek termostatów „smart” ocenia się na 100 milionów dolarów 
i około 1,4 miliona sztuk w roku 2014, ale wzrost sprzedaży tych urządzeń szacuje się 
już na 1,4 miliarda dolarów i około 32 milionów sztuk w 2020! To oznacza, że udział 
termostatów „smart” w całości sprzętu automatyki domowej z 1% wzrośnie do 2%, 
a średnia cena z 80 dolarów spadnie o połowę. Tę spiralę nakręca, rzecz jasna, dy-
namiczny rozwój i rozprzestrzenienie się technologii mobilnej wśród konsumentów. 
Technologią „smart” w termostatach interesuje się coraz więcej osób. Już za kilka 
lat wiele gospodarstw domowych, także w Polsce, będzie wyposażonych w te urzą-
dzenia. instalatorzy również powinni zacząć się interesować tym tematem, ponie-
waż jako wykonawcy bezpośrednio odpowiadają na oczekiwania klientów. Zatem 
istotne jest szybkie przyswojenie wiedzy o zasadach montażu i działania termosta-
tów „smart”. istotna będzie znajomość funkcji, możliwości oraz korzyści, jakie nio-
są ze sobą te urządzenia. Nadchodzi pora, aby instalatorzy uświadomili sobie, że 
powinni brać udział w promowaniu termostatów „smart”, ponieważ trend sprze-
daży tych produktów jest nieodwracalny, a im wcześniej dołączą do grupy rewo-
lucjonizującej rynek sterowników HVAC, tym większy sukces biznesowy osiągną.
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mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

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

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

Piotr Ma chaj
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Armatura Premium + Systemy

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

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

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

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

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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w pełni na systemie elektrycznym jest popularne  
w Kanadzie w prowincji Quebec ze względu na ni-
skie koszty energii. Grzejniki są bardzo mało popu-
larne, a najczęściej stosowane i promowane przez 
wąską grupę architektów, jako że pełnią funkcję bar-
dziej dekoracyjną, aniżeli użytkową. same sterow-
niki w systemach wodnych to bardzo proste urzą-
dzenia przewodowe na 24 V z manualną lub cyfrową 
regulacją, ewentualnie prostymi programami. re-
gulacja indywidualna ogranicza się do 2-3 stref, na-
tomiast zdecydowanie przeważa regulacja central-
na ze źródła ciepła. 

„Boom na smartdomy”?

Jeszcze do niedawna sterowanie systemem grzew-
czym z poziomu automatyki domowej było tema-
tem niszowym. Klienci, głównie zamożni, byli raczej 
zainteresowani zdalnym sterowaniem oświetleniem, 
podlewaniem ogrodu, alarmem, bramą czy roletami. 
Obecnie rynek zaczyna wywierać sporą presję na 
inteligentną automatykę w domowych systemach 
grzewczych i chłodzących, dlatego nastąpił rozkwit  
i powstało wiele firm oraz produktów do inteligent-
nego zarządzania. są to głównie urządzenia do ste-
rowania poprzez sieć Wi-Fi za pośrednictwem smart-
fonu lub tabletu, lecz nie integrują się z systemem 
inteligentnego budynku i stanowią niezależną struk-
turę. Ten scenariusz analogicznie wygląda w wielu 
innych krajach, które zostały już powyżej opisane. 
Coraz więcej producentów grzewczych wprowadza 
te produkty do oferty, pokazując je na targach i pro-
mując w internecie, chcąc iść z duchem innowacyj-
ności i rozwoju technologii mobilnej. Termostaty 
„smart” to w istocie bardzo ciekawe, funkcjonalne  
i efektowne produkty. Oprócz standardowych funk-
cji regulatorów, czyli programowania, prognozowa-
nia i uczenia się ogrzewania budynku, można teraz 
w efektywny sposób prowadzić statystyki, zbierać 
informacje, przypisywać zdjęcia pomieszczenia do 
widoku danego termostatu i wiele, wiele innych jak 

np. sterowanie głosowe. Co istotne, dzięki tej tech-
nologii to użytkownik przejmuje absolutną kontrolę 
nad systemem grzewczym. Prowadząc nieregular-
ny tryb życia, dostosowujemy system ogrzewa-
nia i chłodzenia indywidualnie do potrzeb każde-
go dnia. Przedłużająca się delegacja, spotkanie, 
zepsuty samochód? informujemy o tym nasz sys-
tem grzewczy: „spóźnię się 2 godziny...”. Firmy pra-
cują nad tym, żeby zbierać informacje z systemów 
grzewczych do swoich centrali i na ich bazie ulep-
szać kolejne produkty. Termostaty „smart” będą 
również monitorować pracę i meldować nieprawi-
dłowe działanie różnych urządzeń grzewczych in-
stalatorowi. Fachowcy rozwijający technologię do-
mów „smart” twierdzą, że już wkrótce komunikacja 
pomiędzy różnymi urządzeniami będzie się odby-
wać nie poprzez gateway, ale w "chmurze", co upro-
ści integrację. Z biegiem czasu regulatory staną się 
bardziej inteligentne, będą zwiększać efektywność 
energetyczną budynków, poprzez dostęp i zdolność 
sterowania źródłami odnawialnymi oraz odzyskiem 
ciepła. Będą miały większy i poważniejszy wpływ 
na poprawę mikroklimatu pomieszczeń, dążąc do 
uzyskania zdrowego środowiska wewnątrz budyn-
ków, poprzez kompleksowe sterowanie większą 
ilością parametrów oraz jakością powietrza (kurz, 
wilgotność, itp.).

Ryzyko nowoczesnych technologii

Każda nowoczesna technologia niesie ze sobą pew-
nego rodzaju ryzyko. Należy pamiętać, że uzależ-
nienie się od innowacyjnych urządzeń, działających  
w oparciu o energię elektryczną, to czuły punkt na-
szej cywilizacji. 
Co by było, gdyby ktoś nagle wyłączył prąd na świe-
cie, niczym w czarnym scenariuszu Marca Elsberga 
w „Blackout”? Oczywiście jest to fikcja, jednak skła-
nia do myślenia, czy przypadkiem nie należy zna-
leźć kompromisu pomiędzy tradycją, a nowocze-
snością.  

daikin zaprasza do konkursu. W okresie od 1 lu-
tego do 30 kwietnia 2016 roku ofertując systemy 
VrV iV serii s za pomocą nowego oprogramowania  
daikin, masz szansę odkryć uroki Włoch. 5 najlep-
szych klientów z największą liczbą stworzonych 
projektów w każdym kraju, ma szansę wygrać eks-
kluzywną podróż.
Aby przystąpić do programu wystarczy pobrać pro-
gram i wykorzystać go przy wykonaniu oferty sys-
temu VrV serii s. To oprogramowanie pozwala nie 
tylko dobrać system, ale również w bardzo prosty 
sposób pomoże wykonać kosztorys całego projektu.
Nagrodą jest wyjazd do Mediolanu. Przez trzy dni 
daikin zaprezentuje nie tylko niesamowite widoki 
ale również dźwięki, smaki i atrakcje tego wyjątko-
wego miejsca – 3-dniową historyczno-kulturową po-
dróż do Włoch, a w ramach wyjazdu zwiedzanie fa-
bryki i muzeum kultowej Włoskiej marki FErrAri. 

dowiedź się więcej na http://pl.intpre.daikineurope.
com/commercial/vrv-incentive/

Konkurs Daikin dla 
firm instalacyjnych

Od trzech lat immergas wspiera dzieci i młodzież bio-
rącą udział w ogólnoświatowym konkursie organizo-
wanym przez fundację Odyseja umysłu®. W jubile-
uszowym roku firma rozszerzyła działania na rzecz 
fundacji i wspomaga Odyseuszy w nowej, kolorowej 
odsłonie i pod hasłem: „immergas rozgrzewa kreatyw-
ne umysły”. Czym właściwie jest Odyseja umysłu?  
To przyjazny program edukacyjny realizowany w for-
mie międzynarodowego konkursu, w którym co roku 
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów 
z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawu-
je Minister Edukacji Narodowej. Jego celem jest roz-
wój zdolności twórczych, jakie posiada każdy mło-
dy człowiek. dzieci i młodzież uczą się kreatywnego  
i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników 
w proces twórczego rozwiązywania problemów roz-
bieżnych, czyli takich, które rozwiązać można na wie-
le sposobów. Finał ogólnopolski organizowany jest 
w Gdyni, w dniach 2-3.04.2016 r. Zwycięskie drużyny 
wezmą udział w finale światowym, organizowanym  
w usA w maju. W zeszłym roku na finał pojechała dru-
żyna z Łodzi, a uczniowie Zespołu szkół sTO zostali Mi-
strzami Polski oraz Mistrzami i Wicemistrzami Świata.

Immergas rozgrzewa 
kreatywne umysły

http://www.instalreporter.pl
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  Rynek gruntowych pomp ciepła 
w Polsce

W ostatnich latach sprzedaż pomp ciepła w Polsce sys-
tematycznie rośnie. Największe wzrosty są obserwo-
wane w pompach odbierających ciepło z powietrza ze-
wnętrznego, jednak należy zauważyć, że cały czas pod 
względem liczby sprzedawanych pomp ciepła do ogrze-
wania budynków to właśnie pompy gruntowe przewa-
żają. Jest to rezultat większej stabilności pracy w ciągu 
roku, ale też przekonania o niezawodności urządzenia 
wynikającej z długości czasu pracy w rzeczywistych 
instalacjach (pompy gruntowe powszechnie są stoso-
wane w Polsce od 20-30 lat, powietrzne ok. 10-15 lat).

Koszty ogrzewania domu

Porównując koszty eksploatacji pompy ciepła z in-
nymi urządzeniami grzewczymi, musimy zawsze roz-

patrywać je poprzez pryzmat zapotrzebowania na 
ciepło budynku oraz temperatury zasilania instala-
cji grzewczej (ogrzewanie podłogowe w całym bu-
dynku czy łączone z grzejnikami). 
Porównanie po prawej pokazuje, że koszt ogrze-
wania pompą ciepła zależy od sezonowego współ-
czynnika efektywności osiągniętego przez urzą-
dzenie pracujące w konkretnej, przykładowej 
instalacji. Wyższy sezonowy współczynnik efek-
tywności zostanie osiągnięty dla instalacji z tem-
peraturą zasilania instalacji grzewczej o niskim 
parametrze (maks. 30-35°C) przy zewnętrznej tem-
peraturze powietrza -20°C, automatycznej pracy  
z wykorzystaniem krzywych grzania oraz z prawi-
dłowo zbudowaną instalacją grzewczą i dolnym źró-
dłem (możliwie małe opory przepływu, relatywnie 
wysoka temperatura uzyskiwana z gruntu – zasto-
sowane raczej wymienniki pionowe, grunt dobrze 
przewodzący ciepło).

Z racji wykonywanej pracy (dział techniczny pomp ciepła) i codziennemu kontaktowi z klientami, zarówno 
potencjalnymi inwestorami, jak i instalatorami mam swoisty przegląd problemów i pytań, jakie najczęściej 
nurtują te dwie grupy. Tym razem więc proponuję pokazanie tematu gruntowych pomp ciepła od strony 
aspektów, o które najczęściej pytają inwestorzy. Mam nadzieję, że artykuł ten posłuży 
głównie instalatorom, zapewni argumenty w rozmowach z inwestorami, da wskazówki 
do właściwej interpretacji działania instalacji z gruntowymi pompami ciepła.

Gruntowe pompy ciepła  
w dylematach inwestorów

O co pytają inwestorzy i co odpowiadać…

szyMon PiwowarczyK

http://www.instalreporter.pl


Pompa powietrzna czy gruntowa

sama decyzja zależy od inwestora i oczekiwanych 
rezultatów i należy ją rozpatrywać w kilku aspek-

tach. Głównym elementem skłaniającym do grun-
towej pompy jest zdecydowanie wyższa efektyw-
ność chłodzenia w okresie letnim, co przyspiesza 
czas zwrotu dolnego źródła. 

Dolne źródło

Najbardziej popularnymi układami są wymienniki po-
ziome i pionowe. Oczywiście istnieją również rozwią-
zania pośrednie (np. wymienniki koszowe). 
Z punktu widzenia efektywności pracy urządzenia 
lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wymien-
nika pionowego ze względu na relatywnie wyższe 
temperatury otrzymywane w skali sezonu grzewcze-
go. Wymaga on jednak poniesienia wysokich kosz-
tów odwiertów. Przed wykonaniem wiercenia warto 
uszczegółowić kontrakt z firmą wiertniczą odnośnie 
wypełnienia odwiertów masą bentonitową polep-

Niestety koszty inwestycji są naj-
większym problemem gruntowych 
pomp ciepła. Statystycznie inwesty-
cja jest droższa nawet 2 razy  w po-
równaniu do innych źródeł grzew-
czych (również w porównaniu do 
powietrznych pomp ciepła). Wynika 
ona głównie z pracochłonnej i dro-
giej technologii wykonania dolne-
go źródła, często przekraczającego 
wartościowo samą pompę ciepła. 
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szającą przewodność z gruntu do glikolu oraz unie-
możliwiającą przemieszczanie się wody gruntowej 
w inne warstwy geologiczne. Należy zwrócić uwagę 
również na lokalne aspekty prawne odwiertów – np. 
w gminie Muszyna zostały one zakazane. 
Osoby zainteresowane wykonaniem dolnego źródła 
odsyłam do „Wytycznych projektowych POrT PC: 
dolne źródła ciepła”, gdzie można znaleźć wszyst-
kie niezbędne wskazówki i współczynniki techniczne  
w celu poprawnego obliczenia wymiennika.

Instalacja – z buforem czy bez?

Coraz częściej producenci jako standard w swoich 
urządzeniach stosują sprężarki inwerterowe, co po-
zwala jednocześnie na obniżenie kosztów instalacji. 
Oczywiście praca bez bufora wiąże się jeszcze z inny-

mi wymogami instalacji – przez skraplacz musi prze-
pływać odpowiednia ilość wody grzewczej (stąd ilość 
równolegle podpiętych pętli w ogrzewaniu podłogo-
wym musi być wyliczona w taki sposób, aby przepływ 
przez pompę ciepła był co najmniej znamionowy). 

Pompa ciepła i fotowoltaika

Pompa ciepła jako urządzenie pobierające do swo-
jej pracy energię elektryczną może współpracować 
z instalacją fotowoltaiczną. Najczęściej stosowanym 
rozwiązaniem jest wspólna praca w systemie on-grid 
z wykorzystaniem net meteringu. użytkownik oddaje 
nadwyżki latem do swojego dostawcy energii elek-
trycznej, natomiast zimą odbiera wcześniej odda-
ną energię elektryczną, opłacając wyłącznie opłatę 
przesyłową i koszty stałe. drugim rozwiązaniem jest 
praca pompy ciepła w układzie magazynowania cie-
pła, gdy mamy odpowiedni uzysk energii z instala-
cji fotowoltaicznej. Przy odpowiedniej mocy energii 
elektrycznej wysyłany jest sygnał do pompy ciepła, 
aby wytwarzała energię cieplną. Oczywiście pom-
pa ciepła musi być wpięta również do sieci energe-
tycznej dla okresów, gdy nie ma odpowiedniej mocy 
z ogniw fotowoltaicznych. Współpraca pompy cie-
pła z instalacją fotowoltaiczną jest zwłaszcza opła-
calna dla układów chłodzenia, ponieważ na bieżąco 
wykorzystujemy energię elektryczną do wytworze-
nia chłodu.

Pompa gruntowa i kolektory słoneczne

Gruntowe pompy ciepła często są również wykorzy-
stywane do współpracy z kolektorami słonecznymi. 
Współpraca ta może opierać się na kilku poziomach:
1) W okresie letnim bateria kolektorów słonecznych 
podgrzewa wodę użytkową, a nadwyżka jest skiero-
wana do regeneracji dolnego źródła. Takie zastoso-
wanie jest możliwe wyłącznie w przypadku dolnego 
źródła wykonanego w skałach. Jeśli wysoką tempera-
turę glikolu podgrzanego przez kolektory słoneczne 

Moc grzewcza gruntowych pomp cie-
pła jest dużo bardziej stabilna niż 
pomp wykorzystujących ciepło z po-
wietrza. Wynika to oczywiście ze  
stabilności temperaturowej dolne- 
go źródła. Jednakże budynek  
w okresach przejściowych (wiosna 
i jesień) potrzebuje mniejszą moc 
cieplną niż znamionowa pompy cie-
pła – w przypadku urządzeń stałej 
mocy występować może pulsacyj-
na praca urządzenia, co bardzo skra-
ca jej żywotność. Istnieją więc dwa 
rozwiązania – zastosowanie bufora 
zwiększającego zład wody grzewczej  
i wydłużającego czas pracy pompy 
ciepła w jednym cyklu do przynaj-
mniej 10-15 min. w okresach przej-
ściowych lub zastosowanie sprężarki 
z modulowaną mocą grzewczą (tzw. 
sprężarki inwerterowej). 

Zarejestruj się na
www.biawar.com.pl

i skorzystaj z wyjątkowej oferty NIBE.

PROMO
CJA!
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i doprowadzają do roztopienia najczęściej wody, któ-
ra skrystalizowała się na skutek odbioru ciepła po-
przez pompę ciepła.
4) Kolektory słoneczne podgrzewają bufor, z którego 
następnie ciepło poprzez wymiennik jest czerpane do 
instalacji grzewczej. Jeśli temperatura w buforze nie 
spełnia wymaganej temperatury, włącza się pompa 
ciepła, która schładza bufor do niższej temperatury, 
wydłużając czas pracy i efektywność kolektorów sło-
necznych. W takim przypadku zawsze trzeba zastoso-
wać dodatkowe źródło ciepła typu automatycznego.
Jako przykład instalacji można podać hotel „dom 
turysty” w sanoku, gdzie zastosowano 100 kolekto-
rów słonecznych, pompę ciepła gruntową do schła-
dzania buforów z energią uzyskaną z kolektorów sło-
necznych i kocioł gazowy na dogrzewanie instalacji 
w okresach zachmurzenia.

Pompa gruntowa ogrzewająca basen 

W przypadku instalacji, które mają za zadanie łączne 
ogrzanie kilku odbiorników ciepła (np. domu, wody 
użytkowej i basenu), należy zwrócić uwagę na wiel-
kość sezonowego zużycia energii cieplnej każdego 
odbiornika oraz szczytową moc grzewczą wszystkich 

odbiorników. W przypadku powietrznych pomp cie-
pła wystarczy, że zwracamy uwagę wyłącznie na moc 
szczytową odbiorników ciepła. sytuacja jest szcze-
gólnie trudna dla pomp gruntowych w przypadku 
basenów sezonowych, które użytkownik chciałby 
ogrzewać tą samą pompą co w sezonie zimowym bu-
dynek. W tym przypadku dolne źródło nie ma moż-
liwości się zregenerować, co może doprowadzić do 
jego całkowitego zmrożenia i wyłączenia z pracy.  

wpuścilibyśmy bezpośrednio do gruntu wilgotnego 
spowodowalibyśmy jego osuszenie, co powodowa-
łoby zmniejszenie o 30-50% współczynnika przeni-
kania ciepła gruntu (najlepszy do przewodzenia jest 
grunt zwarty i wilgotny). To rozwiązanie jest stoso-
wane np. w krajach skandynawskich, gdzie odwier-
ty często wykonywane są w skałach.
2) Kolektory słoneczne podgrzewają wodę użytko-
wą lub łącznie – wodę użytkową oraz wspomaga-
nie ogrzewania budynku. dolne źródło w trakcie ca-
łego sezonu jest mniej eksploatowane (ważne: dla 
poprawnej pracy dolnego źródła nie patrzymy wy-

łącznie na współczynnik przewodzenia ciepła da-
nego gruntu, ale również na ilość energii pobranej 
z gruntu w ciągu całego sezonu i jego regenerację). 
W tym przypadku można pokusić się o zrobienie ko-
rekty na długość wymiennika dolnego źródła lub li-
czyć na wyższą efektywność całoroczną instalacji  
z pompą ciepła ze względu na mniejsze wychłodze-
nie dolnego źródła.
3) układ tzw. „ogrzewania lodem”, który był opisy-
wany w jednym z poprzednich numerów instalre-
portera. Kolektory słoneczne dostarczają ciepło 
niskotemperaturowe do bufora wielkości kilku m3  

W powyższym artykule starałem się opi-
sać najczęstsze pytania dotyczące pomp 
ciepła, które codziennie zadają mi  
osoby zainteresowane zainstalowaniem  
u siebie pompy ciepła. Jeśli jest jeszcze 
jakieś pytanie, na które tutaj nie pada-
ła odpowiedź – proszę o wiadomość ma-
ilową: szymon.piwowarczyk@hewalex.pl 
Wszystkie zdjęcia i grafiki pochodzą  
ze zbiorów szkoleniowych firmy Hewalex.

Najczęstsze problemy, czyli na co zwrócić uwagę

1. Źle dobrana pompa ciepła do mocy budyn-
ku. instalator lub projektant musi wybrać odpo-
wiednią moc urządzenia dla parametrów wyni-
kających z instalacji. Bardzo często spotykałem 
się z faktem doboru pompy ciepła do budynku, 
gdzie zupełnie pomijano kwestie temperatury 
zasilania instalacji lub średniej temperatury uzy-
skiwanej z dolnego źródła. Moc grzewcza pom-
py ciepła podana dla ogrzewania podłogowego 
była porównywana z zapotrzebowaniem na moc 
grzewczą budynku w przypadku, gdy rzeczywi-
ście zainstalowane w nim były grzejniki – skut-
kowało to niedoborem mocy grzewczej w okre-
sach niskiej temperatury.
2. Źle dobrane i wykonane dolne źródło ciepła. 
Jest to jeden z najdroższych elementów całej in-
stalacji, dlatego warto korzystać ze sprawdzonych 
firm wykonawczych. Odwierty powinny mieć wy-
pełnienie i być odpowiednio wyliczone w stosun-
ku do zapotrzebowania na energię cieplną oraz 
współczynnika przewodności gruntu.
3. Brak przeliczenia dolnego źródła na ilość rocz-
nie pobieranej energii cieplnej – przykład: in-
westor po pewnym czasie, będąc zadowolony 
z pracy pompy ciepła do ogrzewania budynku 

w okresie zimowym, postanowił zakupić basen 
ogrodowy używany w okresie poza grzewczym. 
Zlecił on hydraulikowi rozdzielenie ogrzewania, 
tak żeby w lecie ogrzewać wodę użytkową i ba-
sen. Już w pierwszym sezonie grzewczym poja-
wiły się błędy ciśnienia oraz niskiej temperatury 
zasilania z gruntu (wymiennik przez całe lato był 
eksploatowany). Ostatecznie wymiennik przed 
końcem sezonu zimowego uległ zmrożeniu. Czas 
samoczynnego rozmrożenia wymiennika może 
potrwać nawet kilka lat. 
4. instalacja grzewcza budynku jest nieprzemy-
ślana lub niedostosowana do pompy ciepła. Na-
leży unikać wysokiej temperatury produkowanej 
w pompie ciepła. Jeśli już taką musimy produko-
wać (np. woda użytkowa), należy starać robić się 
to rozłącznie i szybko. Pompa ciepła przestero-
wuje się na wodę użytkową zaprzestając w tym 
czasie ogrzewanie budynku. Po nagrzaniu wody 
użytkowej wraca na niższą temperaturę zasilania 
instalacji grzewczej. Błędem jest stosowanie za-
sobników typu zbiornik w zbiorniku lub tzw. pod-
grzewczy przepływowych. Brak dostosowania 
się do tych wskazań będzie skutkowało znacz-
nie podwyższonymi kosztami rocznymi.

dom turysty w sanoku

http://www.instalreporter.pl
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Wysokowydajne gruntowe pompy ciepła solanka-
-woda BWs-1 polecane są do ogrzewania nowych 
domów, a także budynków poddawanych termo-
modernizacji. Bardzo korzystna proporcja pomię-
dzy zużytą (pobraną) energią elektryczną przez 
sprężarkę a energią cieplną pozyskaną z gruntu 
na cele grzewcze, czyni z nich produkt wyjątkowo 
ekonomiczny. urządzenia te pozwalają na pokrycie 
całego zapotrzebowania na energię grzewczą bu-
dynku, nie jest więc konieczne stosowanie dodat-
kowego źródła ciepła. 
urządzenia grzewcze, takie jak m.in. kotły gazowe, 
kotły węglowe to urządzenia, które emitują szkodliwe 
pyły oraz znaczne ilości CO2, natomiast zastosowa-
nie pomp ciepła prowadzi do obniżenia emisji dwu-
tlenku węgla w stosunku do większości urządzeń 
grzewczych, dzięki czemu zalicza się je do urządzeń 
ekologicznych. Warto dodać, że pompy BWs-1 cha-

  Niewyczerpane źródło energii

Nowoczesne pompy gruntowe BWs-1 marki Wolf to 
urządzenia, które w umiejętny sposób wykorzystują 
energię cieplną z gruntu i przekształcają ją w ciepło do 
ogrzania domu oraz wody użytkowej. Zasada działania 
pomp opiera się na przenoszeniu energii cieplnej pobra-
nej z gruntu, wód podziemnych o niższej temperaturze 
do obszaru o wyższej temperaturze. Kluczowym czyn-
nikiem jest tutaj solanka, czyli specjalnie przygotowana 
mieszanina wody i glikolu. To ona jest  odpowiedzialna 
za odbiór i kumulację ciepła. inaczej mówiąc: ilość ener-
gii cieplnej pobranej przez wodę w instalacji grzewczej, 

odpowiada ilości energii cieplnej, która wcześniej zosta-
ła odebrana przez solankę. Wykorzystanie przez pom-
py BWs-1 energii cieplnej z gruntu możliwe jest dzięki 
zastosowaniu poziomych kolektorów gruntowych lub 
też pionowych sond gruntowych, umieszczonych w od-
wiertach. Pierwsza z opcji jest najlepsza w przypadku 
działki o dużej powierzchni, natomiast właściciele pose-
sji o niewielkim areale powinni rozważyć wariant drugi.

Mały format, wielka moc

Gruntowe pompy ciepła BWs-1 w całości produko-
wane są w niemieckich fabrykach firmy Wolf, dzięki 

czemu spełniają najwyższe standardy jakości. urzą-
dzenia te dostępne są w pięciu wariantach, zróżni-
cowanych pod względem mocy. W zależności od 
potrzeb i wymagań konkretnego obiektu dostęp-
ne są następujące jednostki o maksymalnym za-
kresie mocy 6, 8, 10, 12 lub 16 kW. Każdy z modeli 
umożliwia osiągniecie temperatury zasilania obie-
gu grzewczego do 63°C, a także uzyskanie wyso-
kiego współczynnika COP (do 5). Wszystko to jest 
zasługą innowacyjnej konstrukcji urządzeń i zasto-
sowanych przez producenta podzespołów, w tym 
wbudowanych wysokoefektywnych pomp obiegu 
solankowego i grzewczego (EFi < 0,23).  

Wykorzystanie dla własnych potrzeb energii pochodzącej 
z natury to cel, który od dawna przyświecał projektantom 
systemów grzewczych. Kulminacją tych dążeń miało być 
stworzenie takiego urządzenia, które będzie w stanie 
pobrać ze środowiska tyle ciepła, ile wymagane jest do 
ogrzania całego budynku mieszkalnego bez konieczności 
zastosowania dodatkowego źródła ciepła. Choć spełnienie 
takich wymagań wydaje się być niezwykle trudne, to 
jednak na rynku są już produkty potrafiące im sprostać. 
Mowa o wysokowydajnych, gruntowych pompach ciepła 
solanka-woda BWS-1 marki Wolf. 

Gruntowe pompy ciepła 
BWS-1 marki Wolf

Ideał sięgnął… gruntu

Mariusz Frączek

Wysokoefektywna pompa ciepła BWs-1

Wysokoefektywna pompa ciepła BWs-1 marki Wolf z zasobnikiem CEW-1 lub bez 
przeznaczona do montażu w pomieszczeniach
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rakteryzują się zwartą konstrukcją i niewielkimi wy-
miarami, dlatego też ich montaż nie wymaga dużej 
przestrzeni. 
Co więcej, dedykowany do współpracy z pompą 
ciepłą zasobnik c.w.u. typ CEW-1-200 również nie 
zwiększa znacznie powierzchni montażu, ponieważ 
można ustawić go zarówno obok, jak i bezpośred-
nio pod urządzeniem. Z punktu widzenia użytkow-
nika ważne jest także, że gruntowe pompy ciepła 
solanka-woda marki Wolf wyposażone są w łatwy 
w obsłudze regulator WPM-1, pozwalający na ste-

rowanie dwoma obiegami grzewczymi – bezpo-
średnim (grzejnikowym) oraz mieszaczowym (np. 
ogrzewanie podłogowe). Pompy te cechują się ni-
skim poziomem emisji dźwięku, a do tego wyróż-
niają się stylowym designem. Prosta obudowa, 
zaprojektowana z olbrzymią dbałością o szczegó-
ły, przypadnie natomiast do gustu nawet najwięk-
szym estetom, dodatkowo łatwa obsługa obiegów 
grzewczych dają możliwość użytkownikowi usta-
wienia parametrów ogrzewania dla uzyskania naj-
wyższego komfortu cieplnego.  

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
sokołów, ul. sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

r
e

k
l

a
m

a

Nazwa handlowa BWS-1-06 BWS-1-12 BWS-1-16
Znamionowa moc cieplna* 5,9 kW 12 kW 16,8 kW
Moc chłodnicza* 4,6 kW 9,4 kW 13,2 kW
Pobór mocy elektrycznej* 1,26 kW 2,55 kW 3,65 kW
Wsp. efektywności (COP)  
dla ogrzewania* 5,0 5,0 5,0

Maks. temperatura zasilania 63°C 63°C 63°C
Wymiary wys.×szer.×gł. 740x600x650 mm
Waga [kg] 141 kg 169 kg 174 kg
Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C
Podgrzewanie c.w.u. tak, poprzez zewnętrzny zasobnik i zawór przełączający w pompie
Moc zabudowanej grzałki 
elektrycznej kW moc modulowana od 1 do 6

Poziom hałasu w odległości 1 m 39 dB 41dB 41dB

Wyposażenie podstawowe
zintegrowany czujnik braku oraz kolejności faz, grzałka elektryczna  

o modulowanej mocy kabel do połączenia pompy ciepła BWS-1  
ze sterownikiem WPM-1 o długości 4 m 

Cechy szczególne niewielkie wymiary, niski poziom emisji dźwięku
Cena producenta 28 950 zł netto 33 950 zł netto 38 950 zł netto

* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C) 
R407C / 1,8 R407C / 2,0 R407C / 2,25 R407C / 2,8 R407C / 3,1

  Typoszeregi supraeco T sTM 60/100-1 oraz su-
praeco T sTE 60/170-1 wyposażone są w nowy regu-
lator sEC 10-1, przeznaczony do ogrzewania obiektów 
jedno- lub wielorodzinnych, a także do mniejszych 
obiektów użyteczności publicznej oraz do podgrze-
wania wody użytkowej. Obejmują one moce od 6 do 
17 kW. urządzenia cieszą się dużą popularnością dzię-
ki innowacyjnej konstrukcji. dodatkowo typoszereg 
urządzeń sTM łączy zalety dwóch urządzeń: pompy 
ciepła i zasobnika ciepłej wody, ponieważ oba znajdu-
ją się w jednej obudowie. Zasobnik wody ma pojem-
ność 185 litrów i jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Efektywność pracy

system optymalizacji pracy dynamic Pump Control 
podczas działania pompy ciepła dba o to, aby uzy-
skiwała ona jak najwyższy współczynnik COP. dzię-
ki wysokiemu COP urządzenie pracuje oszczędniej, 
co przenosi się na konkretne korzyści finansowe dla 
użytkownika. Wg normy EN 14511 w warunkach 0/35 
pompy osiągają współczynniki o wartości nawet do 
4,8! dodatkowo pompy supraeco T wyposażone zo-
stały w elektroniczne pompy obiegowe klasy A dol-
nego i górnego źródła, które wpływają na obniżenie 

zużycia energii przez całe urządzenie. system ste-
rowania w pompach ciepła oparty jest na regulacji 
pogodowej. Oznacza to, że urządzenia dostosowu-
ją temperaturę w instalacji grzewczej do warunków 
pogodowych, z czego również wynikają wymier-
ne oszczędności. Oprócz innowacji zastosowanych 
wewnątrz pompy ciepła, pozwalających na bardziej 
oszczędną pracę, sterowanie sEC 10-1 dba także  
o to, aby urządzenia pracujące poza obrębem pompy 
ciepła spełniały ten warunek. Oznacza to, że pompy 
obiegowe podczas sezonu grzewczego nie pracują 
non-stop, lecz tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, 
co wpływa na kolejne oszczędności.

Wszechstronny regulator

regulator pompy ciepła sEC 10-1 umożliwia kontro-
lowanie dwóch obiegów grzewczych w standardzie, 
a zatem, jeżeli chcemy mieć w instalacji dwie różne 
temperatury, np. w grzejnikach i instalacji podłogo-
wej, to bez dokupowania dodatkowych elementów 
sterujących można uruchomić taką regulację. Jeże-
li instalacja wymaga większej liczby obiegów grzew-
czych, to automatykę można rozbudować o stero-
wanie dwoma dodatkowymi obiegami grzewczymi. 

Ważnym elementem oferty produktowej marki Junkers są pompy ciepła 
wykorzystujące ciepło pochodzące z gruntu. W tym segmencie urządzeń Junkers 
oferuje moce grzewcze od 6 do 17 kW w dwóch typoszeregach. 

Pompy ciepła Junkers 
serii Supraeco T

GrzeGorz Łukasik 

http://www.instalreporter.pl
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Każdy z obiegów grzewczych może wówczas mieć swój 
indywidualny regulator pokojowy. dodatkowo, stosując 
odpowiednie akcesoria, pompa ciepła realizuje funkcje 
podgrzewania basenu i chłodzenia pasywnego. Może 
także współpracować z innym źródłem ciepła. Przy ta-
kiej współpracy określamy punkt biwalentny, czyli tem-
peraturę zewnętrzną, po przekroczeniu której ma uru-
chamiać się dodatkowe źródło ciepła. regulator pompy 
ciepła pozwala również na połączenie dwóch pomp 
ciepła w kaskadę, bez żadnych dodatkowych modu-
łów sterujących. Wystarczy regulatory urządzeń połą-
czyć ze sobą czterożyłowym przewodem elektrycznym  
w ekranie i urządzenie widzą się nawzajem, komuniku-
ją się i współpracują ze sobą. sEC 10-1 kontroluje rów-
nież ilość wytworzonej energii przez pompę ciepła,  

a zatem użytkownik ma kontrolę nad tym, na jakie cele 
pompa ciepła produkuje najwięcej energii. inne stan-
dardowe funkcje sterownika to: sterowanie czasowe 
pompą cyrkulacyjną ciepłej wody, sterowanie czasowe 
instalacją grzewczą, wygrzewanie jastrychu, dezynfek-
cja termiczna wody, funkcje wakacyjne i wiele innych.

Łatwy montaż elektryczny

Typoszereg supraeco T został tak przygotowany, 
aby montaż elektryczny nie nastręczał problemów. 
urządzenie jest całkowicie okablowane wewnętrz-
nie. Jedyne co należy podłączyć, to przewód zasila-
jący trójfazowy oraz dwa czujniki temperatury, któ-
re są w zakresie dostawy i urządzenie jest gotowe 

do pracy. Pompa jest wyposażona w miernik kolej-
ności faz oraz zaniku faz, co zabezpiecza urządze-
nie przed nieprawidłowym działaniem. dodatkowo 
wbudowane są również zabezpieczenia nadprądo-
we wszystkich podzespołów: sprężarki, grzałki, pomp 

obiegowych, sterownika. Każdy typ oprócz modelu 
o mocy 6 kW, jest wyposażony w urządzenie łagod-
nego rozruchu tzn. miękki start, który obniża prąd 
rozruchowy sprężarki, co powoduje brak przeciążeń 
sieci elektrycznej w budynku.  

robert Bosch sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Nazwa handlowa Supraeco T STM 80-1 Supraeco T STM 100-1 Supraeco T STE 130-1

Znamionowa moc cieplna* 7,6 kW 10,4 kW 13,0 kW
Moc chłodnicza* 5,0 kW 8,2 kW 10,3 kW
Pobór mocy elektrycznej* 1,6 kW 2,2 kW 2,7 kW
Wsp. efektywności (COP) dla 
ogrzewania* 4,7 4,7 4,8

Maks. temperatura zasilania 62°C 62°C 62°C
Wymiary wys.×szer.×gł. 1800x600x645 mm 1800x600x645 mm 1520x600x645 mm
Waga 221 kg 230 kg 185 kg
Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A
Podgrzewanie c.w.u. tak tak tak
Moc zabudowanej grzałki 
elektrycznej 9 kW 9 kW 9 kW

Poziom hałasu w odległości 1 m 32 dB(A) 32 dB(A) 34 dB(A)

Wyposażenie podstawowe

regulator pogodowy; czujnik temp. zewnętrznej; czujnik instalacji 
grzewczej; czujnik kontroli zaniku i kontroli faz; 2 x zawór z filtrem; 

zawór przełączający 3D c.w.u/c.o.; pompy obiegowe klasy A; dogrzewacz 
elektryczny 9 kW; miękki start

zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej  
o pojemności 185 litrów

Cechy szczególne

obsługa dwóch obiegów grzewczych w standardzie
sterowanie do 4 ob. grzewczych (akcesoria)

chłodzenie pasywne (akcesoria)
sterowanie basenem (akcesoria)

Cena netto producenta 30 800 zł 32 350 zł 32 400 zł

* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)
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pła. Oprócz programów roboczych i czasowych dla 
ogrzewania/chłodzenia budynku, ustawia się na nim 
parametry pracy centrali wentylacyjnej – programy 
czasowe do automatycznego sterowania wydajno-
ścią wentylacji oraz przeprowadza się jej diagnostykę. 
układ regulacji można wyposażyć w zdalne sterowa-
nie, które pozwala kontrolować i obsługiwać całą in-
stalację z innych pomieszczeń, lub z dowolnego miej-
sca za pomocą aplikacji mobilnych. 
Vitovent 300-F może również korzystać z ciepła do-
starczanego przez pompę ciepła. Wystarczy zamon-
tować w rekuperatorze układ hydrauliczny dogrze-

wu powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Jest 
on zasilany wodą grzewczą dostarczaną przez pom-
pę ciepła, jako niezależny obieg grzewczy – niezależ-
nie sterowany i bezpośrednio zasilany (bez zaworu 
mieszającego). Można w ten sposób tanio dogrze-
wać świeże powietrze do temperatury nawet 50°C 
i bez konieczności stosowania grzałki elektrycznej. 
Jeśli w instalacji pompy ciepła nie przewidziano za-
stosowania zasobnika buforowego wody grzewczej, 
dla zwiększenia objętości wody, można zamontować 
w centrali wentylacyjnej mały zasobnik buforowy  
o pojemności 25 litrów. 

  Kompletne rozwiązania systemowe

Pompy ciepła Vitocal aktywnie współpracują z in-
stalacją fotowoltaiczną i wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła. Tworzą kompletny system, dla 
maksymalnego obniżenia kosztów eksploatacji każ-
dego budynku. Za wszystko odpowiedzialny jest re-
gulator Vitotronic pompy ciepła, który dba o mak-
symalne wykorzystanie prądu solarnego na własne 
potrzeby. Za pomocą dodatkowego licznika energii 
elektrycznej widzi, ile w danej chwili prądu słonecz-
nego ma do dyspozycji. Aby go maksymalnie wyko-
rzystać, może załączyć pompę ciepła i rekuperator. 
Jeśli w danej chwili nie ma zapotrzebowania na cie-
pło, energię elektryczną można magazynować w po-
staci ciepłej wody w zasobniku. W ten sposób prąd 
słoneczny jest skutecznie wykorzystywany również 
do ogrzewania budynku – nawet w nocy. Jeszcze 
większe oszczędności uzyskamy, jeśli w letnie dni 
pompa ciepła zasilana prądem słonecznym chłodzi 
pomieszczenia. A największe oszczędności, jeśli do-
łożymy do tego rekuperator, który aktywnie współ-
pracuje z pompą ciepła. 

Rekuperator z pompą ciepła

W proponowanym rozwiązaniu, za wentylację odpo-
wiada rekuperator Vitovent 300-F. Jest on zasilany  
i obsługiwany przez regulator Vitotronic pompy cie-

Nowoczesne pompy ciepła efektywnie wykorzystują energię z gruntu, wody i powietrza. 
Ale również optymalnie współpracują ze wszystkimi instalacjami w budynku  
dla maksymalnego wykorzystania darmowej energii środowiska naturalnego. 

Viessmann: system energetyczny  
z pompami ciepła

Krzysztof Gnyra

rekuperator Vitovent 300-F

Energooszczędność to najlepsze paliwo, zwłaszcza jeśli pozwala uniezależnić się od 
dostawców tradycyjnych paliw i energii. Firma Viessmann proponuje kompleksowe 
rozwiązania systemowe oparte na niemal wszystkich nośnikach energii – wszyst-
ko z jednej ręki. Z kompetencją ponad 40 lat doświadczeń w produkcji pomp ciepła 
i kolektorów słonecznych. Kompletna oferta obejmuje również wsparcie przy pro-
jektowaniu i realizacji inwestycji, jak również wsparcie przy ich finansowaniu. 

Pompa Vitocal 222-G

http://www.instalreporter.pl


23s t r.0 3 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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Nazwa handlowa VITOCAL 300-G typ BW VITOCAL 200-G typ BWC VITOCAL 222-G
Znamionowa moc 
cieplna* 10,4 kW 9,7 kW 10,0 kW

Moc chłodnicza* 8,4 kW 7,7 kW 7,8 kW
Pobór mocy 
elektrycznej* 2,1 kW 2,2 kW 2,2 kW

Wsp. efektywności 
(COP) dla 
ogrzewania*

5,01 4,41 4,50

Maks. temperatura 
zasilania 65°C 60°C 60°C

Wymiary 
wys.×szer.×gł. 1115x600x844 mm 1155x600x844 mm 1829x600x680 mm

Waga 129 kg 129 kg 256 kg

Rodzaj sprężarki Scroll Scroll Scroll

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A

Podgrzewanie c.w.u. w osobnym zbiorniku zbiornik 170 l
Moc zabudowanej 
grzałki elektrycznej wyposażenie dodatkowe regulowana: 2, 4 lub 6 kW

Poziom hałasu do 41 dB(A) do 44 dB(A) do 43 dB(A)

Wyposażenie 
podstawowe

regulator pogodowy VITOTRONIC 200 typ WO1C

dźwiękochłonne stopy regula-
cyjne, elektroniczny ogranicznik 
prądu rozruchowego i zintegro-

wana kontrola faz

zabudowana energoosz-
czędna pompa solanki, 

obiegu grzewczego  
i pompa podgrzewa-
nia c.w.u.; armatura 

zabezpieczającą obieg 
grzewczy; elektroniczny 
ogranicznik prądu rozru-

chowego

zintegrowany zasobnik c.w.u. 
170 l, zabudowany elektryczny 

podgrzewacz przepływowy, pom-
pa solanki i obiegu grzewczego, 
zawór przełączający c.o./c.w.u. 

oraz grupą bezpieczeństwa, rury 
przyłączeniowe do zasilania  

i powrotu obiegu pierwotnego  
i wtórnego

Cechy szczególne

Zawsze wysoka efektywność 
pompy ciepła, w każdych warun-

kach jej pracy, zapewnia elek-
troniczny zawór rozprężny oraz 

system nadzoru obiegu czynnika 
chłodniczego RCD (Refrigerant 

Cycle Diagnostic System). Cicha 
i bezwibracyjna praca pompy 

ciepła, dzięki akustycznej opty-
malizacji konstrukcji urządzenia. 

Gruntowa pompa ciepła 
do efektywnego ogrze-
wanie nowych i moder-

nizowanych domów 
jedno- i wielorodzinnych 
z typoszeregu o zapotrze-

bowaniu na ciepło: od 
5,8 do 17,2 kW.

Kompaktowa pompa ciepła so-
lanka/woda, z typoszeregu mocy 
grzewczej: 5,9; 7,7 i 10 kW. Cicha 
praca pozwala ustawić pompę 

ciepła niemal w każdym dostęp-
nym miejscu.

Klasa energetyczna: A++. Certyfikat efektywności: EPHA. Ogrzewanie c.w.u.: A (profil rozbioru 
wody XL) – VITOCAL 222-G. Regulator pogodowy Vitotronic 200 w cenie urządzenia: sterowanie 

do 2 niezależnych obiegów grzewczych, w tym jeden z mieszaczem, VITOCAL 300-G – 3 obiegi  
w tym 2 z mieszaczem; sterowanie chłodzeniem naturalnym; optymalne wykorzystanie instala-

cji fotowoltaicznej; zasilania elektryczne i sterowanie pracą rekuperatora; zdalne sterowanie  
i kontrola; możliwość łączenia w kaskadę – VITOCAL 300-G; ogrzewanie wody zasilającej rekupe-

rator (dogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń) – VITOCAL 300-G
Cena producenta 25 765 zł netto 24 610 zł netto 31 271 zł netto

* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C, schłodzenie 5 K)

Tak więc, cały potrzebny osprzęt hydrauliczny moż-
na zabudować w rekuperatorze, który ustawiony jest 
obok pompy ciepła. Kiedy wyposażymy budynek  
w instalację fotowoltaiczną Vitovolt, darmowy prąd 
słoneczny wykorzystamy do zasilania urządzeń i od-
biorników elektrycznych w budynku, ale i do zasila-
nia pompy ciepła – czyli do ogrzewania i chłodzenia, 
jak również do zasilania rekuperatora.   
Vitovent 300-F spełnia wymogi dotyczące zastosowa-
nia w budynku pasywnym, zarówno pod względem sa-
mej wentylacji, jak i podgrzewania powietrza nawiewa-
nego do pomieszczeń w połączeniu z pompą ciepła. 

Uniwersalne zastosowanie

Obszerny program produkcji pomp ciepła firmy Vies-
smann pozwala wybrać odpowiednie rozwiązanie 
do każdego budynku i instalacji grzewczej. Pompy 

Vitocal oferowane są jako jedno-, dwustopniowe  
i do pracy w kaskadzie.  
W układ dwustopniowy pompy ciepła, można połą-
czyć jednostki tej samej mocy grzewczej, np. BW 10 kW  
+ BWs 10 kW lub o różnej mocach np.: BW 12,9 kW  
+ BWs 17 kW. Można również połączyć pompy cie-
pła o różnej temperaturze zasilania wodą grzewczą, 
np. Vitocal 300-G o temperaturze zasilania do 65°C 
i Vitocal 350-G o temperaturze wody grzewczej do 
70°C. Przykładowo, w domu szeregowym równo-
cześnie występuje zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową oraz zapotrzebowanie na ciepło do ogrze-
wania budynku. Wysokotemperaturowa pompa cie-
pła (do 70°C) może podgrzać zbiornik c.w.u. do tem-
peratury 60°C, a w tym samym czasie drugi moduł 
może efektywnie pokrywać zapotrzebowanie na cie-
pło grzewcze o niższym poziomie temperatury, np. 
dla ogrzewania podłogowego.  

Vitocal 300-G – pompa jednostopniowa Vitocal 300-G – pompa dwustopniowa
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elastycznych podkładek do „pływającej” podstawy, 
która powoduje tłumienie wibracji, które są bardzo 
częstą przyczyną mikropęknięć w układzie chłodni-
czym i ucieczki czynnika chłodniczego. Każda pom-
pa ciepła zanim wyjedzie z fabryki jest sprawdzana 
i regulowana indywidualnie, co gwarantuje jej pra-
widłowe działanie. dodatkowo, aby zapobiec prze-
dostawaniu się zanieczyszczeń do urządzenia, jakie 
może ze sobą nieść płyn z dolnego źródła lub insta-
lacji c.o., każda z pomp standardowo wyposażona 
jest w zawory z wbudowanymi filtrami, których czysz-
czenie nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi,  
a ilość ubytku płynu w czasie czyszczenia jest bardzo 
niewielka. urządzenie jest wyposażone w tzn. mięk-
ki start, czyli element obniżający prąd  rozruchowy, 
który zapobiega przeciążeniom instalacji elektrycz-
nej, co wpływa również na jej trwałość.

Cicha praca
Oprócz wcześniej opisanego wytłumienia wibracji na 
układzie chłodniczym, zastosowano jeszcze inne roz-
wiązania, które mają spowodować, że pompa ciepła 
nie będzie zakłócała ciszy domowników. sprężarka 

ma płaszcz wytłumiający, a obudowa pokryta jest 
z każdej strony pianką wytłumiającą hałas. Wewnątrz 
pompy WPs połączenia hydrauliczne są elastyczne, 
zapobiegają przenoszeniu się wibracji na instalację 
grzewczą, a dodatkowo nie wymagają montażu poza 
urządzeniem i nie trzeba ponosić dodatkowych kosz-
tów. Wszystkie elementy zainstalowane są na sta-
lowej ramie, co sprawia, że konstrukcja jest zwarta,  
a każdy element ma swoje stabilne mocowanie.

Sterowanie
•	Nowy	regulator	HMC	10-1	z	czytelnym	wyświetla-
czem i menu w języku polskim.
•	Niezależna	regulacja	dwóch	obiegów	grzewczych	 
z możliwością rozbudowy o dwa kolejne obiegi grzewcze.
•	Precyzyjna	regulacja	dzięki	sterowaniu	pogodo-
wemu.
•	Sterowanie	poprzez	aplikację	Buderus	EasyCon-
trol przy zastosowaniu modułu komunikacyjnego 
Logamatic KM200.
•	Regulator	pokojowy	możliwy	do	zastosowania	na	
każdy obieg grzewczy.
•	Praca	kaskadowa	(2	urządzenia).

  Oszczędności
Pompy ciepła Logatherm WPs-1 w porównaniu do in-
nych urządzeń grzewczych, mogą przynieść oszczęd-
ności od kilku do kilkudziesięciu procent, w zależno-
ści od systemu grzewczego. Jednym z mierników 
efektywności ich pracy jest współczynnik efektyw-
ności COP. Jego wartość sięga 4,8 przy parametrach 
0/35 wg normy EN14511 (gdzie 0 oznacza temp. pły-
nu w instalacji dolnego źródła a 35 temp. zasila-
nia instalacji grzewczej). upraszczając, COP oblicza 
się poprzez podzielenie wytworzonej energii przez 
ilość energii pobranej przez urządzenie. W przypad-
ku pompy WPs-1 wytwarzane jest do 4,8 raza wię-
cej energii w stosunku do pobranej. Na tak wysoką 

efektywność, która wpływa na oszczędności w eks-
ploatacji, składa się kilka czynników. Jednym z nich 
są energooszczędne pompy obiegowe, czy wykorzy-
stanie czynnika chłodniczego r410A, który wymaga 
mniejszego nakładu energii do sprężania. sterowa-
nie pompą ciepła również odgrywa znaczącą rolę  
w generowaniu oszczędności. urządzenie ma funkcję 
autoadaptacji obrotów pompy obiegowej po stronie 
skraplacza, zapewniając optymalny odbiór ciepła.

Trwałość i żywotność
duży nacisk położono w tym aspekcie na zapew-
nienie trwałości obiegu chłodniczego – serca pom-
py ciepła. sprężarka zamocowana jest za pomocą 

Gruntowe pompy ciepła marki Buderus Logatherm WPS-1 to urządzenia 
zaawansowane technologicznie. Szczególny nacisk położono tu na łatwość 
instalacji, trwałość, żywotność urządzenia oraz cichą i oszczedną pracę. 
Typoszereg obejmuje urządzenia od 6 do 10 kW z wbudowanym zasobnikiem  
c.w.u. 185 litrów oraz od 6 do 17 kW bez zasobnika.

Pompy ciepła Buderus 
serii Logatherm WPS-1

GrzeGorz Łukasik

http://www.instalreporter.pl
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•	Sterowanie	obiegiem	basenowym.
•	Sterowanie	chłodzeniem	pasywnym.
•	Nieograniczona	pamięć	pozwalająca	na	zapisywa-
nie wszystkich ustawień oraz historii awarii.
•	Monitorowanie	energii	cieplnej	wyprodukowanej	
przez pompę ciepła oraz monitorowanie czasu pracy.
•	Sterowanie	czasowe	pracą	instalacji	grzewczej	jak	
i ciepłej wody.

•	Podczas	rozruchu	urządzenia	dostępna	funkcja	su-
szenia jastrychu.
•	Sygnalizacja	alarmu	przez	sygnał	świetlny	i	dźwię-
kowy.
•	Auto-diagnozowanie	awarii,	w	przypadku	ustąpie-
nia awarii sterowanie uruchamia pompę ciepła.
•	Klawisze	szybkiego	dostępu	do	regulacji	podsta-
wowych parametrów cieplnych.  

robert Bosch sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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Nazwa handlowa Logatherm WPS 8K-1 Logatherm WPS 10K-1 Logatherm WPS 17-1

Znamionowa moc cieplna* 7,6 kW 10,4 kW 17,0 kW
Moc chłodnicza* 5,0 kW 8,2 kW 13,4 kW
Pobór mocy elektrycznej* 1,6 kW 2,2 kW 3,6 kW
Wsp. efektywności (COP)  
dla ogrzewania* 4,7 4,7 4,7

Maks. temperatura zasilania 62°C 62°C 62°C
Wymiary wys.×szer.×gł. 1800x600x645 mm 1800x600x645 mm 1520x600x645 mm
Waga 221 kg 230 kg 192 kg
Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A
Podgrzewanie c.w.u. tak tak Tak
Moc zabudowanej grzałki elektrycznej 9 kW 9 kW 9 kW
Poziom hałasu w odległości 1 m 32 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A)

Wyposażenie podstawowe

zawór przełączający 3D c.w.u/c.o.; pompy obiegowe klasy A; 
dogrzewacz elektryczny 9 kW; miękki start; regulator pogodowy; 

czujnik temp. zewnętrznej; czujnik instalacji grzewczej; czujnik kontroli 
zaniku i kontroli faz; 2 x zawór z filtrem

podgrzewacz c.w.u. o pojemności 185 litrów 
ze stali nierdzewnej

Cechy szczególne

obsługa dwóch obiegów grzewczych w standardzie
sterowanie basenem (akcesoria)

sterowanie do 4 ob. grzewczych (akcesoria)
chłodzenie pasywne (akcesoria)

Cena netto producenta 31 400 zł 32 950 zł 34 200 zł

* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)

Bydgoska hurtownia wentylacji ruszyła z odświeżonym 
serwisem www. Całkowicie zmieniony został nie tylko 
design serwisu, ale również unowocześniono nawiga-
cję witryny. dzięki tym zmianom dostęp do cenników  
i produktów jest bardziej intuicyjny, a poruszanie się po 
serwisie jest znacznie prostsze (między innymi wprowa-
dzono proste menu główne, czy szybki dostęp do cen-
ników spod main page). Marka dABrOwent do komu-
nikacji dodała również nowe kolory (odcienie czerwieni 
oraz szarości), co niejako jest pochodną wcześniejszych 
zmian w komunikacji wizualnej. Nowa strona interne-
towa jest również w pełni responsywna, dzięki czemu 
z łatwością można korzystać z niej na tabletach oraz 
smartfonach.
dABrOwent mocno nastawiła się na przekaz dotyczący 
organizacji firmy (m.in. rozbudowując zakładkę kontakt), 
a także informacje o swoich wartościach i misji. Mocno 
podkreślono również cztery filary firmy: szybkie dostawy 
towaru, fachową obsługę, optymalne ceny oraz szero-

ki asortyment. Ciekawostką jest wdrożenie dodatkowe-
go kanału komunikacji z Klientem w formie Live Czatu.
www.dabrowent.pl

DABROwent: wygraj bilety na EURO 2016

7 marca, rozpoczął się konkurs hurtowni wentylacyjnej 
dABrOwent. Główną nagrodą w zabawie są bilety na 
mecz Niemcy – Polska, który odbędzie się 16 czerwca 
br. w Paryżu. Należy zarejestrować się poprzez formu-
larz rejestracyjny lub formularz w formie pdf na stronie 
konkursu. Na tej podstawie organizator przesyła login 
i hasło do systemu. Następnie pozostaje już tylko robić 
zakupy produktów Venture industries w dABrOwen-
cie. Za zakupy asortymentu marki Venture indsutries  
w hurtowni dABrOwent zdobywa się punkty. Każde 10 zł  
netto z faktury jest przeliczane na 1 punkt w konkursie. 

Organizator dodatkowo premiuje zakupy urządzeń Ven-
ture industries z przedpłatą. Bowiem za każdą przedpła-
coną kwotę można dostać podwójną liczbę punktów.  
W konkursie nagrodę może zdobyć aż 12 firm z najwięk-
szą ilością zdobytych punktów. dwie pierwsze wygrywa-
ją bilet na mecz Niemcy – Polska na Euro. dziesięć firm 
z kolejnych miejsc dostanie nagrody – piłki futbolowe. 
Konkurs trwa od 7 marca do 25 maja 2016 r. 
szczegółowe zasady konkursu dABrOwent wyjaśnione 
są w regulaminie zamieszczonym na stronie:
www.dabrowent.pl/euro-2016.

Nowa strona internetowa DABROwent.pl

http://www.instalreporter.pl
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  Elastyczne wykorzystanie 
źródeł ciepła 

Nowe pompy wyróżniają się wśród innych dostęp-
nych na rynku, możliwością 
podłączenia jednego z trzech 
różnych, dolnych źródeł ciepła 
(solanka-woda, woda-woda, 
powietrze-woda). Technologia 
flexoTHErM i flexoCOMPACT 
exclusive opiera się na innowa-
cyjnej koncepcji. urządzenia 
w swoim wyposażeniu podstawowym są pompami 
typu solanka-woda. dzięki odpowiednim modułom 

można je przezbrajać na pompy ciepła typu powie-
trze-woda lub woda-woda. 
Nowe pompy wyposażone w  kolektor powietrza aro-
COLLECT, mogą stać się pompami ciepła typu powie-

trze-woda lub wyposażone  
w moduł fluoCOLLECT – pom-
pami ciepła typu woda-woda. 
Wszystkie konfiguracje pro-
duktów mają identyczną bu-
dowę, wyposażone są w te 
same przyłącza oraz regula-
cję. Ten fakt ułatwi projekto-

wanie i  instalowanie. dzięki uniwersalnym interfej-
som, pompy ciepła można rozbudować do układów 

hybrydowych. i tak w elastyczny sposób wykorzystać 
dostępne  źródła ciepła: grunt, wodę lub powietrze.

flexoTHERM i flexoCOMPACT exclusive w skrócie:
– system z koncepcją integracji wszystkich modułów
– prosta rozbudowa do układu hybrydowego
– łatwy montaż dzięki splitMountingConcept w przy-
padku flexoCOMPACT exclusive

Vaillant wprowadził na rynek nowe pompy ciepła przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń i komfortowego 
przygotowania ciepłej wody użytkowej – flexoTHERM exclusive oraz flexoCOMPACT exclusive.

Nowe pompy ciepła Vaillant
Możliwość podłączenia jednego z trzech źródeł ciepła

anna auGustyniaK

Pompa ciepła flexoTHErM exclusive: dzięki 
możliwości podłączenia zasobnika c.w.u. lub 
bufora wielofunkcyjnego świetnie nadaje się do 
układów o większym zapotrzebowaniu c.w.u. 
wspomaganych także układami słonecznymi

Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive ze 
zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej ze stali szlachetnej: niewielka 
powierzchnia potrzebna do ustawienia 
pompy, wysoki komfort c.w.u.

Pompy ciepła 

Źródło energii grunt Źródło energii powietrze Źródło energii woda

flexoCOMPACT
5, 8, 
11 kW  

flexoCOMPACT
5, 8, 
11 kW  

flexoCOMPACT
6, 10, 
14 kW  

flexoTHERM
5, 8, 11, 
15, 19 kW  flexoTHERM

5, 8, 11, 
15, 19 kW

flexoTHERM
6, 10, 14, 
18, 23 kW  

aroTHERM
8, 11, 
15 kW

geoTHERM
22, 30, 
38, 46 kW

Wysokie klasy efektywności energetycznej

W odniesieniu do dyrektywy unijnej ELD pompy ciepła 

flexoTHERM exclusive i flexoCOMPACT exclusive osiągają 

wysokie klasy efektywności A++, niektóre z nich wraz 

z  regulatorem systemowym multiMATIC VRC 700 nawet 

A+++. Niezależnie od tego jak znakomita jest to efek-

tywność, niezbędny jest odpowiedni dobór systemu dla 

budynku. Fachowe doradztwo to mocna strona Vaillant. 

Skrojony na miarę dla każdego domu

Czy w nowym budynku, czy też w wyremontowanym sta-

rym obiekcie, tam gdzie jest ogrzewanie podłogowe czy 

też tyko grzejniki, pompy ciepła marki Vaillant znajdują 

zastosowanie nieomal wszędzie i stanowią z pewnością 

właściwe rozwiązanie.

Informacje dotyczące wydajności (COP) 

Pompy ciepła Vaillant osiągają bardzo wysokie współ-

czynniki COP dzięki perfekcyjnemu zaprojektowaniu 

wszystkich podzespołów urządzenia. Konsekwencją 

wysokiego współczynnika COP w pełnym zakresie pola 

pracy pompy jest jeden z najwyższych na rynku sezono-

wy współczynnik efektywności SCOP. Dzięki temu jeste-

śmy pewni, że pompa pracuje optymalnie przez cały rok.

Korzyści płynące z zastosowania pomp ciepła 

marki Vaillant:

–  źródła energii cieplnej przyjazne dla środowiska 

są dla nas dostępne bez ograniczeń i opłat, a  to 

obniża koszty ogrzewania

–  dzięki korzystaniu z energii odnawialnych 

zmniejsza się także emisja CO2

–  pompy ciepła znajdują zastosowanie prawie 

wszędzie i łatwo je zamontować

–  łatwa obsługa – brak jakichkolwiek prac w obrębie 

obiegu ziębniczego

–  Sound Safe System zapewniający cichą eksploatację

 = zintegrowany zasobnik ciepłej wody użytkowej  = możliwe chłodzenie pasywne  = chłodzenie aktywne

4 / 5

Pompa ciepła flexoTHErM exclusive

Pompy flexoTHERM  
i flexoCOMPACT otrzymały 
znak jakości EHPA Q 
przyznany przez Europejskie 
Stowarzyszenie Pomp Ciepła.

http://www.instalreporter.pl
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multiMATiC 700 osiągają klasę energetyczną na po-
ziomie A+++. 
Niezależnie od tego, jak znakomita jest to efektyw-
ność, niezbędny jest odpowiedni dobór systemu dla 
budynku i indywidualnych potrzeb użytkowników. 

Informacje dotyczące wydajności 
(COP)

Nowe pompy ciepła marki Vaillant osiągają bardzo 
wysokie współczynniki COP, dzięki perfekcyjnemu 
zaprojektowaniu wszystkich podzespołów urządze-
nia. Konsekwencją wysokiego współczynnika COP  
w pełnym zakresie pola pracy pompy jest – jeden  
z najwyższych na rynku – sezonowy współczynnik 
efektywności sCOP. dzięki temu użytkownik jest pew-
ny, że pompa pracuje optymalnie przez cały rok i pła-
ci niższe rachunki za energię elektryczną.

 Zastosowanie:
•	instalacje	w	nowo	powstałych	budynkach
•	instalacje	poddawane	modernizacji
•	instalacje	wodne	ogrzewania	podłogowego,	ściennego,  
  grzejnikowego, klimakonwektorów  

– obieg czynnika chłodniczego sterowany za pomo-
cą czujników, wyposażony w sprężarkę wykorzystu-
jącą technologie EVi (bezpośredni wtrysk pary), aby 
zapewnić największą efektywność i trwałość
– zdalny dostęp do systemu i diagnozowania przy 
użyciu profidiALOG
– urządzenia oznaczone zieloną etykietą marki  
Vaillant Green iQ Label jako najbardziej wydajne oraz 
łatwe do połączenia z innymi elementami systemu
– najniższa emisja hałasu
– przystosowane do pracy z komunikacją internetową

– trwałość dzięki najwyższej jakości produktu wyko-
nanego w Niemczech

Wysokie klasy efektywności 
energetycznej

W odniesieniu do dyrekty-
wy unijnej ELd pompy cie-
pła flexoTHErM exclusive  

i flexoCOMPACT exclusive mają wysokie klasy efek-
tywności A++. Natomiast wraz z nowym regulatorem 

Vaillant saunier duval sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Zalety pomp flexoTHErM  
i flexoCOMPACT

 - źródła energii cieplnej przyjazne dla środowiska są dostęp-
ne bez ograniczeń i opłat
 - niższe koszty eksploatacji dzięki oszczędności energii elek-
trycznej – wyjątkowo wysokie współczynniki: 
 - COP = 5,1 (dla VWF88/4 wg EN14511), sCOP = 5,71 (dla 
VWF88/4 wg EN14825)
 - dzięki korzystaniu z energii odnawialnych mniejsza emisja CO2

 - systemowy regulator multiMATiC VrC 700 umożliwia zdal-
ne zarządzanie pracą pompy ciepła
 - aplikacja mobilna multiMATiC App, zapewniająca zdalny 
dostęp do parametrów pracy pompy ciepła
 - dzięki regulatorowi multiMATiC VrC 700 pompy ciepła 
współpracują z systemem wentylacji i kotłami gazowym 
marki Vaillant
 - współpraca z systemem komunikacji internetowej Vr 900
 - profesjonalne oprogramowanie: profidiALOG i mobidiALOG
 - funkcja aktywnego chłodzenia
 - współpraca z systemem fotowoltaicznym (funkcja PV rEAdY)
 - pompy ciepła znajdują zastosowanie prawie wszędzie  
i łatwo je zamontować
 - łatwa obsługa, intuicyjny interfejs, zdalne sterowanie pra-
cą pompy
 - brak jakichkolwiek prac w obrębie obiegu ziębniczego 
 - sound safe system zapewniający cichą eksploatację

Więcej o flexoCOMPACT 
exclusive

Przejdź

Więcej o flexoTHERM 
exclusive 

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://www.vaillant.pl/profesjonalisci/produkty-i-systemy/flexocompact-exclusive-nowosc-2016-36033.pl_pl.html
http://www.vaillant.pl/profesjonalisci/produkty-i-systemy/flexotherm-exclusive-nowosc-2016-36160.pl_pl.html
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dostęp do coraz nowszych funkcji takich jak: smart 
grid, plus adjust (sterowanie zewnętrzną automaty-
ką), smart price adaption (dostosowanie pracy pom-
py do chwilowych cen energii). regulator pomp cie-
pła NiBE posiada wbudowaną funkcję sterowania 
systemem kaskadowym, pracą pomp obiegowych. 
instalacja karty rozszerzeń umożliwia sterowanie do 
8 obiegów grzewczych o różnych temperaturach za-
silania, obiegiem ogrzewania wody basenowej, syste-
mem solarnym, wentylacją, czy chłodzeniem. Wbu-
dowane gniazdo usB umożliwia wczytanie nastaw 
parametrów z innych podobnych instalacji, co znacz-
nie skraca proces rozruchu urządzenia. ułatwia to 
również serwisowanie, ponieważ użytkownik może 
przesłać serwisantowi historię alarmów i zapis da-
nych dot. pracy pompy ciepła.

NIBE UPLINK-pompa ciepła pod stałą kontrolą
NiBE uplink to wydajne narzędzie do szybkiego  
i prostego monitorowania i zarządzania pompą cie-
pła NiBE przez internet z dowolnego miejsca na Zie-
mi. Poprzez system NiBE uplink można uzyskać pod-
gląd na aktualny status pompy ciepła oraz pobrać 
najnowszą aktualizację oprogramowania, zupeł-
nie za darmo. W przypadku wystąpienia zakłóceń  
w pracy pompy ciepła, za pomocą e-mail lub telefonu 
komórkowego system wysyła ostrzeżenie, które pozwoli 
na szybką reakcję serwisową. system umożliwia również 

zdalne przeprowadzenie diagnostyki pracy pompy cie-
pła, a tym samym obniżenie kosztu usług serwisowych.
Nowością NiBE jest system integracji NiBE APi, któ-
ry umożliwia zewnętrzną komunikację. Pompa cie-
pła NiBE włączona do sieci internetowej i „chmu-
ry” obliczeniowej NiBE uPLiNK może komunikować 
się z innymi urządzeniami elektronicznymi mają-
cymi dostęp do „chmury” takimi jak np. termosta-
ty grzejnikowe i czujniki pokojowe schneider, czy 
automatyka systemów grzewczych innych produ-
centów. system integracji NiBE APi umożliwia więc  
w tym przypadku komunikację i kontrolę pracy pom-

  PANEL sterowania NIBE
Cechą charakterystyczną pomp ciepła NiBE jest 
duży, kolorowy i niezwykle intuicyjny panel stero-
wania. Wyświetlacz pokazuje pełne informacje o sta-
tusie pompy ciepła, czasie pracy, wszystkich tem-
peraturach odczytywanych w urządzeniu. Prosty 
w obsłudze panel nawigacyjny, ułatwia poruszanie 
się po menu sterownika i zmianę parametrów pra-
cy w celu dostosowania komfortu cieplnego do swo-
ich potrzeb. sterownik znacznie usprawnia również 
proces instalacji i późniejszej obsługi serwisowej 
pomp ciepła NiBE. Automatycznie aktywowany pro-
gram konfiguracji pompy w prosty i przyjemny spo-
sób prowadzi instalatora poprzez kolejne poziomy 
menu. W każdym z nich, klikając ikonkę „?” pojawi się 
wyjaśnienie wszystkich terminów i poszczególnych 
funkcji. użytkownik może programować pracę urzą-
dzenia w trzech okresach na dobę, co między inny-

mi  umożliwia wykorzystanie taniej energii w taryfie 
dwustrefowej. W każdym momencie może też zak-
tualizować oprogramowanie sterownika, uzyskując 

Typoszereg gruntowych pomp  
ciepła NIBE, niewątpliwie króluje 
wśród najlepszych tego typu  
urządzeń, nie tylko w Polsce.  
Pompy wyróżniają się wysoką 
efektywnością, funkcjonalnością, ale 
przede wszystkim prostotą instalacji 
i obsługi. Sterownik pomp ciepła NIBE, 
sam optymalizuje pracę systemu,  
co oznacza, że pompa ciepła jest  
niemal urządzeniem „plug and play”.

Inteligentne  
pompy ciepła NIBE

MaŁGorzata sMuczyńska

NiBE uplink to:

•	Szybkie	i	proste	zarządzanie	pompą	ciepła	NIBE	przez	
internet, telefon komórkowy, tablet i system inteligentnego 
zarządzania budynkiem.
•	Swobodny	dostęp	do	aktualnych	wersji	oprogramowania.
•	Zdalna	diagnostyka	pracy	systemu	grzewczego,	niższe	
koszty serwisu.
•	Możliwość	monitorowania	 pracy	 kilku	 niezależnych	
systemów grzewczych jednocześnie.
•	Prosta	instalacja	poprzez	podłączenie	kabla	sieciowego	
lub bezprzewodowo przez adapter WiFi.

http://www.instalreporter.pl
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py ciepła z poziomu systemu dystrybucji ciepła. dru-
gą funkcją systemu APi jest umożliwienie komunikacji  
z pompą ciepła przez systemy inteligentnego zarządza-
nia budynkiem. Ponadto dzięki systemowi integracji 
NiBE APi, mając dostęp do informacji zawartych w chmu-
rze, programiści mogą tworzyć swoje własne aplikacje.

Inwerterowa pompa ciepła NIBE 
– zwycięża testy sprawności
NiBE F1155/1255 to nowy typoszereg pomp ciepła z mo-
dulowaną mocą grzewczą, bijący rekordy sprawności  
w testach, prowadzonych przez niezależne instytuty ba-
dawcze, jak np. szwedzka Agencja Energetyczna (kliknij  
i zobacz wyniki testów) i są najczęściej wybierane spo-
śród gruntowych pomp ciepła NiBE w szwecji, Niem-
czech i na wschodzie. Pompa ciepła NiBE F1155 (bez 
zbiornika c.w.u.) oraz NiBE F1255 (z wbudowanym zbior-
nikiem c.w.u.) to inteligentne urządzenie, wyposażone  
w inwerterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne 
pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości. urzą-
dzenie dopasowuje się automatycznie do zmiennego 
zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku, bez skoków 
poboru energii, co powoduje jeszcze niższe rachunki 
za ogrzewanie i ciepłą wodę. Aktualnie w ofercie NiBE, 
w typoszeregu gruntowych pomp ciepła wyposażo-
nych w inwerterowo sterowaną sprężarkę są dwa mo-
dele: FXX55-6kW o mocy 1,5-6 kW i FXX55-16kW  o mo-
dulowanej mocy w zakresie 4-16 kW, ale jeszcze w tym 
roku do typoszeregu dołączy nowa jednostka do 12 kW, 
która idealnie wpisuje się w potrzeby polskiego rynku 
domów jednorodzinnych. Nowa budowa i zastosowa-
na technologia sprawiła, że pompa ciepła NiBE F1155  
i F1255 osiąga bardzo wysoki średnioroczny współczyn-
nik sprawności sCOP, który zgodnie z nową normą EN 
14825, przy 0/35 dla klimatu zimnego i mocy obliczenio-
wej 12 kW, wynosi aż 5,5! sprawność inwerterowej pom-
py ciepła NiBE, osiągana w rzeczywistych warunkach 
pracy, sprawia że maszyna ma najwyższą klasę ener-
getyczną A++ (w zestawie ze sterownikiem A+++), a ra-
chunki za ogrzewanie domu pompą ciepła NiBE F1255, 
są najniższe z możliwych. Zastosowanie „inwerterowych 
sprężarek” oznacza nie tylko dostosowanie parametrów 
pracy do aktualnego zapotrzebowania na ciepło i co się 
z tym wiąże mniejsze zużycie energii, ale również skróce-
nie czasu rozruchu systemu, bezpieczny dobór urządze-
nia, brak konieczności stosowania zbiornika buforowe-
go, możliwość rozbudowy domu w późniejszym czasie, 
dłuższą żywotność, osiągnięcie optymalnej temperatu-
ry w krótszym czasie oraz cichą pracę. Poziom ciśnie-
nia akustycznego pompy ciepła NiBE F1255-6, waha 

NiBE-BiAWAr sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła ii 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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To wszystko i jeszcze więcej 
znajdziesz w pompach ciepła NiBE

•	Modulowana	moc	grzewcza.
•	Wysoki	średnioroczny	współczynnik	SCOP.
•	Najwyższa	klasa	energetyczna.
•	Niski	poziom	hałasu.
•	Wysoka	temperatura	zasilania	ze	sprężarki.
•	Programowanie	czasowe	(ogrzewanie,	c.w.u	i	wentylacja,	
okresy tańszych taryf). 
•	Sterowanie	obiegami	grzewczymi.
•	Chłodzenie	pasywne/aktywne.
•	Układy	kaskadowe.
•	Zdalne	sterowanie	(aplikacje,	 Internet,	kompatybilność	 
z systemami BMs).
•	Systemy	hybrydowe	(systemy	solarne,	wentylacja,	kocioł	
gazowy jako szczytowe źródło ciepła).
•	Dostosowanie	do	inteligentnych	sieci	Smart	Grid.

Nazwa handlowa NIBE F1126 8kW NIBE F1245 10kW NIBE F1155 12kW
Znamionowa moc cieplna* 7,37 kW 9,66 kW zmienna od 3 do 12 kW
Moc chłodnicza* 5,72 kW 7,65 kW 10,96 kW
Pobór mocy elektrycznej* 1,65 kW 2,01 kW 1,04 kW
Wsp. efektywności (COP) dla 
ogrzewania* 4,46 4,81 4,87

Maks. temperatura zasilania 63°C 65°C 65°C
Wymiary wys.×szer.×gł. 1475x600x620 1800x600x620 1800x600x620
Waga 225 kg 270 kg 270 kg
Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C
Podgrzewanie c.w.u. W osobnym zasobniku c.w.u. Tak, wbudowany zbiornik 180 l W osobnym zasobniku c.w.u.
Moc zabudowanej grzałki 
elektrycznej 9kW (2/4/6/9) 9kW (2/4/6/9) 9kW (2/4/6/9)

Poziom hałasu w odległości 1 m 29 28 21-32

Wyposażenie podstawowe

energooszczędne, elektroniczne pompy obiegowe dolnego i górnego źródła; zawór trój-
drogowy do sterowania ogrzewaniem c.w.u.; moduł elektryczny 9 kW; miękki start; czujnik 

kolejności faz; czujnik temp. zew. (pogodówka); czujnik pokojowy; naczynie wzbiorcze 
dolnego źródła; grupa bezpieczeństwa; filtr cząstek stałych; o-ringi i złączki conex; port USB

sterownik z wyświetlaczem 
(monochromatyczny)

sterownik z wyświetlaczem 
(kolorowy); łącze internetowe 
– komunikacja przez Internet 

w systemie NIBE UPLINK; 
wbudowany wężownicowy 

zbiornik c.w.u 180 l

sterownik z wyświetlaczem 
(kolorowy); łącze interne-
towe – komunikacja przez 
Internet w systemie NIBE 

UPLINK

Cechy szczególne

klasa energetyczna A++

możliwość rozszerzenia  
funkcji o wentylację z odzy-
skiem ciepła (moduł wenty-

lacyjny FLM)

certyfikat jakości EHPA Q; programowanie czasowe w trzech 
okresach na dobę; możliwość rozszerzenia funkcji: o wentylację 

z odzyskiem ciepła (moduł wentylacyjny FLM lub rekuperator 
ERS sterowany z pompy ciepła) bądź o chłodzenie pasywne/
aktywne; sterowanie zewnętrznym źródłem ciepła, pompą 

cyrkulacji c.w.u. i wody gruntowej; sterowanie dwoma obiegami 
grzewczymi, systemem solarnym; ogrzewanie wody basenowej; 
łączenie w kaskadę do 9 jednostek; NIBE F1155 12kW – inwerte-
rowo sterowana sprężarka; najwyższa sprawność (SCOP = 5,4)

Cena producenta 20 900 zł netto 31 900 zł netto 34 000 zł netto

* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)

Etykieta energetyczna pompy ciepła NiBE F1255-
16kW, która w zestawie ze sterownikiem osiąga 
najwyższą klasę energetyczną A+++ 

się w granicach 21-28 dB(A) (wg EN 11203, przy B0/W35  
w dol. 1 m), a poziom mocy akustycznej w granicach  
37-43 dB(A) (wg EN 12102, przy B0/W35).  

Gruntowe pompy ciepła NIBE 
i doświadczenia użytkownika 
pompy ciepła NIBE F1245 PC

obejrzyj

http://www.instalreporter.pl
http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=364&comparisonProducts=1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1651,1673
http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=364&comparisonProducts=1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1651,1673
https://www.youtube.com/watch?v=tt_pBsch2a0
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Przegląd postanowień Ekoprojektu
Zamieszanie wokół Ekoprojektu odnośnie urządzeń 
wentylacyjnych często spowodowane jest koniecz-
nością stosowania trzech rozporządzeń równolegle. 
Krótkie podsumowanie informacji odnośnie Ekopro-
jektu znajduje się w tabeli po lewej.

Ekoprojekt/Rozporządzenia 
WE 640/2009 (silniki IEC) oraz 
Rozporządzenie 327/2011  
odnośnie wentylatorów

Rozporządzenie 327/2011 odnośnie wentylatorów
dzięki dyrektywie ErP urządzenia związane z ener-

gią stały się przedmiotem analiz pod kątem efek-
tywności oraz określono ich minimalne wymagania 
odnośnie sprawności. W czerwcu 2010 roku ustano-
wiono obowiązujące wartości graniczne dla wen-
tylatorów. 
dyrektywa definiuje wentylator jako urządzenie 
składające się z dyszy, wirnika i silnika, jak również 
wszelkich elementów sterujących (tabela po lewej).  
W odniesieniu do wentylatorów celem dyrektywy 
jest kontrola urządzeń wprowadzonych na rynek 
europejski ze specyfikacją sprawności minimalnej. 
Pierwszy etap zmian dotyczących minimalnych wy-
mogów sprawności dla wentylatorów wszedł w życie  
w dniu 01.01.2013.

  Od czasu przyjęcia protokołu z Kioto, unia Euro-
pejska zobowiązała się do redukcji emisji CO2 co naj-
mniej o 20% do roku 2020. Aby osiągnąć ten cel kli-
matyczny, uE przyjęła w 2005 roku dyrektywę EuP 
(Energy using Products-directive – produkty wyko-
rzystujące energię). dyrektywa ta została zmieniona 
na dyrektywę ErP (Energy related Products-directive) i 
często odwołuje się do pojęcia Ekoprojekt (Ecodesign).  
W szczególnych przypadkach odnosi się do dyrektywy 
2009/125/WE, która obejmuje również urządzenia co-

dziennego użytku, jak lodówki, pralki czy oświetlenie.
dyrektywa ErP musi być przestrzegana na terenie uE. 
Tym wymaganiem objęci są nie tylko producenci HVAC, 
ale również zakłady produkcyjne oraz użytkownicy 
systemów. dyrektywa ErP obejmuje urządzenia, któ-
re wyprodukowano w Europejskiej strefie Ekonomicz-
nej oraz są importowane z innych krajów. urządzenia 
przeznaczone na eksport poza uE nie są objęte wy-
maganiami dyrektywy. Jakkolwiek istnieje możliwość 
uściślenia tej kwestii lokalnie przez kraj członkowski.

Dyrektywa w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign)  
– wentylatory, systemy wentylacyjne, silniki EC

Pytania i odpowiedzi odnośnie Rozporządzeń: 640/2009 (silniki IEC), 327/2011 (wentylatory),  
oraz 1253/1254 Systemy wentylacyjne (urządzenia wentylacyjne)

Dyrektywa ErP

Dyrektywa ErP
Najważniejsze informacje
Pytania i odpowiedzi odnośnie Rozporządzeń:
640/2009 (silniki IEC),
327/2011 (Wentylatory), oraz
1253/1254 Systemy wentylacyjne (Urządzenia wentylacyjne)

Od czasu przyjęcia protokołu z Kioto, Unia Europejska zo-
bowiązała się do redukcji emisji CO2 co najmniej o 20% do 
roku 2020. Aby osiągnąć ten cel klimatyczny UE przyjęła w 
2005 roku Dyrektywę EuP (Energy Using Products-Directive 
– produkty wykorzystujące energię). Dyrektywa ta została 
zmieniona na dyrektywę ErP (Energy related Products-Direc-
tive) i często odwołuje się do pojęcia Ekoprojekt (Ecodesi-
gn). W szczególnych przypadkach odnosi się do Dyrektywy 
2009/125/WE, która obejmuje również urządzenia codzien-
nego użytku jak lodówki, pralki czy oświetlenie.

Kogo dotyczy Dyrektywa?
Dyrektywa ErP musi być przestrzegana na terenie UE. Tym 
wymaganiem objęci są nie tylko producenci HVAC, ale rów-

Ekoprojekt („Dyrektywa ErP“) 2009/125/WE

Silniki - IEC

Rozporządzenie WE

640/2009

Wentylatory
Rozpatrywane elementy: lej wlotowy + koło 
wirnikowe + silnik+ regulacja prędkości 
Rozporządzenie WE 327/2011

Systemy wentylacyjne
od 01.01.2016
Rozporządzenie 1253/2014 (Urządzenia wentylacyjne)
Rozporządzenie 1254/2014 (Etykieta efekt. energ.)

2018
Zwiększone wymagania dla wszystkich urządzeń
wentylacyjnych. Rezygnacja z dwóch najniższych
klas energetycznych F, G na etykietach.

2017
Silniki - IEC
0.75 - 375 kW
Klasa sprawności: IE3 lub IE2 + FU*

2016
Min. wymagania dla systemów wentylacyjnych (> 30
W), przeznaczonych do budynków mieszkalnych -
powinny posiadać etykietę efektywności energet.

2015
Silniki - IEC
7.5 - 375 kW
Klasa sprawności: IE3 lub IE2 + FU*

Wentylatory
≥ 125 W
Minimalna sprawność, etap 2 **

2013
Wentylatory
≥ 125 W
Minimalna sprawność, etap 1 **

2011
Silniki EC
≥ 0.75 kW -
Klasa sprawności: IE2

* Przetwornica częstotliwości
** Obliczone zgodnie z formułami znajdujacymi sie w Dyrektywie

nież zakłady produkcyjne oraz użytkownicy systemów. Dy-
rektywa ErP obejmuje urządzenia, które wyprodukowano w 
Europejskiej Strefie Ekonomicznej oraz są importowane z in-
nych krajów. Urządzenia przeznaczone na eksport poza UE 
nie są objęte wymaganiami Dyrektywy. Jakkolwiek istnieje 
możliwość uściślenia tej kwestii lokalnie przez kraj członkow-
ski.

Przegląd postanowień Ekoprojektu.
Zamieszanie wokół Ekoprojektu często spowodowane jest 
koniecznością stosowania trzech Rozporządzeń równolegle. 
Krótkie podsumowanie informacji odnośnie Ekoprojektu 
znajduje się w tabeli poniżej:

http://www.instalreporter.pl
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roku. regulacja mówi o podwyższonej sprawności 
silników i dotyczy producentów silników elektrycz-
nych zgodnych z iEC. Od 01.01.2015 silniki asynchro-
niczne w klasie sprawności co najmniej iE2 (do 5,5 kW  
włącznie) oraz od 7,5 kW w klasie iE3 mogą być do-
puszczone do obrotu na terenie uE. silniki w klasie 
iE2 powyżej 7,5 kW mogą być użytkowane tylko ra-
zem z bezstopniowym regulatorem prędkości (np. 
przetwornicą częstotliwości).

Etapy wdrażania klas sprawności w silnikach IEC:

16 czerwca 2011: Klasa IE2 dla silników o mocy 
≥ 0.75 kW.

1 stycznia, 2015: Klasa IE3 lub IE2+FU dla silników 
o mocach od 7.5 do 375 kW.

1 stycznia, 2017: Klasa IE3 lub IE2+FU dla silników 
o mocach od 0,75 do 375 kW.

Rozporządzenie 1253/2014 do 
wymogów Ekoprojektu/Ecodesign 
dla SWNM (NRVU) i SWM (RVU) 
dotyczące systemów wentylacyjnych 
przeznaczonych do budynków 
niemieszkalnych i budynków 
mieszkalnych

Systemy wentylacyjne przeznaczone do 
budynków niemieszkalnych; SWNM (NRVU)  
> 250 [m³/h].

Co to znaczy?
dla dsW (BVu) są to: centrale używane w zrównowa-
żonym systemie wentylacji w budynku (wentylato-
ry na nawiewie i wywiewie) muszą być wyposażone  
w system odzysku ciepła uOC (Hrs) i zawierać filtr na 
nawiewie i wywiewie. Pobór mocy elektrycznej wen-
tylatorów w zakresie tych wymagań jest ograniczony.
dla JsW (uVu) są to: centrale, które są częścią syste-
mu hybrydowego wentylacji (wentylatory połączo-
ne z naturalną wentylacją nawiewną lub wywiew-
ną), muszą spełniać minimalną sprawność statyczną 
wentylatora, filtr F7 na nawiewie i maksymalny po-
bór mocy wentylatora razem z filtrem.

Wyjątki:
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do 
urządzeń wentylacyjnych:
- gdy pobór mocy jest mniejszy niż 30 W (na stru-
mień powietrza),
- wentylatory osiowe lub promieniowe, które są wy-
posażone wyłącznie w obudowę
- wentylatory przeciwwybuchowe,
- wentylatory wywiewne oddymiające, o ile nie są 
one wykorzystywane do codziennej wentylacji we-
dług zapotrzebowania,
- wentylatory wywiewne do medium o temperatu-
rze powyżej 100°C,
- wentylatory pracujące w temperaturze otoczenia 
powyżej 65°C,

Bardziej restrykcyjne wymagania od 01.01.2015
drugi etap rozporządzenia 327/2011 został wprowa-
dzony w dniu 01.01.2015. Wymagane minimalne po-
ziomy sprawności zostały podniesione, porównując 
z tymi z roku 2013. rezultatem było to, że urządze-
nia, które nie spełniały minimalnych wymagań po-
ziomów sprawności nie mogły być dalej produko-
wane na terenie uE od 01.01.2015. dotyczy to tzw. 
wirniko-silników, w skrócie silników z otwartą obu-
dową, którą stanowi koło wirnikowe.

Wstęp do Rozporządzenia 1253/2014 
oraz 1254/2014
Z datą 01.01.2016 nastąpiło wdrożenie kolejnego 
etapu dyrektywy ErP. dotyczy tzw. systemów wen-
tylacyjnych sW (urządzeń wentylacyjnych) prze-
znaczonych do wymiany zużywanego powietrza  
w budynku lub jego części. Pojęcie sW system wen-
tylacyjny (urządzenie wentylacyjne) odnosi się do 
wentylatorów dachowych, kanałowych, urządzeń 
wentylacyjnych do budynków mieszkalnych, jak  
i również większych jednostek stacjonarnych. urzą-
dzenia te (sW) muszą spełnić wymagania dotyczące 
minimalnej sprawności oraz winny być wyposażone 
przynajmniej w kilkustopniowy regulator wydajno-
ści. Obowiązek doposażenia sW w element regula-
cji spoczywa na instalatorze. Firma systemair po-
siada szeroką ofertę na regulatory wydajności do 
swoich urządzeń. Podobnie jak miało to miejsce  
w poprzednich etapach dyrektywy ErP, wykluczo-
ne z przestrzegania rozporządzeń są urządzenia 
wentylacyjne przeznaczone do ochrony zdrowia  
i życia ludzkiego (urządzenia ATEX, wentylatory od-
dymiające), jak również jednostki chemoodporne 
lub wysokotemperaturowe.

Definicja „wprowadzenia na rynek”
Po tym jak rozporządzenia 1253/2014 oraz 1254/2014 
zostały wdrożone po pierwszym stycznia 2016 r. na 
terenie uE wymagana jest sprzedaż urządzeń wen-
tylacyjnych spełniającycg nowe wymagania odno-

śnie efektywności energetycznej. Jednak z powodu 
odległych terminów dostaw oraz wysokich stanów 
magazynowych, producenci wentylatorów nie byli-
by zdolni sprostać terminowi wejścia nowego etapu 
dyrektywy ErP. Według obecnych przepisów wirni-
ko-silniki, które już zostały wyprodukowane mogą 
być umieszczane w urządzeniach wentylacyjnych. 
urządzenia wentylacyjne wyprodukowane i prze-
chowywane przed ewaluacją przepisów również 
podlegają wyprzedaży do momentu wyzerowania 
stanów magazynowych oraz mogą być montowa-
ne po 01.01.2016 r.

Których wentylatorów to dotyczy?
Wentylatory wszystkich typów o mocy pobieranej 
powyżej 30 W zostały objęte dyrektywą. dla produ-
centów takich jak systemair oznacza to, że niektó-
re jednostki z wirującą obudową będą musiały być 
przekonstruowane i zaadaptowane do nowych wy-
magań. Firma systemair jest przygotowana na co-
raz bardziej restrykcyjne wymagania i jest w stanie 
utrzymać ciągłość oferty wentylatorów w przyszłości.
Wentylatory z silnikami EC już dzisiaj spełniają ostrzej-
sze wymagania.

Których wentylatorów to nie dotyczy?
Wentylatorów, które zapewniają ochronę zdrowia lub 
życia ludzkiego oraz wentylatorów, które pracują poza 
zakresem temperatur wymienionych w dyrektywie.
W grupie tej są wentylatory:
•	oddymiające	jednobiegowe	przeznaczone	wyłącz-
nie do tego celu,
•	przeciwwybuchowe,
•	chemoodporne,
•	wysokotemperaturowe	do	przetłaczania	powietrza	
o temperaturze powyżej 100°C,
•	obsługiwane	w	temperaturze	otoczenia	powyżej	65°C.

Rozporządzenie 640/2011 odnośnie silników 
elektrycznych
rozporządzenie 640/2011/WE obowiązuje już od 2011 

http://www.instalreporter.pl


- temperatura strumienia powietrza lub otoczenia 
silnika jest mniejsza niż -40°C,
- napięcie zasilania przekracza 1000 V AC lub 1500 V dC,
- wentylatory wywiewne do agresywnych mediów,
- centrala zawiera wymiennik ciepła i pompę ciepła 
do odzysku ciepła,
- w przypadku zastosowania do okapów i kuchenek.

Szczególne wymogi dotyczące Ekoprojekt/
Ecodesign dla systemów wentylacji budynków 
niemieszkalnych od 01.01.2016 (intensyfikacja 
od 2018) (szczegółowe info – kliknij i pobierz)

Rozporządzenia UE dotyczące: systemów 
wentylacyjnych 1253/2014 i etykiet  
energetycznych 1254/2014 (B2C)
•	Minimalne	wymagania	od	1	stycznia	2016:	Urzą-
dzenia muszą zaoszczędzić co najmniej tyle ener-
gii pierwotnej (elektrycznej i cieplnej), ile zużywają 
energii elektrycznej
•	Minimalne	wymagania	od	1	stycznia	2018:	Urzą-
dzenia muszą odzyskać znacznie więcej energii pier-
wotnej niż zużywają – wymagana energia cieplna do 
wentylacji budynku mieszkalnego będzie zmniejszo-
na o ok. połowę

•	Etykieta	efektywności	energe-
tycznej od A+ do G
Etykieta energetyczna powinna 
pozwalać użytkownikowi łatwo 
porównać produkty, umożliwia-
jąc mu wybór energooszczędnych 
produktów. W przeciwieństwie do 
innych urządzeń elektrycznych, 
klasa energetyczna na etykie-
tach urządzeń wentylacji miesz-
kaniowej jest ustalona dla oblicze-
niowego jednostkowego zużycia 

energii JZE (sEC). Wartość ta powinna pokazać po-
tencjał oszczędności energii stosowanych urządzeń 
w kilowatogodzinach rocznie na m2 (kWh/rok/m2).

Urządzenia (systemy) wentylacyjne z odzyskiem  
ciepła do budynków mieszkalnych 
Jak pokazano na rys. 1 klasa energetyczna nie zależy 
tylko od danych parametrów, takich jak zużycie ener-
gii elektrycznej lub odzysk ciepła, ale w dużym stopniu 
również od sposobu działania urządzenia. W związku 
z tym, urządzenie X może również osiągnąć lepszą kla-
sę energetyczną, gdy zastosowane zostanie sterowa-
nie według zapotrzebowania (np. czujniki wilgotności 
i CO2 wpływające na ilość powietrza wentylacyjnego), 
niż w wersji sterowanej czasowo lub ręcznie.

Urządzenia wentylacyjne (wentylatory)  
bez odzysku ciepła 
urządzenia wywiewne bez odzysku ciepła posia-
dają słabsze parametry od jednostek z odzyskiem 
ciepła, ponieważ wywiewane ciepło jest tracone.  
W przypadku systemów wywiewnych, sposób pracy 
ma także duży wpływ na klasę energetyczną (rys. 2)
Artykuł opracowano na podstawie materiałów firmy 
Systemair  

Rysunek 1
Pobierz

Rysunek 2
Pobierz

Dyrektywa ErP

  
2016 1254/2014

45
dB

267 m³/h

SAVE VTC 200 (Opt.)

Charakterystyka urządzenia
Moc akustyczna od obudowy Lw(A)

 
Ciśnienie akustyczne Lp(A)
w pomieszczeniu <30 dB (A)
w zależności od instalacji

Sterowanie czasowe
Sterowanie według
zapotrzebowania

Urządzenia (systemy) wentylacyjne z odzyskiem
ciepła do budynków mieszkalnych

JZE (SEC) klasa JZE (SEC) w kWh/rok/m²
A+ (najwyższa efektywność) JZE < -42
A -42 ≤ JZE -34
B -34 ≤ JZE -26
C -26 ≤ JZE -23
D -23 ≤ JZE -20
E -20 ≤ JZE -10
F -10 ≤ JZE -0
G (najniższa efektywność) 0 ≤ JZE

dla obliczeniowego jednostkowego zużycia energii JZE (SEC). 
Wartość ta powinna pokazać potencjał oszczędności energii 
stosowanych urządzeń w kilowatogodzinach rocznie na m² 
(kWh/rok/m2).

zastosowane zostanie sterowanie według zapotrzebowania 
(np. czujniki wilgotności i CO2 wpływające na ilość powietrza 
wentylacyjnego), niż w wersji sterowanej czasowo lub ręcznie.

Rozporządzenia UE dotyczące:
systemów wentylacyjnych 1253/2014, i
etykiet energetycznych 1254/2014 (B2C)

• Minimalne wymagania od 1 stycznia 2016: Urządzenia 
muszą zaoszczędzić co najmniej tyle energii pierwotnej 
(elektrycznej i cieplnej) ile zużywają energii elektrycznej

• Minimalne wymagania od 1 stycznia 2018: Urządzenia 
muszą odzyskać znacznie więcej energii pierwotnej niż 
zużywają - wymagana energia cieplna do wentylacji 
budynku mieszkalnego będzie zmniejszona o ok. połowę

• Etykieta efektywności energetycznej od A+ do G (Rys. 2)

Etykieta energetyczna powinna pozwalać użytkownikowi 
łatwo porównać produkty, umożliwiając mu wybór 
energooszczędnych produktów. W przeciwieństwie do 
innych urządzeń elektrycznych, klasa energetyczna na 
etykietach urządzeń wentylacji mieszkaniowej jest ustalona 

Jak pokazano na rys. 2 klasa energetyczna nie zależy tylko od 
danych parametrów, takich jak zużycie energii elektrycznej 
lub odzysk ciepła, ale w dużym stopniu również od sposobu 
działania urządzenia. W związku z tym, urządzenie X 
może również osiągnąć lepszą klasę energetyczną, gdy 

JZE (SEC) wartość i przypisana klasa energetyczna.

Rys. 2

0 3 / 2 0 1 6
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Rozwiązanie odpowiadające indywidualnym potrzebom 
Design: ponadczasowy. Możliwości: nieograniczone. Oto nowy odpływ liniowy Advantix Vario 
w wersji ściennej. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 25 mm, można go zamontować 
niemal w każdej ścianie i harmonijnie wkomponować w dowolną aranżację. Możliwość przycięcia 
odpływu na wymiar z dokładnością co do milimetra w zakresie 1200-300 mm sprawia, że jest on 
zawsze doskonale dopasowany do Państwa potrzeb. Viega. Liczy się pomysł! 
 

viega.pl/AdvantixVario

Viega Advantix Vario – odpływ ścienny

Więcej przestrzeni w łazience

http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/03/Szczegolowe-wymogi-dotyczace-Ecodesign-dla-wentylatorow.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/03/rys.-1.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/03/rys.-2.png
http://www.instalreporter.pl
http://viega.pl/AdvantixVario
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Ostatecznie sytuacja taka prowadzi do zawilgocenia 
termoizolacji na kanałach, nie wspominając o tym, że 
zalegająca woda będzie generowała dodatkowe opo-
ry w instalacji, a w ekstremalnych przypadkach może 
doprowadzić do zalania stropu, bądź nawet może 
przedostawać się za pośrednictwem anemostatów 
wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. Przy 
powyższej sytuacji, kiedy instalacja wykonana jest  
z kanałów elastycznych z dodatkową perforacją we-
wnętrzną, jedynym rozwiązaniem jest wymiana za-
wilgoconych kanałów. Po rozprowadzeniu nowych 
kanałów niezbędne jest zastosowanie dodatkowej 
warstwy termoizolacji celem uniknięcia problemu 
kondensacji pary wodnej w instalacji w przyszłości. 
Należy mieć również na uwadze fakt, iż jeżeli insta-
lacja, w której dochodzi do kondensacji pary wod-
nej jest okresowo wyłączana, wówczas może w niej 
dojść do rozwoju niekorzystnych dla zdrowia ludz-
kiego mikroorganizmów (grzybów i pleśni). Zatem, 
aby ustrzec się powyżej opisywanej sytuacji należy 
zwrócić uwagę na to, aby instalacja była prowadzo-

na pod powierzchnią termoizolacji w obiekcie, na-
tomiast jeżeli nawet krótkie jej odcinki będą prowa-
dzone w strefach o słabej izolacji termicznej należy 
bezwzględnie zadbać o wykonanie dodatkowej war-
stwy termoizolacji na kanałach.

  Zgodnie ze sztuką budowania generującego ni-
skie koszty eksploatacyjne – obiekty wykonywane są 
szczelnie, co praktycznie wyklucza funkcjonowanie 
wentylacji grawitacyjnej. rekuperacja, poza odzyskiem 
ciepła i filtracją powietrza zewnętrznego, gwarantuje 
w pełni kontrolowaną wymianę powietrza w budynku 
oraz możliwość sterowania jej intensywnością. Wen-
tylacja mechaniczna dodatkowo jest odpowiedzialna 
za usuwanie i rozcieńczanie chemii budowlanej emi-
towanej przez materiały budowlane, jak również wy-
posażenia wnętrz. usuwa wilgoć i nieprzyjemne zapa-
chy będące wynikiem użytkowania budynku. 

Wykraplanie pary wodnej w instalacji  
wentylacyjnej z odzyskiem ciepła 
– przyczyny i zapobieganie

Aktualny trend budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego wymusza wręcz 
zastosowanie w budynkach wentylacji mechanicznej, a tym lepiej kiedy jest ona 
wyposażona w odzysk ciepła. Aby jednak system z rekuperatorem funkcjonował  
w sposób właściwy, trzeba zabezpieczyć go przed  wykraplaniem się pary wodnej  
z powietrza usuwanego i odprowadzić ewentualnie powstały kondensat z rekuperatora.

Sposób na wilgoć w instalacji z rekuperacją 
PaweŁ Malcherczyk

Jednym z częstych błędów, jakie po-
jawiają się w instalacji wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła, jest nie- 
odpowiednio dobrana termoizolacja 
kanałów dystrybucji powietrza, bądź 
też prowadzenie instalacji w strefach 
niedostatecznie izolowanych. Czę-
stym skutkiem w powyższych przy-
padkach jest problem z pojawiają-
cym się kondensatem w instalacji 
(skroplona para wodna głównie z po-
wietrza usuwanego z pomieszczeń). 

rozprowadzenie kanałów ocieplonych i wygłuszonych 
w suficie podwieszanym

Jankowice – dom prywatny, instalacja wentylacji 
mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora 
umiejscowionego na poddaszu

Montaż rekuperatora (wykonany przez firmę WArEBud)

http://www.instalreporter.pl
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takie zagwarantuje utrzymanie wysokiego komfor-
tu w wentylowanych pomieszczeniach przy jedno-
czesnym obniżeniu kosztów użytkowania budyn-
ku. Płytowy GWC w okresie zimowym wyeliminuje 
szronienie i obladzanie rekuperatora w centrali, 
natomiast w okresie letnim chłodzi i osusza po-
wietrze zewnętrzne wykorzystywane do wenty-
lacji obiektu. 
reasumując więc, zastosowanie wydajnego systemu 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła gwaran-
tuje utrzymanie przyjaznego mikroklimatu w wenty-
lowanych pomieszczeniach przy dodatkowym zre-
dukowaniu kosztów użytkowania obiektu.
Fot. Pro-Vent  

Instalacja odprowadzenia skroplin 
z rekuperatora

Większość central przeznaczonych do wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła jest wyposażona 
w odpływ skroplin. Kondensat pojawia się w centra-
li podczas wymiany cieplnej pomiędzy powietrzem 
usuwanym z pomieszczeń a świeżym powietrzem ze-
wnętrznym. Zdecydowanie więcej kondensatu po-
jawia się w wymiennikach wysokosprawnych (np. 
przeciwprądowych). 
Aktualnie istnieje możliwość zakupu centrali wraz  
z syfonem kulowym (np. produkcji Pro-Vent), którego 
konstrukcja zabezpiecza przed zasysaniem powietrza 

(nieprzyjemnych wyziewów) z instalacji kanalizacji. 
Należy również pamiętać o odpowiednim wypo-
ziomowaniu instalacji oraz zapewnieniu jej ciągłej 
drożności. W sytuacji kiedy instalacja odwodnienia 
z rekuperatora będzie przebiegać w strefach nieizo-
lowanych bądź o słabej izolacji termicznej, wówczas 
zaleca się doposażyć instalację w elektryczny prze-
wód grzejny, który chroni ją przed zamarznięciem.

Dodatkowo do rekuperatora…

Centrala wentylacyjna może zostać wpięta w układ 
z wydajnym dolnym źródłem ciepła GWC (np. bez-
przeponowy płytowy PrOVENT GEO), połączenie 

syfon kulowy specjalnie zaprojektowany do central 
Mistral doskonale zapobiega przedostawaniu 
się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. Jest 
przystosowany do odprowadzenia dużych ilości skroplin. 
syfon montowany jest do otworu odprowadzenia 
skroplin umieszczonego na dole centrali

Podstawowym zadaniem instalatora zajmującego się montażem 
instalacji oraz centrali poza odpowiednim wypoziomowaniem 
urządzenia jest podłączenie instalacji odpływu skroplin. Najprost-
szym rozwiązaniem jest wpięcie owej instalacji do kanalizacji sa-
nitarnej, jednak bezwzględnie należy mieć na uwadze wykonanie 
syfonu na instalacji odpływu kondensatu. W sytuacji kiedy insta-
lator pominie syfon, pojawia się problem z nieprzyjemnym zapa-
chem, jaki będzie podciągany z kanalizacji sanitarnej. 

OGRZEWANIE KLIMATYZACJAWENTYLACJA

Centrale MISTRAL
Niezawodna wentylacja
w Twoim domu i firmie

 PRZECIWPRĄDOWE WYMIENNIKI W CENTRALACH PRO, SMART, MAX 
 W WERSJI MAX TAKŻE Z POMPĄ CIEPŁA
 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ, DUŻE FILTRY, CICHA PRACA
 DEDYKOWANA AUTOMATYKA UMOŻLIWIA DOSTOSOWANIE  

DZIAŁANIA CENTRALI DO POTRZEB OBIEKTU

Oddychaj
swobodnie!

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE  
DĄBRÓWKA GÓRNA, UL. POSIŁKOWA 4A 
47-300 KRAPKOWICE, TEL. 77 44 044 98 
FAX 77 44 044 92, INFO@PRO-VENT.PLwww.pro-vent.pl

Więcej informacji na:
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Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia inżynierów i Techników sanitarnych zaprasza 
wszystkich absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich (którzy obronili swo-
je prace w okresie od dnia 1 października 2014 r. do 31 lipca 2016 r.) do wzięcia 
udziale w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Zgłaszane prace dyplomowe 
powinny poświęcone nowym technologiom lub nowatorskiemu zastosowaniu ist-
niejących technologii. dla Laureata przeznaczona jest nagroda w wysokości 3000 zł  
brutto. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas Warsztatów pracy projektanta  
i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych w dniach 6-7 października 2016 r.
regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
http://www.pzits.pl/warsztaty2016/konkurs/

Konkurs na najlepszą pracę 
dyplomową

http://www.instalreporter.pl
http://www.pro-vent.pl
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cioł Victrix EXA ErP może z łatwością zastąpić kocioł 
 z zamkniętą komorą spalania np.: Eolo star, Eolo Mini.

Kocioł dostępny w dwóch wersjach (kliknij na nazwę 
kotła i przejdź do strony internetowej): 
• VICTRIX EXA 28 1 ERP, 
• VICTRIX EXA 32 1 ERP.

Grzejniki stworzone do najbardziej 
wymagających wnętrz

Najnowszą ofertę grzejników drabinkowych i dekora-
cyjnych immergas wyróżnia nowoczesny i niepowta-
rzalny design dopasowany do najbardziej wymaga-
jących wnętrz. ich niewątpliwą zaletą jest niezwykle 
wysoka jakość wykonania, zapewniająca trwałość na 
lata, potwierdzona 10-letnią gwarancją. 
Grzejniki z najnowszej oferty, oprócz spełniania swo-
jej podstawowej funkcji, jaką jest ogrzewanie, mogą 
stać się również wyjątkowym elementem aranżacji 

pomieszczeń. Klasyczne modele doskonale spraw-
dzą się zarówno w pomieszczeniach o nowoczesnym 
wystroju, jak i w tych bardziej tradycyjnych. Grzejniki 
dekoracyjne o geometrycznym kształcie, będą wy-
jątkowym elementem wystroju wnętrza lub orygi-
nalną dekoracją ściany.

Firma Immergas od 20 lat dba  
o dostarczanie najnowocześniejszych 
rozwiązań w ogrzewaniu. Produkty 
Immergas charakteryzują się 
wysoką wydajnością i efektywnością 
energetyczną, będąc jednocześnie 
przyjaznymi dla środowiska. Dbałość  
o innowacyjność produktów 
rozpoczyna się już na etapie planów  
i koncepcji – w Centrum Badań  
i Rozwoju Immergas w głównej siedzibie firmy w Brescello. Tu zapadają kluczowe 
decyzje o wykorzystaniu nowych zaawansowanych rozwiązań i nowych 
funkcjonalnościach kotłów gazowych. W odpowiedzi na potrzeby rynku już na 
początku roku wprowadzono kocioł kondensacyjny nowej generacji oraz serię 
grzejników drabinkowych i dekoracyjnych.

Główne zalety kotłów 
Victrix EXA ErP: 

•	prosta	obsługa	
•	5 lat gwarancji bez konieczności opłacania 
dodatkowych pakietów 
•	kocioł	spełnia	wymogi	dyrektywy	ErP 
•	panel	sterowania	z	czytelnym	wyświetlaczem	
LCD 
•	automatyka	pogodowa,	stopień	ochrony	
elektrycznej IPX5D 
•	nowoczesny	wygląd	i	małe	gabaryty	
– głębokość kotła wynosi tylko 30 cm 

  Nowoczesna technologia w nowej 
gamie kotłów Victrix EXA ErP

Kotły z serii Victrix EXA ErP to kwintesencja wydaj-
ności i oszczędności zamknięta w prostej i eleganc-
kiej formie. Nowa propozycja immergas jest w 100% 
zgodna z najostrzejszymi wymaganiami unijnymi do-

tyczącymi efektywności energetycznej. Wyposażone 
są w elektronicznie sterowaną pompę kotłową oraz 
mają maskownicę przyłączy w standardzie. To najbar-
dziej efektywne rozwiązanie dla wielu instalacji lub 
modernizacji już istniejących. ich zastosowanie po-
zwala na zmniejszenie zużycia energii, a dzięki iden-
tycznemu rozstawowi podłączeń hydraulicznych ko-

sOMNus

Immergas przedstawia: 
nowy Victrix EXA ErP  
i nowe grzejniki

Nowości w ogrzewaniu

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/Produkty,5973/VICTRIX_EXA_28_1_ERP
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6113/VICTRIX_EXA_32_1_ERP
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sOL 

do klasycznych grzejników drabinkowych należą na-
stępujące modele (kliknij na nazwę grzejnika i przejdź 
do strony internetowej):
• SOL
• PARUS
• VIRTUS 
• AURORA

Grzejniki dekoracyjne o wyszukanej formie to mo-
dele (kliknij na nazwę grzejnika i przejdź do strony 
internetowej):
• LIBER 
• PAX
• SOMNUS
• CERERA

standardowy kolor dla grzejników drabinkowych to 
rAL 9016 MAT. dla grzejników dekoracyjnych kolo-
rem standardowym jest GrAPHiTE sTruKTurALNY. 

Na specjalne zamówienie grzej-
niki dostępne są w szerokiej 
gamie kolorów, z którą moż-
na zapoznać się w cenniku. 

Więcej przydatnych infoma
cji technicznych na stronie: 
www.immergas.com.pl.  

VirTus

ista connect – zużycie ciepła i wody pod kontrolą

Firma ista, specjalizujaca się w zakresie rozliczania 
indywidualnych kosztów ciepła i wody, uruchomi-
ła specjalną platformę internetową ista connect. 
System umożliwia realną kontrolę zużycia ciepła, 
jak i wody przez mieszkańców budynków wieloro-
dzinnych. Korzystanie z platformy może przynieść 
wymierne oszczędności oraz realny spadek zużycia 
energii cieplnej nawet o 16 proc. 
Koszty energii i czynników energetycznych stanowią co-
raz większą część w opłatach mieszkaniowych. Około 
70 proc. wydatków związanych z mieszkaniem to opła-
ty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Według roż-
nych szacunków, w Polsce zużywa się 2-3 razy więcej 
energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż  
w krajach Europy Zachodniej. 
Już dziś z ista connect może skorzystać około 250 000 
gospodarstw domowych w Polsce, znajdujących się 
budynkach posiadających indywidualny system rozli-
czania ciepła lub wody. system daje użytkownikom za-
równo dzienną, tygodniową oraz miesięczną informację  
o zużyciu ciepła i wody. Lokatorzy mogą porównać swo-

je zużycia ze średnią całego budynku, sprawdzić dokład-
ne zużycie w poszczególnych pomieszczeniach swojego 
mieszkania, jak także historię zużycia aż do 3 lat wstecz. 
Platforma ma za sobą już 3-letni okres próbny. Program 
testowy prowadzony był w 3 miastach w Niemczech – 
w Essen, Berlinie oraz Monachium. uczestniczyło w nim 
140 gospodarstw domowych. Z testów wynika, iż korzy-
stający z systemu mieszkańcy zużyli o 16 proc. mniej 
energii cieplnej niż ci niekorzystający z ista connect.
Aby skorzystać z systemu należy przede wszystkim miesz-
kać w budynku posiadającym indywidualny system rozli-
czania ciepła i wody. Nieruchomość musi być wyposażo-
na w radiowe urządzenia pomiarowe i wskazujące, jak np. 
podzielniki kosztów ogrzewania, ciepłomierze, wodomie-
rze oraz centralki zapewniające cykliczne przesyłanie da-
nych o zużyciu poszczególnych mediów. Następnie nale-
ży sprawdzić czy zarządca, wspólnota mieszkaniowa albo 
spółdzielnia umożliwia korzystanie z systemu ista connect. 
Aktualnie platforma ista Connect jest dostępna z poziomu 
przeglądarki internetowej. W najbliższej przyszłości plano-
wane jest także wdrożenie specjalnej aplikacji mobilnej. 

Aqua-Therm Warsaw po raz drugi w Polsce

Już po raz drugi odbędą się w Polsce targi Aqua-Therm 
Warsaw. Wydarzenie jest kontynuacją światowych spo-
tkań profesjonalistów branży HVAC, instalacji sanitarnych 
i basenów, które zadebiutowały w Polsce ubiegłej jesie-
ni. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 16 do 
18 listopada 2016 r. w Warszawskim Centrum Expo XXi.
Międzynarodowe Targi systemów Grzewczych, Wen-
tylacji, Klimatyzacji, systemów Wodnych, sanitarnych  
i Basenów Aqua-Therm Warsaw zadebiutowały w Polsce 
w 2015. Wydarzenie, odbywające się równolegle z Mię-
dzynarodowymi Targami Budowlanymi i Wnętrzarskimi 

Warsaw Build 2015 i zgro-
madziły 100 wystawców 
z 11 państw, takich jak 
Włochy, Turcja, Chiny, Li-
twa, Polska czy ukraina, 
oferujących najnowsze 
produkty, m.in. wodomierze, sauny, systemy irygacyj-
ne, części hydrauliczne; piece grzewcze, kotły czy boj-
lery, a także komponenty do klimatyzacji i wentylacji.
Więcej informacji na temat tegorocznej edycji: 
www.aquatherm-warsaw.com

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6132/SOL
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6136/PARUS
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6122/VIRTUS
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6134/AURORA
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6138/LIBER
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6142/PAX
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6140/SOMNUS
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6144/CERERA
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6144/CERERA
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  Osuszanie basenów – 
najważniejszy element dla 
zapewnienia odpowiedniego 
komfortu

W wentylacji obiektów basenowych, zarówno tych naj-
mniejszych, jak baseny przydomowe czy jacuzzi, jak 

również tych większych, znajdujących się w szkołach 
czy halach sportowych, najważniejsze jest zapewnie-
nie odpowiedniej temperatury powietrza oraz jego wil-
gotności. Zbyt mała temperatura powietrza sprawia, 
iż użytkownicy basenu będą czuli dyskomfort po wyj-
ściu z wody, z kolei zbyt duża wilgotność negatywnie 
wpływa zarówno na samopoczucie, jak i na żywot-

Firma Ventia wprowadziła do swojej 
oferty szerokiej gamy rozwiązania 

wentylacji basenowe duńskiej firmy 
Dantherm. Jest to jeden z czołowych, 

międzynarodowych producentów 
tego typu urządzeń obecny na rynku 

od ponad 50 lat. Długoletnie 
doświadczenie oraz bogaty 

typoszereg dostępnych urządzeń 
sprawia, iż Dantherm jest liderem 

tego typu rozwiązań. 
Wyróżnikiem produktów 
są doskonałe parametry 

techniczne, przy 
jednoczesnym niskim 

zużyciu energii. 

Wentylacja basenowa 
DANTHERM 

W ofercie firmy VENTIA

PaweŁ BociaN

Basenowe osuszacze powietrza: ścienne, 
do montażu w sąsiadującym pomieszczeniu 
oraz kanałowe

ność elementów dodatkowych stosowanych w oto-
czeniu basenu – mebli, barierek, ale także samej kon-
strukcji budynku (np. elementy konstrukcyjne dachu).
Osuszanie powietrza jest z pozoru procesem oczywi-
stym i łatwym. Wystarczy przecież wykorzystać zwy-
kłą chłodnicę, ochłodzić powietrze do punktu rosy,  
a następnie odprowadzić wykroploną wilgoć. Oznacza 
to jednak znaczące wychłodzenie pomieszczenia ba-
senu, co jest wyjątkowo niekorzystnym zjawiskiem. Po 
pierwsze zwiększają się nakłady energetyczne koniecz-
ne na podgrzanie powietrza dostarczanego do hali ba-
senowej, po drugie użytkownikom jest po prostu zimno. 
W celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych i pod-
wyższenia jakości powietrza dantherm proponu-
je nowoczesne układy pomp ciepła (również rewer-
syjnych) zintegrowanych z osuszaczami i centralami 
basenowymi. szeroki wybór oferty sprawia, że ła-
two jest znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane 
do konkretnej inwestycji.

Kompaktowe osuszacze basenowe CDP

dla najmniejszych obiektów najprostsze rozwiąza-
nie wydaje się najkorzystniejsze. dedykowane do 
basenów przydomowych oraz mniejszych obiektów 
osuszacze ścienne i kanałowe CdP, ze zintegrowaną 
pompą ciepła w kilku wielkościach, zapewniają ide-
alne parametry powietrza. dzięki zastosowaniu roz-
wiązania na bazie pompy ciepła, powietrze przepły-
wające przez urządzenie jest najpierw osuszane na 
skraplaczu, a następnie podgrzane do komfortowej 
temperatury na parowaczu i tak przygotowane tra-
fia bezpośrednio do pomieszczenia basenu. dzięki 
temu wykluczone zostają efekty nadmiernej wilgo-
ci w basenie – okna nie są zaparowane, nie niszcze-
ją elementy znajdujące się w basenie. 
Na dobór odpowiedniego modelu wpływ mają przede 
wszystkim:
- temperatura wody w basenie,
- założona temperatura otoczenia,
- przewidywana wilgotność powietrza w hali basenowej.

wersja do montażu na ścianie CdP 35/45/65

wersja do montażu w pomieszczeniu 
sąsiadującym CdP 35T/45T/65T

osuszacz kanałowy CdP 75/125/165

http://www.instalreporter.pl
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nalnym przepływie powietrza do 32 000 m3/h), które 
dobierane są pod indywidualne wymagania klienta.
 
Urządzenia przystosowane  
do warunków agresywnych

Wszystkie powyższe rozwiązania wyposażone są 
w zintegrowaną automatykę. inwestor nie musi za-
stanawiać się, czy urządzenie powinno pracować  
w danej chwili, czy akurat osuszanie nie jest wskaza-
ne – centrala czy osuszacz uruchamiane są w spo-
sób automatyczny. dodatkowo centrale danX mogą 
pracować zgodnie z harmonogramem czasowym, co 
znacząco ogranicza koszty eksploatacyjne na przy-
kład, kiedy basen jest zamknięty.
Ważnym aspektem jest również odporność na koro-

zję. standardowe centrale wentylacyjne nie są przy-
stosowane do agresywnego środowiska, jakie tworzy 
obecność chloru w wodzie basenowej. dodatkowo 
ilość wilgoci, która musi zostać odebrana jest zbyt 
duża, aby typowa centrala wentylacyjna w odpo-
wiedni sposób się jej pozbyła. Centrale basenowe 
dantherm dzięki zastosowaniu powłoki lakierniczej 
o podwyższonej odporności na korozję (klasa C4), 
zastosowaniu wymienników epoksydowanych czy 
przepustnic powietrza o odpowiedniej klasie (iP66) 
gwarantują niezawodną pracę przez długie lata  

Obliczeń ilości wygenerowanej wilgoci dokonuje się  
w oparciu o normę Vdi 2089, która zakłada, iż wilgotność 
bezwzględna w pomieszczeniu basenu nie powinna prze-
kraczać 14,3 g/kg suchego powietrza. W tym celu do dys-
pozycji mamy szereg urządzeń – osuszacze ścienne, do 
montażu w pomieszczeniu sąsiadującym, oraz kanałowe.
W przypadku osuszaczy kanałowych urządzenie moż-
na wyposażyć w szereg dodatkowych funkcji. Przede 
wszystkim w centralę można zabudować dodatko-
wy skraplacz chłodzony wodą. Celem urządzenia jest 
odebranie nadmiaru energii (o ile taki występuje)  
z pompy ciepła i przekazanie nadwyżki na cele pod-
grzewu wody basenowej czy c.w.u. drugą opcją do-
datkową jest podłączenie kanału powietrza świeże-
go – w okresie zimowym wykorzystać można świeże 
powietrze, aby wspomóc proces osuszania.

Kompaktowe i modułowe centrale 
basenowe

W większych obiektach można zastosować na-
wiewno-wywiewną centralę basenową. urządze-

nie znacząco różni się od osuszaczy ściennych. 
Przede wszystkim wyposażone jest w krzyżowy 
lub podwójny krzyżowy wymiennik odzysku ciepła. 
Jest to pierwszy element mający na celu osuszenie 
powietrza. dodatkowo w centralach zamontowa-
no szereg przepustnic powietrza, umożliwiających 
pracę zarówno wyłącznie na powietrzu obiego-
wym, jak również wykorzystanie powietrza świe-
żego na cele osuszania i wentylacji hali basenowej 
(w zakresie 0-100%). W przypadku, jeśli osuszanie 
na wymienniku krzyżowym jest niewystarczające 
(wynikać to powinno z obliczeń) centrale można 
wyposażyć w zintegrowaną pompę ciepła (stan-
dardową bądź rewersyjną). 
Podobnie jak w osuszaczach kanałowych nadmiar 
energii ze sprężarki może być odprowadzony przez 
skraplacz chłodzony wodą na cele podgrzewania 
wody w basenie lub c.w.u. W ofertcie central base-
nowych do dyspozycji jest dwa rodzaje urządzeń – 
urządzenia kompaktowe danX 2 i 3 (o nominalnym 
przepływie powietrza do 3000 m3/h) oraz moduło-
we centrale danX (wielkości od 2/4 do 16/32 o nomi-

W małych obiektach basenowych dobór urządzeń można uprościć do określenia powierzchni lustra wody

Przedstawiciel marki dantherm  
na terenie Polski 
 
Ventia sp. z o.o.
ul. działkowa 121A, 02-234 Warszawa,  
tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl
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Kompaktowa centrala basenowa danX 2 Modułowa centrala wentylacyjna danX XWPs

Pobierz katalog Dantherm
Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://www.ventia.pl/pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/katalogi/Katalog_Dantherm.pdf
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pione za pośrednictwem Autoryzowanych Firm Part-
nerskich. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży 
dostępna jest na stronie www.viessmann.pl

Warunki objęcia urządzenia Programem 
Wydłużonej Gwarancji oraz procedura:
•	zleć	uruchomienie	urządzenia	osobie	posiadającej	
odpowiednie, ważne uprawnienia,
•	zarejestruj	się	w	Strefie	Klienta	na	stronie	
(www.viessmann-serwis.pl/ViKlient/), 
•	zgłoś	chęć	przystąpienia	do	Programu	przed	upły-

nięciem 12 miesięcy od daty uruchomienia (przed 
wykonaniem pierwszego przeglądu),
•	wybierz	sposób	dokonania	płatności	 (płatność	
jednorazowa lub z rozbiciem na 3 transze), wydru-
kuj umowę,
•	prześlij	podpisaną	umowę	(2	egzemplarze)	do	Cen-
trum Obsługi serwisowej, na adres: ul. Gen. Ziętka 
126, 41-400 Mysłowice,
•	dokonaj	płatności	zgodnie	z	umową,
•	po	dokonaniu	płatności	otrzymasz	podpisaną	umo-
wę przez Viessmann sp. z o.o.,
•	wykonuj	terminowo	przeglądy	urządzenia	(zgod-
nie z dedykowaną listą); stałe ceny określone przez 
Viessmann,
•	w	przypadku	płatności	w	transzach	terminowo	do-
konuj kolejnych płatności,
•	konieczność	interwencji	serwisowych	zgłaszaj	do	
Centrum Obsługi serwisowej w Mysłowicach.

Zgłoszenia serwisowe:
tel. 801 0801 24
serwis@viessmann.pl  

  Program Wydłużonej Gwarancji pozwala na ko-
rzystanie z zalet posiadania gwarancji przez okres  
5 lat od uruchomienia urządzenia. Oferta dotyczy 
urządzeń zakupionych przez Firmy Partnerskie od 
1 stycznia 2015 r. i obejmuje koszty części zamien-

nych oraz usług świadczonych dla Klienta, włą-
czając koszty dojazdu. Opłata nie obej-

muje kosztów przeglądów oraz części 
eksploatacyjnych.
Wydłużoną Gwarancją objęte są 
urządzenia firmy Viessmann zaku-

Program Wydłużonej Gwarancji zapewnia ochronę urządzenia po wygaśnięciu okresu gwarancji Firmy 
Partnerskiej. Program oferowany i obsługiwany jest przez Viessmann Sp. z o.o. Działa od czerwca 2015 
roku. Jest to usługa odpłatna i zapewnia bezpieczeństwo urządzeń przez okres dłuższy niż standardowy 
okres gwarancji. Firma Viessmann zapewnia obsługę serwisową i 24-godzinną pomoc techniczną. 
Usługa dostępna jest dla wybranych produktów, zgodnie z załączonym poniżej wykazem.

urządzenia objęte programem

– Vitodens 100- W 6,5 - 35 kW 
– Vitodens 100- E 7,9 - 26 kW
– Vitodens 111- W 6,5 - 35 kW
– Vitodens 200-W 3,2 do 150 kW
– Vitodens 222-W 3,2 - 35 kW
– Vitodens 222-F 3,2 - 26 kW
– Vitodens 242-F 3,2 - 26 kW
– Vitodens 300-W 1,9 - 35 kW
– Vitodens 333-F 1,9 - 26 kW
– Vitodens 343-F 1,9 - 19 kW
– Vitocrossal 300 Cu3A 2,6 - 60 kW
– Vitocal 200-G 
– Vitocal 300-G do 46 kW
– Vitocal 222-G/242-G
– Vitocal 333-G/333-G NC/343-G
– Vitocal 200-s
– Vitocal 222-s/242-s

Program Wydłużonej Gwarancji 
– Twoje bezpieczeństwo!

Firma Viessmann wprowadza do swojej oferty Program 
Wydłużonej Gwarancji, który pozwala na korzystanie z zalet 

posiadania gwarancji przez okres 5 lat od uruchomienia 

urządzenia. Oferta dotyczy urządzeń zakupionych przez Firmy 

Partnerskie od dnia 01.01.2015r. i obejmuje koszty części 

zamiennych oraz usług świadczonych dla Klienta, włączając 

koszty dojazdu. Opłata nie obejmuje kosztów przeglądów 

oraz części eksploatacyjnych (szybkozużywalnych).

Program Wydłużonej Gwarancji zapewnia ochronę urządzenia 

po wygaśnięciu okresu gwarancji Firmy Partnerskiej. Program 

oferowany i obsługiwany jest przez Viessmann Sp. z o.o.

Wydłużoną Gwarancją objęte są urządzenia firmy Viessmann 

zakupione za pośrednictwem Autoryzowanych Firm 

Partnerskich. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży 

dostępna jest na stronie www.viessmann.pl

Całodobowa Infolinia Serwisowa tel. 801 0801 24

ŻONUŁ EJDY  GWW AM RA AR NG CO JR IP

do 5 lat

Zachęć klienta do przedłużenia 
gwarancji z Viessmann 

5 lat bezpieczeństwa dla urządzeń

http://www.instalreporter.pl
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kim agresywnych soli przez jej wstępne uzdatnie-
nie. Z taką wodą mamy zazwyczaj do czynienia  
w sieciach ciepłowniczych lub w systemach tech-
nologicznych. Jednakże w instalacjach grzewczych 
zgodnych z normą PN-EN 12828 o temperaturze 
nieprzekraczającej 105°C, a więc przede wszystkim  
w wewnętrznych instalacjach centralnego ogrzewa-
nia w budynkach mieszkalnych, biurowcach czy cen-
trach handlowych, problem, z jakością wody grzew-
czej w znaczącym stopniu wpływa na tzw. korozyjne 
właściwości wody, powodując postępujące straty 
ekonomiczne i techniczne rurociągów oraz poszcze-
gólnych urządzeń pracujących w instalacji. 
Woda o dużej wartości twardości ogólnej, tj. zawar-
tości związków wapnia, magnezu i soli, wpływa na 
osadzanie się wytrąconych drobin oraz cząsteczek 
zanieczyszczeń na elementach instalacji oraz we-
wnętrznej powierzchni rurociągu. Cząsteczki te mogą 
być zarówno typu magnetycznego – powstałe wsku-
tek niszczenia materiału na powierzchni metalu, lub 
niemagnetycznego (np. piasek). Zanieczyszczenia,  
o których mowa to najczęściej jednak szlam magne-
tyczny powstający zarówno podczas aktywnej pra-
cy systemu, jak również podczas procesów elektro-

litycznych i chemicznych, jakie zachodzą w wodzie. 
Cząstki znajdujące się w medium mogą powodo-
wać erozję warstwy ochronnej rurociągów i w kon-
sekwencji ich korozję. dodatkowo korozję wywołuje 
też powietrze, czy mikropęcherzyki powietrza znaj-
dujące się w wodzie. W najgorszym przypadku cząst-
ki mogą zablokować wrażliwe podzespoły instalacji 
i doprowadzić do awarii systemu. Zmiany tempera-
tury, czy spadki ciśnienia w instalacji, prowadzą do-
datkowo do wyodrębniania się w wodzie grzewczej 
pęcherzyków powierza. im większa zawartość po-
wietrza w wodzie, tym intensywniej przebiega reak-
cja korozji wewnętrznej instalacji. W tym celu waż-
nym jest nie tylko stosowanie odpowietrzników, aby 
odgazować instalację, ale również systemów do sta-
bilizacji ciśnienia. 

Wpływ powietrza na korozję – mechanizm 
utleniania 
Zawarte w wodzie pęcherzyki powietrza wpływa-
ją negatywnie na kondycję instalacji. reakcje che-
miczne, zachodzące w połączeniu tlenku powietrza 
oraz związków ferromagnetycznych znajdujących się  
w wodzie, prowadzą do powstanie tzw. szlamu kotło-

  Tym samym niezbędne jest zagwarantowa-
nie odpowiednich parametrów fizykochemicznych 
wody grzewczej. Polskie przepisy, dotyczące jakości 
wody pitnej określają dość precyzyjnie skład wody 
nadającej się do spożycia, jej mętność, zapach, ilość 
jonów soli, wapnia czy magnezu. duża zawartość 
składników mineralnych w instalacjach ogrzewczych,  
w których woda jest podgrzewana do wyższych tem-
peratur powoduje wytrącanie się poszczególnych 
związków mineralnych, prowadząc do wzrostu agre-

sywności oraz korozyjności wodnej. Tym samym nie-
zbędne jest zapewnienie odpowiednich środków za-
radczych zarówno w fazie projektowej, jak również 
dalszej eksploatacji systemów. 

Malutkie cząsteczki zagrożeniem 
dla systemu grzewczego

W systemach pracujących w wysokiej temperatu-
rze woda grzewcza pozbawiona jest przede wszyst-

Równomierne i wydajne zaopatrzenie w ciepło bądź chłód, dużych obiektów takich, 
jak hotele, szpitale czy szkoły, jest często skomplikowanym procesem. Zwłaszcza 
w przypadku dużych, rozbudowanych systemów grzewczych ważna jest długa 
żywotność i niezawodne funkcjonowanie. Najważniejszą rolę odgrywa przy tym, 
jakość przetłaczanego w systemie medium. 

Szlam kotłowy przyczyną wielu awarii
Jak powstaje i jak go usuwać?

Bartosz tywoNek

Przykłady zanieczyszczeń
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Biorąc pod uwagę, iż większość urządzeń pracują-
cych w instalacjach grzewczych pochodzi od pro-
ducentów zza granicy warto zapoznać się z wpro-
wadzonymi niedawno „Wytycznymi projektowania, 
wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła”, 
opracowanymi przez POrT PC. Opracowane na ba-
zie niemieckiej izby inżynierów normy Vdi2035 i prze-
tłumaczone na język polski wytyczne w Częsci.4 oraz 
Części.5 opisują przyczyny oraz sposoby zapobiega-

nia szkodom w instalacjach grzewczych, w których 
nośnikiem jest ciepła woda. 
Zaprojektowanie oraz eksploatacja instalacji ogrzew-
czych zgodnie z nowymi w Polsce wytycznymi po-
zwoli dodatkowo spełnić wymagania zapisane w do-
kumentacjach techniczno-rozruchowych większości 
urządzeń sprowadzanych do Polski zza granicy. Jak 
również wprowadzić nowy standard jakości w bran-
ży instalacyjnej.  

wego, oraz korozji rurociągów i komponentów instalacji. 
Efekt szlamu kotłowego wpływa na całą instalację, 
powodując miejscowe zatory, obniżenie natężenia 
przepływu medium oraz wzrost oporów rurociągów. 
duża zawartość drobnych czą-
stek zanieczyszczeń powoduje 
również zapychanie i blokowa-
nie poszczególnych urządzeń 
pracujących w instalacji. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż więk- 
szość instalacji obsługiwana 
jest przez pompy mokrobieżne (bezdławnicowe),  
w których to przepływające medium smaruje łoży-
ska oraz elementy wirujące wewnątrz pompy, poja-

wienie się szlamu kotłowego jest główną przyczyną 
kłopotów z pracą tych urządzeń przepływowych. 
Bezpieczna instalacja wody grzewczej, w tym rów-
nież ciepłej wody użytkowej to system, w którym: 
•		 powietrze	w	jakimkolwiek	stanie	(wolne,	mikropę-
cherzyki, rozpuszczone) jest usunięte z przetłaczane-
go medium;
•		 woda	jest	odpowiednio	uzdatniona	i	pozbawiona	
związków mineralnych oraz agresywnych soli;
•		 zanieczyszczenia	powstające	podczas	eksploata-
cji instalacji są na bieżąco usuwane z systemu. 
Pierwsze dwa punkty możemy spełnić poprzez zasto-
sowanie stacji uzdatniania wody oraz stacji stabilizacji 
ciśnienia. Ostatni punkt jest najcięższy do spełnienia. 
stosowanie filtrów drobnositowych czy klasycznych 
odmulaczy z wkładką magnetyczną staję się coraz 
powszechniejszym rozwiązaniem, a co najważniej-

sze coraz rzadziej spotykamy 
się z instalacjami, w których 
brakuje tego typu elementów. 
Niestety nie gwarantują one 
100% bezpieczeństwa pracy  
i wyłapywania zanieczysz-
czeń pojawiających się w in-

stalacji podczas jej eksploatacji. Wiąże się to ze sto-
sunkową niską sprawności odmulania instalacji oraz 
problematyką stałego oczyszczania filtrów. 

Odmulacze – świetne rozwiązanie dla zanieczyszczonej wody

dość innowacyjnym rozwiązaniem zaczerpniętym 
z instalacji niemieckich i francuskich są cyklonowe 
odmulacze magnetyczne o wysokiej sprawności, wy-
posażone w system automatycznego zrzutu wytrą-
conego osadu. Gwarantuje to ciągłą i co najważniej-
sze bezobsługową eliminację cząstek zanieczyszczeń  
w instalacji. Tego typu rozwiązania w związku z wy-
soką ceną inwestycyjną są jeszcze rzadko stosowa-
ne w polskich instalacjach. Jednakże analizując prze-
bieg awarii spowodowanych przez zanieczyszczenia 
oddziaływujące na poszczególne komponenty insta-
lacji tj. pompy obiegowe, wymienniki, centrale kli-
matyzacyjne, szczególnie w dużych komercyjnych 
instalacjach tego typu rozwiązania, zapewnią bez-
pieczeństwo oraz komfort pracy instalacji. 

2 + Fe3O4 = Hematyt (6Fe2O3) „rdza” 

O2 + Fe = MAGNETYT (Fe3O4) „Czarny szlam” 

Aż 75% awarii pomp 
obiegowych związana jest 
z zblokowaniem wirnika 
pompy lub zatarć łożysk.

Wilo-siClean Comfort

Wilo-siClean
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Potencjał i trendy zainteresowania 
urządzeniami grzewczymi w latach
2008-2015

do najpopularniejszych segmentów branży G-i nale-
żą kotły oraz grzejniki. Zainteresowanie kotłami ob-
niżyło się w widoczny sposób od 2008 roku (rys. 1). 
są to już na tyle „standardowe” urządzenia, że po-
trzeby informacyjne w ich zakresie są relatywnie 
niskie. Potrzeby informacyjne dla pomp ciepła są 
dosyć stabilne, chociaż w 2015 roku nieznacznie 
spadły w stosunku do roku 2014. Obniżyło się wy-
raźnie zainteresowanie kolektorami słonecznymi,  
a wzrosło skokowo fotowoltaiką na co zapew-
ne wpływ miało preferowanie jej w programie do-
finasowania (Prosument), jak również duża licz-
ba przekazów medialnych związanych z ustawą  
o OZE i rozbudzeniem nadziei na wprowadzenie ta-
ryf gwarantowanych ze sprzedaży energii elektrycz-
nej. Wysokie zainteresowanie grzejnikami wynika 
z tego, że jest to przykład nielicznego w branży G-i 
produktu, który „sprzedaje się w internecie”, gdyż 
zapytania mają charakter głównie poszukiwania 

 Internet w szeroko pojętej branży grzewczo-in-
stalacyjnej (w skrócie G-i) zajmuje czołową pozy-
cję pod względem dostarczania informacji zarów-
no fachowcom, jak i klientom. im trudniejsza jest 
decyzja zakupowa, przed jaką staje klient, im wię-
cej ma potrzeb informacyjnych, tym więcej znajdu-
je się powodów do szukania informacji o produk-
tach, systemach, kosztach inwestycji i użytkowania 

oraz zasięgania opinii innych na popularnych fo-
rach internetowych czy też za pomocą mediów 
społecznościowych. internet stanowi także cenne 
źródło informacji związanych z zainteresowaniem 
poszczególnymi produktami, czy systemami. Po-
zwala on śledzić wieloletnie trendy zainteresowa-
nia i prognozować rozwój rynku, a przynajmniej 
poziom zainteresowania poszczególnymi produk-
tami czy systemami. 
Przełożenie uzyskanych statystyk na sprzedaż nie za-
wsze będzie następowało wprost, gdyż dochodzi tu 
szereg innych czynników, jak chociażby fakt czy dany 
produkt należy do nowych technologii (np. fotowol-
taika) i wzbudza jedynie zwiększoną ciekawość, czy 
też jest to tradycyjny produkt, który cechuje się już 
wyraźną sezonowością zainteresowania w określo-
nych porach roku (np. kotły, grzejniki).

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji o produktach i usługach 
również w branży grzewczo-instalacyjnej (w skrócie G-I). Raport „Internet  
w branży grzewczo-instalacyjnej” publikowany był już wcześniej dla lat 2012-
2014 na zlecenie SPIUG. Bieżący raport nawiązuje do danych ze wspomnianych 
raportów, gdzie część danych skorygowano w oparciu o aktualne wskaźniki 
dostępne w narzędziach wyszukiwarki Google. Do analizy posłużyły dane 
uzyskane z takich narzędzi, jak Google Adwords i Google Trends, które  
poddano odpowiedniej analizie.

Branża grzewczo-instalacyjna  
w Internecie w 2015 roku

Raport

ireNeusz Jeleń

internet w Polsce –  
kilka aktualnych faktów

•		Blisko	76%	gospodarstw	domowych	posiada	do-
stęp do internetu [1].
•		Najczęściej	wykonywane	czynności	poza	korzysta-
niem z serwisów społecznościowych to m.in. szuka-
nie produktów/marek, które chce się kupić oraz po-
równywanie cen produktów i usług [2].
•		Źródłem	poszukiwania	informacji	o	produktach	
są w pierwszej kolejności: strony sklepów inter-
netowych, wyszukiwarka (Google), porównywar-
ki cen [2].
•		Efekt	ROPO	(research	online,	purchase	offline),	czy-
li poszukiwanie informacji online przed zakupem  
w tradycyjnym sklepie, deklaruje w przypadku pro-
duktów „technicznych” 40-50% osób [2].
•		Informacje	na	temat	ograniczenia	zużycia	energii	
w domu najczęściej szukano w internecie (62% os.), 
a dopiero później w innych mediach (21%), u profe-
sjonalistów (17%), w poradnikach (6%) [3]

20
08

 20
08

 

20
08

 

20
08

 

20
09

 

20
09

 

20
09

 

20
09

 

20
10

 

20
10

 

20
10

 20
10

 

20
11

 

20
11

 

20
11

 

20
11

 

20
12

 

20
12

 

20
12

 

20
12

 

20
12

 

20
13

 

20
13

 

20
13

 

20
13

 

20
13

 

20
14

 

20
14

 

20
14

 

20
14

 

20
14

 

20
15

 

20
15

 

20
15

 

20
15

 

20
15

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

GRZEJNIKI KOTŁY POMPY CIEPŁA KOLEKTORY
SŁONECZNE

FOTOWOLTAIKA

-7% 

-3% 

-6% 

-16% 
+90% 

Rys.1 

1   Analiza zainteresowania na rynku polskim segmentami produktów z branży grzewczej w latach 2008-2015
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dostawcy lub sklepu. dodatkowo duże zaintereso-
wanie grzejnikami świadczy o nadal wysokich po-
trzebach modernizacyjnych.

Sezonowość zainteresowania 
urządzeniami z branży G-I

sezonowość zainteresowania produktami branży 
G-i widać głównie w przypadku produktów „trady-
cyjnych” (kotły, grzejniki), dla których często de-
cyzja o zakupie następuje w krótkim czasie po po-
szukiwaniu informacji (rys. 2). Takie produkty, jak 
pompy ciepła, czy rekuperacja, należące często 
do droższego segmentu i planowane do zastoso-
wania w budowanym w przyszłości domu, nie wy-
kazują wyraźnej sezonowości zainteresowania. Po-
dobnie jest w przypadku „nowych technologii”, do 
której można zaliczyć w naszym kraju fotowoltaikę.  
Zwiększone wyraźnie potrzeby informacyjne wyni-
kają w jej przypadku także z rozbudzonych nadziei 
na uzyskanie atrakcyjnego wsparcia finansowego 
(taryfy gwarantowane).
Wykres na rys. 2 wskazuje jednocześnie różnice  
w poziomach zainteresowania poszczególnymi seg-
mentami produktów. Wyraźne zmiany zainteresowa-
nia w poszczególnych latach i miesiącach, prezentują 

już wykresy stworzone pojedynczo dla segmentów 
produktów (rys. 3) – dla rynku polskiego i w celach 
porównawczych także dla rynku niemieckiego. Zain-
teresowanie kotłami i grzejnikami jest bardzo wy-
raźnie powiązane z przebiegiem sezonu grzewcze-
go – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.
Zainteresowanie kolektorami słonecznymi zarów-
no w Polsce, jak i w Niemczech, uległo zmniejszeniu 
w latach 2011-2015. Poziom zainteresowania osiąga 
swoje maksimum w ii kwartale roku (szczyt w mar-
cu/kwietniu). Zainteresowanie fotowoltaiką ma cał-
kowicie inny przebieg w Polsce niż w Niemczech.  
W przypadku Polski nastąpił skokowy wzrost zain-
teresowania fotowoltaiką w roku 2012 i w ostatnim 
roku 2015. dla porównania w Niemczech zaintere-
sowanie tym produktem obniżało się systematycz-
nie od 2011 roku.
Zainteresowanie pompami ciepła i wentylacją z re-
kuperacją było w Polsce w ostatnich 5 latach ustabi-
lizowane. Widoczny jest nieznaczny stały wzrost za-
interesowania rekuperacją w latach 2011-2015. Brak 
jest wyraźnie widocznej sezonowości zainteresowa-
nia dla obydwu produktów ze względu zapewne na 
fakt, że decyzja o zakupie stosunkowo drogiego pro-
duktu jest mocno rozciągnięta w czasie i często zwią-
zana z długim procesem budowy domu.

2011                         2012                           2013                            2014                         2015 

GRZEJNIKI 

FOTOWOLTAIKA 
POMPY CIEPŁA 
KOLEKTORY SŁONECZNE 

KOTŁY 

Rys.2 

2   Trendy miesięczne zainteresowania segmentami produktów na rynku polskim w latach 2011-2015
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2011                         2012                           2013                            2014                         2015 2011        2012         2013       2014        2015 
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2011                         2012                           2013                            2014                         2015 2011        2012         2013       2014        2015 
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3   Trendy zainteresowania w latach 2011-2015 na rynku polskim i niemieckim
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w wersji niskotemperaturowej przed wycofaniem  
z rynku przez wchodzącą w życie we wrześniu 2015 
dyrektywą (o efektywności energetycznej). W przy-
padku kotłów węglowych (rys. 6) największy wzrost 
zainteresowania dotyczył kotłów z podajnikiem, 
ale także kotłów zasypowych. Nieznacznie wzro-
sło zainteresowanie kotłami stricte na ekogroszek, 
a zmniejszyło kotłami „uniwersalnymi’ i „miałowy-
mi”. Wzrost zainteresowania był także zauważalny  
w przypadku kotłów na drewno do spalania pelletów.  
Widoczne jest coraz większe precyzowanie zaintere-
sowania – procent ogólnych zapytań z roku na rok 
się obniża (z 38,7 na 31,1%). 

Analiza zainteresowania klientów 
– jaka pompa ciepła?

Pompy ciepła cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem i jednocześnie coraz więcej pada konkret-

istotną informację przynosi także analiza wzrostu 
zainteresowania w ostatnich 2 latach informacja-
mi w poszczególnych segmentach produktów (tab. 
powyżej). W danych uwzględniono 4 rodzaje pro-
duktów, dla pozostałych skala lub wzrost zaintere-
sowania były niewystarczające do wykazania ta-
kiej informacji. W przypadku kotłów, największy 
wzrost zainteresowania dotyczył kotłów gazowych  
kondensacyjnych oraz kotłów na pellet. Tylko je-
den wpis „kotły z podajnikiem” dotyczy de facto ko-
tłów węglowych. Charakterystyczne dla fotowoltaiki  
jako nowego produktu na rynku są zapytania o do-
finansowanie i ceny oraz o opinie (forum).
dla porównania na rynku niemieckim największe 
wzrosty zainteresowania w ostatnich 2 latach w seg-
mencie kotłów, dotyczyły m.in. kotłów gazowych 
(+95%), ale także kotłów olejowych (+85%) i dopie-

ro później kotłów na drewno (+40%). W segmencie 
pomp ciepła z kolei: pomp ciepła powietrze/powie-
trze (+100%) i powietrze/woda (+60%).

Analiza zainteresowania klientów 
– jaki kocioł?

W 2015 roku zainteresowanie kotłami gazowymi nie-
znacznie wzrosło w porównaniu do roku 2014 (rys. 4). 
Największy (procentowy) wzrost zainteresowania 
dotyczył kotłów olejowych, co mogło być skutkiem 
znacznego obniżenia cen oleju opałowego. Podob-
ne zachowanie klientów zauważono także na rynku 
niemieckim, gdzie kotły olejowe zajmowały wcze-
śniej tradycyjnie silną pozycję. Pozostałe kotły za-
notowały spadki zainteresowania – najwięcej: kotły 
do spalania zboża itp. (-30%).

Zainteresowanie kotłami gazowymi (rys. 5) do-
tyczy głównie kotłów kondensacyjnych (19,8%  
w 2015 r.) oraz term/piecyków łazienkowych (17,2%)  
i kotłów dwufunkcyjnych (20,2%). Zauważalnie 
wzrosło zainteresowanie kotłami 1- i 2-funkcyjny-
mi, co mogło być spowodowane chęcią ich zakupu 

KOTŁY GRZEJNIKI POMPY CIEPŁA FOTOWOLTAIKA
+110% kocioł/piec ma pellet
+100% kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
+90% kocioł kondensacyjny
+90% kotły na pellet
+70% piec gazowy
+60% kocioł/piec dwufunkcyjny
+50% kotły/piece z podajnikiem
+50% kocioł kondensacyjny cena
+50% kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny
+50% kocioł/piec gazowy dwufunkcyjny
+40% jaki kocioł kondensacyjny
+40% piec gazowy cena
+40% piec na pelet

+80% grzejnik łazienkowy drabinkowy
+70% grzejnik dekoracyjny
+60% grzejnik ozdobny
+60% grzejnik pionowy
+40% grzejnik drabinkowy
+40% grzejnik łazienkowy
+40% grzejnik elektryczny
+40% grzejniki cena
+40% grzejniki pokojowe

+150% gruntowa pompa ciepła
+70% pompa ciepła powietrze
+50% pompa ciepła cwu
+40% powietrzna pompa ciepła
+40% pompy ciepła cena
+40% pompy ciepła powietrze

>>+100% fotowoltaika opinie
>>+100% prosument
>>+100% prosument fotowoltaika
+100% panele pv
+100% fotowoltaika dofinansowanie
+90% fotowoltaika cena
+70% fotowoltaika dotacje
+40% fotowoltaika forum

Tabela   statystyka największych wzrostów zainteresowania informacjami w poszczególnych segmentach 
produktów, dla rynku polskiego w okresie ostatnich 2 lat (2013-2015) Rys.7 

OGÓLNIE; 44,6% 

OGÓLNIE; 39,9% 

KONDENSACYJNE; 19,2% 

KONDENSACYJNE; 19,8% 

TERMY; 17,5% 

TERMY; 17,2% 

2-FUNKCYJNE; 16,8% 

2-FUNKCYJNE; 20,2% 

1-FUNKCYJNE; 1,8% 

1-FUNKCYJNE; 2,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2015

5   struktura zainteresowania typami kotłów na gaz ziemny na rynku polskim w roku 2015 i 2014

Rys.8 

OGÓLNIE; 38,7% 

OGÓLNIE; 31,1% 

EKOGROSZEK; 33,3% 

EKOGROSZEK; 34,6% 

Z PODAJNIKIEM; 19,3% 

Z PODAJNIKIEM; 25,5% 

ZASYPOWY; 2,8% 

ZASYPOWY; 3,2% 

UNIWERSALNY; 2,7% 

UNIWERSALNY; 2,5% 

MIAŁ; 3,2% 

MIAŁ; 3,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2015

6   struktura zainteresowania typami kotłów węglowych na rynku polskim w roku 2015 i 2014

Rys.6 

GAZ; 40,5% 

GAZ; 42,0% 

OLEJ; 2,2% 

OLEJ; 2,5% 

WĘGIEL; 23,8% 

WĘGIEL; 23,7% 

DREWNO; 22,3% 

DREWNO; 21,6% 

ZBOŻE; 1,2% 

ZBOŻE; 0,9% 

ELEKTRYCZNE; 7,6% 

ELEKTRYCZNE; 7,2% 

INNE; 2,4% 

INNE; 2,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2015

4   struktura zainteresowania kotłami grzewczymi na rynku polskim w roku 2015 i 2014 (2015: 1235 
rodzajów zapytań)
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nych zapytań, co widać było już w roku 2014 (rys. 7)  
po segmencie pomp ciepła powietrznych oraz  
dla podgrzewania c.w.u. Nieznacznie także wzro-
sło zainteresowanie pompami ciepła gruntowymi.

Charakter zainteresowania według 
segmentów produktów

Analiza danych pozwala także na ocenę rodzaju za-
interesowania (rys. 8), tzn. czy poszukiwano infor-
macji o konkretnych produktach (np. „kocioł kon-
densacyjny”, „pompa ciepła gruntowa”, itd.), czy  
o dostawcy (np. „kotły wrocław”, „pompa ciepła aro-
therm”, itd.), o opiniach, cenach (np. „fotowoltaika 
cena”) bądź dotacjach. W przypadku kotłów i pomp 
ciepła udział informacji na temat konkretnych pro-
duktów był wysoki. Jednak dla pomp ciepła w 2015 
r. wyraźnie wzrósł udział zapytań o ceny (2015: 30%). 

Wyraźna różnica występuje dla grzejników, gdzie czę-
sto (2015: 42%) poszukuje się informacji o dostawcy 
(nazwa producenta lub szukanie lokalne np. „grzej-
niki łazienkowe poznań” itp.). dla fotowoltaiki jako 
„nowej technologii” występuje najwyższy udział za-
pytań o ceny i dotacje (dane dla roku 2015, brak da-
nych dla 2014).
W przypadku kotłów, grzejników i pomp ciepła 
można zauważyć znacznie większą znajomość ma-
rek, gdyż około 90% zapytań w ramach pytań o do-
stawcę, wskazuje na producenta/dostawcę (np. „kotły  
vaillant”, „piece termet”, „kotły buderus” „kotły  
viessmann”, „kotły pleszewskie” itp.). Z kolei dla  
kolektorów słonecznych i fotowoltaiki znajomość 
marek jest albo niższa, bo na poziomie ok. 30%, albo 
też poszukuje się świadomie lokalnych dostawców 
np. „pompy ciepła wrocław”, „kolektory słoneczne 
poznań” itp.

Statystyka zainteresowania standardami  
energetycznymi budynków

Znajomość pojęcia „dom pasywny” jest zdecy-
dowanie największa, nie jest znane szerzej pojęcie 
„dom niskoenergetyczny”, a co najwyżej „dom 
energooszczędny” (rys. 9). Najwyższe zaintereso-
wanie domem pasywnym miało miejsce w 03.2013, 
gdy w mediach informowano szeroko o uruchamia-
niu programu dopłat NFOŚiGW do budowy domów 

Rys.9 

OGÓLNIE; 61,0% 

OGÓLNIE; 58,4% 

POWIETRZE; 26,2% 

POWIETRZE; 27,5% 

GRUNTOWE; 4,4% 

GRUNTOWE; 5,3% 

WODA; 1,4% 

WODA; 1,5% 

GAZOWE; 1,1% 

GAZOWE; 1,0% 

do CWU; 5,9% 

do CWU; 6,3% 
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7   struktura zainteresowania typami pomp ciepła na rynku polskim w roku 2015 i 2014

3% 

4% 
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18% 

1,2% 

1,9% 
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76% 

2014
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16% 

30% 

16% 

10% 

6% 

8% 

60% 

48% 
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2014
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28% 

33% 

35% 

31% 

16% 

14% 

9% 

10% 

12% 

12% 

2014
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5% 

6% 

45% 

42% 

1,8% 

1,6% 

48% 

51% 

2014

2015

KOTŁY 

POMPY CIEPŁA 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

GRZEJNIKI 

49% 12% 13% 14% 13% 2015

FOTOWOLTAIKA 

Ceny            Dostawca           Opinie           Produkty           Dotacje 

Rys.10 

8   Charakter zapytań w segmentach produktów branży grzewczej w latach 2012-2014

sprzedaż produktów z branży 
G-i w internecie

Bezpośrednia sprzedaż urządzeń grzewczych w in-
ternecie ma śladowy charakter. dominujący w e-han- 
dlu serwis Allegro stanowi dla firm branży G-i for-
mę reklamy. Procent aukcji kończących się trans-
akcją jest najwyższy dla grzejników, gdzie wynosi 
nieco ponad 1%.

2011                         2012                           2013                            2014                         2015 

NF40 

NF15 

DOM PASYWNY 

DOM NISKOENERGETYCZNY 

DOM ENERGOOSZCZĘDNY 

Rys.11 

9   Zainteresowanie informacjami na temat standardów energetycznych budynków
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o wyższym standardzie energetycznym. Znane jest 
z kolei pojęcie standardu energetycznego budynku 
NF40, podczas gdy nie notuje się zauważalnej licz-
by zapytań o standard NF15.
raport za rok 2015 potwierdza m.in. wysokie zainte-
resowanie nowymi technologiami, ale także pokazuje 
jak znaczne mogą być różnice w poziomie zaintere-
sowania i sprzedaży (np. fotowoltaika, dom pasyw-
ny). Potwierdza to także wysoką i rosnącą rolę in-
ternetu jako kompleksowego źródła informacji dla 
fachowców i klientów branży G-i.

Literatura
[1] społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r., 
Gus, 2015
[2] E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce 
Polska, Gemius Polska, 2015
[3] Efektywność Energetyczna w Polsce – Przegląd 
2012, instytut Ekonomii Środowiska, 2013  

Wpływ aktywności firmy 
na pozyskiwanie klientów

działalność w internecie małej firmy insta-
lacyjnej, wpływa na pozyskiwanie klientów.  
Na podstawie badania opinii blisko 60 pod-
miotów można stwierdzić, że w firmach po-
siadających własną stronę, „klientów z inter-
netu” było blisko 3 razy więcej niż w firmach 
nieposiadających własnej strony.
Własną stronę internetową posiadało w 2013 
roku 55% firm instalacyjnych. ich widocz-
ność w internecie uwzględniając fakt, że 
około 90% osób przegląda jedynie pierw-
szą stronę wyników w Google, jest niewiel-
ka. Niecałe 9% małych firm ma szansę być 
odnalezionych przez klientów szukających 
lokalnie dostawcy.

  Umywalka niżej lub wyżej
Nowy stelaż firmy Viega gwarantuje absolutny komfort 
korzystania z umywalki osobom o różnym wzroście. 
umożliwia on niezwykle prostą regulację wysokości 
zawieszenia ceramiki. Wystarczy nacisnąć przycisk, 
a umywalka podniesie się samoczynnie do góry  
w zakresie od 70 do 90 cm. żeby ją opuścić, wystarczy 
oprzeć na niej ręce. Ponowne naciśnięcie przycisku 
blokuje natomiast umywalkę na aktualnej wysokości. 
Nowy stelaż Viega Eco Plus można łączyć z większo-
ścią popularnych na rynku modeli umywalek. Nie za-
wiera on żadnych elementów elektronicznych.

Miska ustępowa na optymalnej wysokości
dorosłym, a zwłaszcza osobom starszym, łatwiej 
jest wstawać z WC, jeśli miska jest zawieszona wyżej.  

dzieciom zdecydowanie wygodniej korzysta się na-
tomiast z toalety zainstalowanej niżej. idealne roz-
wiązanie tego problemu to stelaż Viega Eco Plus z re-
gulacją wysokości miski ustępowej. Położenie miski 
można w dowolnym momencie dostosować do indy-
widualnych potrzeb. również tutaj wystarczy nacisnąć 
przycisk, a toaleta podniesie się lub opuści w zakresie 
8 cm. Mechanizm oparty jest na sprężynie gazowej, 
bez żadnej elektroniki. stelaż można łączyć z popu-
larnymi miskami różnych producentów i wszystkimi 
płytkami uruchamiającymi z serii Visign firmy Viega. 

Ustawienia… kapieli
Na rynku dostępne są również przemyślane rozwiąza-
nia ułatwiające korzystanie z wanny.  Należą do nich 
na przykład sterowane elektronicznie armatury Multi-

plex Trio E. ich moduły obsługi umożliwiają ustawienie 
temperatury i poziomu napełnienia wanny według in-
dywidualnych preferencji. Wartości te można zapisać 
dla maksymalnie trzech osób i dzięki funkcji pamięci, 
aktywować je podczas kolejnych kąpieli. dopełnieniem 
są najnowsze zestawy odpływowo-przelewowe z se-
rii Multiplex. Lekkie naciśnięcie rozety powoduje pod-
niesienie funkcji przelewu o 5 cm w górę, co umożliwia 
napełnienie wanny większą ilością wody.  
Fot. Viega  

W domach wielopokoleniowych trudno 
jest zaspokoić potrzeby wszystkich 
użytkowników, zwłaszcza w przypadku 
łazienki. Młodsi i starsi, wysocy  
i niscy – każdy ma swoje preferencje 
i przyzwyczajenia. Każdemu byłoby 
wygodniej, gdyby umywalka i miska 
WC były zawieszone na optymalnej 
dla niego wysokości. Dlatego warto 
zwrócić uwagę na produkty z opcją 
indywidualnej regulacji przyciskiem  
i sterowane elektronicznie armatury. 

Regulacja wysokości umywalki  
i miski ustępowej… przyciskiem

Viega proponuje
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ności sezonowej zastosowanych w nim instalacji 
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Z dniem  
1 stycznia 2017 roku, dla budynków jednorodzinnych 
EP osiągać będzie maksymalnie 95 kWh/(m2rok).  

W 2021 roku granica wskaźnika EP przesunie się w kie-
runku jeszcze niższej wartości 70 kWh/(m2rok) (rys. 2). 
Zaostrzenie warunków technicznych od stycznia 2017 
roku, w praktyce spowoduje istotne zmiany na rynku 
techniki grzewczej i wentylacyjnej. Niedawne ana-

  Z racji stosunkowo krótkiego okresu, do wprowa-
dzenia nowych wymogów, warto skupić się na pod-
stawowych założeniach ujętych w WT2017. Budynek 
będzie mógł spełniać wymagania odnośnie energo-
oszczędności, gdy jednocześnie współczynnik prze-
nikania ciepła u wszystkich przegród budowlanych 
jest mniejszy od wartości granicznych uc(max) (rys. 1) 
oraz wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nie-
odnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, 
wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz oświetlenia, nie przekracza warto-
ści granicznej.
Wskaźnik EP jest mocno powiązany z ze wskaźnikami 
energii użytkowej (Eu) oraz końcowej (EK). Wskaźniki 
te obrazują energochłonność budynku oraz jego za-
potrzebowanie na energię, z uwzględnieniem spraw-

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (WT), która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku, znacząco zaostrzy 
wymagania odnośnie energooszczędności, szczególnie w przypadku nowych 
budynków jednorodzinnych, a tych co roku w Polsce buduje się ok. 80-90 tys. 
Zaostrzenia dotyczyć  będą budynków, których pozwolenie na budowę będzie 
złożone po 1 stycznia 2017 roku. Temat ten wzbudza wiele wątpliwości i spore 
zainteresowanie nie tylko w  branży budowlanej, ale również grzewczej. 

Jak zmienią się 
standardy instalacyjne 
już za parę miesięcy?

Nowe warunki WT 2017

 

 

 

19
23

WT 2014
WT 2017

Min. grubość izolacji poddasza w cm (l=0,04 W/m2K)

11

13

13

15

WT 2014

WT 2017

Min. grubość izolacji w cm ściany dwuwarstwowej ( l=0,04 W/m2K)

Pustak ceramiczny 24 (lambda=0,44) Pustak poryzowany 24 (lambda=0,25)

1   Przykładowe zwiększenie izolacji dla typowych przegród budowlanych zgodnie z WT 2017 
w odniesieniu do WT 2014 roku

2   Maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, 
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wg WT 2014, 2017 
i 2021 w budynku jednorodzinnym

3   Wartości EP dla kotła węglowego, gazowego z wentylacją grawitacyjną lub 
mechaniczną z odzyskiem ciepła w wybranym typowym projekcie budynku 
jednorodzinnego
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lizy rynku pomp ciepła w 2015 roku potwierdzają 
wzrost zainteresowania szczególnie pompami ciepła 
korzystającymi z ciepła zgromadzonego w powietrzu.  
Jak pokazują szczegółowe analizy przygotowane przez 
dr inż. Piotra Jadwiszczaka z Politechniki Wrocławskiej 
i z POrT PC, w typowym budynku jednorodzinnym 
dotychczasowo stosowane źródła ciepła nie będą  
w stanie spełnić ostrych wymagań stawianych w no-
wych WT 2017 (rys. 3). dodatkowo, jak wynika z ana-
lizy, konieczne może stać się stosowanie wyłącznie 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. restryk-
cyjne warunki zostaną spełnione przez inne rozwiąza-
nia, korzystające z odnawialnych źródeł energii.  

WT 2017 na konferencji POrT PC 
podczas targów iNsTALACJE 2016 

Które z dostępnych urządzeń grzewczych sprostają 
stawianym wymogom? Czy zastosowanie kotłów ga-
zowych pozwoli spełnić wymogi WT 2017? Czy koniecz-
ne stanie się stosowanie w nowych budynkach wen-
tylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Jaka będzie 
korzyść z zastosowania pomp ciepła gruntowych czy 
powietrznych w świetle nowych WT 2017? Jak zmieni 
się branża instalacyjna po wprowadzeniu nowych wy-
mogów WT 2017? Jak zmienią się typowe projekty bu-
dynków jednorodzinnych i kiedy to nastąpi?
Na te i  inne pytania postarają się odpowiedzieć specjali-
ści z Polskiej Organizacji rozwoju Technologii Pomp Cie-
pła (POrT PC). szczegółowa analiza wybranego budynku 
jednorodzinnego wraz z rozwiązaniami grzewczymi zosta-
nie przedstawiona na konferencji „instalatorze – bądź go-
towy na zmiany!” odbywającej się 26 kwietnia 2016 roku. 
Rejestracja na konferencję ruszyła w poniedziałek  
14 marca! Można jej dokonać za pośrednictwem strony 
internetowej http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/kon-
ferencja_port_pc/ 
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do czynnego  
udziału w Konferencji!

Zapowiada się dobry rok dla budownictwa mieszkaniowego

rok 2015 był rekordowy w branży deweloperskiej. 
sprzedano o ponad 20% więcej mieszkań niż rok wcze-
śniej i prawie o połowę więcej niż w przedkryzysowym 
2007 roku. Wiele wskazuje na to, że w 2016 ożywienie 
na rynku nieruchomości się utrzyma.  
W 2015 deweloperzy tylko na rynkach 6 polskich aglo-
meracji (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Po-
znań i Łódź) wprowadzili do sprzedaży blisko 52 ty-
siące mieszkań, z których nabywców znalazło aż 51,8 
tys. – podaje w raporcie firma reas. rekordowa oka-
zała się końcówka roku – od października do grudnia 
2015 sprzedano łącznie 14,4 tys. mieszkań. 
Wzrost sprzedaży, zwłaszcza pod koniec ubiegłego 
roku jest głównie zasługą sprzyjających parametrów 
makroekonomicznych – najniższych od lat stóp pro-
centowych, znacznego wzrostu wynagrodzeń oraz 
dużo lepszych danych o zatrudnieniu. Pomogły tak-
że zmiany w programie MdM zwiększające przywileje 

rodzin wielodzietnych oraz rozszerzające wsparcie na 
rynek wtórny. Wielu kupujących spieszyło się z decy-
zją o inwestycji na rynku pierwotnym, w obawie przed 
wyczerpaniem dopłat.
Prawdopodobnie w 2016 nie uda się pobić rekordu 
sprzedaży z 2015, jednak wiele wskazuje na to, że bę-
dzie to kolejny dobry rok na rynku mieszkań.
Jednocześnie 2016 będzie rokiem rozstrzygnięć na 
rynku nieruchomości. Branża wyczekuje na decyzje 
rządu w sprawie ustawy o ochronie praw nabywców, 
szczegółów Narodowego Programu Budowy Miesz-
kań, który ma zastąpić MdM oraz na to, jak będzie wy-
glądał portfel lokali na wynajem finansowanych przez 
BGK Nieruchomości. 
Mimo iż wartość wskaźnika koniunktury w budow-
nictwie jest cały czas ujemna, to od początku 2016 
roku Gus odnotowuje jej stopniowy wzrost – w lu-
tym o prawie 4 punkty procentowe. Oznacza to, że 

wśród firm budowlanych przybywa optymistów. Naj-
bliższe miesiące lepiej oceniają firmy duże, zatrudnia-
jące powyżej 250 osób. Mniejsze nadal borykają się z 
zaległościami w płatnościach za wykonywane robo-
ty czy usługi, wysokimi kosztami zatrudnienia (60%), 
obciążeniami na rzecz budżetu (40%) czy niejasnym 
prawem (31%). 
Pokonywanie barier w prowadzeniu bieżącej działal-
ności firm budowlanych, a także nowe inwestycje, per-
spektywy rozwoju w Polsce i na rynkach zagranicznych, 
zmiany legislacyjne, wsparcie finansowe dla rozwoju 
energooszczędnego budownictwa, w tym rozwiązań po-
zyskiwania energii z OZE to najistotniejsze zagadnienia, 
poruszane podczas spotkań branżowych Warsaw Build,  
odbywających się z udziałem przedstawicieli branży, 
deweloperów, producentów materiałów budowlanych 
oraz wykonawców.
www.warsawbuild.pl

Szósta edycja Akademii Danfoss

danfoss Poland zaprasza do udziału w 6. edycji Akademii dan-
foss – programu stypendialnego, którego celem jest wspiera-
nie rozwoju ambitnych studentów oraz przygotowanie ich do 
startu w życie zawodowe. W programie stypendialnym dan-
foss Poland mogą wziąć udział studenci uczelni z wojewódz-
twa mazowieckiego oraz pomorskiego, zarówno z kierunków 
technicznych, jak i humanistycznych. Każdego roku, trzech lau-
reatów Akademii danfoss otrzymuje stypendium w wysokości 
5000 zł, gwarantowane płatne praktyki w firmie oraz roczną 
opiekę mentorską eksperta danfoss.
Aby aplikować do programu, wystarczy wysłać CV wraz z listem 
motywacyjnym (w języku polskim i angielskim) na adres: rekru-

tacja@danfoss.pl do 8 kwietnia br. Następnie, po tym terminie 
odbędą się rozmowy rekrutacyjne ze studentami. Osoby, które 
zaprezentują się najlepiej, przejdą do kolejnego etapu, gdzie ich 
zadaniem będzie przedstawienie rozwiązania na zadane wcze-
śniej case study, dotyczące tematyki technicznej lub humani-
stycznej. W ostatnim etapie wybrani kandydaci zostaną popro-
szeni o przedstawienie siebie przy pomocy multimedialnego CV. 
szczegóły dotyczące Akademii danfoss można znaleźć na ofi-
cjalnej stronie programu www.danfoss.pl/akademia oraz fa-
cebook.com/danfossAkademia, w Biurach Karier Politechniki 
Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz uniwersytetu Gdańskiego.

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/konferencja_port_pc/
http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/konferencja_port_pc/
http://www.danfoss.pl/akademia
http://facebook.com/DanfossAkademia
http://facebook.com/DanfossAkademia
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POZIOMO:

1) współczynniki stosowane do przeliczenia mocy grzejnika. 7) z delegacji lub przeciwieństwo zasilania grzejnika.

10) smukłe warzywo. 11) nazwa grzejnika Purmo lub wyspa na Morzu Egejskim. 12) ... de Janeiro. 13) odgłos morza.

14) nacięcia na rurze pozwalające na połączenie rur i złączek lub w powiedzonku "jasny ..." 16) koniecznie trzeba ją

uwzględnić podczas układania pętli ogrzewania podłogowego. 19) szlam, osad. 20) jest nim np. woda w instalacji.

21) narząd powonienia. 23) pali się w świecy. 24) ogrodowy, ale też górna osłona na grzejniku. 25) jedna z warstw w

nowej, 5-warstowej rurze PexPenta. 27) doniosły czyn. 28) tętnica główna. 29) dryf statku. 31) kamień szlachetny.

32) instrument ludowy. 34) charakterystyka. 35) nie pion i nie poziom. 36) ... polietylen i wtedy ma np. pamięć kształtu.

PIONOWO:

2) do usuwania powietrza, na każdym grzejniku. 3) przed kinową widownią. 4) lewostronny dopływ Dunaju. 5) imię

Stuhra, aktora. 6) okres dziejowy. 7) np. szczelności przed oddaniem instalacji do użytku. 8) kres jedności partii.

9) Stanisław, aktor i satyryk. 15) cenny grzyb jadalny. 17) opłata pobierana na granicy. 18) podstawowy rodzaj grzejnika

w ofercie firmy Rettig Heating. 21) stolica Kenii. 22) magazyn. 25) styl życia danej społeczności. 26) miasto w

środkowych Niemczech, nad Soławą. 30) dodatek do potraw. 33) miasto nad Biełą, stolica Baszkirii.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Rettig Heating 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy latarkę, parasol i bluzę.
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 18 kwietnia 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 4/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

POZIOMO:  
1) współczynniki stosowane do przeliczenia mocy grzejnika.  7) z delegacji lub przeciwieństwo zasilania 
grzejnika.  10) smukłe warzywo.  11) nazwa grzejnika Purmo lub wyspa na Morzu Egejskim.  12) ... de Janeiro.  
13) odgłos morza.  14) nacięcia na rurze pozwalające na połączenie rur i złączek lub w powiedzonku „jasny ...”   
16) koniecznie trzeba ją uwzględnić podczas układania pętli ogrzewania podłogowego.  19) szlam, osad.   
20) jest nim np. woda w instalacji.  21) narząd powonienia.  23) pali się w świecy.  24) ogrodowy, ale też 
górna osłona na grzejniku.  25) jedna z warstw w nowej, 5-warstowej rurze PexPenta.  27) doniosły czyn.   
28) tętnica główna.  29) dryf statku.  31) kamień szlachetny.  32) instrument ludowy.  34) charakterystyka.  
35) nie pion i nie poziom.  36) ... polietylen i wtedy ma np. pamięć kształtu.  

PIONOWO:  
2) do usuwania powietrza, na każdym grzejniku.  3) przed kinową widownią.  4) lewostronny dopływ Dunaju.   
5) imię Stuhra, aktora.  6) okres dziejowy.  7) np. szczelności przed oddaniem instalacji do użytku.  8) kres jedności 
partii.  9) Stanisław, aktor i satyryk.  15) cenny grzyb jadalny.  17) opłata pobierana na granicy.  18) podstawowy 
rodzaj grzejnika w ofercie firmy Rettig Heating.  21) stolica Kenii.  22) magazyn.  25) styl życia danej społeczności.  
26) miasto w środkowych Niemczech, nad Soławą.  30) dodatek do potraw.  33) miasto nad Biełą, stolica Baszkirii.

bluza
latarka

parasol

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.com/pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy
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urządzenie BWT AQA trinity łączy w sobie funkcję zmiękczacza i odżelaziacza wody. Przeznaczone jest dla użytkow-
ników korzystających z indywidualnych ujęć wody, które zawierają żelazo oraz mangan. Wyposażone w unikalne zło-
że multifunkcyjne, które obniża zawartość żelaza, manganu i amoniaku oraz redukuje twardość i zawartość związków 
organicznych w wodzie. 
Zalety zmiękczania i odżelaziania wody:
- miękka woda to mniej wapnia, który może odkładać się w rurach i przyłączach instalacji wodnej;
- miękka woda ma dobroczynne działanie na skórę i włosy;
- mniej osadów wapiennych i brak rdzawych nalotów na ceramice i armaturze łazienkowej oraz kuchennej;
- większa ochrona antybakteryjna – złoża wapnia w rurach i osady na armaturze to idealne miejsce do rozwoju bakterii.
urządzenie jednokolumnowe, sterowane objętościowo z pierwszeństwem czasowym. Wyposażone w elektronicz-
ną głowicę sterującą z regulatorem twardości resztkowej oraz cyfrowym wyświetlaczem. Łatwa i wygodna obsługa, 
możliwość zapamiętania ustawień w przypadku przerwy w dostawie napięcia oraz zabezpieczenie antyprzelewowe. 
Złoże regenerowane roztworem solanki bez potrzeby korzystania z dodatkowych środków chemicznych. 

Bwt

Bwt aQa trinity – zmiękczanie i odżelazianie wody 

Gotowe do podłączenia urządzenie Minilift F przeznaczone jest do od-
prowadzania ścieków z jednej toalety w pomieszczeniach znajdujących 
się poniżej poziomu zalewania. Wyposażone jest w efektywny i nieza-
wodny mechanizm rozdrabniający sharkTwister ze stali nierdzewnej, 
który skutecznie rozdrabnia ścieki z domowych sanitariatów. Bezpo-
średnie przyłącze do WC umożliwia montaż urządzenia tuż za toaletą, 
dzięki czemu nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń na jego ustawie-
nie. dzięki dwóm dodatkowym przyłączom do pomporozdrabniacza 
można podłączyć również umywalkę, bidet, prysznic lub pisuar.
Minilift F jest skutecznym, efektywnym i korzystnym cenowo rozwiąza-
niem rozdrabniającym i przepompowującym ścieki z urządzeń sanitar-
nych w gospodarstwach domowych zgodnie z normą PN-EN 12050-3. 
Zakres średnic przewodu tłocznego 28-34 mm minimalizuje nakłady in-
westycyjne także przy późniejszej instalacji, np. w starych budynkach.
•	Niezawodny	mechanizm	rozdrabniający	SharkTwister.	Pompa	ze	stali	
nierdzewnej z wysokowydajnym i niezawodnym mechanizmem rozdrab-
niającym zapewniającym całkowite bezpieczeństwo eksploatacyjne.
•	Inteligentna	technologia	sterowania	z	funkcją	alarmu	akustycznego,	
zintegrowana w zbiorniku, gotowa do podłączenia bez elektryka  
– brak oddzielnej szafki sterowniczej.
•	Wydzielona	część	sucha	z	silnikiem	i	sterowaniem	umożliwia	czystą	 
i komfortową konserwację.
•	Łatwa	konserwacja	–	pompę	można	wyjąć	w	kilku	prostych	ruchach.

kessel

Bosch rozszerza program narzędzi 18 V o nową, kompaktową i wydajną akumulatorową piłę szablastą GsA 18 V-Li C Professional. Precyzyjna, akumu-
latorowa piła szablasta jest optymalnym narzędziem do wielu zastosowań dla elektryków, instalatorów i profesjonalistów zajmujących się wykończe-
niem wnętrz. dzięki poręcznej konstrukcji, niskiej wadze (2,5 kg) oraz wysokiej wydajności narzędzia 18 V, nowa piła łączy w sobie kompaktowe wy-
miary pił 10,8 V i zalety modeli o mocy 18 V.
Model GsA 18 V-Li C Professional wyposażono w silnik z systemem łagodnego rozruchu. Pozwala on płynnie 
rozpocząć pracę i ciąć z większą dokładnością przy równoczesnym zachowaniu kontroli. Funkcja umożli-
wia płynne prowadzenie narzędzia po przyłożeniu go do materiału – niezależnie od tego, czy jest to me-
tal, palety drewniane czy elementy suchej zabudowy. Niski poziom drgań umożliwia komfortową i bez-
pieczną pracę. Narzędzie można wygodnie prowadzić także jedną ręką, co jest szczególnie istotne 
przy bardziej czasochłonnych zadaniach. Narzędzie jest wyposażone w regulację prędko-
ści cięcia. Prędkość dochodząca do 3050 skoków na minutę zapewnia wyjątkowo 
szybkie tempo pracy. 
Wydajny silnik dC i znajdujący się w wyposażeniu standardowym akumulator 
5,0 Ah zapewnia modelowi GsA 18 V-Li C Professional szybkie tempo 
cięcia i długi czas pracy.

Bosch

akumulatorowa piła szablasta

Pomporozdrabniacz Minilift F

http://www.instalreporter.pl
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Firma Kratki.pl wprowadza do swojej oferty nową linię wkładów stalowych. Linia składa się  
z trzech modeli LuCY 12, 14 oraz 16, które różnią się od siebie między innymi zakresem mocy 
grzewczej i wymiarami. Model LuCY 12 wyposażono w palenisko rusztowe. Jego elementy,  
takie jak korpus oraz front urządzenia, wykonane zostały z wysokiej jakości stali, wycinanej la-
serowo, dedykowanej do pracy w wysokiej temperaturze. Model wyposażono w pojedynczą ze-
wnętrzną szybę dekoracyjną typu glass, która malowana metodą sitodruku powiększa optycz-
nie front wkładu. Wnętrza wszystkich wkładów z linii LuCY wyłożono specjalnym materiałem 
Acumotte, charakteryzującym się doskonałymi właściwościami akumulacyjnymi i izolacyjnymi, 
które podwyższają parametry spalania. stalowe wkłady powietrzne LuCY wyposażono w dwa 
deflektory, gwarantujące wydłużoną drogę spalin. regulacja dolotu powietrza do komory spala-
nia odbywa się przez wbudowaną przepustnicę, a wykonany z żeliwa dwuczęściowy wylot spalin 

można regulować i kiero-
wać zarówno do dołu, jak 
i do góry. Króciec dolotu
powietrza zewnętrznego umieszczono u dołu wkładów,  
z kolei regulator ciągu poniżej drzwiczek. użytkownicy 
urządzeń z pewnością docenią wyjmowany ruszt i popiel-
nik. Wszystkie modele wyposażono dodatkowo w system 
regulacji nóżek. Firma Kratki.pl udziela na nowe wkłady  
aż 5-letniej gwarancji.  Cena brutto: od 3100 zł.

kratki.Pl

 LUCY 12 LUCY 14 LUCY 16
Moc nominalna 12 kW 14 kW 16 kW
Średnica czopucha 200 mm
Sprawność cieplna 80% 81% 81%
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,1%
Emisja pyłków (pył)* -
Temperatura spalin 270oC 267oC 265oC
Maks. długość polan 350 mm 500 mm
Materiał stal kotłowa

Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste,
dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

Nowa seria wkładów powietrznych lucy 

W 2004 roku firma danfoss wprowadziła zawór równoważąco-regulacyjny nieza-
leżny od zmian ciśnienia AB-QM. do zaworu AB-QM dołączył napęd cyfrowy No-
voCon® s, który całkowicie zmienia sposób kontroli wodnej instalacji HVAC w bu-
downictwie komercyjnym. Od teraz wszystko staje się jeszcze prostsze i bardziej 
efektywne, począwszy od instalacji i uruchomienia, po optymalne zużycie energii 
i wygodne użytkowanie.
NovoCon® s ma 4 funkcje w jednym urządzeniu:
- napęd: zapewnia najlepszą w swojej klasie dokładność w zakresie regulacji i równo-
ważenia instalacji wodnych, np. dla klimakonwektorów, belek chłodzących i innych 
odbiorników;
- magistrala komunikacyjna: dzięki napędowi NovoCon® s możliwe jest podłączenie 
instalacji wodnej do automatyki budynku. Wszystkie ustawienia i sterowanie możliwe 
są za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej i wymagają jedynie minimalnej ilości 
punktów danych;
- wskaźnik przepływu: NovoCon® s działa jako wskaźnik przepływu dzięki wysokiej 
dokładności działania napędu oraz dzięki zaworowi AB-QM, który jest niezależny od 
zmian ciśnienia i ma liniową charakterystykę;
- rejestrator danych: NovoCon® s ułatwia gromadzenie i przechowywanie danych, któ-
re mogą być używane do porównywania wydajności budynku w czasie i określenia 
najlepszych praktyk w zakresie zużycia energii.
Napęd cyfrowy umożliwia podłączenie BMs za pośrednictwem magistrali, dzięki cze-
mu można pobrać informacje od każdego napędu. Podłączenie napędu poprawia za-
rządzanie budynkiem na dwa sposoby: aktywuje funkcje zdalnego sterowania takie, 
jak: uruchamianie, wskazywanie przepływu i przepłukiwanie. Nie tylko oszczędza cen-
ny czas na różnych etapach montażu i uruchamiania, lecz także eliminuje potrzebę 
angażowania obsługi technicznej do wykonywania standardowych czynności kontro-
lnych lub przeprowadzania uciążliwych poszukiwań trudnych do zlokalizowania uste-
rek w miejscach trudno dostępnych. umożliwia otrzymywanie informacji o stanie  
i alarmach w celu 
natychmiastowe-
go rozwiązywania 
problemów  
w systemie, a za-
pis danych poma-
ga kontrolować 
zużycie energii.

Danfoss

Napęd cyfrowy Danfoss Novocon® s

Kiedy decyzja odnośnie grzejnika już zapadnie, to w łatwy sposób można sprawdzić, jak dany model prezentuje się w określonym ko-
lorze. Wystarczy odwiedzić stronę Purmo w nowej odsłonie www.purmo.pl, wejść na podstronię „Pomaluj swój świat” i przetestować 
dostępne barwy. 
do wyboru jest ponad 200 wariantów z bogatej palety kolorów rAL. Na stronie internetowej Purmo dostępna jest także bezpłatna 
aplikacja na smartfony z systemami iOs lub Android – Purmo smart Box. dzięki niej w ekspresowym tempie można uzyskać szczegó-
łowe informacje na temat produktów marki, zlokalizować najbliższego dystrybutora, a także łatwo wykonać obliczenia niezbędne do 
odpowiedniego doboru grzejnika. Przede wszystkim jednak smart Box wyposażony został w funkcję wizualizacji grzejnika bezpośred-
nio na ścianie pomieszczenia.

rettiG heatiNG

„Pomaluj swój świat” z Purmo

http://www.instalreporter.pl


Spis reklamodawców
Giacomini str. 3, Grupa SBS str. 6, Nibe-Biawar str. 17,  
Oventrop str. 13, Pro-Vent str. 34, Stiebel Eltron str. 8,  
Vaillant str. 16, Viega str. 32, Vogel&Noot str. 1.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

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

Nowa linia zasobników Panasonic obejmuje standardowe jednostki ze sta-
li nierdzewnej lub emaliowane, a także modele wysokowydajne lub z dwie-
ma wężownicami, które mogą być wykorzystane we współpracy w energoosz-
czędnymi systemami Aquarea High Performance lub instalacją solarną.  
W sumie do oferty wprowadzono aż osiem różnych modeli o objętości od  
185 do 300 litrów, które można dopasować do niemal każdej instalacji. 
Każdy zasobnik Panasonic ma izolację zgodną z normą EN12897. Nowe jed-
nostki mają też dużą powierzchnię wymiany ciepła do 6,1 m², która przekła-
da się na wysoką efektywność i skraca czas potrzebny do podgrzania ciepłej 
wody użytkowej. Oprócz tego modele zostały wyposażone w czujnik tempe-
ratury, zawór 3-drożny oraz grzałkę wspomagającą o mocy do 3 kW. dodatko-
wo pracę zasobników zoptymalizowano dzięki dokładnemu zbadaniu rozwar-
stwienia wody.
Ofertę uzupełnia nowy 50-litrowy zbiornik buforowy umożliwiający zwiększe-

nie objętości wody w instalacji oraz gro-
madzenie jej zapasów. Zbiornik buforowy 
ma dwie wtyczki i białą obudowę pokry-
tą izolacją z poliuretanu. Został także wy-

posażony w automatyczny zawór 
odpowietrzający (AAV), który po-
zwala zoptymalizować pracę całego 
systemu grzewczego. dodatkowo 
zbiornik może być zamontowany na 
ścianie nawet w bardzo ograniczo-
nej przestrzeni, a jego instalacja jest 
szybka i bardzo prosta.
Zbiorniki emaliowane: od 5299 zł  
do 10 199 zł 
Zbiorniki ze stali nierdzewnej:  
6500 zł (200 l) i 7500 zł (300 l)
Zbiornik buforowy 50 l: 1039 zł 

Panasonic 

http://www.instalreporter.pl
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