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Sprawozdanie Danfoss za rok 2015

Pomimo trudnych warunków rynkowych dla niektórych 
segmentów firmy, Danfoss zdołał utrzymać dobre wyni-
ki finansowe. sprzedaż netto Grupy osiągnęła poziom 
5,1 mld euro, w porównaniu do 4,6 mld euro w 2014, co 
stanowi 11% wzrost. Wzrost wyrażony w walutach lo-
kalnych wyniósł 5%. EBIT uległ poprawie, osiągając po-
ziom 549 mln euro, co stanowi 4% wzrost. Zysk netto 
wyniósł rekordowe 348 mln euro i jest to wynik lepszy 
o 13% od zeszłorocznego.
Poszczególne segmenty, w których Grupa prowadzi dzia-
łalność, miały do czynienia z różnymi warunkami ryn-
kowymi. segmenty Chłodnictwa oraz Napędów Elek-
trycznych osiągnęły lepsze wyniki niż w zeszłym roku.  
Z drugiej strony, segment Danfoss Power solutions zma-
gał się z recesją na globalnym rynku mobilnych rozwią-

zań hydraulicznych, a segment Ogrzewnictwa ma za 
sobą pełen wyzwań rok, głównie z powodu spowolnie-
nia gospodarczego w Rosji. 
Jeśli chodzi o perspektywy lokalne, to zgodnie z oczeki-
waniami, w Rosji nadal panowała słaba koniunktura, zaś 
rynek chiński nie rozwijał się już tak szybko, jak wcześniej. 
Tymczasem kraje takie, jak Meksyk, Indie oraz Turcja od-
notowały silne wzrosty. Pozytywne trendy zaobserwowa-
no również na rynkach w Ameryce Północnej i Europie. 
W Europie Wschodniej najważniejszymi rynkami rozwo-
jowymi są Polska, Ukraina i Czechy. Wynika to z rosną-
cego zainteresowania i potrzebą wdrażania rozwiązań 
efektywnych energetycznie, zwłaszcza w sektorze bu-
dowlanym. Na koniec 2015 r. region Europy Wschodniej 
odnotował 15,3% wzrost, w tym Polska 11,4%.

Purmo Cleverfit – systemem 
instalacyjnym roku 2015

Profesjonalny system rurowy Cleverfit został nagrodzo-
ny przez czytelników magazynu „systemy Instalacyj-
ne”. W tegorocznej edycji plebiscytu w 9 kategoriach ry-
walizowało ponad 50 produktów. Nowoczesny system  
Purmo zwyciężył w kategorii „rury”. 
Purmo Cleverfit, zaprezentowany po raz pierwszy na tar-
gach IsH we frankfurcie w 2015 roku, doskonale spraw-
dza się w instalacjach ogrzewania i chłodzenia, a także 
w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej. Jego za-
letą jest również możliwość łatwego i szybkiego monta-
żu. O wysokiej skuteczności Purmo Cleverfit świadczą 
takie obiekty, jak Osiedle Belvedere w Olsztynie, gdzie 

położono aż 50 km instalacji. Na sys-
tem Purmo Cleverfit składają się wie-
lowarstwowe, elastyczne rury, złączki 
wykonane z mosiądzu lub tworzywa 
sztucznego PPsU oraz niezbędne do 
wykonania połączeń narzędzia (za-
ciskarki, kalibratory i nożyce do cię-
cia rur). Wszystkie elementy wyko-
nane są zgodnie z najwyższymi 
standardami, a system podlega 
10-letniej gwarancji oraz ubez-
pieczeniu do 1 000 000 euro.

Zapraszamy na nasze stoisko podczas targów INSTALACJE w Poznaniu

PAwILoN 5, SToISko 111 bateria umywalkowa 
stojąca Stillo

r e k l a m a

To już kolejny rok z rzędu kiedy firma 
HTs może poszczycić się mianem 
Gazeli Biznesu. firma udowadnia  
w ten sposób, że jest rzetelnym  
i wiarygodnym partnerem.

HTS Gazelą 
biznesu 2015

VTS – nowe oblicze marki

VTs GROUP – jest producentem zaawansowanych tech-
nicznie urządzeń dla branży HVAC, wykorzystującym in-
nowacyjne technologie w obszarze badań projektowych, 
produkcji i logistyki. strategia rozwoju grupy, oparta na 
budowie globalnej sieci biznesowej, wymogła zmianę 
identyfikacji wizualnej. 
Głównym celem zmiany jest uzyskanie zgodności wi-
zerunku marki firmy z jej dynamicznym, międzynaro-
dowym charakterem. Obecność na 5 kontynentach, 50 
rynkach wymaga zdefiniowania uniwersalnego prze-
kazu, który w czytelny i precyzyjny sposób dotrze do 

szerokiego grona odbiorców na całym świecie. Odświe-
żony logotyp VTs, który w dalszym ciągu nawiązuje do 
poprzedniej wersji znaku, uzyskał 
lżejszą i bardziej 
nowoczesną 
formę.

→

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl
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Czytelnicy magazynu „systemy in-
stalacyjne” po raz kolejny doce-
nili produkt firmy Harmann. Tym 
razem w kategorii Klimatyzacja 
i Wentylacja zwyciężył wentyla-
tor kanałowy ML PRO EC z nowo-
czesnym silnikiem komutowanym 
elektronicznie. Otrzymał on ty-
tuł „sYsTEM INsTALACYJNY 2015 
roku” zdobywając 420 głosów, tj. 
36% w tej kategorii.

ML PRO EC – systemem instalacyjnym 2015 roku

W 2016 roku Galmet zdążył już 
wprowadzić swoją nową filozofię, 
popartą m.in. nowym logotypem,  
a także zmienionym sposobem zna-
kowania produktów. Uruchomiony 
został fanpage „Galmet – lubimy 
rzeczy mądre” w serwisie facebo-
ok oraz kanał w serwisie YouTube.
W tym roku również znacznie roz-
szerzone zostały możliwości pro-
gramu partnerskiego dla instala-
torów „Zapunktuj z Galmetem”, 
którego poprzednia edycja pobiła 
rekord pod względem liczby uczest-
ników, przekazanych im nagród  
i zamontowanych urządzeń Galmet. 
Nowa edycja daje partnerom dużo 
więcej korzyści – kluczową zmianą, 
jest możliwość odbioru nie tylko na-
gród za zarejestrowane produkty, 
ale również gotówki za montaż nie-
mal wszystkich urządzeń z oferty.
Galmet otworzył także salon eks-
pozycyjny producenta, który w no-
woczesny sposób prezentuje wszystkie urządzenia i gru-
py produktowe.
Teraz przyszedł czas na nową stronę internetową, któ-
ra uruchomiona została na początku kwietnia. W pro-
sty i użyteczny sposób prezentuje pełną ofertę wszyst-
kich grup produktowych: pomp ciepła, kolektorów 
słonecznych, kotłów c.o. oraz zbiorników, a zwłasz-

cza oszczędnych hybrydowych systemów grzewczych.  
To strona, która w zdecydowany chce ukazać siłę  
i możliwości marki Galmet, wyrażone w słowach: je-
den producent – jeden serwis – jedna gwarancja – jed-
no Krajowe Centrum Doradztwa Techniki  
Grzewczej.
www.galmet.com.pl

Nowe logo i nowa strona Galmet

Oscary designu, czyli Red Dot Awards, po raz kolejny trafią do 
Villeroy & Boch. Marka świętuje w tym roku potrójnie. Najbar-
dziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie wzornictwa otrzy-
mają trzy kolekcje z działu Łazienka i Wellness. Czerwonymi 
kropkami zostaną oznaczone umywalki i szafki podumywal-
kowe Legato, brodziki subway Infinity z technologią ViPrint 
oraz wanny spa Just silence. 
Nagrody Red Dot Design Award to znak jakości i designu przyznawany przez Centrum Wzornictwa Nadrenii Pół-
nocnej Westfalii w Essen. W tym roku 41-osobowe jury, złożone z ekspertów, oceniło rekordową liczbę 5214 pro-
duktów z 57 krajów – spośród których wybrało te najbardziej designerskie. Oficjalna ceremonia rozdania nagród 
Red Dot Award: Product Design 2016 odbędzie się 4 lipca br. w Teatrze Aalto w Essen. Po oficjalnej gali zwycięskie 
projekty zostaną pokazane w Red Dot Design Museum, które rocznie odwiedza około 150 000 osób. 

Villeroy & Boch – trzy nagrody Red Dot  
dla kolekcji łazienkowych 

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl
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Rosenberg prezentuje nowy kalkulator wentylacyjny 
ONLINE. Kalkulator wentylacyjny jest elektronicznym 
odpowiednikiem suwaka wentylacyjnego – podsta-
wowego narzędzia pracy projektantów i instalatorów 
branży wentylacyjnej. Umożliwia dokonywanie szyb-
kich obliczeń wentylacyjnych: wymiarów kanału, prze-
kroju kanału, prędkości powietrza, strumienia obję-
tościowego, średnicy hydraulicznej, grubości blachy, 
masy kanału. 
Przejdź do kalkulatora

Elektronika SA: szkolenia Mitsubishi w Warszawie

Podczas szkoleń Mitsubishi Heavy Industries można 
zdobyć certyfikat autoryzacyjny MHI, a oprócz tego:
• nauczysz się pracy z modułem SL-Checker
• poznasz niezwykłe parametry pompy ciepła na 
czynnik roboczy CO2

• porównasz jednostki zewnętrzne VRF serii Large 
Connection, Water cooled, High Head

W ramach szkoleń firma oferuje: Certyfikat autory-
zacyjny MHI; materiały edukacyjne (katalogi technicz-

ne i dokumentacja urządzeń); lunch i serwis kawowy; 
praktyczny upominek.

Cykl szkoleń w Warszawie: 
21.04, 10.05, 19.05, 20.09 montaż i serwis klimatyzato-
rów Mitsubishi; 
28.04, 17.05, 7.06, 18.10 budowa i serwis 
instalacji VRf Mitsubishi

Więcej

Nowoczesne Laboratorium Wyrobów Budowlanych

Laboratorium Wyrobów Budowlanych w Oddziale 
Badań i Certyfikacji w Gdańsku zostało wyposażone  
w wysokiej klasy bezkontaktowy ekstensometr laserowy 
model 500L oraz w dwa ekstensometry dotykowe LVDT 
10 mm. Producentem jest Tinius-Olsen, firma wiodąca 
na rynku wyposażenia do badań wytrzymałościowych.
Ekstensometr laserowy przeznaczony jest do pomia-
ru wydłużenia materiałów średnio- i wysoko rozciągli-
wych, głównie z tworzyw sztucznych. Zastosowanie 
technologii laserowej zapewnia bardzo precyzyjny po-

miar odkształcenia próbek, a ponieważ pomiar prze-
prowadzany jest bezdotykowo, umożliwia to również 
badanie próbek bardzo wrażliwych, w tych wszystkich 
przypadkach, w których kontakt z próbką może powo-
dować jej zniszczenie.
Ekstensometry LVDT zapewniają precyzyjny pomiar  
w zakresie małych odkształceń. Wykorzystywane są  
w badaniach wyrobów do izolacji cieplnej (pomiary gru-
bości wyrobów do izolacji podłóg pływających, ściśliwo-
ści, rejestracja krzywych naprężenie – odkształcenie).

Rosenberg – kalkulator  
wentylacyjny ONLINE INSTALREPORTER ROZDAJE BILETy NA INSTALACJE 2016 

Każdy Prenumerator bezpłatnego e-czasopisma InstalReporter może otrzymać bezpłatnie 
elektroniczny bilet jednorazowego wstępu na targi INSTALACJE 2016 w Poznaniu  

(25-28 kwietnia 2016 r.). Zgłoszenia przyjmujemy do 22.04.2016.

Masz już prenumeratę InstalReportera?

Kliknij TUTAJ i napisz do nas, wpisując w temacie 
wiadomości BILET NA TARGI INSTALACJE 2016

Nie masz jeszcze bezpłatnej prenumeraty? 

Kliknij TUTAJ i zapisz się, zaznaczając „Tak”  
przy opcji BILET NA TARGI INSTALACJE 2016

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl
http://rosenberg.pl/pl/page/vent-calculator
http://www.elektronika-sa.com.pl/news.php?NID=252
mailto:instalreporter%40instalreporter.pl?subject=BILET%20NA%20TARGI%20INSTALACJE%202016
http://instalreporter.pl/prenumerata/
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W ogłoszonym rankingu prowadzonym przez Między-
narodowe forum Designu (International forum De-
sign – if) firma Hansgrohe sE awansowała do pierwszej 
dziesiątki firm z największym dorobkiem prestiżowych 
nagród za wzornictwo. Ranking obejmuje około 2000 
firm z całego świata. 
Będąc na 10. miejscu firma Hansgrohe wyprzedza tak 
znane marki jak Apple, Daimler czy Nike oraz utrzymu-
je pozycję lidera w branży sanitarnej. Do awansu przy-

czyniło się 8 nagród if dla produktów marki Axor oraz 
Hansgrohe. Międzynarodowe Jury oceniało 3400 pro-
duktów. W każdej kategorii wyłoniono 15 najlepszych. 
W kategorii Łazienka&Wellness nagrodzona została ko-
lekcja akcesoriów łazienkowych Axor Universal Acces-
sories stworzona we współpracy marki Axor z Antonio 
Citterio. W skład kolekcji wchodzą różnego typu uchwy-
ty i półki, których minimalistyczne wzornictwo pozwala 
na łączenie z elementami z innych kolekcji marki Axor.

firma Hansgrohe znajduje się w schiltach w schwarz-
waldzie. Przez ponad 115 lat swojej historii zdobyła 
miano lidera w zakresie innowacji, technologii i wzor-
nictwa w branży sanitarnej. Produkty Hansgrohe moż-
na znaleźć w tak prestiżowych miejscach, jak: statek  
Queen Mary II, Lotnisko Heathrow w Londynie/Termi-
nal 5, Burj Khalifa w Dubaju (najwyższy budynek na 
świecie) czy Masdar City Institute of science and Tech-
nology w Abu Dhabi.

Hansgrohe – awans do pierwszej dziesiątki iF Ranking 2016

Warunki dla rozwoju branży fotowoltaicznej w Polsce nie 
są sprzyjające. Zainstalowane w Polsce systemy PV mają 
moc ok. 100 MWp, co jest wielkością ok. 70 razy mniejszą niż 
moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych. szansą 
na rozwój fotowoltaiki była ustawa o OZE, wprowadzająca 
taryfy gwarantowane dla wytwórców energii z mikroinsta-
lacji do 10 kW oraz system aukcyjny dla większych instala-
cji. Taki system miał wejść w życie z dniem 1.01.2016, jed-
nak trzy dni przed tym terminem została przegłosowana 
nowelizacja, która przesunęła jego wejście w życie o pół 
roku. Obecnie toczą się prace nad kolejną nowelizacją usta-
wy, ustanawiającą nowy system wsparcia. Propozycje ME 
w tym zakresie budzą niepokój branży fotowoltaicznej. 
Obawa, że nowelizacja może zablokować rozwój fotowol-
taiki w Polsce, była motywem do powstania Porozumienia, 
będącego platformą wspólnego działania stowarzyszeń 

branżowych oraz kilkudziesięciu firm. spotkanie inicjują-
ce Porozumienie odbyło się 30 marca w Kielcach, wspólne 
stanowisko Porozumienia zostało podpisane 6 kwietnia br. 
Przewodniczącym Porozumienia jest dr stanisław M. Pie-
truszko, prezes PTf. Organizacje i firmy, będące sygnata-
riuszami Porozumienia, sformułowali trzy główne postula-
ty dotyczące systemu wsparcia w zakresie mikroinstalacji:
- pełny net metering 1:1 mierzony w kWh, rozumiany jako 
bilansowanie sumy energii czynnej i dystrybucji, rozlicza-
ny w cyklu rocznym, brak opłat dodatkowych za obsłu-
gę bilansowania oraz brak opodatkowania bilansowania;
- taryfy gwarantowane w wysokości odpowiadającej za-
pisom ustawy o OZE z dn. 20.02.2016 roku;
- zdefiniowanie prosumenta jako każdego odbiorcy ener-
gii elektrycznej posiadającego licznik, wytwarzającego 
energię w mikroinstalacji.

spotkanie w Ministerstwie Energii z Andrzejem Kaźmier-
skim, dyrektorem Departamentu OZE, pokazało, że istnie-
je płaszczyzna porozumienia między branżą PV a resortem. 
Definicja prosumenta proponowana przez Ministerstwo, 
rozszerzająca to pojęcie również na wytwórców energii  
w mikroinstalacji niebędących jej właścicielami, spełnia 
oczekiwania branży. Również zdefiniowanie przez resort in-
stalacji OZE jako obejmującej co najmniej jedno źródło jest 
korzystne, gdyż otwiera możliwość stosowania instalacji hy-
brydowych. Resort jest także zainteresowany sformułowa-
niem standardów w zakresie odbioru technicznego mikro-
instalacji, co jest w pełni zgodne ze zgłaszanymi od dawna 
postulatami Polskiego Towarzystwa fotowoltaicznego.
Duże rozbieżności istnieją w zakresie systemu wsparcia. 
Ministerstwo proponuje net metering 1:0,7 dla systemów 
o mocy do 7 kW, dla systemów od 7 do 14 kW jedynie 

1:0,5. W przypadku systemów, które otrzymały wsparcie 
dotacyjne, ten współczynnik wynosiłby zaledwie 1:0,35. 
Jest to co prawda net metering uproszczony, czyli taki, 
jaki postuluje branża. Problem stanowi jednak wysokość 
proponowanych współczynników. Przedstawiciele PTf 
podnieśli kwestię taryf gwarantowanych, wskazując ar-
gumenty za ich przywróceniem w kształcie zapisanym  
w ustawie o OZE z lutego 2015. Wskazali też na zalety in-
stalowania magazynów energii, przytaczając przykłady 
polskich firm, rozwijających takie rozwiązania. Podkreśla-
li, że fotowoltaika ma szansę stać się polską specjalno-
ścią. Istnieją polscy producenci wszystkich kluczowych 
komponentów instalacji PV. Potrzeba jednak wewnętrz-
nego rynku, aby firmy te mogły się  
rozwinąć.
Więcej

Branża fotowoltaiczna jednoczy siły w walce o przetrwanie

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl
http://www.renexpo-warsaw.com/uploads/media/Branza_Fotowoltaiczna_jednoczy_sily_w_walce_o_przetrwanie.pdf
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6 kwietnia, w siedzibie firmy Geberit odbyła się konfe-
rencja prasowa, na której podsumowano proces inte-
gracji firm Geberit i sanitec Koło oraz przedstawiono 
wyniki finansowe za 2015 rok. spotkanie było również 
okazją do zaprezentowania nowości produktowych  
w portfolio marek Geberit i KOŁO. 
Pierwszą część spotkania poprowadził prezes spółki  
Geberit w Polsce, Przemysław Powalacz, podsumowując 
wyniki finansowe Grupy Geberit. Potwierdził, że w 2015 
roku Grupa Geberit ugruntowała swoją pozycję wiodą-
cego dostawcy wyrobów sanitarnych w Europie. Jed-
nocześnie prezes podsumował proces integracji Grupy 
przedstawiając plany na dalszy, wspólny rozwój firmy. 
Działania integracyjne, które rozpoczęły się w drugim 

kwartale 2015 r., przebiegły zgodnie z planem. Do końca 
2015 roku zakończone zostały główne prace organiza-
cyjne. W szczególności osiągnięty został cel operacyjny 
polegający na wprowadzeniu działań sprzedażowych na 
wszystkich rynkach jako jednolita spółka. Od 1 stycznia 
2016 roku firma Geberit i firma Koło działają jako jedno-
lita, połączona organizacja sprzedażowa.
– Naszą misją jest tworzenie produktów poprawiających 
jakość życia ludzi, zarówno w przestrzeni publicznej jak  
i w strefie prywatnej. Dlatego, cały czas rozwijamy portfo-
lio naszych produktów, a połączenie firm pozwoliło nam 
zintegrować nasze działania i oferować klientom optymal-
ne rozwiązania z jednego źródła – Przemysław Powalacz. 
Następnie dyr. ds. produktów Adam Pilich przedstawił no-

wości produktowe w ofercie marek Geberit i KOŁO, m.in.: 
Geberit Preda i Geberit selva – nowoczesny system pi-
suarowy, odświeżona gama przycisków spłukujących,  
a także nowy Geberit Monolith – odświeżony zarówno 
z zewnątrz, poprzez dodatkowy kolor obudowy, a także 
w środku poprzez ulepszenie systemu. W portfolio mar-
ki KOŁO znalazły się takie nowości, jak: seria ceramiczna 
MODO, wanna sPLIT, nowe rozmiary kabiny prysznicowej 
ULTRA. spotkanie było również okazją do zaprezentowa-
nia procesu powstawania mebli łazienkowych, o którym 
opowiedział projektant Koło, dr Michał Roszkowski. Pro-
ces projektowania i źródła inspiracji pokazane zostały 
na przykładzie serii mebli KOŁO Twins, które na począt-
ku marca otrzymały prestiżową nagrodę Red Dot Award. 
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Nowości produktowe i podsumowanie integracji podczas konferencji Geberit 
Rozwiązanie kRzyżówki  

z numeRu 3/2016 instalRepoRteRa 
kRzyżówka z fiRmą Rettig Heating 

hasło: puRmosfeRa

nagrody otrzymują:  
Zbigniew Gawłowski – latarkę
Piotr Kuliczkowski – parasol

Paweł Białokoz – bluzę

W siedzibie Narodowego funduszu 6 kwietnia 2016 r. 
odbyło się szkolenie dla wnioskodawców Konkursu nr 
POIs/1.3.1./1/2015. 
szkolenie było skierowane do wnioskodawców Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi 
priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodar-
ki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycz-
nej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efek-
tywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej. 
Materiały ze szkolenia są dostępne na stronie interneto-
wej www.poiis.nfosigw.gov.pl

Materiały ze  
szkolenia POIiŚ

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl
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Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, MIB zapowiada 
likwidację użytkowania wieczystego. Proponowane zmiany 
mają dotyczyć osób, które posiadają lokale w budynkach 

wielorodzinnych. Z mocy prawa zostaną one uwłaszczo-
ne na gruncie, na którym stoi dom. Kwestia ewentualnych 
kosztów przekształcenia nie została jeszcze przesądzona. 

MIB zapowiada likwidację użytkowania wieczystego

Co dalej z „Prawem wodnym”?

Ministerstwo Środowiska intensywnie pracuje nad nową 
ustawą „Prawo wodne”. 28 kwietnia 2016 r. projekt nowe-
go ustawy stanie na Komitecie stałym Rady Ministrów, 
a 10 maja 2016 roku trafi pod obrady sejmu. Założenie 
jest, by już w pierwszym półroczu było ono uchwalone. 
skąd taki pośpiech i co niesie ze sobą Ustawa?
Pierwsze założenie to zmiana w podejściu komplekso-
wym do zarządzania gospodarką wodną Polski. Nowe 
„Prawo wodne” zakłada utworzenie jednoosobowej oso-
by prawnej o nazwie Państwowe Gospodarstwo Wod-
ne „Polskie Wody”. W jej skład weszły by: Krajowy Za-
rząd Gospodarki Wodnej (KZGW), Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej (RZGW), Zarządy Zlewni (ZZ) i Za-
rządy Melioracji i Urządzeń Wodnych(ZMiUW). Jedna 
struktura pozwoli na sprawne i przejrzyste podejmo-
wanie decyzji, spójność planów oraz podejmowanych 
czynności utrzymaniowych urządzeń wodnych. W opinii 
prawodawcy, pozwoli to na usunięcie sztucznych gra-
nic pomiędzy tym, co należy do RZGW, a co do ZMiUW. 
Ustawa będzie wdrażała założenia dyrektywy unijnej  
w zakresie zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Wpro-
wadzone zostaną opłaty za pobór wody i utraconą re-

tencję. Opłata będzie składała się z dwóch składników. 
Części stałej tzw. za dostępność, czyli jaką ilość wody 
maksymalnie zamierza podmiot pobierać oraz części 
zmiennej odpowiednio ustalonej do faktycznego pobo-
ru wody. Dla przykładu opłatą zostaną objęte gospodar-
stwa rolne wykorzystujące wodę do nawadniania pól.
Ustawa zakłada przeniesienie nowych kompetencji 
do Zarządów Zlewni. To one obejmą  kluczowe role 
w administrowaniu wodami. Ich liczba będzie musia-
ła wzrosnąć w stosunku do obecnej. Zarządy Zlewni 
będą odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń i zgło-
szeń wodnoprawnych.  Zachowana będzie dwuinstan-
cyjność w zakresie odwoławczym od wydanych decyzji. 
Odpowiednio dla decyzji wydanych przez Zarząd Zlew-
ni będzie to RZGW, dla RZGW będzie to KZGW. Dla PGW 
„Wody Polskie” decyzje administracyjne będzie wyda-
wał minister środowiska.
Według branży kluczową zmianą będzie przeniesienie  
i rozstrzyganie zagadnień gospodarki wodnej z Regio-
nalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska do PGW „Wody 
Polskie”. Wszystkie aspekty środowiskowe w zakresie 
gospodarki wodnej nie będą już podlegały RDOŚ.

W dniach 13-14 kwietnia we Wro-
cławiu odbyły się Międzynaro-
dowe Targi Energii ze Źródeł 
Odnawialnych i Efektywności 
Energetycznej InEnerg®. Wyda-
rzenie te zgromadziło w przecią-
gu dwóch dni wielu zwiedzają-
cych, ściśle związanych z branżą 
OZE i efektywnością energetycz-
ną, a także osób prywatnych, 
zainteresowanych budownic-
twem energooszczędnym oraz 
pozyskiwaniem energii ze źró-
deł odnawialnych w gospodarstwie domowym i rolnym. 
Targi obfitowały w wiele branżowych wydarzeń, jak m.in. 
spotkania kooperacyjne, fora, czy konferencje, które cie-
szyły się dużym powodzeniem wśród samorządowców, 
inwestorów, instalatorów, architektów, a także rolników 
i potencjalnych prosumentów.
Na ekspozycjach targowych swoje produkty zaprezen-
towało ponad 40 wystawców – polskich oraz  zagranicz-
nych. Na stoiskach dominowały ogniwa fotowoltaiczne 
oraz pompy ciepła. Wśród prezentowanych rozwiązań 
można było również dostrzec kamery termowizyjne, 
znajdujące zastosowanie przy ocieplaniu budynków.  
Pierwszego dnia targów odbyła się II edycja seminarium: 
„Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”, podczas 
którego uczestnicy pozyskali wartościową wiedzę na te-
mat opłacalności takiej inwestycji. Wielu uczestników 
ściągnęły również Warsztaty: Praktyczne aspekty pro-
jektowania i instalowania systemów fotowoltaicznych, 

prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców  
z Centrum szkoleniowego Polskiego Towarzystwa fo-
towoltaiki. Dodatkowo tego dnia Goście InEnerg® mo-
gli także wziąć udział w bezpłatnych wydarzeniach ta-
kich, jak: ,,VII Dolnośląskie forum Energii Odnawialnej” 
poświęcone edukacji proekologicznej oraz ,,XV forum 
Energia w Gminie”, które zgromadziło liczną grupę przed-
stawicieli władz lokalnych, a w tym burmistrzów, wój-
tów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, 
zamówień publicznych i inwestycji.  
Z kolei drugiego dnia targów odbyła się konferencja 
,,Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE”  
oraz wydarzenie dedykowane polskiemu rolnictwu –  
II Dzień Rolnictwa „Rolnik z energia. OZE przyszłością pol-
skiego rolnictwa”, gdzie zostały przedstawione szerokie 
możliwości płynące z energii od-
nawialnej dla rolników.
www.inenerg.com

Druga edycja targów InEnerg® już za nami

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl
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Relacja z obrad III Forum DCSP w Poznaniu

W dniach 1-3 marca 2016 roku w hotelu Twardowski  
w Poznaniu, odbyło się III forum Diagnostów Ciepłow-
niczych sieci Preizolowanych. Było to już trzecie spo-
tkanie profesjonalistów, na co dzień zajmujących się 
diagnostyką uszkodzeń ciepłowniczych sieci preizolo-
wanych. Wzięło w nim udział prawie 120 uczestników 
reprezentujących 29 przedsiębiorstw ciepłowniczych 
z całego kraju, 6 firm wykonawstwa robót preizolowa-
nych i serwisu technicznego oraz 8 dostawców techno-
logii i sprzętu pomiarowego, w tym 3 producentów sys-
temów preizolowanych.

Pierwszego dnia organizatorzy forum przed-
stawili uczestnikom konferencji informację  
o rozmowach prowadzonych z Izbą Gospo-
darczą Ciepłownictwo Polskie w sprawie włą-
czenia wyników konsultacji prowadzonych  
w ramach forum DCsP do szerszego programu 
wypracowania Rekomendacji Krajowych przy-
gotowywanych przez Komisję Techniczną IGCP. 
Rozwiązanie takie daje możliwość stworze-
nia bardziej sformalizowanego systemu norm  
i wytycznych dla branży, których stosowanie  
w praktyce odbywałoby się pod nadzorem Izby 
i obligowałoby jej członków (większość liczą-
cych się podmiotów z branży ciepłowniczej) 
do ich wdrożenia. 
W ramach panelu dyskusyjnego firma DORA-
TERM wprowadziła uczestników konferencji  
w temat: „Technika rewitalizacji systemów alar-
mowych sieci preizolowanych nieposiadają-
cych schematów powykonawczych lub posia-

dających dokumentację niekompletną”.
Ostatnim punktem programu była pierwsza część Pa-
nelu serwisantów Ciepłowniczych sieci Preizolowanych, 
który wprowadzał uczestników konferencji w „Proble-
matykę napraw rurociągów preizolowanych, jako konty-
nuacji skutecznej lokalizacji miejsca wystąpienia awarii 
z uwzględnieniem kontroli odcinków sieci znajdujących 
się w pobliżu”.
Panel Technologii drugiego dnia zainicjował przedstawi-
ciel firmy Mittel, który zaprezentował innowacyjne tech-
nologie budowy nowych ciepłociągów preizolowanych 

oraz opomiarowania i systemów monitorowania sieci. 
Prelegent z firmy TEsTERON przedstawił nowości z za-
kresu dostępnego na rynku sprzętu pomiarowego do 
lokalizacji awarii w systemach alarmowych. Następnie, 
firma Vexve zaprezentowała zaawansowaną technolo-
gię zaworów Naval, a firma DAsL – ofertę monitorowa-
nia stanów awaryjnych w systemach detekcji rurocią-
gów preizolowanych.
W dalszej części kontynuowano panel DCsP, tym razem 
skupiając się na zagadnieniach „idei zdalnych form nad-
zoru”. Uczestnicy konferencji mieli unikalną możliwość 
porównania w czasie rzeczywistym działania dwóch 
różnych systemów zawansowanego centralnego nad-
zoru nad systemem alarmowym sieci preizolowanych. 
firma Mittel zaprezentowała „on line” działanie swoje-
go systemu na sieci fortum w jednym z miast w szwecji,  
a firma Control z Krapkowic również „on line” pokazała, 
jak działa ich system w jednym z dużych miast polskich. 
Po przerwie obiadowej, uczestnicy konferencji wzię-
li udział w dyskusji w ramach 2. i 3. części Panelu ser-
wisantów, który obejmował problematykę napraw ru-
rociągów preizolowanych w powiązaniu z metodologią 
diagnostyki uszkodzeń sieci. 
Trzecie spotkanie w Poznaniu potwierdza, że jest to re-
prezentatywne w skali kraju forum wymiany doświadczeń 
fachowców z różnych ośrodków w kraju, prezentacji naj-
nowszych rozwiązań technologicznych i sprzętu pomia-
rowego. Jest to miejsce, gdzie wypracowywane są wspól-
ne zalecenia i opinie dotyczące różnorodnych zagadnień 
branżowych, które już niedługo w formie drukowanej tra-
fią do większości ośrodków ciepłowniczych w kraju.

JUNKERS: PRzEDStaWiciEl haNDloWy
KliMoSz: przedstawiciel handlowy
EURotERM: przedstawiciel handlowy
FlUoR: projektant
DaiKiN: inżynier działu technicznego
KaN: doradca handlowy
oNNiNEN: handlowiec
REhaU: projektant
acV: doradca techniczny
NiBE-BiaWaR: przedstawiciel handlowy
PhU MachElSKi: pracownik techniczny-serwisant
RESPol: przedstawiciel handlowy
SaNit PolSKa: kierownik robót sanitarnych
PV instalator Polska: dyrektor działu projektowego
iMPEl: kosztorysant
Mc2 Projekty: asystent projektanta
iNtERPRzEM: inżynier
MPEc Kraków: inżynier
aStalDi: kierownik robót sanitarnych
SKaNSKa: specjalista ds. oferowania
alNoR: doradca techniczno-handlowy
MERcoR: specjalista ds. ofertowania
VtS: product manager
ciEcholEWSKi WENtylacJE: inżynier sprzedaży
liNDaB: asystent wsparcia projektowego
iGlotEch: specjalista ds. marketingu
liNDaB: specjalista ds. techniczno-handlowych
ilF: projektant
EcS: kosztorysant
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spółka joint venture Danfoss saginomiya dołączyła do 
klubu Gazel Biznesu 2015, grona najdynamiczniej rozwi-
jających się firm w województwie mazowieckim.
– Wyróżnienie przyznane Danfoss Saginomiya odzwier-
ciedla dobrą reputację oraz wiarygodność przedsiębior-
stwa. to dla nas zaszczyt znaleźć się w rankingu dyna-
micznie rozwijających się przedsiębiorstw, w szczególności 
gdy zapewnienie stabilnego wzrostu jest wyzwaniem  
w obecnych, nadal niepewnych warunkach ryn-
kowych – mówi Piotr sochacki, dyrektor gene-
ralny Danfoss saginomiya.
Danfoss saginomiya zajmuje się produkcją mi-
niaturowych wyłączników ciśnieniowych, de-
dykowanych do aplikacji chłodniczych i kli-
matyzacyjnych jako elementy sterujące oraz 
bezpieczeństwa. Zakład znajduje się w Gro-
dzisku Mazowieckim.
Gazele Biznesu to ranking najbardziej dynamicz-

nych małych i średnich firm, które z roku na roku rosną 
w siłę i stale odnotowują wzrost sprzedaży, niezależ-
nie od koniunktury gospodarczej. O miejscu na liście 
decyduje procentowy przyrost obrotów osiągniętych  
w ciągu trzech lat. W każdej edycji badane są wyniki fir-
my, takie jak przychody ze sprzedaży i zrównoważone  
z nimi, zysk brutto i netto, kapitał własny, liczba zatrud-
nionych pracowników. 
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6 kwietnia hurtownia klimatyzacji DABROwent została 
lokalnym dystrybutorem koreańskiej marki. 
Klimatyzatory Hyundai wracają na polski rynek w nowej 
odsłonie. Marka rozpoznawana głównie jako producent 
aut, jest również znana ze swoich produktów RTV/AGD. 
spółką córką koncernu zajmującą się elektroniką jest 
Hyundai Electronics, która powstała już w 1983 roku.

Hurtownia DABROwent, ma pełną ofertę koreańskiego 
producenta. Poczynając od klimatyzatorów sPLIT, po-
przez modele MULTI-sPLIT, a kończąc na jednostkach 
kanałowych, kasetonowych, czy przypodłogowych. Cie-
kawostką jest między innymi model Titanium posiada-
jący filtry z witaminą C oraz jonami srebra.
W związku z premierą asortymentu Hyundai w DABRO-

went, hurtownia przygotowała dla klientów specjalną 
promocję. Przy jednorazowym zakupie klimatyza-
torów za minimum 5000 zł netto, firma dodaje lo-
dówkę z napojami energetycznymi. 
Więcej o promocji 

DABROwent dystrybutorem marki Hyundai

Oscary designu, czyli Red Dot Awards, po raz kolejny tra-
fią do Villeroy & Boch. Marka świętuje w tym roku po-
trójnie. Najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie 

wzornictwa otrzymają trzy kolekcje z działu Ła-
zienka i Wellness. Czerwonymi kropkami zosta-
ną oznaczone umywalki i szafki podumywalko-
we Legato, brodziki subway Infinity z technologią 
ViPrint oraz wanny spa Just silence. 
Nagrody Red Dot Design Award to znak jakości 
i designu przyznawany przez Centrum Wzornic-
twa Nadrenii Północnej Westfalii w Essen. W tym 
roku 41-osobowe jury, złożone z ekspertów, oce-
niło rekordową liczbę 5214 produktów z 57 kra-
jów – spośród których wybrało te najbardziej de-
signerskie. Oficjalna ceremonia rozdania nagród 
Red Dot Award: Product Design 2016 odbędzie 

się 4 lipca br. w Teatrze Aalto w Essen. Po oficjalnej gali 
zwycięskie projekty zostaną pokazane w Red Dot Design 
Museum, które rocznie odwiedza około 150 000 osób. 

Kalkulator opłacalności instalacji fotowoltaicznej 
– nowe narzędzie od Hewalex 

Danfoss Gazelą Biznesu

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl
http://dabrowent.pl/aktualnosci/klimatyzator-hyundai/
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Energooszczędna praca instalacji grzewczej lub chłod-

niczej możliwa jest jedynie pod warunkiem jej hydrau-

licznego zrównoważenia. Właściwe rozpływy czynnika 

w instalacji można uzyskać np. przy użyciu zaworów ter-

mostatycznych z nastawą wstępną, służącą do zdławienia 

przepływu przez grzejnik do obliczonej dla niego wartości 

maksymalnej. W armaturze wyposażonej we wkładki wy-

konane w technice QV funkcja dławienia charakteryzuje 

się niezależnością od wahań ciśnienia dyspozycyjnego. 

Automatyczne dopasowanie współczynnika przepływu 

kv optymalizuje dystrybucję mocy do odbiorników podłą-

czonych do instalacji grzewczych lub chłodniczych. Nowa 

wkładka może być montowana również w korpusach już 

zamontowanych zaworów Oventrop.

Armatura Premium + Systemy

Automatyczne równoważenie hydrauliczne 
z użyciem techniki QV

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o.o., Bronisze, ul. Świerkowa 1B, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 722 96 42, e-mail: info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Z dniem 18 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie MIiB z dnia 23 lutego 2016 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i de-
cyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. poz. 306). 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 443) włączyła do katalogu obiektów budowlanych, któ-
rych budowa wymaga zgłoszenia (zamiast uzyskania pozwolenia na budowę), m.in.:
- wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania 
mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
- wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych 
stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
- sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV 
oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne.
Jednocześnie na organy administracji architektoniczno-budowlanej nałożony 
został obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń budowy ww. obiektów (dotych-
czas obowiązek ten istniał w zakresie wniosków o pozwolenie na budowę i decy-
zji o pozwoleniu na budowę).
Zgodnie z przepisami rozporządzenia rejestr wniosków o pozwolenie na budowę 
i decyzji o pozwoleniu na budowę, podobnie jak dotychczas, będzie prowadzo-
ny w dwóch częściach, obejmujących:1) wnioski o pozwolenie na budowę, 2) de-
cyzje o pozwoleniu na budowę.
Wprowadzanie danych w rejestrze wniosków i decyzji oraz rejestrze zgłoszeń, 
prowadzonych w formie elektronicznej, wymagać będzie identyfikacji (niezbęd-
ne będzie wprowadzenie unikalnego identyfikatora oraz hasła użytkownika) oraz 
uwierzytelnienia (przy wykorzystaniu certyfikatu wystawionego przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego) osoby wprowadzającej dane. Unikalny identy-
fikator, hasło użytkownika oraz certyfikat potwierdzający tożsamość osoby wpro-
wadzającej dane przydzielał będzie osobie do tego uprawnionej organ wyższego 
stopnia nad organem prowadzącym rejestr.
Rejestry, zgodnie z nowymi przepisami, powinny być prowadzone w sposób umoż-
liwiający publikowanie danych na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto stosowane będą w tych 
rejestrach zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz 
utratę tych danych. Upoważnieni do korekty błędów w danych wprowadzonych 
w rejestrach będą wyznaczeni pracownicy organu wyższego stopnia nad orga-
nem prowadzącym rejestr.

Określono sposób prowadzenia  
rejestru zgłoszeń budowy

Biowęgiel pozyskiwany z biomasy i osadów ściekowych staje się w Eu-
ropie coraz popularniejszym surowcem wykorzystywanym w energety-
ce, rolnictwie i przemyśle. Polski rynek także zaczyna dostrzegać jego 
potencjał. W odpowiedzi na duże zainteresowanie tematem otrzymy-
wania i zastosowania biowęgla, „Magazyn Biomasa” wspólnie z Insty-
tutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu organizuje  konfe-

rencję „Biowęgiel w Polsce. Nauka, technologia, biznes”. 
Konferencja odbędzie się w dniach 30-31 maja 2016 roku w Hotelu NAR-
VIL w serocku. Konferencja skierowana jest do naukowców, prakty-
ków, przedstawicieli przemysłu i biznesu oraz administracji publicznej.  
szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz rejestracyjny znaj-
dą Państwo na stronie internetowej www.polskibiowegiel.pl

I Konferencja „Biowęgiel w Polsce – 30-31 maja

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

Viega Megapress

3 kroki do szybszej instalacji  
ze stali grubościennej

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

Krajowa Izba Kominiarzy zorganizowała I Konwent Pracodawców Kominiarskich. Wydarzenie miało miejsce  
12 kwietnia  2016 roku w Hotelu MARATON w skierniewicach. Uczestnikami byli prezesi i osoby zarządzające spół-
dzielni Kominiarskich, spółek i indywidualnych zakładów kominiarskich, reprezentujących różne regiony kraju. 
Wygłoszono kilka ciekawych referatów i prezentacji. Jednym z ważniejszych punktów programu było zaprezento-
wanie przez prezesa KIK Marcin Ziombskiego „stanowiska Krajowej Izby Kominiarzy w sprawie wprowadzonego w Kra-

kowie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania miesz-
kań”, przyjęte w dniu 12 kwietnia 2016 r. stanowisko zostało poparte przez 
uczestników Konwentu.
„…Krajowa Izba Kominiarzy opowiada się za czystymi technologiami uzy-
skiwania energii z paliw stałych w szczególności takich, jak drewno i bio-
masa (OZE), niebieski węgiel (blue coal) oraz czystym spalaniem węgla  
w technologii „od góry”, które zapewnia efektywne dopalanie części lot-
nych paliwa. Krajowa Izba Kominiarzy uważa, że wprowadzony w Kra-
kowie całkowity zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania miesz-
kań jest bardzo nieracjonalnym i ułomnym rozwiązaniem. Nie przyniesie 
on spodziewanych rezultatów w postaci czystego powietrza dla Krako-
wa, bowiem miasto jest niekorzystnie położone w niecce i gromadzą się  
w niej zanieczyszczenia  powietrza pochodzące nie tylko z samego Kra-
kowa, ale także napływające z okolicznych miejscowości, w których za-
kaz ogrzewania paliwami stałymi nie obowiązuje”.
W dyskusji poddano też analizie aktualną sytuację firm wykonywujących 
usługi kominiarskie, wyzwania dla kadry zarządzającej, pracodawców za-

trudniających mistrzów kominiarskich. Wskazywano 
kierunki rozwiązań i działań w celu rozwoju rzemiosła, 
szanse i możliwe zagrożenia. Wskazano potrzebę kon-
tynuacji takich spotkań w przyszłości.

I Konwent Pracodawców Kominiarskich

Pełna wersja stanowiska
Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://viega.pl/Megapress
http://izbakominiarzy.pl/wp-content/uploads/2016/04/Stanowisko-KIK-w-sprawie-zakazu-palenia.pdf
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Można szacować, że ok. 85% źródeł ciepła w Polsce 
może posiadać niską klasę efektywności energetycz-
nej: C lub niższą…

Przyszłość w modernizacji… (rys. 4)
W przypadku Niemiec można szacować, że około 75% 
systemów grzewczych będzie wymagać modernizacji 
– przede wszystkim wymiany źródła ciepła. Daje to licz-
bę około 14,5 mln źródeł ciepła. W Polsce udział syste-
mów grzewczych wymagających modernizacji będzie 
wyższy, bo około 85%, co oznacza, że około 4,3 mln  
źródeł ciepła powinno być w kolejnych latach zastę-
powanych nowymi o wyższej efektywności pracy.  
W przypadku Polski problem staje się dodatkowo bar-
dziej palący, że łączna liczba kotłów stałopalnych wy-
nosi około 3,8 mln (3/4 ogółu urządzeń grzewczych). 

Etykiety dla starych kotłów
Kotły węglowe dla większości rozwiązań, cechują się 
klasą efektywności D lub niższą. Niektóre mogą osią-
gać klasę C, jest to jednak znacznie poniżej efektyw-
ności nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych 
(klasa A), czy też pomp ciepła (nawet A+++).
Na dodatkowy krok zdecydowano się w Niemczech, 
gdzie od 1 stycznia 2016 r. należy stopniowo nada-
wać etykiety efektywności energetycznej kotłom 

Etykiety efektywności energetycznej wprowadzone  
w życie 26 września 2015 r., stosowane są dla urządzeń 
grzewczych nowych wprowadzanych do sprzedaży. 
skoro jednak problem niskiej efektywności dotyczy 

większości już pracujących systemów grzewczych, 
to jak poinformować jego użytkownika o poziomie 
efektywności energetycznej? Już sama wiedza o kla-
sie efektywności starego źródła ciepła i klasie rozwa-

żanego nowego źródła byłaby pomocna w podjęciu 
decyzji o modernizacji systemu grzewczego.
W krajach o podobnym klimacie jak w Polsce, uwa-
żanych za rozwinięte pod względem zastosowania 
nowoczesnych systemów grzewczych, cały czas ist-
nieje ogromny potencjał modernizacji – wymiany 
starych nieefektywnych i szkodliwych dla środowi-
ska naturalnego źródeł ciepła. 
Przykładowo w Niemczech średni wiek źródła cie-
pła wynosi 17,6 lat, a 36% systemów jest starsza niż  
20 lat. Jedynie około 30% źródeł ciepła cechuje się co 
najmniej dobrą efektywnością energetyczną (rys. 2).

Jaka jest sytuacja polskiego rynku grzewczego? 
Kotły węglowe są wykorzystywane w około 70% domach 
jednorodzinnych (3,5 mln źródeł ciepła). Z tego większą 
część (3 mln) stanowią kotły o konstrukcji zasypowej,  
a więc o niskiej efektywności pracy i wysoce szkodliwym 
oddziaływaniu na środowisko naturalne. Jedynie oko-
ło 17% źródeł ciepła w Polsce można uznać za co naj-
mniej „przyzwoicie” efektywne i przyjazne środowisku.

Statystyka rodzajów źródeł ciepła 
użytkowanych w Polsce (rys. 3)
• Problem z uzyskaniem klasy efektywności wyższej 
od „C” będą miały stare kotły gazowe, olejowe, a tak-
że kotły na biomasę i drewno. 
• Pompy ciepła (do ogrzewania domu) wg raportu 
znalazły zastosowanie w około 1% budynków. 

Etykiety energetyczne dla starych kotłów 
grzewczych – na razie w… Niemczech

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

Etykiety efektywności energetycznej wprowadzone w życie 26 września 2015 r., stosowane są dla urządzeń grzewczych 
nowych wprowadzanych do sprzedaży. Skoro jednak problem niskiej efektywności dotyczy większości już pracujących 
systemów grzewczych, to jak poinformować jego użytkownika o poziomie efektywności energetycznej? Już sama wiedza o 
klasie efektywności starego źródła ciepła i klasie rozważanego nowego źródła była by pomocna w podjęciu decyzji o 
modernizacji systemu grzewczego. 

? 

W krajach o podobnym klimacie jak w Polsce, uważanych za rozwinięte pod względem zastosowania nowoczesnych 
systemów grzewczych, cały czas istnieje ogromny potencjał modernizacji – wymiany starych nieefektywnych i szkodliwych 
dla środowiska naturalnego źródeł ciepła. Przykładowo w Niemczech średni wiek źródła ciepła wynosi 17,6 lat,  a 36% 
systemów jest starsza niż 20 lat. Jedynie około 30% źródeł ciepła cechuje się co najmniej dobrą efektywnością 
energetyczną. 

70% 
30% 

 Około 70% źródeł 
ciepła cechuje się niską 
klasą efektywności:  
C lub niższą 

 Około 30% źródeł ciepła 
cechuje się klasą 
efektywności: B lub wyższą 

Statystyka efektywności źródeł ciepła w Niemczech 

dane: vaillant.de 

Kotły węglowe 
zasypowe, > 10 

lat 
28,8% 

Kotły węglowe 
zasypowe, < 10 

lat 
30,1% 

Kotły węglowe 
retortowe, > 10 

lat 
1,5% 

Kotły węglowe 
retortowe, < 10 

lat 
6,5% 

Kotły węglowe 
pozostałe

2,4% 

Kotły gazowe 
13,5% 

Kotły i kominki na 
biomasę i drewno 

13,7% 

Sieć cieplna, 
elektryczne, 
olejowe, inne 

3,5% 

Źródło: 500 budynków, raport „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE
PRZEGLĄD 2013”, Instytut Ekonomii Środowiska
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logii Niemiec. Na stronie ministerstwa (bmwi.de) 
zamieszczona została obszerna baza danych dla 
kotłów grzewczych produkowanych od 1973 roku.  
Dla wybranego kotła generuje się raport z wartością 
i klasą efektywności energetycznej. 

Przykład wymiany niskotemperaturowego kotła 
gazowego na gazowy kondensacyjny
Wymiana starego (37-letniego) kotła gazowego  
o klasie efektywności energetycznej „D” na nowy ko-
cioł kondensacyjny z klasą „A” (rys. 7). Wzrost efektyw-

ności w trybie ogrzewania o 23% (założenie dla kalku-
lacji kosztów eksploatacji: cena gazu GZ50: 2,28 zł/m3).
Przykład przedstawiony dla rynku niemieckiego obra-
zuje możliwości i potencjał, jaki tkwi w modernizacji sys-
temów grzewczych. Będzie on jeszcze większy (procen-
towo) dla rynku polskiego, ponieważ około 85% źródeł 
ciepła cechuje się klasą efektywności C lub niższą. Infor-
macja o klasie efektywności stanowi wyraźną informa-
cję o użytkowanym kotle grzewczym. Efekty wymiany 
kotła będą zależne od rzeczywistej różnicy w efektyw-
ności całego starego i nowego systemu grzewczego.

grzewczym starszym niż 15 lat. Etykiety dla starych 
kotłów grzewczych są bezpłatne i zawierają jedy-
nie informację o klasie efektywności, nie wchodząc  

w szczegóły związane np. z głośnością pracy. Podob-
nie jak w etykietach dla nowych kotłów, obecnie ska-
la efektywności pozostaje w zakresie od G do A++,  
a od 26.09.2019 roku: od D do A+++ (rys. 5).
Do nadawania etykiet starym kotłom uprawniono 
kominiarzy, instalatorów oraz doradców energe-
tycznych – osoby mające najczęstszy kontakt z użyt-
kownikiem systemu grzewczego. Nadawanie etykiet 
w pierwszym roku (2016) jest dobrowolne, ale od  
1 stycznia 2017 roku należy obowiązkowo znakować 
etykietami wszystkie kotły starsze niż 15 lat.

Jaki jest cel wprowadzenia etykiet dla starych
kotłów grzewczych?
Celem jest przekazanie informacji użytkownikom sta-
rych kotłów o bieżącej efektywności energetycznej, 
w celu porównania z efektywnością nowych źródeł 
ciepła. Ma to przyspieszyć decyzję o modernizacji, 
ułatwić wybór rozwiązania, a także pomóc w rozmo-
wach związanych z pozyskaniem dofinansowania.

Jak określić efektywność energetyczną starych
kotłów grzewczych?
Określenie efektywności energetycznej starego ko-
tła jest ułatwione i polega na skorzystaniu z bazy 
informacyjnej Ministerstwa Gospodarki i Techno-

Modernizacja 14,5 mln 
starych systemów dała  
by redukcję emisji CO2 
o około 55 mln ton/rok, 
co odpowiada emisji  
ok. 25 mln samochodów 

vaillant.de 

W przypadku Niemiec można szacować, że około 75% systemów grzewczych będzie 
wymagać modernizacji – przede wszystkim wymiany źródła ciepła. Daje to liczbę około 14,5 
mln źródeł ciepła. W Polsce udział systemów grzewczych wymagających modernizacji 
będzie wyższy, bo około 85%, co oznacza, że około 4,3 mln źródeł ciepła powinno być w 
kolejnych latach zastępowanych nowymi o wyższej efektywności pracy.  

W przypadku Polski problem staje się dodatkowo bardziej palący, że łączna ilość kotłów 
stałopalnych wynosi około 3,8 mln (3/4 ogółu urządzeń grzewczych). Kotły węglowe dla 
większości rozwiązań, cechują się klasą efektywności D lub niższą. Niektóre mogą osiągać 
klasę C, jest to jednak znacznie poniżej efektywności nowoczesnych kotłów gazowych, 
olejowych (klasa A), czy też pomp ciepła (nawet A+++) 

Na dodatkowy krok zdecydowano się w Niemczech, gdzie od 1 stycznia 2016 r. należy stopniowo nadawać etykiety 
efektywności energetycznej kotłom grzewczym starszym niż 15 lat. Etykiety dla starych kotłów grzewczych są bezpłatne i 
zawierają jedynie informację o klasie efektywności, nie wchodząc w szczegóły związane np. z głośnością pracy. Podobnie jak 
w etykietach dla nowych kotłów, obecnie skala efektywności pozostaje w zakresie od G do A++, a od 26.09.2019 roku: od D 
do A+++. 
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Stare kotły grzewcze 
najczęściej będą się 
cechować klasą 
efektywności C lub D. 

i 

Przykład: wymiana niskotemperaturowego kotła gazowego na gazowy kondensacyjny 

Kocioł stojący gazowy niskotemperaturowy  
z palnikiem wentylatorowym 

Rok produkcji: 1979 

Vaillant GP 120-23 
Moc grzewcza 23 kW 

Szacunkowe koszty ogrzewania domu 
(powierzchnia 180 m2, E = 120 kWh/m2rok) 

7.590 zł/rok brutto 

Kocioł wiszący gazowy kondensacyjny  
z zamkniętą komorą spalania 

Rok produkcji: 2016 

Vaillant VC PL 206/5-5 
Moc grzewcza 20 kW 

Szacunkowe koszty ogrzewania domu 
(powierzchnia 180 m2, E = 120 kWh/m2rok) 

5.690 zł/rok brutto 

Wymiana starego (37 lat) kotła gazowego o klasie efektywności energetycznej „D” na nowy kocioł 
kondensacyjny z klasą „A”. Wzrost efektywności w trybie ogrzewania o 23% (założenie dla kalkulacji kosztów 
eksploatacji: cena gazu GZ50: 2,28 zł/m3) 

ηS = 92% ηS = 69% 

Fot: haustechnikdialog.de, sunnawind 

Pierwszy stary kocioł oznakowany etykietą  
efektywności przez instalatora Vaillant

Pierwszy stary kocioł został oznakowany ety-
kietą efektywności energetycznej już 5 stycz-
nia 2016 r. w Berlinie. stary kocioł gazowy opa-
trzono etykietą przez instalatora w obecności 
właściciela, przedstawiciela niemieckiej orga-
nizacji ekologicznej oraz przedstawiciela fir-
my Vaillant w Niemczech. Wydarzenie stanowi 
symboliczne zapoczątkowanie projektu zna-
kowania starych kotłów etykietami. 
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  Spalanie w kotłach z górnym  
i dolnym spalaniem

Kotły z górnym spalaniem cechują się przeciwprądo-
wym przepływem spalin w stosunku do wypalane-
go, załadowanego wcześniej od góry paliwa. Komora 
załadowcza kotła z górnym spalaniem jest komorą, 
w której następuje spalanie paliwa. Kotły z dolnym 
spalaniem opisać można jako współprądowo wypa-
lające załadowane paliwo w stosunku do kierunku 
przepływu spalin, również dostarczanego do spalania 
powietrza podawanego pod ruszt. spaliny w takiej 
konstrukcji nie przenikają przez złoże załadowane-
go paliwa, co jest bardzo korzystne. Komora zała-
dowcza nie jest w pełni komorą spalania, ponieważ 
sam proces realizowany jest w dolnej części zasypa-
nego paliwa. Czynny udział w spalaniu bierze tylko 
cienka warstwa paliwa znajdującego się na ruszcie, 
po czym spaliny kierowane są do następnego kana-
łu konwekcyjnego oraz dalej w kierunku czopucha. 

paliwo a rodzaj kotła

Miał węglowy oraz flot będzie powodować pewne 
problemy w eksploatacji kotła wskutek zapychania 
się kanału nawrotnego spalin między komorą zała-
dowczą paliwa (częściowo komorą spalania), a tak-
że komorą kolejnego ciągu konwekcyjnego. Paliwa 
w kotle dolnego spalania powinny być sypkie i su-
che, aby nie powodowały zawieszania się w komorze 
załadowczej paliwa. Drewno powinno być ułożone 

odpowiednio, w taki sposób, aby zapewnić ciągłość 
palenia bez powstawania przestrzeni między zała-
dowanymi kawałkami drewna. 

stalowe kontra żeliwne

Kotły górnego, jak i dolnego spalania mogą być wy-
konane jako kotły stalowe lub żeliwne. Konstrukcje 
stalowe charakteryzują proste, ale i wielokanałowe, 
rozbudowane wymienniki ciepła, co jest wynikiem 
łatwej i taniej w wykonaniu technologii. Kotły stalo-
we są produkowane przez każdego producenta ko-
tłów grzewczych. 
Kotły żeliwne zazwyczaj, ale nie w każdym przypad-
ku, cechuje prostsza budowa wymiennika ciepła. 
Kotły żeliwne zbudowane są z elementów korpusu 
nazywanych członami. Najczęściej kocioł, niezależ-
nie od mocy, zbudowany jest z 3 rodzajów członów: 
przedniego, tylnego oraz środkowego. W zależności 
od mocy kotła liczba środkowych członów wzrasta. 
Kotły żeliwne zatem wraz ze wzrostem mocy wymien-
nika ciepła nie różnią się wysokością czy szerokością 
kotła, a jedynie głębokością, która jest właśnie uza-
leżniona od ilości zastosowanych elementów kor-
pusu. Prosta konstrukcja kotłów żeliwnych między 
innymi wywołana jest faktem, iż wymiana ciepła od 
spalanego paliwa do wody kotłowej w dużej mierze 
następuje poprzez promieniowanie w pojemnej ko-
morze paleniskowej, a w mniejszym stopniu przez 
konwekcję. Bardziej skomplikowane konstrukcje ko-
tłów żeliwnych składają się z co najmniej 4 różnych 
członów wymiennika ciepła. 

Kotły z załadunkiem ręcznym można podzielić w zależności od rodzaju konstrukcji 
wymiennika ciepła oraz materiału, z którego wykonany został korpus kotła. 
Konstrukcje wymienników ciepła najczęściej określają kocioł jako kocioł górnego 

spalania, dolnego 
spalania lub spalania 
mieszanego. Ten ostatni 
poprzez drobną zmianę 
konstrukcyjną wykonaną 
przez użytkownika kotła 
pozwala na korzystanie 
z kotła albo jako kocioł 
górnego spalania albo 
jako kocioł dolnego 
spalania. Zmiana ta 
najczęściej jest wywołana 
zamknięciem lub/i 
otwarciem pewnego 
kanału spalinowego, 
który właśnie określa 
rodzaj kotła poprzez 
przepływ spalin 
względem paliwa.

Kotły komorowe – 
jaki wybrać i jak go 
eksploatować?

Kotły z górnym kontra z dolnym spalaniem

Marcin Foit

kotły górnego spalania spalają 
większość dostępnych paliw na ryn-
ku, w tym miał, flot, węgiel kamien-
ny i brunatny, koks oraz drewno. 
kotły z dolnym spalaniem nieza-
wodnie pracują tylko i wyłącznie na 
paliwach granulowanych. 

kotły żeliwne są droższe w produk-
cji, ponieważ wymagają wykona-
nia kosztownej formy odlewniczej, 
której w przyszłości nie można mo-
dernizować. w przypadku zmiany 
konstrukcji kotła żeliwnego należy 
wykonać nową formę każdego  
z członów wchodzących w skład kotła. 
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niu ulega mniej więcej stała ilość (warstwa) paliwa, co 
umożliwia regulację doprowadzania takiej ilości powie-
trza, która skutkuje całkowitym oraz zupełnym spala-
niem, a co za tym – idzie wysoką sprawność spalania 
oraz wymiany ciepła od spalin do wody kotłowej. Po-
wierzchnie wymiennika ciepła kotła oraz systemu od-
prowadzania spalin są czyste, a podczas eksploatacji 
kotła nie są widoczne spaliny wydobywające się z ko-
mina. Przy tak prowadzonym procesie spalania zwięk-
szona jest wydajność spalania w postaci mniejszej ilości 
niespalonego paliwa w popielniku. Dodatkowo znacznie 
wydłuża się czas pracy kotła przy jednym załadunku – 
stałopalność kotła – która może sięgać nawet do 24 h. 
Wyższa sprawność kotła rozpalanego od góry w sto-
sunku do kotła rozpalanego od dołu spowodowana 
jest lepszym wypalaniem paliwa, dłuższym zacho-
waniem wymiennika ciepła w czystości, co zwiększa 

wymianę ciepła od spalin do wody kotłowej oraz niż-
szą temperaturą spalin, która podczas spalania od 
dołu jest bardzo wysoka. Wysoka temperatura spa-
lin w kotle rozpalanym od dołu wywołana jest cał-
kowitym zapłonem załadowanego wcześniej paliwa 
oraz brakiem możliwości pełnej wymiany ciepła od 
spalin do wody kotłowej. spaliny mogą wtedy prze-
kraczać nawet 350oC, co grozi uszkodzeniem syste-
mu odprowadzania spalin oraz innych elementów 
budynku. Wadą eksploatacyjną kotła rozpalanego 
od góry jest brak możliwości dokładania paliwa pod-
czas pracy kotła. Dopiero po całkowitym wypaleniu 
się paliwa kocioł należy rozpalić ponownie. Aby uła-
twić sobie rozpalanie, można do tego wykorzystać 
resztki żaru pozostałe w kotle, które po wyjęciu z ko-
tła i załadowaniu go świeżym paliwem, można wło-
żyć na wierzchnią warstwę paliwa jako rozpałkę.  

gwarancja na stalowy krótsza,  
na żeliwny dłuższa

W praktyce stosowanej przez producentów kotłów 
wymienniki kotłów stalowych objęte są gwarancją 
2-4 lat, wyjątkami są kotły, na które producent udzie-
la 5-letniej gwarancji. Warto jest dobrze poznać wa-
runki gwarancji, czy obejmuje ona w pełni szczelność 
wymiennika ciepła, czy jest to tylko gwarancja na 
spoiny korpusu kotła, co niestety często jest naduży-
wane przez producentów kotłów. Kotły komorowe 
żeliwne charakteryzują się dłuższym okresem gwa-
rancji, zwykle 10 lat. Gwarancja ta obejmuje szczel-
ność korpusu kotła. Gwarancja na podzespoły kotła 
inne niż wymiennik ciepła (kotła stalowego lub że-
liwnego) najczęściej dotyczy okresu 2 lat. 

kilka uwag praktycznych

Kotły żeliwne umożliwiają w dowolnym czasie ich na-
prawę, np. wymianę przepalonych drzwiczek, czo-
pucha kotła czy jednego z członów żeliwnych wy-
miennika ciepła. Naprawa kotła stalowego zwykle 
jest utrudniona, a prawie że niemożliwa w przypad-
ku np. wymiennika ciepła. Chyba że w własnym za-
kresie. Podsumowując, należy dodać, iż kotły żeliw-
ne są droższe w zakupie od kotłów stalowych. 

Sposób rozpalania oraz palenia
Kotły komorowe górnego spalania dodatkowo umożli-
wiają ich rozpalanie oraz eksploatowanie od góry, jak i 
od dołu. Przez rozpalanie/spalanie od dołu rozumiemy 
taki proces, w którym na ruszt wpierw nakładamy roz-
pałkę oraz niewielką ilość węgla, a po rozpalaniu całość 
zasypujemy kolejną dużą dawką paliwa. Takie spalanie 
jest nieekologiczne oraz nieekonomiczne, ponieważ 
w każdej chwili realizowania procesu spalania dawka 
powietrza do spalania nie jest odpowiednia. Począt-
kowo, przy dużej ilości świeżego paliwa, ilość powie-
trza do spalania jest zbyt mała, co objawia się niecał-
kowitym oraz niezupełnym spalaniem, wydymaniem 
się spalin do wnętrza kotłowni, widocznymi niedopa-
lonymi spalinami wydobywającymi się z komina oraz 
szybkim zabrudzaniem wewnętrznych powierzchni 
wymiennika ciepła oraz przewodu dymowego wraz z 
systemem odprowadzania spalin. Gdy ilość pa-
liwa uległa już w większości wypaleniu, ilość po-
wietrza potrzebna do spalania jest zbyt duża, co 
obniża sprawność kotła poprzez wychładzanie 
kotła oraz tworzenie się węglowodorów w po-
staci sadzy. Nadmiar powietrza zarazem wy-
chładza palenisko czego skutkiem jest spalanie 
prowadzone w nieodpowiedniej temperaturze. 
Aby ekologicznie eksploatować kocioł rozpa-
lając od dołu, należałoby zastosować pomiar 
zawartości tlenu w spalinach oraz odpowied-
nie urządzenie, które zmniejszałoby lub zwięk-
szało ilość powietrza do spalania. Mogłoby to 
być realizowane np. przy użyczy sondy lambda. 
Problem jednak polega na tym, że koszt sondy 
lambda oraz odpowiedniego regulatora pracy 
kotła mógłby przewyższyć cenę samego kotła. 
Rozwiązaniem jest zatem prowadzenie spalania 
od góry, tzn. w kotle o takiej samej konstrukcji, 
jak to opisano wyżej, ale przy innej kolejności 
przeprowadzanych czynności podczas rozpa-
lania. Na ruszt kotła wpierw należy załadować 
paliwo, a następnie rozpalić jego wierzchnią 
część. Taki proces spalania jest stabilny, spala-

Dostępne są jednak konstrukcje 
kotłów stalowych w tej samej kla-
sie co kotły żeliwne, których cena 
przewyższa cenę kotłów żeliwnych. 
kotły stalowe mogą charakteryzo-
wać się bardziej dogodnymi wymia-
rami zewnętrznymi, np. mniejszą 
głębokością, ale i większą wysoko-
ścią. w przypadku małych kotłow-
ni oraz dużego zapotrzebowania 
na moc cieplną kotły żeliwne mogą 
osiągać głębokość nawet do 1,4 m 
przy mocy 55 kw.
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Warto może zaznaczyć, że według  danych Instytutu 
Ekonomii Środowiska (raport: „Efektywność energe-
tyczna w Polsce. Przegląd 2013), w Polsce aż 70 000 
domów ogrzewanych jest gazem płynnym, a 100 
000 domów olejem opałowym (http://instalrepor-

ter.pl/ogolna/raport-2013-czym-ogrzewamy-i-jak-
-ocieplamy/).
Aspekty ekonomiczne takich układów wyraźnie prze-
mawiają za sprzężeniem tych dwóch źródeł właśnie 
w taki sposób (tabela 1 i wykres 1).

  Hybrydy tak, ale w jakich 
obiektach? 

stare, ale także nowo budowane obiekty położone 
poza zasięgiem miejskiej sieci gazowej ogrzewane są 
w różnorodny sposób, często kotłami na paliwa sta-
łe. Jednak jeśli inwestorzy chcą niezależności w ob-
słudze układów grzewczych, korzystają z kotłów na 
gaz płynny, rzadziej olejowych lub coraz częściej… 
z pomp ciepła. Tak więc właśnie w takich obiektach 

dobrym rozwiązaniem są układy hybrydowe, w opar-
ciu o powietrzne pompy ciepła współpracujące z ko-
tłami kondensacyjnymi np. na gaz płynny, czy też ko-
tłami/kominkami na paliwa stałe. 

Bardzo ciekawym trendem zarówno pod kątem rozwiązań technologicznych, jak 
również pod względem ekonomicznym, jest rozwijanie układów hybrydowych.  
W układach takich zintegrowane są co najmniej dwa niezależne źródła ciepła (czasami 
nawet trzy), które ze sobą współpracują i się uzupełniają. Jednymi z pierwszymi układów 
hybrydowych stosowanych w instalacjach były systemy łączące kotły i kolektory 
słoneczne. Ze względu jednak na pewne ograniczenia wykorzystania energii słonecznej 
w naszym klimacie zimą nie znalazły one powszechnego zastosowania do ogrzewania. 
Interesującą propozycją zaś są na pewno się układy pompa ciepła i kocioł i właśnie takie 
rozwiązania są już w ofertach większości producentów urządzeń grzewczych.

Źródła ciepła 
pracujące w synergii, 
czyli o hybrydach  
w domach

O układach kocioł + pompa ciepła w ujęciu rynkowym
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Dla zobrazowania korzyści fi nansowych przedstawiono porównanie 4 systemów grzewczych

System grzewczy
Cena energii [zł/kWh]* Koszty energii 

[zł/ rok]

Koszty 
dodatkowe**

[zł/ rok]

Koszty 
eksploatacji

[zł/ rok]Energ. elektr. LPG Olej

pompa ciepła w układzie hybrydo-
wym z kotłem na gaz propan

0,58 0,40 6 393 550 6 943

pompa ciepła w układzie hybrydo-
wym z kotłem na olej opałowy

0,58 0,38 5 923 600 6 523

kocioł na gaz propan 0,40 10 526 600 11 126

kocioł na olej opałowy 0,38 10 197 500 10 697

*  Ceny energii obliczono dla: 1 kWh energii elektrycznej = 0,58 zł (taryfa G11), 1 litr oleju opałowego = 3,2 zł, 1 litr propanu = 2,3 zł. Wszystkie ceny z VAT. 
Stan na kwiecień 2015.

** Koszty dodatkowe – koszty serwisu, przeglądów itp.
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 roczne koszty gazu LPG
 roczne koszty energii elektrycznej
 roczne koszty oleju opałowego

Porównanie szacunkowych kosztów eksploatacji analizowanych systemów grzewczych

zł/rok

aroTHERM w układzie hybrydowym

Pompa ciepła aroTHERM VWL jest doskonałym 

uzupełnieniem istniejącego ogrzewania opartego na kotle 

olejowym lub gazowym. Rozwiązanie hybrydowe znacznie 

obniża koszty ogrzewania, a inwestycja szybko się zwraca.

Rozbudowa istniejącej instalacji ogrzewania domu 

z kotłem olejowym lub gazowym o pompę ciepła 

aroTHERM VWL to:

– do 50-60% niższe rachunki za ogrzewanie w każdym roku

– mniejsza zależność od wzrostu cen paliw kopalnych

–  łatwa rozbudowa istniejącej instalacji o pompę ciepła 

aroTHERM

– szybki i niedrogi montaż na zewnątrz budynku

–  niewielkie wymiary jednostki wewnętrznej MEH 

–  możliwość współpracy pompy ciepła aroTHERM również 

z ogrzewaniem grzejnikowym

Tabela 1   Przy modernizacji istniejącego systemu grzewczego zasilanego gazem płynnym lub olejem 
opałowym rozsądnym rozwiązaniem jest system hybrydowy. Wówczas nakłady inwestycyjne są 
mniejsze, a jednocześnie dzięki pracy systemu hybrydowego koszty ogrzewania domu są znacznie niższe

w układzie takim kocioł pracuje 
jako tzw. szczytowe źródło ciepła, 
a pompa ciepła pełni funkcję pod-
stawowego źródła ciepła o najniż-
szych kosztach pracy
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Bardzo duży potencjał w zakresie stosowania ukła-
dów hybrydowych: pompa ciepła (głównie jako split) 
plus kondensacyjny kocioł (najczęściej gazowy wiszą-
cy), umieszczonych w jednej obudowie lub obok sie-
bie upatrywać należy w istniejących zasobach star-
szych budynków jednorodzinnych. W Niemczech jest 

to około 70%, w Polsce prawie 90% łącznych zaso-
bów budowlanych budynków jednorodzinnych. 
Biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne, można przy-
puszczać, że hybrydowe pompy ciepła w nowych 
budynkach w Polsce w najbliższym czasie nie znaj-
dą powszechnego zastosowania. Bardziej opłacal-

ne może być zainstalowa-
nie samej pompy ciepła  
z zabudowaną grzałką 
elektryczną jako szczyto-
wym źródłem ciepła. Jed-
nak niezaprzeczalnie są 
ciekawą propozycją i przy 
masowej produkcji, a więc 
spadku cen na pewno na 
stałe zagoszczą na rynku 
urządzeń grzewczych.

Dlaczego hybryda 
jako pompa 
ciepła + kocioł?

Połączenie nowocze-
sności z tradycją
W wielu krajach Euro-
py pompy ciepła domi-
nują na rynku urządzeń 
grzewczych stosowanych 
w nowych domach jed-
norodzinnych, tak jest 
np. w szwecji (ponad 
90%), szwajcarii (80%), 
Austrii (70%), Niemczech 
(33%), natomiast w Pol-
sce wartość ta ciągle 
kształtuje się na pozio-
mie 7-8% (dane PORT 
PC). Być może jest to re-
zultat kilku czynników:  
silnego przywiązania 
polskiego inwestora do 
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Dla zobrazowania korzyści fi nansowych przedstawiono porównanie 4 systemów grzewczych
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wym z kotłem na gaz propan

0,58 0,40 6 393 550 6 943

pompa ciepła w układzie hybrydo-
wym z kotłem na olej opałowy

0,58 0,38 5 923 600 6 523

kocioł na gaz propan 0,40 10 526 600 11 126

kocioł na olej opałowy 0,38 10 197 500 10 697

*  Ceny energii obliczono dla: 1 kWh energii elektrycznej = 0,58 zł (taryfa G11), 1 litr oleju opałowego = 3,2 zł, 1 litr propanu = 2,3 zł. Wszystkie ceny z VAT. 
Stan na kwiecień 2015.

** Koszty dodatkowe – koszty serwisu, przeglądów itp.
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Porównanie szacunkowych kosztów eksploatacji analizowanych systemów grzewczych

zł/rok

aroTHERM w układzie hybrydowym

Pompa ciepła aroTHERM VWL jest doskonałym 

uzupełnieniem istniejącego ogrzewania opartego na kotle 

olejowym lub gazowym. Rozwiązanie hybrydowe znacznie 

obniża koszty ogrzewania, a inwestycja szybko się zwraca.

Rozbudowa istniejącej instalacji ogrzewania domu 

z kotłem olejowym lub gazowym o pompę ciepła 

aroTHERM VWL to:

– do 50-60% niższe rachunki za ogrzewanie w każdym roku

– mniejsza zależność od wzrostu cen paliw kopalnych

–  łatwa rozbudowa istniejącej instalacji o pompę ciepła 

aroTHERM

– szybki i niedrogi montaż na zewnątrz budynku

–  niewielkie wymiary jednostki wewnętrznej MEH 

–  możliwość współpracy pompy ciepła aroTHERM również 

z ogrzewaniem grzejnikowym
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System grzewczy
Cena energii [zł/kWh]* Koszty energii 

[zł/ rok]

Koszty 
dodatkowe**

[zł/ rok]

Koszty 
eksploatacji

[zł/ rok]Energ. elektr. LPG Olej

pompa ciepła w układzie hybrydo-
wym z kotłem na gaz propan

0,58 0,40 6 393 550 6 943

pompa ciepła w układzie hybrydo-
wym z kotłem na olej opałowy

0,58 0,38 5 923 600 6 523

kocioł na gaz propan 0,40 10 526 600 11 126

kocioł na olej opałowy 0,38 10 197 500 10 697

*  Ceny energii obliczono dla: 1 kWh energii elektrycznej = 0,58 zł (taryfa G11), 1 litr oleju opałowego = 3,2 zł, 1 litr propanu = 2,3 zł. Wszystkie ceny z VAT. 
Stan na kwiecień 2015.

** Koszty dodatkowe – koszty serwisu, przeglądów itp.
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Porównanie szacunkowych kosztów eksploatacji analizowanych systemów grzewczych

zł/rok

aroTHERM w układzie hybrydowym

Pompa ciepła aroTHERM VWL jest doskonałym 

uzupełnieniem istniejącego ogrzewania opartego na kotle 

olejowym lub gazowym. Rozwiązanie hybrydowe znacznie 

obniża koszty ogrzewania, a inwestycja szybko się zwraca.

Rozbudowa istniejącej instalacji ogrzewania domu 

z kotłem olejowym lub gazowym o pompę ciepła 

aroTHERM VWL to:

– do 50-60% niższe rachunki za ogrzewanie w każdym roku

– mniejsza zależność od wzrostu cen paliw kopalnych

–  łatwa rozbudowa istniejącej instalacji o pompę ciepła 

aroTHERM

– szybki i niedrogi montaż na zewnątrz budynku

–  niewielkie wymiary jednostki wewnętrznej MEH 

–  możliwość współpracy pompy ciepła aroTHERM również 

z ogrzewaniem grzejnikowym

1   Porównanie szacunkowych kosztów eksploatacji analizowanych systemów 
grzewczych (w układach wykorzystano pompę ciepła firmy Vaillant aroTHERM VWL, 
która jest doskonałym uzupełnieniem istniejącego ogrzewania opartego na kotle 
olejowym lub gazowym) 
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Rys. 2 Wykres stopniodni dla Polski w ostatnich latach pokazuje, że mamy coraz cieplejsze zimy i w 
tym kontekście zastosowanie np. systemów hybrydowych w modernizowanych obiektach staje się 
jeszcze bardziej zasadna z punktu widzenia ekonomicznego. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to hybrydy 
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tendencja się utrzyma, to hybrydy staną się bardziej popularne r

e
k

l
a

m
a

Fo
t. 

Va
ill

an
t

Fo
t. 

Pa
w

eł
 L

ac
hm

an

Zarejestruj się na
www.biawar.com.pl

i skorzystaj z wyjątkowej oferty NIBE.

PROMO
CJA!

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


0 4 / 2 0 1 6

r
e

k
l

a
m

a

techniki kotłowej, wysokiej ceny energii elektrycznej 
zasilającej pompy ciepła czy braku zaufania do wy-
dajnej pracy tych urządzeń np. w niskiej temperatu-
rze zewnętrznej. Z drugiej strony rynek kotłów gazo-
wych w Europie jest obecnie największym rynkiem 
urządzeń grzewczych – sprzedawanych jest prawie  
8 mln takich kotłów. Klienci mają więc duże doświad-
czenie i spore zaufanie do tej technologii.
Według niektórych ekspertów, na rynkach zdomino-
wanych przez kotły gazowe duży wzrost sprzedaży 
hybrydowych pomp ciepła jest bardziej prawdopo-
dobny niż wzrost sprzedaży samych pomp ciepła. Po-
łączenie kotła gazowego i pompy ciepła jest w pełni 
akceptowane – jako połączenie znanej i sprawdzonej 
technologii z tą, którą klienci znają stosunkowo słabo. 

Spełnienie wymogu udziału odnawialnych 
źródeł energii w nowych budynkach w UE 
Zgodnie z Dyrektywą w sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych 28/WE/2009 wszyst-
kie kraje członkowskie UE mają obowiązek stosowa-
nia OZE w nowych budynkach, przy czym dyrektywa 
narzuca też tym krajom wprowadzenie w odpowied-
nich ustawach zapisu dotyczącego konkretnych warto-

ści minimalnego udziału OZE w procentach. W Polsce 
niestety, zapis taki nie znalazł się w aktualnym projek-
cie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki.
W Europie w wielu krajach funkcjonuje już wymóg 
minimalnego udziału OZE w nowych budynkach (np.  
w Danii 51-56%, we Włoszech 50% na c.w.u.). 
W nowych budynkach ciepło potrzebne do central-
nego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 
stanowi ponad 70% całości energii zużywanej. Tak 
więc, aby  spełnić wymóg minimalnego udziału ener-
gii OZE najprościej zastosować pompę ciepła. Rów-
nież zastosowanie rozwiązania hybrydowego – kocioł 
gazowy z pompą ciepła – pozwoli osiągnąć 30-60% 
udziału ciepła z OZE dla celów c.o. i c.w.u. 

analiza pracy systemu hybrydowego

O pracy hybrydy
Analizę pracy hybrydy pompa ciepła + kocioł gazo-
wy prześledźmy na przykładzie układu powietrznej 
pompy ciepła i kotła kondensacyjnego na gaz płyn-
ny pracujących w przykładowym budynku 200 m2  
o zapotrzebowaniu na ciepło 12 kW. Dobrana pom-
pa ciepła uzyskuje nominalną moc grzewczą 9,6 kW 

e

e

1 0

Pompa ciepła aroTHERM, kocioł jednofunkcyjny ecoTEC plus VC 206/5-5, zasobnik VIH R 150/6M, jeden obieg grzewczy grzejnikowy

Urządzenia podstawowe
Klasa ErP Cena netto 

PLN
Nr katalogowy 

z cennika Vaillant 
c.o.

1
aroTHERM VWL 85/2A 230 V – pompa ciepła powietrze/woda 
typ aroTHERM VWL 85/2A 230 V* 
moc grzewcza 8,1 kW, współczynnik efektywności COP 4,8

A+

23 630 0010016409

2

ecoTEC plus VC 206/5-5 – kocioł gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny 
o mocy 4,3/21,5 kW, z zasobnkiem VIH R 150/6M, regulatorem pogodowym 
calorMATIC 470/4 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego, 
szachtowego**

13 100 0010018820

3
VWZ AI – moduł sterowania pompą ciepła aroTHERM VWL
do współpracy pompy z kotłem i regulatorem calorMATIC 470/4

1 070 0020139944

4
VR 32/3 – moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM 
i kotłów ze złączem e-BUS

381 0020139895

5 VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny 3 170 0020145020

 Cena regularna z cennika Vaillant 41 351

Cena w pakiecie promocyjnym 39 700 0010019442

Możliwość rozbudowy do systemu Safety Pack:

6
VWZ MWT 150 – moduł wymiennika płytowego glikol/woda, zawiera: pompę obiegu 
grzewczego, zespół zaworów napełniających, zawór bezpieczeństwa

4 160 0020180704

Uwaga: Warunki podane w powyższym zestawieniu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze ceny służą jedynie za podstawę do 
obliczeń i mogą odbiegać od cen podanych w aktualnie obowiązującym cenniku Vaillant. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT.

Rozwiązanie z kotłem kondensacyjnym

typu ecoTEC plus VC

 * Dla A7W35 wg EN 14511.
**  Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego (DN80 w szachcie + DN60/100 podłączenie do szachtu).

3   Przykładowy układ pracy hybrydy: powietrznej pompy ciepła i kotła gazowego
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Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

aroTHERM VWL w układzie hybrydowym

System hybrydowy aroTHERM to innowacyjne rozwiązanie, 
które łączy w sobie dwa źródła ciepła: tradycyjny kocioł 
(gaz/olej) o wysokiej sprawności wraz z pompą ciepła 
powietrze-woda aroTHERM VWL.
Dla użytkownika niewątpliwą zaletą jest niezależność w wyborze 
źródła ciepła oraz możliwość decydowania, które urządzenie ma 
pracować w danej chwili.

  Oszczędności wynikające z systemu zarządzania źródłami ciepła
  Wydajny i ekonomiczny sposób ogrzewania domu
  Większa niezależność od wahań cen paliw kopalnych!
  Współpraca z wszystkimi kotłami marki Vaillant

 www.vaillant.pl

Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy.

System hybrydowy aroTHERM 

większe bezpieczeństwo, mniejsze koszty ogrzewania

http://www.instalreporter.pl
http://www.vaillant.pl
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Przykład doboru pompy ciepła o mocy 
nominalnej 9,6 kW (A2/W35) 

 Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej rośnie zapotrzebowanie ciepła 
budynku i obniża się moc grzewcza powietrznej pompy ciepła. Praca pompy 
ciepła może być realizowana samodzielnie do -7 oC (punkt biwalencyjny „B1”),  
a równolegle z kotłem do np. -15 oC (punkt biwalencyjny „B2”). 

Temperatura zewnętrzna (oC) 
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Sprężarka inwerterowa pozwala na 
płynną regulację mocy grzewczej 
pompy ciepła dla dostosowania  
jej do zmiennych potrzeb ciepła 
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ciepła 

8 

Czas pracy pompy ciepła w sezonie 
grzewczym – samodzielnie i z kotłem 

Temperatura zewnętrzna (oC) 
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B2 

Pompa 
ciepła 

Średnia temperatura zewnętrzna 
pomiędzy -7 oC, a -15 oC występuje 
np. w Warszawie przez około 2% 
czasu trwania sezonu grzewczego 
(ok. 115 godzin) 

Średnia temperatura zewnętrzna 
pomiędzy -15 oC, a -20 oC 
występuje np. w Warszawie 
sporadycznie w ciągu roku 

~0,5% sezonu grzewczego ~2% sezonu grzewczego 

Średnia temperatura zewnętrzna 
wyższa niż -7 oC występuje np.  
w Warszawie przez około 97,5% 
czasu trwania sezonu grzewczego 
(ok. 6670 godzin) 

~97,5% sezonu grzewczego 

Sezon grzewczy dla Warszawy  
i temperatury granicznej zewnętrznej 
+15 oC trwa ok. 6670 godzin 

przy temperaturze zewnętrznej 2oC i przy zasilaniu 
35oC (A2/W35) oraz 9,1 kW dla punktu A2/W45. Wraz 
ze spadkiem temperatury zewnętrznej (wykres 4)  
rośnie zapotrzebowanie ciepła budynku i obniża się 
moc grzewcza powietrznej pompy ciepła. Praca pom-

py ciepła może być realizowana samodzielnie do -7oC 
(punkt biwalencyjny „B1”), a równolegle z kotłem do 
np. -15oC (punkt biwalencyjny „B2”). 
Czas pracy pompy ciepła w sezonie grzewczym – sa-
modzielnie i z kotłem (wykres 5):
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a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

• pompa ciepła o mocy grzewczej 9,1 kW (A2/W45) 
powinna w budynku o maksymalnym zapotrzebo-
waniu ciepła 12 kW pokrywać zapotrzebowanie cie-
pła, pracując samodzielnie przez ok. 97,5% sezonu 
grzewczego, do temperatury -7oC,
• praca równoległa pompy ciepła i kotła grzewcze-
go na gaz płynny będzie wymagana poniżej tem-
peratury zewnętrznej -7oC przez około 1,5% sezo-
nu grzewczego,
• samodzielna praca kotła grzewczego może nastę-
pować dopiero poniżej -15oC – sporadycznie, przez 
około 0,5% sezonu grzewczego.

Czas pracy pompy ciepła zależeć będzie od wyma-
ganej temperatury roboczej systemu grzewczego 
oraz kosztów wytworzenia ciepła w porównaniu do 
np. kotła grzewczego. 

Sterowanie 
W zależności od temperatury na zewnątrz, cen ener-
gii i wewnętrznych obciążeń cieplnych, system hy-
brydowy dokonuje inteligentnego wyboru między 
pompą ciepła i/lub kotłem gazowym, ewentual-
nie decydując się na jednoczesną ich pracę, ale 
zawsze dokonany wybór jest możliwie najbardziej 
ekonomiczny.
Wielu producentów oferuje zaawansowane syste-
my sterowania pracą hybrydy, w których sterownik 
na podstawie analizy kosztów wytwarzania jednost-
ki ciepła uwzględniającej m.in. taryfy energetyczne 

wybiera źródło energii (gaz/olej/energie elektryczna), 
które jest w danej chwili najbardziej opłacalne pod 
względem kosztów ogrzewania domu. W zależności 
od temperatury zewnętrznej uruchamia źródło cie-
pła o najniższym koszcie eksploatacji. funkcja ta po-
zwala zaoszczędzić na rachunkach i pomaga chro-
nić przed nagłymi wahaniami cen energii. Wszystkie 
elementy są połączone tak, aby bezpiecznie i efek-
tywnie pracowały w jednym systemie.
artykuł opracowany przez redakcję instalReportera 
na podstawie materiałów: Vaillant, Daikin, Eko-Blog. 
Konsultacja: Paweł lachman, ireneusz Jeleń.  

studium przypadku…typowy dom w Belgii z hybrydową pompą ciepła Daikin Altherma

Hybrydowe pompy ciepła Altherma oferowane 
przez firmę Daikin pracują już efektywnie w wielu 
domach Europy. Te zoptymalizowane pod kątem 

technologicznym i ekonomicznym urządzenia słu-
żą do podgrzewu wody na cele c.o. i c.w.u.
Aby jednak przekonać się o rzeczywistych walorach 

hybryd, przeanalizujmy pracę takiego urządzenia  
w praktyce, czyli w typowym domu zamieszkałym 
przez 4-osobową rodzinę. W domu tym w ramach 
modernizacji wymieniono stary kocioł gazowy na 
hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma.  

Założenia: 
- obciążenie cieplne 16 kW; 
- temperatura projektowa -8°C; 
- temperatura wyłączenia ogrzewania 16°C; 
- maksymalna temperatura wody 60°C; minimal-
na temperatura wody 38°C;
- cena gazu 0,070 €/kWh; 

- cena za prąd (dzień) 0,237 €/kWh;
- cena za prąd (noc) 0,152 €/kWh;
- całkowite wymagania ogrzewania pomieszczeń 
19 500 kWh;
- całkowite wymagania dotyczące produkcji ciepłej 
wody użytkowej (4 osoby) 3000 kWh.

Roczne oszczędności na ogrzewaniu pomiesz-
czeń i produkcji ciepłej wody użytkowej:
• w porównaniu do nowego kotła gazowego kon-
densacyjnego 330 euro/rok, czyli 19%,
• w porównaniu do istniejącego kotła gazowego 
kondensacyjnego 690 euro/rok, czyli 32%.

Studium przypadku
Porównanie kosztów eksploatacji - nowy kocioł gazowy -  
typowy przykład w Belgii

>

Wymiana kotła gazowego na hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma oznacza 

oszczędności na kosztach eksploatacji zarówno 
w przypadku ogrzewania pomieszczeń jak  
i podgrzewu ciepłej wody użytkowej

Dzięki hybrydowej pompie ciepła Daikin Altherma, używany jest najbardziej wydajny pod względem kosztów tryb, 
niezależnie od tego, jaka temperatura panuje na zewnątrz.
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+35% wydajność (ogrzewanie pomieszczeń)  
w porównaniu do istniejącego kotła gazowego kondensacyjnego
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Zużycie ciepła w trakcie typowej zimy w Belgii

88

99

Obciążenie cieplne 16 kW

Temperatura projektowa -8°C

Temperatura wyłączenia ogrzewania 16°C

Maksymalna temperatura wody 60°C

Minimalna temperatura wody 38°C

Cena gazu 0,070 €/kWh

Cena za prąd (dzień) 0,237 €/kWh

Cena za prąd (noc) 0,152 €/kWh

Całkowite wymagania ogrzewania pomieszczeń 19 500 kWh

Całkowite wymagania dotyczące produkcji ciepłej wody użytkowej (4 osoby) 3 000 kWh

HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA  
DAIKIN ALTHERMA

NOWY KOCIOŁ GAZOWY 
KONDENSACYJNY

ISTNIEJĄCY KOCIOŁ GAZOWY 
KONDENSACYJNY

GRZANIE POMIESZCZEŃ

Energia dostarczana przez pompę ciepła 12 800 kWh
Wydajność pompy ciepła 3,64 SCOP
Energia dostarczana przez kocioł gazowy 6 700 kWh 19 500 kWh 19 500 kWh
Wydajność ogrzewania pomieszczeń 90% 90% 75%
Koszty eksploatacji 1 220 € 1 520 € 1 820 €

PRODUKCJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Energia dostarczana przez kocioł gazowy* 3 000 kWh 3 000 kWh 3 000 kWh
Wydajność produkcji ciepłej wody użytkowej* 90% 80% 65 %
Koszty eksploatacji* 230 € 260 € 320 €

CAŁKOWITE
Koszty eksploatacji 1 450 € 1 780 € 2 140 €

Roczne oszczędności: 
na ogrzewaniu pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej

>

w porównaniu do nowego kotła gazowego kondensacyjnego  330 euro/rok

w porównaniu do istniejącego kotła gazowego kondensacyjnego  690 euro/rok

* dla kotła dwufunkcyjnego, bez oddzielnego zbiornika ciepłej wody użytkowej

-19%

-32%

w układzie hybrydowym pompa 
ciepła powietrze/woda może  
w rzeczywistości zapewniać po-
krycie od 70 do 95% rocznych po-
trzeb cieplnych. 
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35% oszczędności
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klasę energetyczną A++. Cena hybrydy nie jest jeszcze 
znana, ale aktualnie firma NIBE-BIAWAR oferuje kocioł 
gazowy NIBE GBM 10-15 jako dodatkowe wyposaże-
nie do powietrznych pomp ciepła NIBE sPLIT i NIBE 
MONOBLOK w cenie 4000 zł netto. NIBE GBM 10-15  
to naścienny, jednofunkcyjny kondensacyjny kocioł 
gazowy z modulowaną mocą cieplną w zakresie od 
3,5 do 15 kW, a więc urządzenie zawsze dostosowu-
je się do aktualnych potrzeb. Kocioł ma wbudowa-
ną pompę obiegową i naczynie wyrównawcze. GBM 
10-15 stanowi idealne rozwiązanie przy termomo-
dernizacji budynku, a także do nowych budynków, 
w których korzystanie z instalacji elektrycznej jest 
ograniczone. Dzięki instalacji GBM 10-15 nie ma ko-
nieczności stosowania dodatkowego źródła ciepła, 
w postaci grzałki zanurzeniowej. 
Tego typu systemy hybrydowe powietrznej pompy 
ciepła z kotłem gazowym, są szczególnie polecane 
do domów poddawanych termomodernizacji. Umoż-
liwiają one obniżenie zarówno kosztów inwestycyj-
nych, jak eksploatacyjnych, między innymi w wyniku 
doboru pompy ciepła o mniejszej mocy grzewczej, 
pracującej z wyższą wydajnością w zakresie wyż-
szej temperatury powietrza zewnętrznego. sterow-
nik centrali wewnętrznej powietrznych pomp ciepła 
NIBE automatycznie steruje pracą kotła gazowe-
go, włączając go tylko wtedy, gdy jest to opłacalne 
z ekonomicznego lub ekologicznego punktu widze-
nia, a także w oparciu o priorytet poziomu hałasu. 
Ma on bowiem możliwość zaprogramowania kosz-
tu kWh uzyskanej z gazu ziemnego i z sieci lub war-

tości emisji dwutlenku węgla dla obu źródeł ciepła 
oraz maksymalnego poziomu hałasu pompy ciepła.

Pompa ciepła NIBE + rekuperator
Inteligentny system grzewczo-chłodząco-wentyla-
cyjny NIBE ERs na bazie pompy ciepła i rekupera-
tora NIBE, jest również rozwiązaniem bazującym na 
dwóch źródłach ciepła, w którym uzyskuje się ogrze-
wanie, chłodzenie, ciepłą wodę i rekuperację. Jest 
to najbardziej ekonomiczny i ekologiczny system, ze 
względu na wysoką sprawność ogrzewania osiąga-
ną przez pompę ciepła NIBE (np. sCOP pompy ciepła 
NIBE f1255 osiąga 5,5 wg EN 14825), wysoką spraw-
ność odzysku ciepła z wentylacji w rekuperatorze 
NIBE ERs (do 96%), wykorzystanie darmowego chło-
du dolnego źródła do pasywnego chłodzenia budyn-
ku i zerową bezpośrednią emisję CO2 do atmosfery. 

  Powietrzna pompa ciepła NIBE 
+ kocioł gazowy
W przypadku budynków z dostępem do sieci gazo-
wej, idealnym rozwiązaniem systemowym z powietrz-
ną pompą ciepła NIBE, będzie kompletna centrala 
wewnętrzna NIBE VVM z możliwością podłączenia 

zewnętrznego kotła gazowego NIBE GBM 10-15 lub 
hybrydowa centrala wewnętrzna NIBE GVM z wbu-
dowanym kotłem gazowym o mocy do 25 kW, która 
swoją premierę miała na tragach IsH 2015 we frank-
furcie. Zarówno centrala NIBE VVM, jak i NIBE GVM 
ma wbudowany ogrzewacz c.w.u. i sterownik i osiąga 

Pompy ciepła NIBE mają ogromne możliwości konfiguracji systemu. Szeroka gama akcesoriów oraz kompletnych modułów 
wewnętrznych umożliwia szybką instalację zarówno w nowych budynkach, jak i wpięcie urządzenia do istniejących  
systemów grzewczych oraz wykorzystanie dodatkowych źródeł ciepła. 

Systemy hybrydowe NIBE
Małgorzata SMuczyńSka

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

http://www.instalreporter.pl
http://www.biawar.com.pl/o-firmie/aktualnosci-i-promocje/248-zapraszamy-na-instalacje-2016
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nik za pomocą sterownika pompy ciepła z koloro-
wym wyświetlaczem i intuicyjnym menu w języku 
polskim lub wirtualnie (komputer, tablet, smartfon, 
system inteligentnego zarządzania budynkiem) za 
pomocą systemu NIBE UPLINK. 
NIBE Uplink to wydajne narzędzie do szybkiego  
i prostego monitorowania i zarządzania pompą cie-
pła NIBE przez Internet z dowolnego miejsca na 
Ziemi. Poprzez system NIBE Uplink można uzy-
skać podgląd na aktualny status pompy ciepła oraz 
pobrać najnowszą aktualizację oprogramowania. 
Uplink umożliwia śledzenie i sterowanie systemu c.o. 
oraz c.w.u. dla uzyskania maksymalnego komfortu 
użytkowania. W przypadku wystąpienia zakłóceń  
w pracy pompy ciepła, system wysyła ostrzeżenie na  
e-mail lub telefon. system umożliwia również zdalne 

przeprowadzenie diagnostyki pracy pompy ciepła.
Nowością jest system integracji NIBE API, który służy 
do zewnętrznej komunikacji. Pompa ciepła włączona 
do sieci internetowej i „chmury” obliczeniowej NIBE 
Uplink może komunikować się z innymi urządzeniami 
elektronicznymi mającymi dostęp do „chmury” taki-
mi, jak np. termostaty grzejnikowe i czujniki pokojowe 
schneider, czy automatyka systemów grzewczych in-
nych producentów. system integracji NIBE API umoż-
liwia więc komunikację i kontrolę pracy pompy ciepła 
z poziomu systemu dystrybucji ciepła. Drugą funkcją 
systemu API jest komunikacja z pompą ciepła przez 
systemy inteligentnego zarządzania budynkiem. Po-
nadto dzięki systemowi integracji NIBE API, mając do-
stęp do informacji zawartych w chmurze, programiści 
mogą tworzyć swoje własne aplikacje.  

system przeznaczony jest do budynków o powierzch-
ni do 300 m2. Pompa ciepła NIBE f1255 osiąga kla-
sę A++, a w zestawie ze sterownikiem A+++ (zgodnie  
z Dyrektywną ErP, w systemach wysokotemperaturo-
wych, Pdesign = 16 kW), natomiast rekuperator osią-
ga klasę  A (zgodnie z Dyrektywną ErP).

Pompa ciepła + moduł wentylacyjny 
z odzyskiem ciepła
Ciekawym rozwiązaniem jest moduł wentylacyjny 
NIBE f135, który w połączeniu z powietrzną pompą 
ciepła NIBE f2040 zapewnia wyższą sprawność sys-
temu, komfort wentylacji budynku, a także umoż-
liwia realizację dwóch funkcji jednocześnie: chło-
dzenia z pompy ciepła NIBE f2040 i produkcji c.w.u 
przez NIBE f135 przy wykorzystaniu ciepła odzyska-
nego z powietrza odpadowego z budynku.
Wyjątkowym rozwiązaniem systemowym z grun-
tową pompą ciepła NIBE jest moduł wentylacyj-
ny z odzyskiem ciepła NIBE fLM. Moduł NIBE fLM 
montuje się jako nadstawka na gruntową pompę 
ciepła, dzięki czemu oprócz ogrzewania, chłodze-
nia i produkcji c.w.u. uzyskujemy też funkcję wen-

tylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
Cechy systemu hybrydowego gruntowej pompy cie-
pła NIBE z modułem wentylacyjnym NIBE fLM:
• zapewnia wentylację mechaniczną wywiewną  
w budynku i usuwanie wilgoci z pomieszczeń tzw. 
mokrych (łazienka, kuchnia, garderoba),
• energia zawarta w powietrzu wywiewanym z bu-
dynku jest akumulowana w gruncie,
• szybsza regeneracja gruntu,
• wyższa sprawność pompy ciepła (SCOP),
• prosta instalacja, niska cena (4850 zł netto),
• wysoka wydajność oraz niski poziom głośności,
• programowanie dowolnej wydajności wentylacji  
(0-100%) w dwóch okresach na dobę,
• brak konieczności czyszczenia kanałów wentyla-
cyjnych.

Zdalne sterowanie NIBE Uplink
Pracę wszystkich systemów NIBE reguluje użytkow-

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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schemat instalacji powietrznej hybrydowej pompy ciepła NIBE system grzewczo-chłodząco-wentylacyjny NIBE ERs 
Moduł wentylacyjny z odzyskiem ciepła NIBE fLM zamontowany  
na gruntowej kompaktowej pompie ciepła NIBE np. NIBE f1245

Film prezentujący 
nowości NIBE

obejrzyj

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=9EmZH-3ilI0
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  Wydajność na najwyższym 
poziomie

sercem hybrydowej instalacji grzewczej Wolf jest 
powietrzno-wodna pompa typu split. Urządzenie 
to spełnia trzy najważniejsze wymagania, stawiane 
nowoczesnym urządzeniom grzewczym: ekologicz-
ność, bezpieczeństwo i wydajność. Występuje w wer-
sji 7, 10 i 14 kW. składają się z dwóch modułów – we-
wnętrznego i zewnętrznego. Jednostka zewnętrzna 
może być zamontowana na budynku na wsporniku 
ściennym, lub na gruncie. Maksymalna odległość 
montażu pomiędzy modułami wewnętrznym i ze-
wnętrznym to 25 m. 
szeroka oferta przygotowanych akcesoriów spra-
wia, że montaż urządzenia jest szybki i prosty. Za-
stosowana sprężarka inwerterowa umożliwia opty-
malne wykorzystanie pompy ciepła do ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytko-
wej. Wysoki współczynnik COP 3,8 (A2/W35 wg.  
EN 14511), bogate wyposażenie standardowe spra-
wia, że pompy ciepła BWL-1s to jedno z najlepszych  
i skuteczniejszych rozwiązań z zakresu ogrzewania  
i chłodzenia. splitowe pompy ciepła Wolf mają wbu-

W ostatnim czasie na popularności zyskują instalacje grzewcze, które łączą w sobie kilka źródeł ciepła. Hybrydowe 
rozwiązania systemowe sprawdzają się przede wszystkim w sytuacjach, gdy chcemy zapobiec sytuacji awarii 
głównego źródła ciepła, mieć możliwość swobodnego wyboru pomiędzy alternatywnymi źródłami, przy zachowaniu 
najwyższej ekonomiczności rozwiązania. Przykładem instalacji hybrydowej może  być połączenie pompy splitowej 
z kotłem kondensacyjnym zasilanym gazem lub olejem. Dołączenie to takiego systemu  dodatkowo rekuperatora 
zapewnia użytkownikowi kompleksowe i najbardziej  ekonomiczne rozwiązanie dla jego domu.

Hybrydowe instalacje grzewcze Wolf
Kompleksowe rozwiązanie dla domu

Hybrydowe instalacje grzewcze to układ współdziałających ze sobą 
urządzeń dostarczających ciepło. umieszczone w jednej obudowie 
lub obok siebie tworzą hybrydową centralę grzewczą. przykładem 
może być instalacja hybrydowa firmy wolf technika grzewcza sp.  
z o.o., łącząca w sobie pompę ciepła powietrze-woda typu split, ga-
zowy kocioł kondensacyjny CgB-2 lub olejowy toB oraz centralę 
wentylacyjną z odzyskiem ciepła Cwl-t-excellent. Dzięki zastosowa-
niu najnowszych rozwiązań centrala hybrydowa jest niezwykle eko-
nomiczna, a przy tym funkcjonalna. 

http://www.instalreporter.pl
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trzy wyjątkowe urządzenia w jednym

Hybrydową instalację grzewczą marki Wolf może-
my rozszerzyć o centralę wentylacyjną z odzyskiem 
ciepła CWL-T-Excellent – specjalnie stworzoną do 
współpracy z pompą ciepła BWL-1s. To nowocze-
sne, modułowe urządzenie pozwala na odzysk cie-
pła na poziomie 95%, osiągając przy tym wydaj-
ność 50-300 m3/h. 
Rekuperator jest w stanie obniżyć koszty ogrzewa-
nia, aż o 25%, przy nieznacznie wyższych wydatkach 
na energię elektryczną. Pozwala też na skuteczną 
walkę z nadmiarem wilgoci, uniemożliwiając jed-
nocześnie ucieczkę cennego ciepła z pomieszczeń. 
Tego typu instalacja gwarantuje kontrolę kanałów 
wlotowych i wylotowych, umożliwiając jednocze-
śnie wykorzystanie energii z powietrza usuwane-
go z domu do ogrzania tego napływającego z ze-
wnątrz (tzw. rekuperacja). 
Dzięki wydajnemu systemowi filtrów centrala wenty-
lacyjna CWL-T-Excellent jest też w stanie oczyszczać 
wprowadzane do wnętrz powietrze ze szkodliwych 
oparów, pyłków i kurzu, a także zapewnić ciszę w po-
mieszczeniu (brak konieczności wietrzenia). Jest to 
szczególnie ważne, w przypadku miejsca zamiesz-
kania w hałaśliwym otoczeniu.
Hybrydowa instalacja grzewcza to rozwiązanie, któ-
re dzięki swoim zaletom zyskuje na popularności. 
Przede wszystkim umożliwia ono jednoczesną re-
alizację kilku funkcji: centralnego ogrzewania, pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia. Do-
datkowo pozwala na wykorzystanie mocnych stron 
różnych źródeł ciepła i zmniejszenie kosztów za ener-
gię elektryczną oraz przyczynia się do mniejszej emi-
sji szkodliwego dla środowiska CO2.  

dowany licznik ciepła, dodatkową grzałkę elektrycz-
ną o mocy 6 kW (możliwość zakupu bez grzałki elek-
trycznej). Dostępne są w wersji na napięcie 230 V 
lub 400 V. Regulacja urządzenia jest prosta i intu-
icyjna za pomocą modułu AM lub BM-2 marki Wolf. 
Istnieje również możliwość sterowania pompą i ca-
łym systemem grzewczym zdalnie, dzięki dodatko-
wemu modułowi IsM7i/e. Co ważne, pompy ciepła 
typu split firmy Wolf pozwalają na uzyskanie do 
80% energii cieplnej dzięki wykorzystaniu darmo-
wej energii ze środowiska. Tym samym pozwalają 
na istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń ga-
zowych i dwutlenku węgla. 

Ciepło przyjazne środowisku

W instalacji hybrydowej opartej na urządzeniach 
marki Wolf pompę ciepła powietrze-woda połą-
czyć można z kondensacyjnym kotłem gazowym 
CGB-2 lub olejowym kotłem kondensacyjnym TOB, 
w zależności od dostępu do rodzaju opału. Kocioł 
pełni tu funkcję źródła o mocy maksymalnej, np.  
w przypadku dużych mrozów, gdy ogrzewanie pom-
pą ciepła przestaje być wydajne i ekonomiczne.  
W tym wypadku praca pompy ciepła jest zastępo-
wana pracą kotła. Zużycie gazu lub oleju opałowego 
jest w takim wypadku niewielkie.  Kotły gazowe czy 
olejowe marki Wolf charakteryzują się łatwym do-
stępem do komory spalania i poszczególnych pod-
zespołów, sprawnością znormalizowaną (110% Hi) 
oraz płynnie regulowaną mocą już od 1,8 kW. Połą-
czenie tych urządzeń daje użytkownikowi wydajny 
system grzewczy o klasie energetyczności na pozio-
mie A+ przy ogrzewaniu budynku i klasie A, w przy-
padku ogrzewania ciepłej wody.  

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
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Pompa ciepła BWL-1s, z zasobnikiem c.w.u. CEW-200 
i centralą rekuperacyjną CWL-T-Excellent 

Rekuperator CWL-T-Excellent w połączeniu  
z kondensacyjnym kotłem olejowym TOB

KAPE wraz z Wy-
działem Inżynierii 
Produkcji sGGW or-
ganizuje konferen-
cję wraz z wystawą poświęconą zagadnieniom biznesowym 
wykorzystania biomasy „Czy biomasa to biznes?”.spotka-
nie organizowane jest w ramach międzynarodowego pro-
jektu Bioenergy4Business (www.bioenergy4business.eu).
Konferencja odbędzie się 10 maja 2016 r. w godz. 10.00-
16.00 w auli im. prof. Józefa Kuczewskiego Wydziału Inży-
nierii Produkcji (budynek 18) szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Wystawcy udostępnią urządzenia do wizytacji 
na parkingu przed budynkiem 17 w godzinach 10.00-16.00. 
Celem spotkania będzie zorganizowanie platformy wymia-
ny informacji oraz nawiązanie współpracy pomiędzy zain-
teresowanymi.
Bioenergy4Business (B4B) to międzynarodowy projekt, któ-
rego celem jest promocja wykorzystania biomasy na cele 
energetyczne. Partnerzy uczestniczący w projekcie B4B, 
opracowując narzędzia wspomagające projektowanie in-
stalacji, tworząc platformę wymiany informacji, wspierają 
przedsiębiorców, inwestorów oraz operatorów w efektyw-
nym wykorzystaniu biomasy na cele energetyczne.
Uczestnikami spotkania będą między innymi producenci 
urządzeń grzewczych na biomasę, dostawcy paliw, a także 
przedstawiciele sGGW, ME, Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych, Izby Gospodarczej Ciepłownic-
two Polskie, Polskiej Izby Biomasy. Wystąpienia prelegen-
tów poruszą tematykę regulacji i wsparcia rynku biomasy 
oraz korzyści ekonomicznych i ekologicznych wynikają-
cych z zastosowania biomasy.
National Info Day B4B to niebywała okazja do wymiany in-
formacji i poglądów na temat obecnych regulacji oraz no-
woczesnych technologii.
zaproszenie
agenda
Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać do 4 maja 2016 r., 
wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Czy biomasa to biznes?

http://www.instalreporter.pl
mailto:wolf%40wolf-polska.pl?subject=
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www.kape.gov.pl/images/Zdjeica_od_27_03_2015/Konf_i_wystawa_B4B_maj2016/INFODAYZaproszenie.pdf?67d5d16b7d2dbbb248a0aeb6d3cb592f=c66518ba7d6203c804f17ffe1333d7b5
www.kape.gov.pl/images/Zdjeica_od_27_03_2015/Konf_i_wystawa_B4B_maj2016/AgendaInfoDayB4B.pdf?67d5d16b7d2dbbb248a0aeb6d3cb592f=c66518ba7d6203c804f17ffe1333d7b5
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  Ciekawym rozwiązaniem jest inteligentne połą-
czenie np. kotła olejowego czy gazowego z pompą 
ciepła typu powietrze-woda. Urządzenia tego typu 
nie zajmują wiele miejsca, nie wymagają dodat-
kowych kosztownych wierceń, odznaczają się wy-
soką sprawnością, montaż jest możliwy przy pra-
wie każdym domu jednorodzinnym. W tego typu 
układach pompy ciepła potrafią taniej niż kocioł 
olejowy ogrzewać dom, nawet przez 90% sezonu 

grzewczego (w zależności od instalacji wewnętrznej). 
Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań inteli-
gentnej, w pełni automatycznej współpracy pom-
py ciepła z kotłem grzewczym. W takich układach 
kocioł stanowi źródło mocy szczytowej (maksymal-
nej) – gdy ogrzewanie pompą ciepła przestaje być 
korzystne cenowo, pompa ciepła jest wyłączana,  
a zaczyna pracować kocioł (w tym momencie zna-
cząco spada zużycie gazu płynnego czy oleju opa-

łowego). Gdybyśmy podczas modernizacji instalacji 
grzewczej chcieli zastosować samą pompę ciepła, 
w większości przypadków musielibyśmy wymienić 
grzejniki Przy zastosowaniu hybrydy nie ma takiej 
konieczności – wystarczy do istniejącego kotła do-
kupić pompę ciepła powietrze-woda z odpowied-
nim regulatorem. Na zewnątrz ustawiamy moduł 
powietrzny pompy ciepła, w pomieszczeniu na ścia-
nie wieszamy moduł wewnętrzny – nie ma żadnych 

szczególnych wymogów dotyczących pomieszczenia. 
Pompy ciepła nie tylko ogrzewają budynki, ale mogą 
przygotowywać ciepłą wodę. Możliwość łączenia 
pomp ciepła o różnych mocach z różnymi kotłami 
(gazowymi lub olejowymi) daje swobodę wyboru  
i możliwość dopasowania idealnego rozwiązania 
dla użytkownika (efekt – najlepszy stosunek ceny  

Zastanawiając się nad 
modernizacją systemu 
grzewczego, należy wziąć 
pod uwagę efektywność 
i energooszczędność 
nowego układu 
grzewczego (oczywiście 
nie możemy zapominać 
o jakości urządzeń 
czy serwisie). W dobie 
zmieniających się cen 
energii warto zastanowić 
się nad zainstalowaniem 
nowoczesnego 
hybrydowego 
układu grzewczego 
zapewniającego 
możliwość swobodnego 
wyboru źródła ciepła. 

Układy hybrydowe Vaillant
Mniejsze koszty ogrzewania

Korzyści zastosowania 
multiMATIC 700:

– jeden regulator dla wszystkich urządzeń grzewczych 
– regulator umożliwia niezależne sterowanie pracą 
poszczególnych obiegów grzewczych oraz ładowa-
niem zasobnika,

– inteligentne zarządzanie energią (sterowanie triVAI 
lub poprzez punkty biwalencyjne),

– automatyczny wybór najbardziej efektywnego źródła 
ciepła przy sterowaniu triVAI,

– stała kontrola sprawności instalacji,
– możliwość wprowadzenia jednostkowych cen 

nośników energii dla różnych urządzeń grzewczych 
w systemie,

– okresowa redukcja poziomu głośności pompy cie-
pła – zintegrowany czujnik wilgotności np. dla funk-
cji aktywnego chłodzenia,

– intuicyjna obsługa,
– swobodny wybór miejsca instalacji.

W skład systemu hybrydowego aroTHERM wchodzą następujące urządzenia: 
1  pompa powietrze-woda arotherm VWL 85/2A 2  wysokowydajny kocioł kondensacyjny (np. ecoTEC plus, 

ecoCOMPACT/4 VsC) 3  systemowy regulator pogodowy multiMATIC 700 4  zasobnik ciepłej wody VIH R 150/6M  
5  moduł sterowania pompa ciepła aroTHERM VWL 6  moduł sprzęgła hydraulicznego o dużej pojemności

http://www.instalreporter.pl


zakupu do uzyskanych oszczędności w eksploatacji). 
Np. w przypadku domu jednorodzinnego ok. 160-
200 m2 dokupienie do istniejącego kotła olejowe-
go (lub kotła na gaz płynny) pompy ciepła typu po-
wietrze-woda może zwrócić się w przeciągu 3-4 lat.  
W tego typu układach zmniejszamy koszty serwisowe, 
zwiększając przy tym bezpieczeństwo energetycz-
ne – są dwa niezależne źródła ciepła. Jeżeli pompa 
ciepła ma możliwość chłodzenia – można tak popro-
wadzić modernizację, aby móc w lecie chłodzić wy-
brane pomieszczenia w zmodernizowanym domu. 
Układy hybrydowe mają klasę efektywności ener-
getycznej ErP na poziomie minimum A+ przy grza-
niu budynku, a przy przygotowywaniu ciepłej wody 
na poziomie A.  

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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Pompa ciepła o mocy około 63% strat ciepła budynku może pokryć nawet 90% zapotrzebowania  
na energię i zredukować koszty ogrzewania. 

układ hybrydowy arotHeRm to połączenie 
wydajnego energetycznie ogrzewania  
i innowacyjnego systemu odzyskiwania ciepła: 
– triVai, system zarządzania włączaniem 
źródeł ciepła do remontowanych  
i modernizowanych budynków
– niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu 
współczynnikowi Cop do 4,8 (dla Vwl 85/2a 
230[V] przy a7w35 wg en 14511)
– zabezpieczenie wysokości rachunków przed 
wahaniami przyszłych cen energii
– ochrona środowiska naturalnego dzięki 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych
– małe wymiary urządzeń, kompaktowa budowa

www.grupa-sbs.pl
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czeń do atmosfery lub do szybkiego dostępu ciepłej 
wody użytkowej. Regulator stale kontroluje i auto-
matycznie wybiera optymalny punkt biwalentny 
uwzględniające ceny energii elektrycznej i gazu/oleju. 
W pierwszej kolejności wybiera najtańszy w danym 
momencie sposób ogrzewania. Jeżeli praca pom-
py ciepła generuje wyższy koszty ogrzewania niż ga-
zem/olejem, pompa ciepła jest wyłączana i całe po-

trzebne ciepło dostarcza kocioł gazowy lub olejowy. 
W zależności od potrzeb hybryda może pracować 
w trzech trybach: pracuje tylko pompa ciepła; pracu-
je tylko kocioł gazowy/olejowy; pompa ciepła wstęp-
nie ogrzewa wodę a kocioł dogrzewa ją do wymaga-
nej temperatury. W ten sposób, powietrzna pompa 
ciepła może dostarczać w ciągu roku nawet 80% cie-
pła potrzebnego do ogrzewania budynku. 

  Hybrydy Viessmann

Kompakty składają się z dwóch części. Na zewnątrz 
budynku znajduje się jednostka zewnętrzna modu-
łu pompy ciepła. W praktycznie dowolnym miejscu 
w domu można ustawić jednostkę wewnętrzną, któ-
ra potrzebuje niewielkiej powierzchni: 595x600 mm. 
Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w osprzęt 
modułu pompy ciepła, gazowy lub olejowy kocioł 
kondensacyjny i zasobnik warstwowy ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 130 litrów/100 litrów. Mimo 
małej pojemności zasobnika użytkownik ma do dys-
pozycji dużą ilość c.w.u. W ciągu pierwszych 10 mi-
nut może pobrać 182 litrów ciepłej wody o tempe-
raturze 45°C (zasobnik 130 litrów). Dodatkowa zaleta 

hybrydy to brak konieczności stosowania zasobni-
ka buforowego wody grzewczej w instalacji z zasila-
nym bezpośrednio ogrzewaniem podłogowym (bez 
zaworu mieszającego). Zmniejsza to ilość potrzebne-
go miejsca i obniża koszty inwestycji. 

Regulacja pracy

W hybrydzie, pracą kotła i pompy ciepła steruje re-
gulator pogodowy Vitotronic 200 typ WO1C z funk-
cją automatycznej adaptacji punktu biwalentnego 
HybridProControl. 
W zależności od wybranego sposobu pracy, dąży 
do zapewnienia najmniejszych z możliwych kosz-
tów ogrzewania, minimalnych emisji zanieczysz-

O ile połączenie w jednej instalacji kotła grzewczego i pompy ciepła nie jest 
niczym nowym, to sposób ich wzajemnej współpracy oraz dodatkowe możliwości 
wyznaczają całkiem nowe kierunki oszczędzania energii. Hybrydowe pompy 
ciepła Viessmann to kompaktowe urządzenia, w którym znajduje się pompa 
ciepła wykorzystująca ciepło z powietrza atmosferycznego i wysokosprawny 
kondensacyjny kocioł olejowy (Vitolacaldens 222-F), lub kocioł zasilany gazem 
ziemnym bądź płynnym (Vitocaldens 222-F).

Hybrydowe pompy ciepła Viessmann
krzySztof gnyra

przez połączenie pompy ciepła i kotła kondensacyjnego uzyskuje się bardzo szero-
ki zakres modulacji mocy grzewczej hybrydy. w Vitocaldens 222-f od maksymal-
nie 1,3 do 19 kw, a w Vitolacaldens 222-f: od 1,3 do 23 kw. woda grzewcza może 
być ogrzewana przez pompę ciepła do 55°C, za pomocą kotła gazowego/olejowego 
do 70°C. w ten sposób, efektywnie i oszczędnie można ogrzewać każdy dom, nowy 
energooszczędny jak również starsze budynki.  

http://www.instalreporter.pl


28s t r.0 4 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

niem i pracą rekuperatora steruje regulator hybrydy. 
Tym samym, z darmowego prądu solarnego może 
korzystać również rekuperator. Jeśli połączymy hy-
draulicznie pompę ciepła z rekuperatorem, pompa 
będzie ogrzewać powietrze wentylacyjne nawiewa-
ne do pomieszczeń w budynku. W ten sposób po-
wietrze nawiewane może być ogrzewane do tem-
peratury nawet 50°C znacznie taniej, niż przy użyciu 
tradycyjnej grzałki elektrycznej. Cały potrzebny do 
tego osprzęt hydrauliczny można zabudować w re-
kuperatorze, który ustawiony jest obok hybrydowej 
pompy ciepła. 

Pompa ciepła z kotłem gazowym lub olejowym, 
może być idealnym sposobem na łatwą moder-
nizację starego ogrzewania. Gdy trzeba pomy-
śleć o wymianie wysłużonego już kotła na nowy. 
Lub, gdy chcemy o ponad połowę obniżyć rachun-
ki za ogrzewanie. 
To wszystko wykorzystując istniejące przyłą-
cze gazu/oleju opałowego i bez konieczności de-
wastowania otoczenia domu, jak również jego 
wnętrza.  

współpraca hybrydy z…

…fotowoltaiką
To nie wszystko, bo regulator hybrydy przystosowa-
ny jest do aktywnej współpracy z instalacją fotowol-

taiczną. Pozwala maksymalnie wykorzystać darmo-
wy prąd ze słońca na własne potrzeby, również do 
ogrzewania budynku. Pompa ciepła wie, ile prądu 
solarnego ma do dyspozycji w danej chwili. Wyko-
rzystuje go uwzględniając przy tym stan naładowa-
nia zbiornika ciepłej wody użytkowej, zasobnika bu-
forowego, sposób korzystania z ogrzewania domu, 
jak również instalacji wentylacji mechanicznej. Jeśli 
w danym momencie dom nie potrzebuje ogrzewa-
nia, ciepło może być magazynowane w zbiorniku bu-
forowym i wykorzystywane w późniejszym czasie. 

…rekuperatorem
Jeszcze więcej oszczędzimy, jeśli z hybrydą współ-
pracować będzie rekuperator Vitovent 300-f. Zasila-

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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Vitocaldens 222-F Vitolacaldens 222-F
Model HAWB-M HAWB HAWB-M HAWB
Regulacja mocy grzewczej 
modułu pompy ciepła 1,3–7,7 kW 2,73–10,9 kW 1,3-7,7 kW 2,73–10,9 kW

Zakres modulacji mocy 
grzewczej kotła 3,2–19 kW (gaz ziemny) 10,3–23,5 kW (lekki olej opałowy)

Zasobnik warstwowy c.w.u. 130 litrów 100 litrów
Minimalna temperatura 
powietrza zewnętrznego 
dla pompy ciepła 

-15°C -20°C -15°C -20°C

System spalinowo/
powietrzny 60/100 mm 80/125 mm

Maksymalna temp. zasilania 
modułem pompy ciepła 55°C 55°C

Maksymalna temp. zasilania 
modułem kotła 70°C 70°C

Funkcja aktywnego 
chłodzenia budynku nie nie

Zarząd Główny PZITs zaprasza na 
„Warsztaty pracy projektanta i rze-
czoznawcy instalacji i sieci sanitar-
nych”. Termin: 6-7 października 2016 r.  
Miejsce: Dom Technika-NOT, ul. 
Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa.
Podczas Warsztatów omawiane 
będą m.in. następujące zagadnienia:
• Projekt budowlany w kontekście 
regulacji związanych z prawem autorskim i ochroną danych 
osobowych.
• Przegląd obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i kra-
jowego) oraz norm z zakresu projektowania.
• Projektowanie instalacji z użyciem technologii Building In-
formation Modeling  (BIM).
• Wspomaganie komputerowe w procesie projektowania.
• Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii  
w projektowaniu sieci i instalacji.
• Projektowanie instalacji w budynkach prawie zero energe-
tycznych.
• Charakterystyka energetyczna budynków.
zapisz się już dziś

Partner strategiczny: Armstrong fluid Technology Polska - 
wyłączny przedstawiciel firmy Armstrong w Polsce

Partner platynowy: Uponor 

Ruszyły zapisy na warsztaty  
projektanta i rzeczoznawcy

http://www.instalreporter.pl
https://www.linkedin.com/pulse/zarejestruj-si�-na-warsztaty-ju�-dzi�-warsztaty-pzits?articleId=6126662385152335872#comments-6126662385152335872&trk=prof-post
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wentylatory osiowe

Typowe wentylatory osiowe przetłaczają powie-
trze bez substancji toksycznych, palnych oraz czą-
stek ciernych o temperaturze nieprzekraczają-
cej 40-60°C. W razie potrzeby można przewidzieć 
wentylatory  w wersji o podwyższonej tempera-
turze pracy. Napęd jest przenoszony poprzez wał 

silnika elektrycznego. Napięcie zasilania wynosi 
230 lub 400 V. Termik bimetaliczny chroni napęd 
przed przegrzaniem.
W osiowych wentylatorach kanałowych obudowy  
i ramy wykonuje się zazwyczaj z tworzyw sztucz-
nych, blachy stalowej lub aluminium. Jako materiał 
do wytwarzania wirników większych wentylatorów 
niejednokrotnie uwzględnia się polipropylen odle-
wany ciśnieniowo wzmocniony włóknem szklanym 
(łopatki). Z kolei piasta wirnika może być wykonana 
z aluminium odlewanego ciśnieniowo.

wentylatory promieniowe

Wentylatory promieniowe znajdujące zastosowa-
nie w wentylacji mechanicznej są produkowane  

  W wentylatorach osiowych przepływ powie-
trza odbywa się wzdłuż osi, na której zamontowa-
ny jest wirnik. Wentylatory tego typu tłoczą po-
wietrze na odległość do 10 m. Jeżeli wymaga się 
większego ciśnienia to stosowane są wentylato-
ry promieniowe, tłoczące powietrze w kanałach  
o długości do 100 m. Oś obrotu ich wirnika jest pro-
stopadła do kierunku przepływu strumienia tłoczo-
nego powietrza.
Biorąc pod uwagę wielkość wytwarzanego ciśnie-
nia, czyli spręż, wentylatory mogą być niskoprężne 
(do 1 kPa), średnioprężne (1÷3 kPa) oraz wysokopręż-
ne (3÷10 kPa). Najwyższe wartości sprężu osiągają 
wentylatory promieniowe. Wentylatory niskopręż-
ne i średnioprężne mogą bazować zarówno na kon-
strukcjach osiowych, jak i promieniowych.
W kontekście miejsca i sposobu montażu można za-
stosować wentylatory ścienne, kanałowe (do kana-
łów okrągłych i prostokątnych) oraz dachowe.

Wentylacja mechaniczna dla 
zapewnienia optymalnej wymiany 
powietrza w pomieszczeniach 
wymaga stosowania odpowiednich 
wentylatorów. W urządzeniach 
wentylacji mechanicznej najczęściej 
zastosowanie znajdują wentylatory 
osiowe i promieniowe.

Wentylatory stosowane w wentylacji 
mechanicznej małych obiektów

DaMian Żabicki

Wentylatory osiowe LINO przeznaczone są 
do montażu kanałowego, pomiędzy kratką 
wyciągową, przewodami wentylacyjnymi 
a kratką wyrzutową. Obudowa w całości 
wykonana została z odpornego na uderzenia 
i promieniowanie UV tworzywa sztucznego 
ABs w kolorze białym. Nadają się idealnie 
do wyciągu powietrza w krótkich odcinkach 
przewodów wentylacyjnych. Wirnik osiowy 
o specjalnie profilowanych łopatkach 
zapewniających wysokie parametry sprężu 
dyspozycyjnego.

Wentylatory osiowe ścienne 
ENsO charakteryzują się unikalną 
konstrukcją i wzornictwem. 
Obudowa wykonana jest  
z odpornego na uderzenia  
i promieniowanie UV tworzywa 
sztucznego ABs w kolorze 
białym, natomiast pokrywa 
wykonana jest ze szkła, którą 
można w łatwy sposób zdjąć  

i usunąć z niej zabrudzenia. W skład  
typoszeregu wchodzą modele: standardowe 
ENsO 100 sTD, modele ENsO 100 TIMER 
wyposażone w regulowane opóźnienie czasowe 
(zakres regulacji opóźnienia wyłączenia od 3 
do 15 minut), ENsO 100 HYGRO, wyposażone 
w opóźnienie czasowe (zakres regulacji od 0 
do 15 minut), czujnik wilgotności względnej 
(zakres regulacji 40% - 95%) oraz dwubiegowy 
silnik. Modele 100 HYGRO jako nieliczne tego 
typu urządzenia na rynku wyposażone są  
w wyświetlacz aktualnej wartości temperatury 
i wilgotności w pomieszczeniu, zlokalizowany 
na panelu przednim.
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Wentylatory kanałowe GREENLINE – GreenLineDuctfans 
pozwalają oszczędzać energię. Wentylatory te mają 
najwyższą sprawność i cechują się najmniejszym 
zużyciem energii w porównaniu z innymi 
wentylatorami tej klasy. Ich sprawność jest ponad 
50% wyższa od standardowych wentylatorów 
rurowych. GreenLineDuctfans wymagają mało 
miejsca do zabudowy. Wentylatory tego typu mają 
kompaktową budowę – obudowa jest dokładnie 
tych samych wymiarów co podłączenie.
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to można zastosować termostat zanieczyszczenia po-
wietrza. Takie rozwiązanie bazuje na porównaniu zmie-
rzonego stężenia z wartością zadaną. Wraz z jej prze-
kroczeniem wentylator jest uruchamiany i pracuje do 
momentu poprawy jakości powietrza.
Wiele systemów sterowania wentylatorami wyko-
rzystuje ciągły pomiar prędkości przepływu powie-
trza w kanale wentylacyjnym. W momencie spad-
ku ciągu naturalnego w przewodzie wentylacyjnym 
wentylator uruchamia się, uwzględniając maksy-
malny próg załączenia.
Nowoczesne systemy sterowania wentylatora-

mi bazują na falownikach, a więc obroty są płyn-
nie regulowane. Zaletą takiego rozwiązania jest 
oszczędność energii oraz obniżenie obrotów wen-
tylatora o 60%, przy wyeliminowaniu zjawiska prze-
grzania silnika.
Wentylatory mogą być sterowane w oparciu o po-
miar wilgotności, wtedy stosuje się czujnik mierzą-
cy wilgotność względną w sposób ciągły. W efekcie 
przepływ powietrza przez nawiewniki i kratki wycią-
gowe, zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wil-
gotności. skutecznie odprowadzany jest zatem nad-
miar pary wodnej z pomieszczenia.

w różnych wielkościach. Osiągają one wydajność 
(Q) 0,05 - 300 m3/s, a przy spiętrzeniu całkowitym 
(Δp) 200-13 tys. Pa.
Najczęściej występującą wersją wentylatorów pro-
mieniowych są urządzenia o tzw. budowie podsta-
wowej („normalnej”) z równomiernym strumieniem 
powietrza wypływającym z ramki wylotowej obu-
dowy przy niskim poziomie hałasu. Oprócz tego 
stosuje się wentylatory promieniowe bębnowe  
z wentylatorem o dużej szerokości wirnika. Z reguły 
szerokość wirnika jest dwukrotnie większa od jego 
średnicy, co zapewnia wysoki poziom wydajności 
przy stosunkowo niewielkich rozmiarach urządze-
nia, ale przy niższej sprawności. Wydajność bęb-

nowych wentylatorów promieniowych mieści się 
pomiędzy 0,3 a 30 m3/s, przy spiętrzeniu zwrot-
nym wynoszącym od (Δp) 200-13 500 Pa i spraw-
ności (η) 0,3-0,7.
Warto wspomnieć o wentylatorach promieniowych 
poprzecznych, w których powietrze przepływa w po-
przek wirnika. Powietrze wpływa w obszarze ssaw-
nym, a następnie przepływając przez wnętrze wen-
tylatora jest wyrzucane w obszarze tłocznym. Dzięki 
takiej konstrukcji powietrze przepływa dwukrotnie 
szybciej. Maksymalna wydajność promieniowych 
wentylatorów poprzecznych (Q) mieści się pomiędzy  
10 a 30 m3/s, przy spraw-
ności (η) 0,3-0,55 i spię-
trzeniu całkowitym (Δp) 
200-400 Pa. specjalne 
wentylatory promienio-
we znajdują zastosowa-
nie w centralach wenty-
lacyjnych.

sterowanie 
wentylatorami

Proste urządzenia ste-
rujące wentylatorami to 
skrzynki zasilające. Mają 
one wyłącznik główny, 
zabezpieczenie nadprą-
dowe oraz przekaźniki 
przeznaczone do prze-
łączania obwodów za-
silających. Istotne są 
lampki sygnalizujące 
stan pracy urządzenia. 
Wentylatory mogą pra-
cować w oparciu o ste-
rowanie czasowe.
Jeżeli wentylatory mają 
usuwać z pomieszczeń 
substancje zapachowe, 

www.bshtechnik.pl
www.trox.pl
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Oddział w Polsce | ul. Techniczna 2 
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BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13 | Stara Iwiczna
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fax: 22/737 18 59 | biuro@bshtechnik.pl
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Wentylator promieniowy GD przeznaczony jest  
do transportu czystego i suchego powietrza,  
w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Nawiew powietrza do suszenia, chłodzenia szaf 
sterowniczych i elementów automatyki, chłodzenie 
elementów maszyn, elementów znajdujących się 
na linii produkcyjnej. Wentylator promieniowy 
dwustronnie ssący z napędem bezpośrednim. 
Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej. Wirnik 
z łopatkami wygiętymi do przodu z galwanizowanej 
blachy stalowej. silniki przystosowane do regulacji 
prędkości obrotowej.

Fo
t. 

H
ar

m
an

n

http://www.instalreporter.pl
http://www.bshtechnik.pl


31s t r.0 4 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

demontażu śmigła podczas czyszczenia urządze-
nia oraz proste podłączenie bez konieczności jego 
rozbierania. Przewody są bowiem wyprowadzone 
na zewnątrz.
W niektórych urządzeniach tuba wentylatora jest 
usztywniona dodatkowymi żebrami, które uniemoż-
liwiają jej odkształcenie podczas instalacji w niedo-
kładnie wykonanym otworze montażowym.

podsumowanie

Nie w każdym pomieszczeniu mogą być montowa-
ne wentylatory wentylacji mechanicznej. Chodzi 
przede wszystkim o miejsca, gdzie zainstalowa-

no urządzenia z otwartą komorą spalania, zasi-
lane gazem lub innym paliwem (kotły i podgrze-
wacze wody pobierające powietrze do spalania  
z pomieszczenia).
Wentylacja mechaniczna nie powinna być monto-
wana w budynkach z nieszczelnymi kanałami wen-
tylacyjnymi, bowiem ciśnienie wytwarzane przez 
wentylator w kanale może powodować przedosta-
wanie się powietrza wraz zanieczyszczeniami do 
innych pomieszczeń, przez które przechodzi ka-
nał. Nie należy montować wentylacji mechanicznej  
w pomieszczeniach z otwartymi paleniskami na 
paliwa stałe, płynne lub gazowe (m.in. kominki bez 
wkładów lub kaset).  

wybór wentylatora

Na etapie wyboru wentylatora należy określić ro-
dzaj instalacji i aplikacji w jakiej będzie on praco-
wał. Trzeba obliczyć odpowiednią wydajność oraz 
spadki ciśnienia w instalacji. Ważny jest obliczony 
spręż dyspozycyjny. Wentylator dobiera się w oparciu  
o zebrane dane oraz analizę charakterystyki prze-
pływowej. Należy pamiętać o odpowiednim zasi-
laniu wentylatora (jedno- lub trójfazowe), wartości 
poboru prądu, wartości obrotów wirnika na minutę 
oraz poziomie hałasu.
Jeżeli aplikacja wymaga cichej pracy wentylatora, to 
warto zadbać o tłumiki i podstawy tłumiące. Dzięki 
zastosowaniu specjalnych materiałów dźwiękochłon-
nych tłumione są drgania i zmniejsza się poziom ha-

łasu. Niejednokrotnie zastosowanie znajdują cokoły 
tłumiące, które zapobiegają rozprzestrzenianiu ha-
łasu od części wlotowej wentylatora.
Odpowiedni wentylator należy dobrać do pracy 
ciągłej oraz do montażu na zewnątrz budynków.  
W tym drugim przypadku konieczna jest odpowied-
nia ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, dzia-
łającymi negatywnie na urządzenie zwłaszcza pod-
czas postoju (np. opady deszczu, oblodzenie).

wentylatory ścienne i okienne

Jeżeli pomieszczenie nie ma kanałów wentylacji me-
chanicznej, niejednokrotnie zastosowanie znajdują 
wentylatory wyciągo-
we montowane w ścia-
nie lub w suficie. Mają 
one dodatkową kratkę 
wentylacyjną oraz siat-
kę, która chroni przed 
przedostawaniem się 
owadów i insektów do 
pomieszczenia. Urzą-
dzenia montowane  
w ścianie mogą mieć 
dodatkowe żaluzje, któ-
re zabezpieczają przed 
nawiewaniem wiatru 
do pomieszczenia.
W oferowanych na ryn- 
ku wentylatorach ścien- 
nych uwzględnia się hy-
brydowe śmigło zwię- 
kszające przepływ przy  
zmniejszeniu pozio-
mu hałasu wentylato- 
ra. Podczas pracy śmig- 
ło jest dociskane do sil-
nika przepływającym 
powietrzem. Istotna jest  
możliwość szybkiego 

Wentylator kanałowy IRf – wentylator promieniowy, 
przystosowany do montażu w kanałach 
prostokątnych. Wentylatory z wirnikiem o łopatach 
pochylonych do przodu (wirnik typu f) znajdują 
zastosowanie we wszelkiego typu instalacjach 
nawiewnych – zarówno w budownictwie 
mieszkaniowym, komercyjnym oraz w instalacjach 
przemysłowych. Wentylator jest przystosowany 
do przetłaczania powietrza o temperaturze 
nieprzekraczającej 45°C.
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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
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r
e

k
l

a
m

a

http://www.instalreporter.pl
http://www.pro-vent.pl/


32s t r.0 4 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

  Niezbędna wentylacja mechaniczna

Modernizacja fasad i okien w dużym stopniu poprawia 
szczelność i izolacyjność cieplną przegród zewnętrz-
nych oraz wprowadza konieczność wentylacji mecha-
nicznej pomieszczeń. Niewystarczająca wentylacja 
grozi nie tylko pojawieniem się pleśni. Przede wszyst-
kim może drastycznie pogorszyć się jakość powietrza 
w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Nor-
ma PN-EN 13779 dopuszcza w pomieszczeniach zloka-
lizowanych w centrach miast stężenie CO2 o 1200 ppm 
wyższe od stężenia w powietrzu zewnętrznym, jako war-
tość dla niższego standardu jakości powietrza (IDA 4). 
Wyższe stężenia prowadzą do spadku wydajności, bó-
lów głowy, złego samopoczucia. W złych warunkach we-
wnętrznych nie ma dobrych warunków do pracy i nauki.

wentylacja zdecentralizowana

Niektóre pomieszczenia w budynkach biurowych 
lub szkołach stawiają wysokie wymagania wentylacji 
nawiewno-wywiewnej. Może przebywać w nich na-
wet 30 osób. Zazwyczaj na osobę przyjmowane jest 
15 do 20 m3/h, całkowity strumień objętości powie-
trza zewnętrznego wynosi od 300 do 600 m3/h (83 
do 167 l/s) na pomieszczenie. Aby zapewnić właści-
wy rozdział powietrza w pomieszczeniu, elementy 
nawiewne należy rozmieścić przynajmniej w dwóch 
punktach. Urządzenia z odzyskiem ciepła wyposa-
żone w wymiennik woda-powietrze skutecznie wy-
korzystują wodę jako czynnik odbierający obciąże-
nia cieplne. Zdecentralizowane systemy wentylacji 
charakteryzuje wysoka elastyczność. Mogą być ste-
rowane indywidualnie w zależności od zapotrzebo-
wania, co zmniejsza koszty eksploatacyjne.

Zalety wentylacji zdecentralizowanej
• Niskie koszty inwestycyjne
• Niedrogi montaż podczas modernizacji okien i fasady
• Łatwe projektowanie i instalacja dzięki ustandary-
zowanym urządzeniom

• Minimalne zapotrzebowanie na miejsce pod para-
petem/w fasadzie
• Niskie koszty eksploatacyjne
• Elastyczne wykorzystanie, dopasowane do po-
mieszczeń
• Brak lub minimalne wymagania przeciwpożarowe

tRoX sCHoolaiR

Od kilku dekad firma TROX wprowadza urządzenia 
wentylacyjne, spełniające oczekiwania wymaga-

Wentylacja fasadowa 
TROX SCHOOLAIR

Do budynków biurowych i edukacyjnych

Wysoka jakość 
powietrza stała się  

wyznacznikiem jakości 
życia. Niezależnie czy na 
otwartej przestrzeni, czy  

w zamkniętym pomieszczeniu, 
naprawdę dobrze czujemy się, gdy 

powietrze jest świeże. Firma TROX opanowała 
sztukę profesjonalnego dostarczania powietrza. 

Od założenia firmy w 1951 roku, TROX wdrożył wiele 
innowacyjnych urządzeń i systemów wentylacji i klimatyzacji 

budynków. Do modernizacji energetycznej budynków producent 
dostarcza systemy wentylacji fasadowej, które doskonale 

spełniają wymagania tych obiektów.

TROX sCHOOLAIR-B

TROX sCHOOLAIR-D
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jących klientów. Urządzenia wentylacji zdecentra-
lizowanej firmy TROX dostępne są w różnych wy-
konaniach – od najprostszych do wielofuncyjnych. 
Testowane są w praktycznych zastosowaniach od lat. 
Do modernizacji szczególnie korzystne są urządze-
nia wentylacji fasadowej TROX sCHOOLAIR monto-
wane pod oknami lub w ościeżnicach okien.

komfort na miarę potrzeb

Minimalny poziom 
hałasu. Urządzenia 
TROX sCHOOLAIR 
zapewniają cichą 
pracę w pomiesz-
czeniach. Wyposa-
żone w bardzo ciche 
wentylatory charak-
teryzują się małymi 
prędkościami prze-
pływu, a w rezulta- 
cie niskim poziomem  
generowanego ha-
łasu. Zastosowana 
izolacja dźwięko-
chłonna tłumi hałas 
z zewnątrz.

Oszczędność ener-
gii. Wbudowany pły- 
towy wymiennik od-
zysku ciepła umoż-
liwia wykorzystanie 
ciepła z powietrza 
wywiewanego z po-
mieszczenia. 
W wymienniku od-
zysku ciepła pobie-
rane z zewnątrz po-
wietrze w zimie jest 
wstępnie podgrze-

wane, a latem wstępnie chłodzone przez powietrze 
wywiewane z pomieszczenia. Oszczędne wentyla-
tory EC, krótka droga transportu powietrza i regu-
lacja zgodna z zapotrzebowaniem zmniejszają zu-
życie energii przez urządzenie.

Opcjonalna funkcja chłodzenia. Urządzenia mogą 
być opcjonalnie wyposażone w funkcję chłodzenia. 
Warunkiem jest dostępność instalacji wody lodowej. 
Urządzenie umożliwia również pracę w trybie chło-
dzenia bezpośredniego powietrzem zewnętrznym 
„free cooling” przez wykorzystanie obejścia na wy-
mienniku odzysku ciepła.

Inteligentny system sterowania. Urządzenia mogą 
być sterowane w zależności od stężenia CO2 w po-
mieszczeniu lub w powietrzu wywiewanym, co za-
pewnia wysoką jakość powietrza. Dzięki dedykowa-
nemu systemowi/regulacji X-AIRCONTROL osiągana 
jest najwyższa efektywność i komfort. Na przykład 
funkcje grzania, chłodzenia, wietrzenia mogą być re-
gulowane w zależności od temperatury lub odchyłek 
jakości powietrza. Regulacja uwzględnia również czy 
pomieszczenie jest aktualnie użytkowane, czy nie.

Podstawowe korzyści TROX SCHOOLAIR
• Poprawa samopoczucia, lepsza skuteczność i kon-
centracja dzięki optymalnemu doprowadzeniu po-
wietrza zewnętrznego.
• Kompletne rozwiązanie zapewniające wentylację, 
ogrzewanie i chłodzenie (bez stosowania grzejników 
i urządzeń chłodzących).
• Oszczędność energii przez odzysk ciepła z powie-
trza wywiewanego.
• Niskie nakłady inwestycyjne dzięki atrakcyjnym 
cenom urządzeń i małym kosztom projektowania 
i montażu.
• Szybki i łatwy montaż dzięki dostawie gotowych 
urządzeń.
• Duża elastyczność systemu dzięki indywidualnemu 
i dopasowanemu do zapotrzebowania sterowaniu.  

      

3

Oszczędności przez modernizację energetyczną
Dzięki programowi wsparcia Konjunkturpaket II 
niemieckie gminy otrzymały od rządu federalnego 
i krajów związkowych 13,3 mld € na modernizację 
szkół. Poprzez modernizacje energetyczne gminy 
mogą uzyskać znaczące oszczędności. Połowa 
kosztów energii ponoszonych przez gminy  
przypada na szkoły. Dzięki modernizacji zużycie 
energii w budynku może zostać zredukowane 
średnio o 70 %. Otwiera to ogromny potencjał 
oszczędności, który w kolejnych latach będzie 
odciążał budżet.

Niezbędna wentylacja mechaniczna
Modernizacja fasad i okien w dużym stopniu  
poprawia szczelność i izolacyjność cieplną  
przegród zewnętrznych oraz wprowadza 
konieczność wentylacji mechanicznej 
pomieszczeń. Niewystarczająca wentylacja  
grozi nie tylko pojawieniem się pleśni. Przede  
wszystkim może drastycznie pogorszyć się 
jakość powietrza w pomieszczeniach, w których 
przebywają ludzie. Norma PN-EN 13779 dopuszcza  
w pomieszczeniach zlokalizowanych w centrach 
miast stężenie CO2 o 1 200 ppm wyższe od 
stężenia w powietrzu zewnętrznym, jako wartość 
dla niższego standardu jakości powietrza (IDA 4). 
Wyższe stężenia prowadzą do spadku wydajności, 
bólów głowy, złego samopoczucia. W złych  
warunkach wewnętrznych nie ma dobrych  
warunków do pracy i nauki! 

Renowacja fasad budynków 
użyteczności publicznej z izolacją 
termiczną zajmuje czołowe miejsce na 
listach priorytetów niemieckich gmin.

Pomiary stężenia CO2 pokazały, że po wietrzeniu pomieszczenia przez  
okna często przekracza ono zalecaną wartość graniczną. W niektórych  
przypadkach wartości stężenia sięgały 11 000 ppm. Dlatego, w celu  
zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach, eksperci 
zalecają wyposażenie budynków użyteczności publicznej w wentylację 
mechaniczną. W celu zmniejszenia zużycia energii systemy te należy 
wyposażyć w jednostki odzysku ciepła.

Okna zamknięte

Stężenie CO2 Wpływ na  
samopoczucie osób

Problemy z 
koncentracją,  
bóle głowy

Akceptowalne
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(ppm)
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Wentylacja pomieszczenia

Świeże powietrze zewnętrzne

▶Modernizacja budynków: wyzwania i możliwości ▶▶

„Przy okazji remontu zalecany jest montaż  
mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej  
z odzyskiem ciepła i sterowaniem.“
(Dr inż. Dieter Thiel, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju, Schmidt 
Reuter Integrale Planung & Beratung GmbH, Kolonia)
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TROX SCHOOLAIR-B TROX SCHOOLAIR-V TROX SCHOOLAIR-D

montaż poziomy pod parapetem montaż pionowy na parapecie  
lub obok okna

montaż sufitowy (w przestrzeni 
międzystropowej)

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z izolacją akustyczną
wbudowany wymiennik odzysku ciepła

wymiennik 2-rurowy, opcjonalnie 4-rurowy

wyporowy nawiew powietrza opcjonalnie obudowa  
z nawiewnikiem

wysokosprawne wentylatory promieniowe EC
niski poziom mocy akustycznej

397x2160x359 mm 1590x650x420 mm 1640x400x800 mm
150-250 m3/h, w trybie boost 320 m³/h

wydajność chłodnicza do: 1,44 kW 1,4 kW 1,35 kW
wydajność cieplna do: 5,76 kW 5,73 kW 4,88 kW

Pomiary stężenia CO2 pokazały, że po wietrzeniu pomieszczenia przez okna często przekracza ono 
zalecaną wartość graniczną. W niektórych przypadkach wartości stężenia sięgały 11 000 ppm. 
Dlatego, w celu zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach, eksperci zalecają 
wyposażenie budynków użyteczności publicznej w wentylację mechaniczną. W celu zmniejszenia 
zużycia energii systemy te należy wyposażyć w jednostki odzysku ciepła

TROX sCHOOLAIR-V

http://www.instalreporter.pl
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  O przegrzewie…

Uzyskanie wysokiego stopnia pokrycia solarnego  
i tym samym wysokich oszczędności energii wymaga 
zaprojektowania z reguły dużych powierzchni kolek-
torów. Instalacje takie, zwłaszcza w gorące, słonecz-
ne dni narażone są na pracę w warunkach powodu-
jących brak odbioru ciepła, co prowadzi do zjawiska 
przegrzewania i powstawania efektu stagnacji.
Zjawiska te występują, gdy kolektory słoneczne pro-
dukują znacznie więcej ciepła, niż możemy w danej 
chwili wykorzystać np. do ogrzewania c.w.u.
skutkiem często występujących przegrzewów bę-
dzie konieczność wymiany płynu solarnego – co ma 

wpływ na koszty eksploatacji instalacji. Może rów-
nież mieć wpływ na trwałość samych kolektorów  
i instalacji. Dlatego tak ważne jest zapobieganie moż-
liwości powstania przegrzewu.

Co to jest i jak działa thermprotect?

ThermProtect to opatentowana przez firmę Vies-
smann technologia aktywnie zapobiegająca prze-
grzewom w instalacji solarnej. Polega ona na pokry-
ciu absorbera kolektora warstwą substancji, która 
zmienia swoje właściwości pod wpływem ciepła. 
Nowe pokrycie absorbera składa się z wielu warstw. 
Jedną z nich jest dwutlenek wanadu (VO2). W tem-

peraturze poniżej 75°C nie stanowi ona żadnej ba-
riery dla promieni słonecznych i kolektory pracują 
„normalnie”, ponad 95% promieniowania słonecz-
nego zamieniając na ciepło. Przy temperaturze po-

wyżej 75°C powłoka zmienia swoją strukturę kry-
staliczną i tym samym zaczyna odbijać większość 
promieniowania słonecznego, zapobiegając w ten 
sposób przegrzewaniu się kolektora. Wskutek tego 
w miarę wzrostu temperatury kolektora spada moc 
kolektora, temperatura stagnacji jest zdecydowanie 
niższa (poniżej 150°C) i odparowanie czynnika solar-
nego nie występuje.
Dodatkowe korzyści z zastosowania kolektorów  
z powłoką TermProtect, to dłuższa trwałość pły-
nu solarnego i dłuższe okresy pomiędzy jego kolej-
nymi wymianami. To również dłuższa trwałość ko-
lektorów słonecznych, które nie będą narażone na 
szok termiczny.

Dzięki pokryciu absorbera kolektora warstwą specjalnej substancji 
powstaje powłoka ThermProtect, zmieniająca swoje właściwości pod 
wpływem ciepła. Po przekroczeniu temperatury 75°C zaczyna ona odbijać 
większość promieniowania słonecznego, zapobiegając w ten sposób 
przegrzewom kolektora słonecznego.

Solary z aktywną ochroną przed 
przegrzaniem ThermProtect

Płaskie kolektory Vitosol 100-FM/Vitosol 200-FM

Vitosol 100-fM

Vitosol 200-fM

http://www.instalreporter.pl


35s t r.0 4 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Vitosol 200-fM

Dla każdego zastosowania

Kolektory słoneczne Vitosol 100-fM oraz Vitosol 
200-fM doskonale sprawdzą się w każdym warian-
cie, także takim gdy np. zastosowano zbyt dużą 
powierzchnię kolektorów słonecznych w stosun-
ku do potrzeb. 
Kolektory słoneczne z technologią ThermProtect 
same dopasują się do zmieniających się warunków 

pracy, chroniąc całą instalację przed wszelkimi nie-
prawidłowościami. Działają niezależnie od konfigu-
racji instalacji solarnej i ustawień regulatora.
Obciążenia termiczne elementów instalacji i czynni-
ka solarnego pozostają zawsze w obszarze „normal-
nych” warunków eksploatacji. 
Dzięki temu trwałość użytkowa i bezpieczeństwo 
eksploatacji są wyraźnie wyższe, niż w konwencjo-
nalnych instalacjach solarnych.

Korzyści dla firm instalatorskich
- wysoka niezawodność eksploatacyjna i długa trwa-
łość użytkowa, dzięki obniżeniu temperatury sta-
gnacji;
- niezależność od ustawień regulatora, awarii sieci 
energetycznej i urządzeń mechanicznych
- wydatnie mniejsze obciążenie cieplne elementów 
instalacji;
- ułatwienie projektowania dużych instalacji;

- natychmiastowy ponowny start ze stanu stagna-
cji instalacji;
- ułatwiony dobór elementów instalacji;
- brak konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. 

Korzyści dla użytkownika
- brak przegrzewania latem lub podczas nieobecno-
ści mieszkańców;
- wyższy stopień pokrycia solarnego.  

Twój Fachowy Doradca:

kliknij tu by wyszukać on-line 
najbliższego Partnera Handlowego 
lub Salon Firmowy Viessmann



Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.plDane techniczne

Vitosol 200-FM
Vitosol 100-FM

Typ Vitosol 200-FM 
Typ SV2F 

Vitosol 200-FM 
Typ SH2F 

Vitosol 200-FM 
Typ SV2G

Vitosol 200-FM 
Typ SH2G

Powierzchnia brutto m2 2,51 2,51 2,56 2,56

Powierzchnia absorbera m2 2,32 2,32 2,32 2,32

Powierzchnia apertury m2 2,33 2,33 2,33 2,33

Wymiary
szerokość
wysokość
głębokość

mm 
mm 
mm

1 056
2 380

90

2 380
1 056

90

1 070
2 394

90

2 394
1 070

90

Ciężar kg 41 41 41 41

Uzupełnienie kotła grzewczego o kolektory solarne prowadzi z reguły do zaliczenia całego zestawu  
do klasy efektywności energetycznej A+. 

Vitosol 200-FM

Vitosol 100-FM

Typ Vitosol 100-FM 
Typ SV1F

Vitosol 100-FM 
Typ SH1F

Powierzchnia brutto m2 2,51 2,51

Powierzchnia absorbera m2 2,32 2,32

Powierzchnia apertury m2 2,33 2,33

Wymiary
szerokość
wysokość
głębokość

mm 
mm 
mm

1 056
2 380

72

2 380
1 056

72

Ciężar kg 42 42

9449 538  PL   03/2016
Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą 
posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych 
w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowa-
nych w prospekcie. Opracowanie graficzne: X_LitA@viessmann.com

Zeskanuj kod i odwiedź  
naszą stronę internetową

Twój Fachowy Doradca:

kliknij tu by wyszukać on-line 
najbliższego Partnera Handlowego 
lub Salon Firmowy Viessmann



Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.plDane techniczne

Vitosol 200-FM
Vitosol 100-FM

Typ Vitosol 200-FM 
Typ SV2F 

Vitosol 200-FM 
Typ SH2F 

Vitosol 200-FM 
Typ SV2G

Vitosol 200-FM 
Typ SH2G

Powierzchnia brutto m2 2,51 2,51 2,56 2,56

Powierzchnia absorbera m2 2,32 2,32 2,32 2,32

Powierzchnia apertury m2 2,33 2,33 2,33 2,33

Wymiary
szerokość
wysokość
głębokość

mm 
mm 
mm

1 056
2 380

90

2 380
1 056

90

1 070
2 394

90

2 394
1 070

90

Ciężar kg 41 41 41 41

Uzupełnienie kotła grzewczego o kolektory solarne prowadzi z reguły do zaliczenia całego zestawu  
do klasy efektywności energetycznej A+. 

Vitosol 200-FM

Vitosol 100-FM

Typ Vitosol 100-FM 
Typ SV1F

Vitosol 100-FM 
Typ SH1F

Powierzchnia brutto m2 2,51 2,51

Powierzchnia absorbera m2 2,32 2,32

Powierzchnia apertury m2 2,33 2,33

Wymiary
szerokość
wysokość
głębokość

mm 
mm 
mm

1 056
2 380

72

2 380
1 056

72

Ciężar kg 42 42

9449 538  PL   03/2016
Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą 
posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych 
w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowa-
nych w prospekcie. Opracowanie graficzne: X_LitA@viessmann.com

Zeskanuj kod i odwiedź  
naszą stronę internetową

Gięta z jednego profilu 
rama aluminiowa z listwą 
mocującą szybę

Wytrzymałe przykrycie ze 
specjalnego szkła solarnego

Meandrowa 
rurka absorbera

Selektywny absorber 
z pokryciem warstwą 
ThermProtect

Wysoko skuteczna 
izolacja cieplna

Co się dzieje w obrębie warstwy?

ThermProtect

• Selektywne pokrycie absorbera zmienia swoje  
właściwości optyczne (strukturę krystal α iczną)  
zależnie od temperatury

• Pochłanianie energii (absorcja α) pozostaje  
niezmienione (> 94%)

• Oddawanie energii (emisja ε) dopasowuje się  
automatycznie do instalacji 

Temperatura 
kolektora Stan roboczy Emisja ε

do 75oC zasobnik  
nienaładowany 6%

od 75oC zasobnik  
naładowany

6% do ponad 
40%

http://www.instalreporter.pl


years acting with passionFor
lat działamy z pasjąOd

Weź udział w największym spotkaniu branży 
instalacyjnej w Polsce!

Masz pytania? Zadzwoń 61  869 25 47
Więcej informacji na: www.instalacje.mtp.pl
O BEZPŁATNE ZAPROSZENIE PYTAJ W HURTOWNIACH

Współorganizator:

RÓWNOLEGLE 
Z TARGAMI 

INSTALACJE 
ODBĘDĄ 

SIĘ TARGI 

Partner strategiczny:

WYDARZENIA 
TOWARZYSZĄCE 

PROGRAM MTP
I GRUPY SBS

Dzień Fotowoltaiki
26.04.2016

Dzień Ciepłownika
26-27.04.2016

Dzień Projektanta
25.04.2016
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  Organizatorzy oraz partnerzy targów zapowia-
dają, że poza bogatą ekspozycją i ofertą targowych 
nowości przygotowali także interesujący program 
wydarzeń. Zaplanowano w nim zarówno konferencje 
i warsztaty tematyczne, jak również atrakcje wzbu-
dzające bardziej sportowe emocje. 
Do Poznania zjadą mistrzowie instalacji, a najlep-
szy z nich zdobędzie tytuł Mistrza Polski Instala-
torów 2016 i nagrodę główną – nowego Citroena 
Berlingo. Po raz drugi odbędą się też Mistrzostwa 
Polski Instalatorów dla szkół. Zaplanowano także 
wydarzenia całodniowe: Dzień Ciepłownika, Dzień 
Projektanta, Dzień fotowoltaiki, a także spotkania  
w ramach Klubu Instalatora (Grupa sBs).
Już pierwszego dnia targów najlepsze produkty zo-

staną uhonorowane prestiżową nagrodą Złotego Me-
dalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kon-
kursowe jury przyznało ich w tym roku piętnaście. 
Absolutną nowością będzie KLUB PREMIER, na prze-
strzeni którego wyeksponowane zostaną produkty 
po raz pierwszy prezentowane na rynku polskim!
Odbędzie się również szereg spotkań i konferencji do-
tyczących aktualnych trendów oraz wyzwań stojących 
przed branżą instalacyjną i fotowoltaiczną m.in. III Kon-
ferencję Rynku Urządzeń Grzewczych (sPIUG), konfe-
rencję „Instalatorze bądź gotowy na zmiany!” (PORT 
PC), konferencja poruszająca zagadnienia krajowej 
legislacji f-gazowej (KfCh), konferencja na temat nie-
zawodności instalacji z miedzi (EIM) oraz konferencja 
dotycząca energooszczędności instalacji  oraz centra-
li wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (WOIIB). 
W ramach targowego programu zaplanowano rów-
nież warsztaty fotowoltaiczne „Moc Hybrydy” (GLO-
BEnergia) oraz spotkanie ze „studiem Dobrych Roz-
wiązań” (Publikator), w czasie którego dziennikarze 
magazynów wnętrzarskich przedstawią aktualne 
trendy w projektowaniu wnętrz.
Partnerem strategicznym targów INsTALACJE został 
Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzew-
czej, sanitarnej, Klimatyzacji i Wentylacji sHI, a patro-
nat nad targami objęły najważniejsze stowarzyszenia  
i media branżowe. Równolegle odbędą się również Tar-
gi Ciepła systemowego TCs, których współorganizato-
rem jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.  

INSTALACJE 2016 
– start 25 kwietnia, 
zakończenie 28

Przypominamy!!!Targi pod patronatem ministra 
infrastruktury i budownictwa

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk 
objął honorowym patronatem „Międzynarodowe Targi 
Instalacyjne INsTALACJE”, które odbędą się w Poznaniu  
w dniach 25-28 kwietnia 2016.

http://www.instalacje.mtp.pl
http://www.instalreporter.pl
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Każdy zasobnik jest poddawany procesom wytra-
wiania i pasywacji zapewniającym ochronę miejsc, 
w których stal była poddana obróbce-spawaniu oraz 
ma izolację (50 mm) z bezfreonowej pianki poliure-
tanowej zapewniającej ochronę przed utratą ciepła. 
Wszystkie produkty przechodzą test szczelności pod 
ciśnieniem 12 bar, co gwarantuje najwyższą jakość 
i niezawodność każdemu zasobnikowi opuszczają-
cemu linię produkcyjną. Potwierdzeniem tego jest 
12-letnia gwarancja na zbiornik wewnętrzny.

wybór właściwego zasobnika

W skład serii Kingspan Albion Ultra wchodzą 3 ty-
poszeregi:
•	Ultra	Plus – pierwsze na rynku polskim zasobniki  
z innowacyjną technologią wbudowanej wewnętrznej 
przestrzeni ekspansji termicznej. Tego typu rozwią-
zanie eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznego 
naczynia przeponowego i jednocześnie zabezpiecza 
instalację przed niepożądanym wzrostem ciśnienia 
w układzie, co przyczynia się do ograniczenia napięć 
materiałowych w zbiorniku wewnętrznym wydłuża-
jąc żywotność zbiornika, i zapewnia optymalne ci-
śnienie ciepłej wody. seria Ultra Plus jest dostępna 
z jedną lub dwiema wężownicami w pojemnościach 
od 120 do 300 litrów.
•	Ultra	HP	– zasobniki dedykowane do współpracy 
z wszystkimi rodzajami pomp ciepła. specjalnie za-

projektowana wężownica o dużej powierzchni za-
pewnia szybkie nagrzewanie wody użytkowej przy 
wykorzystaniu energii odnawialnej – ciepła woda 
jest więc dostarczana bez szkody dla środowiska. 
Dostępne w pojemnościach od 150 do 300 litrów.

  – Kingspan pozostaje od lat synonimem najwyższej 
jakości produktów oraz doskonałej obsługi klienta. Ryn-
ki środkowoeuropejskie, szczególnie polski rynek, są dla 
nas rynkami o znaczeniu strategicznym. Wprowadzenie 
marki Kingspan albion z ofertą zasobników ciepłej wody 
użytkowej stanowi naturalną kontynuację rozwoju fir-
my. Jesteśmy przekonani, że po sukcesie, jakim niewąt-
pliwie były produkty z serii FuelMaster, agriMaster czy 
też BioPura, nasze zasobniki z serii Ultra również znajdą 
uznanie wśród polskich klientów – powiedział Tomasz 
Bajcer, kierownik projektu odpowiedzialny za wprowa-
dzenie i rozwój marki Kingspan Albion na rynku polskim.

Dlaczego kingspan albion ultra?

Zasobniki serii Kingspan Albion Ultra charakteryzuje 
wytrzymała i pewna konstrukcja zapewniająca bez-

pieczeństwo, kontrolę i wygodę użytkowania. Wyko-
nane są one z najwyższej jakości stali nierdzewnej 
typu Duplex. stale tego typu charakteryzują się wy-
soką odpornością na korozję, czego dowodem może 
być ich szerokie zastosowanie w konstrukcjach, które 
mają ciągły kontakt z wodą morską, czy też w insta-
lacjach odsiarczania spalin. Ze względu na jej higie-
niczność, stal nierdzewna znajduje również szero-
kie zastosowanie w przemyśle gastronomicznym do 
produkcji m.in. noży, sztućców, pojemników do prze-
chowywania żywności i innych artykułów mających 
kontakt z produktami spożywczymi. 
Komponenty będące częścią zasobników, takie jak przy-
łącza, wężownice typu coil-in-coil, grzałki elektryczne, 
galwanizowane stalowe obudowy itd., zostały zapro-
jektowane i optymalnie dobrane przez zespół inżynie-
rów w centrum badawczym Kingspan w Wakefield.

Z początkiem 2016 roku firma Kingspan Environmantal podjęła decyzję o poszerzeniu 
oferty na rynek polski o linię zasobników ciepłej wody ze stali nierdzewnej marki 
Kingspan Albion. Jako część Kingspan Environmantal, Kingspan Albion posiada  
ponad 60 lat doświadczenia w produkcji trwałych i niezawodnych zasobników  

c.w.u., cieszących się doskonałą opinią 
zarówno wśród użytkowników, jak  
i firm wykonawczych i instalatorów. 
Zasobniki Kingspan Albion stanowią 
synonim bezawaryjnego i efektywnego 
przechowywania i wytwarzania ciepłej 
wody na rynku brytyjskim i w innych 
krajach europejskich.

Kingspan Albion Ultra
Zasobniki ciepłej wody ze stali nierdzewnej

Zasobniki c.w.u. z serii Kingspan Albion Ultra

Zasobniki Ultra Plus mają unikalne wbudowane 
wewnętrzne naczynie przeponowe

Tabela   Dobór wielkości zasobnika z serii  
Ultra w stosunku do liczby mieszkańców  
oraz punktów poboru

Liczba 
użytkowników Pojemność

1 wanna lub prysznic
do 3 osób 120 l
3-4 osoby 150 l

1 wanna i prysznic
2-4 osoby 150 l
4-5 osób 180 l

1 wanna i 2 prysznice
2-4 osoby 180 l
4-5 osób 210 l

1 wanna i 3 prysznice
2-4 osoby 250 l
4-5 osób 300 l

kingspan alBion  
na MTI INSTALACJE 2016

pawilon 5, stoisko 51 

Serdecznie zapraszamy!

http://www.instalreporter.pl
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•	Ultra	– zasobniki z jedną lub dwiema wężownica-
mi o pojemnościach od 120 do 300 litrów, standar-
dowo wyposażone w grzałkę elektryczną sterowa-
ną termostatem oraz zawór bezpieczeństwa. 

Modele Ultra i Ultra Plus z jedną wężownicą przysto-
sowane są do współpracy z tradycyjnymi kotłami 
grzewczymi olejowymi i gazowymi, natomiast mo-
dele z dwiema wężownicami mają dodatkową wę-
żownicę przystosowaną do współpracy z kolekto-
rami słonecznymi. Odpowiednio dobrany zasobnik 
Kingspan Albion jest w stanie zapewnić ciepłą wodę 
nawet przy jej zwiększonym zapotrzebowaniu i przy 
jednoczesnym korzystaniu z kilku punktów poboru 
wody, bez spadku ciśnienia. 
www.kingspanenviro.com/pl/ultra  

O firmie

Kingspan Environmental jest częścią koncernu 
Kingspan Group plc, lidera na rynku międzyna-
rodowym, działającego w obszarach związanych 
z budownictwem oraz ochroną środowiska natu-
ralnego. Misją firmy jest jego wspieranie poprzez 
wytwarzanie innowacyjnych produktów i rozwią-
zań technicznych umożliwiających oszczędzanie 
energii, racjonalne nią gospodarowanie oraz wy-
twarzanie. Produkty Kingspan używane są m.in. 
do termoizolacji, wytwarzania ciepłej wody użyt-
kowej i wykorzystywania wody deszczowej.
Innowacyjna oferta, bogate doświadczenie oraz 
najwyższej jakości surowce wykorzystywane do 
produkcji pozwalają firmie nie tylko utrzymy-

wać pozycję lidera, lecz także wyznaczać wzor-
ce wśród oferowanych wyrobów.
Produkty marki Kingspan są dostępne w ponad 
60 krajach na całym świecie. Na rynku polskim 
firma działa od ponad 15 lat, oferując innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie bezpiecznego ma-
gazynowania i dystrybucji oleju napędowego, 
opałowego oraz innych substancji. Jest również 
pionierem zmian w zakresie przyjaznych dla śro-
dowiska, dwupłaszczowych zbiorników do prze-
chowywania substancji płynnych. Zakład pro-
dukcyjny, magazyn, centrum logistyczne, dział 
obsługi klienta oraz centrum serwisowe znajdu-
ją się w Rokietnicy k. Poznania.

Polska siedziba firmy w Rokietnicy k. Poznania

Produkcja zasobników Kingspan Albion Ultra 
w Wakefield, w Wielkiej Brytanii

W grudniu 2015 roku po prawie dwóch latach od rozpo-
częcia pracy nad pompami ciepła, Blaupunkt Competen-
ce Center Aircons Mateko wprowadził na rynek 3 modele 
pomp ciepła. Natomiast w lutym 2016 roku podpisał umowę  
z OEM Group na dystrybucję i serwis urządzeń z serii OsAKA.
Blaupunkt to światowa marka dostarczająca kon-
sumentom produkty z branży zaawansowanej tech-
nologii już od ponad 78 lat. Mateko jest oficjal-
nym partnerem Blaupunkta w zakresie urządzeń 
do obróbki powietrza (AHU). Główną ideą jest pro-
mowanie nowoczesnej techniki użytkowej. Oferu-
je szeroką gamę urządzeń do lokali mieszkalnych  
i użytkowych: pompy ciepła, klimatyzatory naścienne, 
kasetonowe, systemy multi split i klimatyzatory prze-
nośne oraz oczyszczacze powietrza. Oferta Mateko 
kierowana jest do odbiorców, którzy chcą żyć i praco-
wać w idealnym środowisku. fachowe wsparcie, ser-
wis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz indywidualne 
podejście do każdego zlecenia są oczywistym uzupeł-
nieniem sprzedawanych urządzeń.
Blaupunkt wykorzystał wieloletnie doświadczenie 
zdobyte przy pracy na systemach klimatyzacyjnych 
i przygotował pompy ciepła zgodne z najnowszymi 
strukturami inwerterowymi, które do tej pory były 
używane głównie w klimatyzacji. Pompy ciepła z se-
rii OsAKA zostały wyprodukowane w Japonii. Urzą-
dzenia inwerterowe dostosowują zużycie energii do 
bieżących potrzeb. sterowanie pompą oparte jest na 
sprężarce o zmiennej prędkości i umożliwia płynną 
regulację mocy grzania lub chłodzenia w przedziale 
od 30 do 100% poboru mocy.

Współpraca OEM  
Group i Mateko
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• układ wtrysku oleju został zaprojektowany w celu 
smarowania sprężarki w szerokim zakresie prędko-
ści obrotowej
• ograniczony współczynnik cyrkulacji oleju
• dzięki sterowaniu przemiennikiem częstotliwości 
sprężarka zasilana jest bez asymetrii faz, jak również 
jest odporna na zmianę kolejności faz

Asymetryczne wymienniki ciepła 
W omawianych pompach funkcja skraplania realizowa-

  Wymagania rynku
W budynkach komercyjnych czy użyteczności pu-
blicznej regularnie pojawiają się pomieszczenia z du-
żymi przeszkleniami, sale konferencyjne, gdzie poza 
ogrzewaniem istotne jest również chłodzenie. Ponad-
to w obiektach o dużej powierzchni, o zróżnicowanej 
infrastrukturze zachodzi potrzeba podłączenia źró-
dła ciepła do centralnego systemu sterowania tzw. 

BMs. Kolejnym wymaganiem jest możliwość stop-
niowania mocy.

Układ chłodniczy ze sprężarką spiralną 
Danfoss serii VZH 
Podstawową częścią pompy ciepła jest układ chłod-
niczy. Dobry układ chłodniczy charakteryzują trzy 
elementy: odpowiedni projekt, czynnik chłodniczy 
oraz prawidłowo dobrane komponenty. Prace roz-
wojowe Danfoss uwzględniały wszystkie powyż-
sze aspekty. W efekcie uzyskano wysokoefektyw-
ną gruntową pompę ciepła wykorzystującą czynnik 
R410A. W układzie chłodniczym zastosowano naj-
nowszą sprężarkę spiralną Danfoss serii VZH o płyn-
nej, zmiennej wydajności. Zmienne obroty silnika 
sprężarki uzyskuje się poprzez zmianę częstotli-
wości napięcia zasilania przy prawie niezmiennym 
prądzie zasilania. W efekcie otrzymujemy moż-
liwość ciągłej regulacji wydajności sprężarki  
w zakresie 25-100% .
Pompa ciepła ze sprężarką sterowaną przemien-
nikiem częstotliwości ma dwie zasadnicze zalety  
z punktu widzenia użytkownika. W sposób płynny 
dostosowuje produkcję ciepła do bieżącego za-
potrzebowania. Jest to szczególnie istotne w inwe-
stycjach, gdzie między zimą a latem jest duża różni-
ca w zapotrzebowaniu na ciepło i w okresie letnim 

pompa służy jedynie do produkcji c.w.u. Ponadto 
w wybranych sytuacjach zaprojektowanie systemu 
grzewczego z pompą gruntową ze zmienną wydajno-
ścią mocy umożliwia zrezygnowanie ze źródła szczy-
towego oraz buforów ciepła, co zmniejsza koszty 
inwestycyjne i upraszcza instalację.
Warto podkreślić, iż pompy ciepła ze sprężarką  
z przemiennikiem częstotliwości są ok. 30% bardziej 
wydajne od pomp ze sprężarką o stałej prędkości 
obrotowej oraz ok. 10-15% wydajniejsze od pomp 
wyposażonych w połączone dwie sprężarki. Dodat-
kowym atutem pomp ciepła ze sprężarką sterowa-
ną przemiennikiem częstotliwości jest niższy prąd 
rozruchu (o ok. 70%). 

Innowacje konstrukcyjne sprężarek serii VZH:
• „koperta” pracy umożliwiająca szeroki zakres pra-
cy i otrzymanie wyższej temperatury skraplania przy 
niskiej temperaturze parowania
• optymalny kształt geometryczny spiral
• opatentowane uszczelnienie w kierunku osiowym 
spirali tzw. „tip seal technology” 
• silnik z magnesami stałymi, w którym współczynnik 
mocy jest praktycznie stały w całym zakresie zmian 
obciążenia
• bezołowiowe łożyska polimerowe zapewniające 
wysokie osiągi pracy

Pompa ciepła DHP-M do zastosowań komercyjnych jest jak automatyczna skrzynia 
biegów, nieważne jak szybko jedziesz, jesteś zawsze na odpowiednim biegu!

Innowacyjna gruntowa pompa 
ciepła Danfoss DHP-M

Michał Mika
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Artykuł techniczny DHP-M Gruntowa pompa ciepła

Grafika 1: Budowa gruntowej pompy ciepła DHP-M.  Opis komponentów 1) 
Sprężarka spiralna, 2) Falownik 3) Elektroniczny zawór rozprężny, 4) Pompa 
obiegowa obiegu dolego źródła 5) Pompa obiegowa obiegu  grzewczego 
(skraplacza), 6) Wymiennik gorącego gazu

Fotografia 1: Gruntowa pompa ciepła DHP-M, wymiary: 900 mm szerokość,    
756 mm długość, 1744 mm wysokość. 

 Obiekty o  dużej powierzchni takie jak sklepy, 
magazyny, hotele, centra handlowe czy zakłady 
produkcyjne są często zlokalizowane na granicy terenów 
zurbanizowanych i  nie zawsze z  dostępem do pełnej 
infrastruktury miejskiej. W  przypadku kiedy inwestor 
ma ograniczony wybór jakim jest gaz ziemny, gaz 
LPG czy olej opałowy, czyli paliwa najdroższe, warto 
zastanowić się nad alternatywą jaką jest pompa ciepła. 
Zwłaszcza, że urządzenie to poza produkcją ciepła 
może również chłodzić w  okresie letnim. Dodatkową 
wartością jest to iż pompy ciepła mogą być zastosowane 
nie tylko w  obiektach nowobudowanych, lecz również 
modernizowanych. Przy modernizacji istniejącej, olejowej 
lub gazowej instalacji grzewczej z  zastosowaniem 
pompy ciepła (np. jako systemu biwalentnego) można 
przy mniejszym nakładzie inwestycyjnym, korzystać 
z  corocznych oszczędności na kosztach ogrzewania, 
a równocześnie zredukować emisję dwutlenku węgla. 
 Zatem warto na tym etapie się zatrzymać, aby określić 
kryteria oceny i porównań. Zanim to zrobimy zastanówmy 
się przez chwilę nad współczesnymi wymaganiami jakie 
stawiają inwestorzy instytucjonalni i  architekci przed 
pompami ciepła średniej i dużej mocy. 

Wymagania rynku 
 W  budynkach komercyjnych czy użyteczności  
publicznej regularnie pojawiają się pomieszczenia 
z  dużymi przeszkleniami czy pomieszczenia takiej jak 
sale konferencyjne, gdzie poza ogrzewaniem istotne 
jest również usunięcie nadwyżki ciepła w  okresie 

letnim, a  także zimowym - więc nie tylko ogrzewanie 
i  ciepła woda, lecz również chłodzenie. Ponadto 
w  obiektach o  dużej powierzchni, o  zróżnicowanej 
infrastrukturze zachodzi potrzeba podłączenia źródła 
ciepła do centralnego systemu sterowania tzw. Building 
Management System (BMS). Kolejnym wymaganiem 
jest możliwość zestopniowania mocy. Zestopniowanie 
mocy wymaga użycia kilku pomp ciepła i  połączenia 
ich w  kaskadę ze źródłem szczytowym, co podnosi 
sprawność całego układu i zwiększa bezpieczeństwo. 
 Podczas prac projektowych inżynierowie, w  jednym 
z  najnowocześniejszych europejskich labolatoriów, 
postawili sobie trzy podstawowe cele, które powinna 
spełniać nowoczesna, gruntowa pompa ciepła:  
1. Wysoka efektywność (SPF - Seasonal Performance 

Factor) podczas całorocznej eksploatacji dla grzania, 
ciepłej wody użytkowej jak i chłodzenia 

2. Inteligentne sterowanie - możliwość podłączenia 
pompy do centralnego systemu sterowania 
infrastrukturą budynku tzw. BMS i/lub podłączenie 
pompy do internetu w celu zdalnej kontroli 

3. Niski poziom emisji dźwięku  

Płynne dostosowanie mocy do zapotrzebowania na 
ciepło przy jednoczesnym wysokim współczynniku 
efektywności (SPF / SCOP)
Podstawową częścią pompy ciepła jest  układ 
chłodniczy, który można określić jako “motor“ pompy 
ciepła. Dobry układ chłodniczy charakteryzują trzy 
elementy: odpowiedni projekt, czynnik chłodniczy oraz 

Budowa gruntowej pompy ciepła DHP-M:
1) sprężarka spiralna, 2) Przemiennik częstotliwości,  
3) Elektroniczny zawór rozprężny,  
4) Pompa obiegowa obiegu dolnego źródła,  
5) Pompa obiegowa obiegu grzewczego (skraplacza), 
6) Wymiennik gorącego gazu

Pompa ciepła DHP-M – moc 21 do 1408 kW  
w kaskadzie – ogrzewanie, chłodzenie, c.w.u.

http://www.instalreporter.pl
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W pompie DHP-M zastosowano nowy sterownik z ko-
lorowym dotykowym wyświetlaczem. Ikony i menu 
na wyświetlaczu są proste, przejrzyste i intuicyjne.
Zaawansowany sterownik umożliwia podgląd i reali-
zowanie takich funkcji, jak:
• kalkulacja zapotrzebowania na ciepło jest obliczana 
na podstawie algorytmu podobnego do regulacji PID;
• pompa zawsze pracuje w optymalnych dla siebie 
warunkach pracy, czyli obszarze dozwolonym dla 
sprężarki;
• sterowanie elektronicznym zaworem rozprężnym 
odbywa się bezpośrednio z poziomu sterownika 
pompy ciepła;
• inteligentny i adaptacyjny system rozpoznawania 
pory roku;
• pełen podgląd temperatury układu chłodniczego, 
co umożliwia szybką diagnostykę;
• konfiguracja krzywej grzewczej dla siedmiu punk-
tów pracy;
• możliwość zachowania „ulubionej” krzywej grzewczej;
• przywracanie ustawień fabrycznych indywidualnie 
dla poszczególnych ekranów nastaw;
• pompy obiegowe kontrolowane przez sterownik 
dostosowują prędkość pracy do prędkości obro-
tów sprężarki;
• połączenie pomp ciepła w kaskadzie do 16 jedno-
stek na zasadzie Master/slave, gdzie czas pracy;
poszczególnych pomp jest tak kontrolowany, aby 
wszystkie pracowały równomiernie;
• sterowanie pięcioma obiegami grzewczymi;
• każdy obieg podrzędny może być wyposażony we 
własny wewnętrzny czujnik temperatury wewnętrznej;
• sterowanie zewnętrznym źródłem szczytowym ta-
kim, jak: kocioł olejowy lub gazowy czy podgrze-
wacz elektryczny;
• chłodzenie pasywne i aktywne;
• Water Charging System (WCS), czyli ładowanie za-
sobników c.w.u. poprzez wymiennik ciepła z regulo-
waną temperaturą za wymiennikiem;
• Tap Water Control (TWC), czyli funkcja, która zapewnia wy-
maganą temperaturę c.w.u. w instalacji, daje to wysoki po-

ziom komfortu i zapobiega rozwojowi bakterii Legionella;
• możliwość podłączenia pompy do Internetu i zdal-
ne monitorowanie;
• połączenie z innymi systemami sterowania infra-
strukturą budynków (tzw. Building Management;
system) przy pomocy protokołu komunikacyjnego 
Modbus;
• EVU, czyli sterowanie pompą ciepła (włącz/wyłącz) 
poprzez sieć energetyczną lub zewnętrzny sterow-
nik czasowy, najczęściej w celu wykorzystania róż-
nicy cenowej taryf energetycznych;
• pomiar energii elektrycznej zużytej przez pompę 
i energii cieplnej wytworzonej przez pompę ciepła;
• przygotowanie ciepła technologicznego na potrze-
by basenu, nagrzewnic czy kurtyn powietrznych.

Niski poziom dźwięku
W okresie zimowym pompa ciepła pracuje kilka do 
kilkunastu godzin na dobę i ważne jest, aby praco-
wała w sposób cichy. 
Dźwięk emitowany przez sprężarkę rozchodzi się  
w powietrzu prostoliniowo. sprężarki zastosowane 
w pompie DHP-M są tak zaprojektowane by natęże-
nie emitowanego dźwięku było niskie, zaś jego wy-
sokość przesunięta w kierunku wyższych częstotli-
wości. Dźwięk taki jest łatwiejszy do wytłumienia. 
Wyłożenie obudowy sprężarki od wewnątrz materia-
łem dźwiękochłonnym pozwoliło na znaczne zmniej-
szenie natężenia emitowanego dźwięku. Podstawo-
wym środkiem zapobiegającym przenoszeniu się 
drgań na konstrukcje wsporczą są tłumiki wibracji. 
Użycie gumowych tłumików pod podstawą sprężar-
ki skutecznie ogranicza przenoszenie drgań na pod-
łoże. Poziom natężenia dźwięku w pompie DHP-M XL 
waha się w zakresie od 55 dB(A) przy 1500 obr./min 
do 63 dB(A) przy 6000 obr./min. 

na jest przez asymetryczny mikropłytowy wymiennik. 
Innowacja w tym wymienniku polega na innym kształ-
cie i powierzchni wymiany ciepła po stronie czynni-
ka chłodniczego w stosunku do strony wody/solanki.  
Zamiast typowego wzoru w „jodełkę” na ścianie wymien-
nika zastosowano tzw. mikrokanały, których struktura 
jest wizualnie bardziej porowata i o nieregularnych kształ-
tach. W efekcie poprawia to przepływ i wymianę ciepła 
do ok 10%, zmniejsza wymaganą ilość czynnika chłod-
niczego oraz zmniejsza spadek ciśnienia do ok 35%.

Zawór rozprężny ETS
W układzie chłodniczym w pompie DHP-M zastoso-
wano elektroniczny zawór rozprężny ETs.
Największą wartością elektronicznego zaworu roz-
prężnego jest współpraca ze sprężarką, a więc płyn-
na regulacja zaworu w relacji do zmieniającej się 
prędkości obrotowej sprężarki i co za tym idzie ilo-
ści przepływającego czynnika chłodniczego. Ponad-
to elektroniczny zawór rozprężny zabezpiecza sprę-
żarkę przed zalaniem ciekłym czynnikiem podczas 

pracy w zmieniających się warunkach. Poza samymi 
możliwościami wynikającymi z konstrukcji elektro-
nicznego zaworu istotny jest sposób w jaki realizo-
wane jest przegrzanie, czyli sterowanie. Dzięki ada-
ptacyjnej regulacji przegrzania zasilanie parownika 
czynnikiem jest dokładnie kontrolowane i oparte 
na rzeczywistym obciążeniu cieplnym. Zapewnia 
to oszczędność energii i maksymalizuje wydaj-
ność układu. Zastosowanie elektronicznego zawo-
ru rozprężnego pozwala na zapewnienie w każdych 
warunkach przegrzania na odpowiednim poziomie 
oraz gwarantuje efektywniejsze wykorzystanie źródła 
ciepła, zmniejszenie bezwładności i zarazem zwięk-
szenie precyzji regulacji całego układu.

Pompy obiegowe 
Pompy obiegowe są w klasie efektywności energe-
tycznej A. Warto dodać, iż pompa ciepła wyposażo-
na w pompy obiegowe ze zmienną prędkością obro-
tową jest o 5-6% bardziej efektywna w porównaniu 
do pompy ciepła wyposażonej w pompy obiegowe 
ze skokową regulacją obrotów.

Dodatkowy wymiennik
Typowy układ chłodniczy pompy ciepła składa się 
z:parownika, sprężarki, skraplacza i zaworu rozpręż-
nego. W pompie DHP-M między sprężarką a skra-
placzem jest dodatkowy „mały” wymiennik, przez 
który z jednej strony przechodzi gaz do skraplacza,  
a z drugiej jest woda grzewcza. Temperatura gazu 
w dodatkowym wymienniku za sprężarką wynosi 
ponad 100°C i umożliwia efektywne podgrzewanie 
wody grzewczej, a następnie c.w.u. W okresie zimo-
wym za każdym razem kiedy pracuje pompa na po-
trzeby ogrzewania, a w okresie letnim na potrzeby 
chłodzenia, może zostać podgrzana c.w.u., a więc 
obie funkcje mogą być realizowane jednocześnie. 

Inteligentne sterowanie
Podstawowym elementem odpowiedzialnym za po-
ziom zużycia energii i pracę pompy jest sterownik.  

Zalety pomp ciepła Danfoss DHP-M

• jedna z najwyższych średniorocznych efektywności
• szeroka oferta i zakres mocy od 21 do 88 kW z możliwo-
ścią kaskadowania do 16 jednostek w układzie do 1408 kW 
– elastyczne zestopniowanie mocy
• sterowanie pięcioma obiegami grzewczymi
• trójfunkcyjność: produkcja c.o., c.w.u. oraz chłodu jednocześnie
• wyjątkowo wysoka efektywność produkcji ciepłej wody użyt-
kowej (wymiennik gorącego gazu oraz funkcje TWC i WCs)
• inteligentne sterowanie: online oraz możliwość wpięcia 
do BMs (protokół Modbus)
• współpraca ze źródłem szczytowym
• pasuje do instalacji nowych, jak i modernizowanych, zarów-
no z ogrzewaniem podłogowym, jak i grzejnikami
• cicha praca

zainteresowanych rozwiązaniem, szkoleniem 
zapraszamy do kontaktu: 
pompyciepla@danfoss.com
603 881 577
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scowieniem kotłowni w pewnym oddaleniu od części 
mieszkalnej domu jest również fakt, że często kotły 
olejowe działają nieco głośniej niż gazowe. Jednak 
nowoczesne i wysokiej jakości materiały, z jakich wy-
konano kocioł i palnik, mogą zredukować ten hałas. 

W ofercie producentów znajdują się kotły olejowe ze 
zintegrowanym zasobnikiem i bez niego. Podobnie 
jak w przypadku kotłów gazowych, rozwija się seg-
ment olejowych kotłów kondensacyjnych. Ich spraw-
ność jest nieco niższa niż gazowych, ale nadal bar-
dzo wysoka. Warto zaznaczyć, że eksploatacja kotłów 
olejowych jest tańsza od gazowych zasilanych ga-
zem płynnym, a ten czynnik ma duże znaczenie dla 
pewnej grupy kupujących. W ostatnim czasie znacz-
nie spadła cena uznawanego dotąd za dość drogie 
paliwa olejowego. Wszystko to sprawia, że kotły na 
olej stają się coraz popularniejszą alternatywą dla 
ogrzewania na gaz płynny. 

neovo econox – jedyny taki w polsce

W kontekście Dyrektywy ErP najwięcej mówi się 
kotłach kondensacyjnych. Nic w tym dziwnego – 
w przypadku oferty większości producentów tylko 
takie kotły spełniają wymagania Dyrektywy zwią-
zane ze sprawnością urządzeń. firma De Dietrich 
wprowadziła tymczasem do swojej oferty klasycz-
ny kocioł olejowy, który jako jedyny dzisiaj na pol-
skim rynku spełnia wymagania postawione przez 
Dyrektywę ErP. 
NeOvo EcoNOx to kompaktowy stojący kocioł ze zin-
tegrowanym olejowym palnikiem nadmuchowym, 
który zapewnia niską emisję NOx i CO, spełniając naj-

  Kotły olejowe – alternatywa dla 
ogrzewania gazowego

Zainstalowanie ogrzewania wykorzystującego pa-
liwo olejowe jest dobrą alternatywą w przypadku, 

gdy dom znajduje się na posesji usytuowanej z dala 
od sieci gazu ziemnego. Olej ma tę przewagę nad ga-
zem płynnym, że zbiornik na paliwo o pojemności do 
1000 litrów można zamontować bezpośrednio w po-
bliżu kotła. Argumentem przemawiającym za umiej-

Kocioł olejowy NeOvo EcoNOx 
Nowość od De Dietrich

Kotły żeliwne to ważny element historii firmy De Dietrich, która na pewnym etapie rozwoju oparła konstrukcję kotłów  
o wysokiej jakości żeliwo wytwarzane we własnej odlewni. Jakiś czas temu do oferty De Dietrich dołączył żeliwny kocioł olejowy 
NeOvo. Zastąpił on produkowany przez ponad 30 lat popularny i cieszący się dobrą opinią kocioł GTU. Nowa konstrukcja jest 
dostępna w dwóch wersjach: kondensacyjnej pod nazwą NeOvo Condens EFU i klasycznej – NeOvo EcoNOx EFU.

– De Dietrich jest liderem na rynku rozwią-
zań kondensacyjnych, ale nie oznacza to, 
że nie rozwijamy innych segmentów na-
szych produktów. NeOvo EcoNOx jest do-
skonałym dowodem na to, że kotły kla-
syczne i wykorzystujące paliwo olejowe 
przy zastosowaniu najnowocześniejszej 
technologii i wysokiej jakości materiałów 
mogą być ekologiczne i zachowywać wy-
jątkowo wysoką sprawność – mówi  
waldemar matuszyński, product mana-
ger, De Dietrich technika grzewcza. 
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rowniczymi z wyświetlaniem licznika energii: B-Con-
trol – do regulacji obiegu bezpośredniego i obiegu 
c.w.u. (czujnik c.w.u. – opcjonalnie) oraz IniControl 
2 – programowalną regulacją dla sterowania obie-
gu bezpośredniego i w zależności od podłączone-
go wyposażenia dodatkowego 1 obiegu c.w.u. oraz 
opcjonalnie 1 dodatkowego obiegu mieszaczowego.  
Dla ułatwienia instalowania NeOvo EcoNOx jest do-
stępny z zestawem wyposażenia całkowicie zaizo-
lowanym, do zamontowania w kotle i zawierającym 
naczynie wzbiorcze o pojemności 18 l, modulującą 
pompę obiegową o wskaźniku energochłonności 

pompy EEI < 0,23, zawór zwrotny, odpowietrznik, za-
wór bezpieczeństwa i manometr. 

wersja kondensacyjna

Kocioł NeOvo jest także dostępny jako konden-
sacyjny pod nazwą NeOvo Condens. Wersja kon-
densacyjna wykonana w sprawdzonej technologii 
dwóch wymienników, żeliwnego i ceramicznego, 
dała w efekcie sprawność sięgającą 101,5%, co  
w kontekście wymagań Dyrektywy ErP oznacza kla-
sę „A” efektywności energetycznej. Nowo zaprojek-
towany palnik spełnia natomiast najostrzejsze nor-
my związane z emisją NOx i CO.  

surowsze wymagania. Ma moc 22,4 kW lub 29,8 kW  
(w zależności od wersji) i sprawność przy obciąże-
niu 30% (powrót 30°C) do 97,3% oraz etykietę B dla 
efektywności ogrzewania i c.w.u. (w przypadku wer-
sji z podgrzewaczem). 
Korpus kotła wykonano z żeliwa eutektycznego  
z trzyciągowym przepływem spalin, aby zagwaran-
tować cichą pracę urządzenia. 

Kocioł dostępny jest w kilku wersjach: bez pod-
grzewacza c.w.u., z emaliowanym podgrzewaczem 
c.w.u. z wężownicą „standard load” o pojemności 110 
lub 160 litrów. Podgrzewacz umieszczono pod ko-
tłem, aby zachować kompaktowy, jednolity wygląd.  
Dodatkowym, poza emaliowaniem, zabezpieczeniem 
podgrzewacza przed korozją jest anoda magnezowa.
Kocioł można zamówić w zestawie z konsolami ste-

De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl 
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Kocioł olejowy NeOvo EcoNOx – wersja  
bez zasobnika

Kocioł olejowy NeOvo EcoNOx – wersja  
z zasobnikiem
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  Procesy te, jeszcze do niedawna wymagały wielu 
prób, badań prototypowych, kolejnych zmian i mon-
towania kosztownych stanowisk pomiarowych. Uzy-
skanie optymalnego efektu trwało w zależności od 
złożoności problemu, nieraz wiele miesięcy, a efekt 
końcowy nierzadko był pewnym kompromisem, wy-
muszonym względami ekonomicznymi. Czas poganiał 
badaczy i konstruktorów, bo przecież względy eko-

nomiczne nakazują, jak najszybciej wprowadzić pro-
dukt na rynek. Współczesny konstruktor, wyposażony 
jest w zaawansowane oprogramowanie, możliwość 
wydruku w technice 3D swoich pomysłów, narzędzia 
symulacji quasirzeczywistej wyrobu. Ma więc potęż-
ne mechanizmy w swoim warsztacie pracy, a produk-
ty finalne są doskonalsze i powstają szybciej, przy 
zmniejszonych nakładach na wykonanie prototypu.

Jak modyfikowano wywietrznik 
zefir-150

Prześledźmy ostatnią modyfikację wywietrznika gra-
witacyjnego Zefir-150 firmy Uniwersal. Produkt ten po-
wstał kilkanaście lat temu, jednak teraz stanęliśmy 
przed zadaniem poprawienia jego efektywności. Ogra-
niczeniem były gabaryty, chodziło o to, by nie zmie-

niając wysokości, średnicy zewnętrznej tak przemode-
lować kształt żaluzji, by poprawić poziom podciśnień 
wytwarzanych w strudze powietrza zewnętrznego.  
Po kilku próbach projektowych powstała żaluzja, któ-
ra z wklęsłej stała się wypukła. Tak skonstruowany wy-
wietrznik poddano badaniom modelowym. 
Na rys. 1 przedstawiono schemat pomiarowy, w któ-
rym widać, że badane urządzenie starano się spraw-

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny  
projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle szuka nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący,  
ale będący na etapie modyfikowania, pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

W poszukiwaniu maksymalnej 
efektywności wywietrzników 
grawitacyjnych Zefir-150

krzySztof nowak

1   schemat pomiarowy badanego modelu wywietrznika 
Zefir-150/M

2   Aksjonometryczny schemat badanego modelu wywietrznika Zefir-150/M z zaznaczonym 
przekrojem poddanym analizie modelowej: a) ciśnienia, b) prędkości powietrza

3   Wizualizacja prędkości powietrza oraz występujących 
stref przyspieszeń i kierunków w bezpośredniej bliskości 
zamontowanego wywietrznika
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Co pozostaje konstruktorom? 

Oczywiście sprawdzić wyniki w rzeczywistości po-
miarowej. Już pierwsze pomiary w tunelu aerodyna-
micznym pokazały zbieżność wyników z badaniami 
symulacyjnymi. Badania porównawczo wykonano 
również dla poprzedniej, wklęsłej wersji żaluzji wy-
wietrznika Zefir-150, a wyniki przedstawiono w po-
staci wykresu. Widać wyraźną różnicę inplus dla wy-
wietrznika z żaluzją wypukłą. Jej efektywność oraz 
niższy współczynnik oporu miejscowego ξ daje efekt 

podciśnienia przy wyższych wydajnościach przepły-
wu powietrza w kanałach wentylacyjnych.
Fot., rys. Uniwersal  dzić przy różnych prędkościach i kątach padania wia-

tru na wywietrznik. Model wykonany w środowisku 
Creo 3.0, poddano analizie, wykorzystując program 
floEfD. Wizualizację wartości podciśnień oraz strug  
i turbulencji powietrza zarówno wewnątrz wywietrzni-
ka, jak również wokół niego przedstawiają rysunki 2-7,  
a wyniki wartości podciśnień zapisano w tabeli 1. 
Widać wyraźnie, że efektywność jest największa przy 
poziomej strudze wiatru, ale w każdym przypadku przy 
różnych kątach jego padania występuje podciśnienie, 
co jest istotne dla poprawnej pracy wywietrznika na 
obiekcie. Wywietrznik o takich cechach minimalizu-
je „cofki” powietrza do kanału z zewnątrz, a to jest 
główna bolączka wentylacji naturalnej w budynkach. 
Jak zmienił się współczynnik oporu miejscowego ξ?  
Tu również przyszedł z pomocą program symulacyjny. 
Rys. 8 przedstawia przykładowy profil prędkości i war-
tości ciśnień w przestrzeni wywietrznika w wariancie 
gdy powietrze przez niego przepływa. Wyniki zebrano  
w tabeli 2, a obliczony na bazie tych wartości współczyn-
nik ξ wynosi 0,83. Jest to kilkakrotnie mniej niż przed 
modyfikacją żaluzji, tym samym uzyskany wynik w peł-
ni zadawala postawiony na wstępie cel projektowy.

Kąt padania wiatru
Siła wiatru -60° -45° -30° 0 30° 45° 60°
2 m/s -0,40 -0,10 -0,12 -0,68 -0,21 -0,10 -0,05
4 m/s -0,52 -0,48 -0,46 -2,62 -0,41 -0,32 -0,22
6 m/s -1,75 -1,43 -1,00 -5,21 -0,90 -0,70 -0,51
8 m/s -1,96 -1,55 -1,25 -11,5 -1,24 -1,26 -1,15

lp. w ps pd ξ
1 0,5 0,09 0,15 0,66
2 1 0,53 0,6 0,88
3 1,5 1,2 1,35 0,88
 4 2 2,1 2,4 0,87
5 4 7,6 9,6 0,79

4   Wpływ działania poziomej strugi wiatru na prędkość 
powietrza w korpusie wywietrznika. Widoczna strefa 
przyspieszenia strugi oraz turbulencje na żaluzji od strony 
kierunku naporu wiatru

5   Linie strugi oraz miejsca występowania turbulencji  
w przestrzeni żaluzyjnej wywietrznika

6   Wizualizacja poziomu ciśnienia w przestrzeni 
wywietrznika w strudze omywającego go wiatru

7  Przykładowy profil prędkości i wartości ciśnień  
w przestrzeni wywietrznika w wariancie, gdy powietrze 
przez niego przepływa

8   Wykres porównawczy wywietrznika Zefir-150 oraz wywietrznika Zefir-150/M. Widać wyraźny 
wzrost efektywności nowej konstrukcji

Tabela 1   Wartości podciśnienia (Pa) na wlocie do wywietrznika w funkcji prędkości i kąta padania wiatru

Tabela 2   Wartości współczynnika ξ dla 
różnego poziomu przepływu powietrza  
przez wywietrznik, ξ średnie = 0,83
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Mam tu na myśli przede wszystkim obowiązującą kra-
je europejskie, w tym i Polskę, zharmonizowaną nor-
mę PN-EN 12566-3+A2, która charakteryzuje przydo-
mową oczyszczalnię jako instalację oczyszczającą 
ścieki bytowe do deklarowanej jakości i obsługują-
cą do 50 OLM (Obliczeniowej Liczby Mieszkańców). 
Wspomniana deklarowana jakość oczyszczonych 
ścieków regulowana jest krajowym rozporządze-
niem ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska wodnego. 

ile mamy przydomowych 
oczyszczalni, a ile szamb w polsce?

Najnowsze oficjalne dane odnośnie liczby przydomo-
wych oczyszczalni w Polsce, wg Głównego Urzędu 
statystycznego pochodzą z roku 2014. Publikowa-
ne dane potwierdzają, że wciąż mamy do czynienia 

  Przydomowa oczyszczalnia  
według prawa

Przydomowa oczyszczalnia stanowi zespół urządzeń 
służący do neutralizacji ścieków wytwarzanych w jed-
nym lub kilku gospodarstwach domowych.
Na skutek zachodzących w tym systemie procesów 
rozkładu tlenowego i beztlenowego, większość ście-
ków jest oczyszczana do postaci wody drugiej klasy 
czystości, co pozwala na ich bezpieczne odprowa-
dzenie do gruntu lub pobliskich wód powierzchnio-
wych (rzek, strumieni, rowów, stawów, jezior). Oczysz-
czalnia przydomowa składa się z osadnika gnilnego 

(wstępnego) oraz systemu doczyszczającego. W za-
leżności od rodzaju systemu doczyszczającego wy-
stępują oczyszczalnie z: 
- drenażem rozsączającym, 
- filtrem piaskowym, 
- złożem roślinnym (filtry gruntowo-roślinne, złoża 
hydroponiczne), 
- złożem biologicznym (oczyszczalnia kontenerowa), 
- osadem czynnym (oczyszczalnia kontenerowa) 
(źródło definicji: GUs)
Kompleksowa definicja „przydomowej oczyszczalni 
ścieków” jest wielopłaszczyznowa, dlatego że funk-
cjonuje w kilku istotnych dokumentach odniesienia. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonują na rynku instalacyjnym już długi czas. 
Wciąż bowiem stanowią jedyne racjonalne rozwiązanie problemu ścieków bytowych 
dla terenów nieposiadających infrastruktury zbiorczej kanalizacji. Tym bardziej,  
w obliczu obowiązującego europejskiego prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska 
i wody, w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby 
korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy wyłącznie 
stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę 
środowiska – wymogi te spełniają wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Rozwój technologii oczyszczania ścieków, 
czyli jakie POŚ montowano wczoraj i… dziś 

JuStyna PytkowSka

indywidualna przydomowa oczyszczalnia ścieków odnosi się jeszcze do dwóch gra-
nicznych wartości przepustowości: 5 m³/d (względem „prawa wodnego” ścieki po-
chodzące z gospodarstwa domowego w takiej ilości mogą zostać odprowadzone do 
ziemi w granicach gruntu będącego własnością wprowadzającego) i 7,5 m³/d (wzglę-
dem „prawa budowlanego” oczyszczalnia nie wymaga pozwolenia na budowę).

Tabela 1 Jakość ścieków na 
odpływie (rozporządzenie 
ministra środowiska z dnia  
18 listopada 2014 r.)

Pobierz
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ty technicznej wydawanej przez IOŚ (Instytut Ochro-
ny Środowiska), brak CE i jedynie projekt normy pr 
12566-3. Ale od tego czasu wiele się wydarzyło, szcze-
gółowo o tym w kolejnym numerze IR, tak najstar-
sze urządzenie i obecne do dziś określane jest mia-
nem osadnika gnilnego z rozsączaniem do gruntu, 
czyli tzw. oczyszczalnie drenażowe. 
Na tym jednak nie koniec. Pokusiłam się o pewne ta-
belaryczne zestawienie rekomendowanych techno-
logii przydomowych oczyszczalni funkcjonujących  
w tamtym czasie (tabela 2). 
Jak można zauważyć, w zestawieniu bezwzględnie 
królują trzy rodzaje przydomowych oczyszczalni: 
• z drenażem rozsączającym, 
• z osadem czynnym przy zastosowaniu bioprepa-
ratów oraz 
• z odmianami złoża.

Pierwsza z nich – osadnik gnilny z drenażem rozsą-
czającym przedstawia dwuetapowy proces oczysz-
czania ścieków. Pierwszy etap oczyszczania nastę-
puje w zbiorniku określanym jako osadnik gnilny. 
Nieczystości z gospodarstwa domowego doprowa-
dzane są grawitacyjnie do osadnika. Dopływające do 
niego ścieki podczyszczane są w warunkach beztle-
nowych w wyniku procesów sedymentacji (osadza-
nia), flotacji (separacja typu ciało stałe a ciecz lub 

ciecz-ciecz) i fermentacji (oddychanie beztlenowe). 
Zanieczyszczenia rozkładane są na substancje roz-
puszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne związki 
mineralne, które opadają na dno osadnika. Instala-
cja jest wentylowana przez przyłącze kanalizacyj-
ne doprowadzające ścieki do osadnika i domowy 
system odpowietrzenia w postaci wywiewki zain-
stalowanej na końcu pionu kanalizacyjnego ponad 
krawędź kalenicy dachu. Klarowne już ścieki wypły-
wające z osadnika wstępnego przepływają na drugi 
stopień oczyszczania do drenażu rozsączającego – 
układu perforowanych/ponacinanych rur, ułożonych 
na warstwie żwiru i geowłókninie, które rozsączają 
ścieki do gruntu i tam doczyszczają je w warunkach 
tlenowych. Zarówno żwir otaczający dreny oraz gle-
ba, działają jak filtr tzn. chłoną większe cząstki. 
Osadnik gnilny z drenażem rozsączającym jest naj-
tańszą opcją urządzenia do oczyszczania ścieków. 
Tylko pozornie! Zakup urządzeń w postaci zbiorni-
ka, rur drenarskich, żwiru i geowłókniny nie obcią-
ży znacznie portfela inwestora, ale… po kilku latach 
eksploatacji, grunt nadaje się wyłącznie do wymia-
ny. Po pierwsze rury drenarskie zamulają się osadem 
(kolmatacja), a sam grunt, który dotychczas zacho-
wywał się jak gąbka, ostatecznie traci właściwości 
chłonne. Metod remontu oczyszczalni drenażowych 
jest wiele, poprzez ciśnieniowe czyszczenie drena-

z przeważającą rozproszoną i luźną zabudową. Kon-
centracja budów jednorodzinnych skupia się zatem 
na terenach niezurbanizowanych, z dala od zgiełku 
miejskiego, gdzie nie jest zapewniona infrastruktu-
ra kanalizacyjna. W taki sposób kanalizacja zbiorcza 
nigdy nie będzie miała szansy „nas dogonić”. Czło-
wiek ciągle ucieka w nieznane…

Pocieszające jest jednak, że od kilku lat możemy 
zaobserwować regularny spadek liczby zbiorników 
szambowych, zwiększa się natomiast liczba przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 
Liczba szamb spadła z około 2257 tys. w 2013 r. do 

2192 tys. w 2014 r. (o 2,9%), podczas gdy liczba przydo-
mowych oczyszczalni ścieków wzrosła z około 155 tys.  
w 2013 r. do około 181 tys. w 2014 r. (o 17,0%). Przewa-
żająca liczba, bo prawie 84% przydomowych urządzeń 
do odprowadzania nieczystości, zlokalizowanych było 
na obszarach wiejskich. Znajdowało się tam ok. 83% 
ogółu zbiorników bezodpływowych i ok. 91% ogólnej 
liczby przydomowych oczyszczalni ścieków (źródło: 
GUs). GUs rokrocznie publikuje dane odnośnie ryn-
ku infrastruktury kanalizacyjnej w Polsce. Zebrane na 
wykresie 1 dane na przestrzeni kilku lat, pomogą do-
kładniej zobrazować postęp w budowie przydomo-
wych oczyszczalni ścieków i ich zauważalny przyrost.

wiele rozwiązań przydomowych 
oczyszczalni – najpopularniejsze  
i cechy

Historycznie… Temat przydomowych oczyszczal-
ni znany jest mi osobiście od roku 2006. Wtedy nie 
było jeszcze obowiązujących restrykcyjnych przepi-
sów i wymogów dla tych urządzeń. To okres aproba-

i tak w roku 2014 łącznie funkcjonowa-
ło 2373 tys. alternatywnych urządzeń ka-
nalizacyjnych, z czego ok. 92% stanowi-
ły zbiorniki bezodpływowe (popularne 
szamba), a tylko pozostała ilość to przy-
domowe oczyszczalnie. 
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2  Oczyszczalnia drenażowa 
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1. Technologia 
oczyszczania

Osad czynny Osadnik gnilny  
z drenażem  
rozsączającym 

Osadnik gnilny (ewent. 
separator tłuszczu); 
drenaż rozsączajacy/ 
złoże biologiczne/ filtr 
żwirowo-piaskowy

Osadnik gnilny; drenaż 
rozsączający/ złoże 
biologiczne/ system 
korzeniowy; reaktor 
z osadem czynnym; 
biopreparaty

SBR, osad czynny Osad czynny Złoże biologiczne Oczyszczalnia 
hydroponiczna

Złoże biologiczne 
stałe zanurzone

4. Materiał 
zbiorników

PEHD (zbiorniki) PEHD PEHD PEHD; laminat polie-
strowo-szklany

reaktor PE, zbiornik 
retencyjny z laminatu 
poliestrowo-szklanego

PE laminat poliestrowo- 
szklany

beton lub tworzywo beton

5. Zapotrzebo-
wanie gruntu 

8-15 m2 (zbiorniki) 60 m2 (zbiornik i drenaż) 48-250 m2 (zbiornik  
i drenaż)

zbiornik: 6 m2,  
drenaż: 60 m2

10 m2 (zbiornik) 10 m2 (zbiornik) 20-300 m2 (zbiornik  
i drenaż)

tylko dla zbiorników: 
4 m2

zbiornik: 4 m2; studnia 
chłonna: : 4 m2

6. Głębokość za-
legania wody 
gr. (min.)

tereny bez wody 
gruntowej

min. 1,5 m od dna dre-
nażu rozsączajacego

min. 1,5 m od dna dre-
nażu rozsączajacego

min. 1,5 m od dna dre-
nażu rozsączajacego

nie dotyczy 2 m p.p.t. dla zbiornika 
zagłębionego w ziemi

nie dotyczy nie dotyczy min. 1,5 m od poziomu 
wyprowadzenia ścieków 
przy studni chłonnej

7. Przepusto-
wość

0,6-1,2 dm3/d 7,5 dm3/d 0,5-2,5 dm3/d z drenażem 0,9 dm3/d 
(maks. 3,3); biologiczna 
1,1 dm3/d (maks. 11,8)

0,5-1,0 dm3/d 1,0 dm3/d 0,5-1,5 dm3/d 1,0 dm3/d 0,75 dm3/d

8. Liczba 
mieszkańców

4-8 1-50 4-25 4-74 4-6 b.d. 5-1000 b.d. 3-30

9. Osadnik 
wstępny 
(funkcje, 
pojemność)

poj. 1,5 i 2 m3; procesy 
beztlenowe, sedymen-
tacja oraz upłynnienie 
stałych składników za 
pomocą enzymów

osadnik gnilny (ewent. 
separator tłuszczu), 
gdzie zachodzą procesy 
dekantacji (separacji) 
ścieków oraz fermen-
tacji osadu, z udziałem 
bakterii beztlenowych, 
z jego częściowym 
upłynnieniem

poj. 2, 3, 4, 5, 7 m3; fer-
mentacja i sedymenta-
cja osadu; konieczność 
zabezpieczenia osad-
nika przed naporem 
gruntu

osadnik wielofunkcyj-
ny: 1, 2 i 3- komorowy: 
retencja, sedymentacja, 
flotacja; poj. 3 m3 

zbiornik retencyjny 
ścieków surowych  
z TWS o poj. 1 m3

zbiornik retencyjny  
o poj. 0,7 m3 , magazy-
nowanie ścieków, wy-
równywanie przepływu

zbiornik dwukomorowy poj. 4 m3, sedymentacja 
i denitryfikacja

poj. 3 m3

10. 2 st. oczysz-
czania

osadnik biologiczny 
proces intensywnego 
napowietrzania, bak-
terie oraz tlen atmos-
feryczny sprawiają, iż 
zanieczyszczenia zostają 
redukowane, a następ-
nie przekształcane 
w nieszkodliwe substancje

drenaż rozsączający,  
a w trudniejszych wa-
runkach – filtr piasko-
wy pionowy, kopiec 
filtracyjny lub złoże 
biologiczne z recyrkula-
cją ścieków

drenaż rozsączający,  
a w trudniejszych wa-
runkach – filtr żwirowo-
-piaskowy lub złoże 
biologiczne

- drenaż rozsączający 
lub w nasypie (odpro-
wadzenie do gruntu),
- reaktor biol. ZBO, zło-
że zatapialne, odpro-
wadzenie do wód pow. 
lub studni chłonnych

reaktor biologiczny 
SBR, poj. 1,2 m3 z PE 
z napowietrzaniem, 
suszarki osadu nad-
miernego

biologiczne oczyszcza-
nie scieków, sekwencyj-
ny reaktor biologiczny 
SBR o poj. 1,4 m3

złoże biologiczne: obję-
tość wypełnienia 1,2 m3 

II i III stopień – oczysz-
czanie zintegrowane, 
brak osadu nadmier-
nego

złoże biologiczne 

11. Osadnik 
końcowy

doczyszczanie, opada-
nie na dno zbiornika 
resztek osadu

zalecany przy układzie 
ze złożem biologicznym

brak - brak brak brak j.w. osadnik wtórny 
z recyrkulacją

12. Redukcja za-
nieczyszczeń

95% redukcji BZT5, 
ChZT i zawiesin

BZT5= 20 mg/l; ChZT = 120 
mg/l; zawiesina= 30 mg/l

BZT5 = 40 mg/l; ChZT = 150 
mg/l; zawiesina = 50 mg/l

BZT5 = 80% ; Nog = 50%; 
Pog= 40%

zgodnie z rozp. MŚ  
z 8.07.2004

BZT5 = 90%, zawiesina = 
95%; ChZT = 80%;

BZT5 = 95%,  
zawiesina = 95%;

BZT5 = 25%, zawiesina = 
35%; ChZT = 125%;

BZT5 = 90%,  
zawiesina < 50 mg/l

13. Dopuszczenia aprobata techniczna aprobata techniczna aprobata techniczna aprobata techniczna aprobata techniczna aprobata techniczna aprobata techniczna certyfikat SITR brak
14. Gwarancja 10 lat na zbiorniki,  

2 lata na automatykę
10 lat 10 lat 3-10 lat 2 lata 20 lat na zbiornik,  

2 lata na urządzenia
5 lat na oczyszczalnię,  
2 lata na elektrykę

b.d. 5 lat na zbiornik,  
18 m-cy na urządzenia

15. Obsługa uzupełnianie bioprepa-
ratów co 3 m-ce (4 os.) 
lub 4 m-ce (6 i 8 os.),  
raz na rok lub dwa wy-
wożenie osadów

uzupełnianie bioprepa-
ratów, wywóz osadu raz 
na 2 lata, co pół roku 
kontrola pracy układu

uzupełnianie bioprepa-
ratów, wywóz osadu raz 
na 2-3 lata, co pół roku 
kontrola pracy układu

osady raz na rok; 
biopreparat co tydzień; 
płukanie filtrów  
w osadniku co 6 m-cy

raz na 2 m-ce usu-
nąć worki z osadem 
nadmiernym, energia 
elektryczna, bioprepa-
raty (gdy ścieki odpro-
wadzane są do wód)

co 6 m-cy usuwanie 
osadu nadmiernego

wywóz osadu raz na rok wywóz osadu  
co 2-3 lata

1-2 razy w roku wywo-
żenie osadu

Tabela 2   Zestawienie rekomendowanych technologii przydomowych oczyszczalni w latach 2005-2006 (opracowanie własne z archiwum autora)
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ratu na ściekach. Umożliwiają proces samooczysz-
czania wody, tj. pobierają znaczną ilość substancji 
organicznych, a tym samym oddzielają substancje 
pływające od opadających. Zdolność glonów do swo-
bodnego unoszenia się w wodzie hamuje opadanie 
związków nierozpuszczalnych – m.in. tłuszczy i bia-
łek, które unoszą się na powierzchni, a części stałe 
opadają na dno, tworząc osad. Mikroskopijne gra-
nulki morskich glonów biopreparatu tworzą mate-
rię organiczną – bezpośrednią pożywkę dla bakterii 
oczyszczających ścieki. Dzięki zdolnościom autotro-
fizacji (w chromatoforach mają barwnik fotosynte-
tyczny), glony asymilują CO2 z otoczenia, a w zamian 
dostarczają bakteriom produkty procesu fotosyn-
tezy – O2 i węglowodany. Powstaje baza rozwoju, 
idealny grunt do szybkiego i trwałego (poprzez roz-
mnażanie) utrzymania wysokiej aktywności bakterii,  
w głównym procesie tlenowego oczyszczania ście-
ków. Rozdrobnione glony stanowią substancje odżyw-
cze dla licznej zawartości bakterii struktury granulatu. 
Zapewniają ciągłość krążenia pierwiastków, przede 
wszystkim tlenu i węgla, który poprawia efekt oczysz-
czania: większa redukcja związków azotu, zmniejsze-

nie zabarwienia, pienienia się i odorów. Jako martwe 
organizmy wzbogacają wodę w związki mineralne.  
Działanie środków wydaje się być nieocenione, ale istot-
na wada: konieczność ich uzupełniania np. raz na rok  
i ponoszone w związku z tym wydatki finansowe, nie sta-
wiają już takich oczyszczalni na szczycie zainteresowania. 
Po zakończeniu procesu napowietrzania ścieki kierowa-
ne są do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie 
resztek osadu od cieczy. Nadmierny osad wymaga wy-
wiezienia przez wóz asenizacyjny po 1-2 lat eksploatacji.

Rodzynek w zestawieniu – oczyszczalnia „hydro-
poniczna” (z ang. livingmachines), określana jest 
jako fragment naturalnej nadwodnej biocenozy, skła-
dający się z wielu gatunków, który naśladuje natu-
ralne warunki środowiska. Jest to forma ekologicz-
na oczyszczania ścieków. Odwzorowywane warunki 
wodnego ekosystemu wymagają ciągłego dopływu 
pożywienia w postaci surowych ścieków, a także na-
tleniania i cyrkulacji wody, aby wyeliminować zama-
rzanie systemu w porze zimowej.
Podstawą funkcjonowania takich oczyszczalni jest za-
stosowanie biologicznego złoża stanowiącego nieroz-
dzielny związek korzeni, kłączy roślin, wielogatunkowych 
bezkręgowców i mikroorganizmów wodnych. Urządze-
nie tworzy zamknięty układ krążenia pobudzany przez 
system pomp mamutowych, które jednocześnie dostar-
czają do układu tlen. system jest niezwykle efektowny  
w wykonawstwie, co więcej skuteczny w funkcjonowaniu.
Fot., rys. Roth  

żu rozsączającego (poprawia pracę oczyszczalni na 
okres 2-5 lat, koszty netto: ca 1500 zł), przebudowę 
drenażu na studnię chłonną (koszty netto: ca 4000 zł),  
do całkowitej modernizacji oczyszczalni z dostawie-
niem osadnika biologicznego i eliminacją drenażu 
rozsączającego na rzecz studni chłonnej (najwyższa 
cena koszty netto: ca 12 000 zł). Koszty funkcjono-
wania oczyszczalni drenażowych po naprawie zwięk-
szają się kilkakrotnie. Mimo tego, ciągle jeszcze po-
wstaje bardzo wiele takich oczyszczalni. 

Druga faworyzowana technologia oczyszczalni 
opiera się na osadzie czynnym  zastosowaniem 
biopreparatów. Oczyszczanie ścieków za pomocą 
osadu czynnego polega na wytworzeniu w objętości 
ścieków kłaczków o wymiarze 50-100 µm o bardzo 
rozwiniętej powierzchni. Na śluzowej otoczce kłacz-
ków występują liczne bakterie z grupy heterotro-
fów (cudzożywne): acinetebacterium, Pseudomonas,  
zoologloea, Enterobactericeae, aerosomonas, Flavo-
bacterium, achromobacter i Micrococus.

Zanieczyszczenia organiczne są absorbowane na 
powierzchni kłaczków i mineralizowane na sku-
tek przemian zachodzących w mikroorganizmach.  
Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu, kłaczki 
unoszone są równomiernie w masie ścieków w wyni-
ku napowietrzania. Metoda osadu czynnego wymaga 
bowiem doprowadzenia tlenu do napowietrzenia za-
nieczyszczeń organicznych. Wówczas aktywizują się 
również bakterie z grupy autotrofów (samożywne):  
Nitrosomonas, Nitrosococcus i Nitrobacter oraz Bag-
giatoa, thioploca i thiobacillus thioparus.
Powstanie osadu czynnego w komorze napowietrza-
nia wymaga czasu. stąd też zalecenia, aby po upływie 
ca dwóch tygodni od dopływu surowych ścieków do 
oczyszczalni, zaaplikować odpowiednie biopreparaty.
W składzie biopreparatów odnajdziemy suche roz-
drobnione algi morskie, niechorobotwórcze bakterie 
typu Bacillus, czy enzymy rozpuszczające typu cellu-
zyme, Neutrase oraz alcalase. Zadanie każdego bio-
preparatu jest ściśle określone. suche i rozdrobnione 
glony powodują osadzanie się mieszanki bioprepa-

3   Oczyszczalnia z osadem czynnym

4   Oczyszczalnia roślinna 5   Oczyszczalnia hydroponiczna 

o najnowszej technologii przydomowych oczysz-
czalni ścieków sBB w kolejnym numerze iR

http://www.instalreporter.pl


49s t r.0 4 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na 
wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego” (dr inż. 
Małgorzata szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Maria Kost-
ka; Rynek Instalacyjny styczeń/luty 2016).  
Dom o wysokiej izolacyjności cieplnej przegród ze-
wnętrznych, o prostej bryle i dużych przeszkleniach. 
Podstawowe dane budynku, strumień powietrza wen-
tylacyjnego: 250 m3/h; współczynnik przenikania cie-
pła U przegród zewnętrznych: 0,13 W/m2K, U okien: 1,0 
W/m2K; zużycie c.w.u. o temperaturze 55°C: 230 l/dobę.  
W analizie uwzględniono ogrzewanie domu i wody 
użytkowej za pomocą: kotła gazowego kondensa-
cyjnego, pompy ciepła powietrze-woda, pompy so-
lanka-woda i kotła na biomasę. 
W rozpatrywanym domu przewidziano zastosowa-
nie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z od-
zyskiem ciepła. Warto zwrócić przy tym uwagę, że 
rodzaj centrali i sposób jej pracy może w niektórych 
wariantach instalacji znacznie zwiększyć zapotrzebo-
wanie na energię pierwotną EP. Związane jest to ze 

  Coraz większa popularność zdobywają odnawial-
ne źródła energii i zagadnienia związane z efektywno-
ścią energetyczną urządzeń, instalacji, jak i samych 
budynków. Intensywny rozwój technologii oferuje co-
raz większy wachlarz możliwości oszczędzania ener-
gii i efektywnego jej wykorzystania. Co stanowi istot-
ny dla kraju sposób spełnienia celów klimatycznych 
przyjętych na szczeblu międzynarodowym.

warunki techniczne… 

Budownictwo energooszczędne oraz racjonalne wy-
korzystanie energii są głównymi kierunkami państwa 
do zmniejszenia zapotrzebowania na konwencjonal-
ne paliwa kopalne i ochronę klimatu. Powinny być 
również istotne dla inwestorów, bo znacznie wpły-
wają na koszty eksploatacji budynku. 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki, pod względem zapotrzebowania na energię, 
są coraz bardziej wymagające (rozporządzenie z dnia 
5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 926). 
W 2014 r. ustawodawca określił zapotrzebowanie bu-
dynków na energię pierwotną (EP), które nie powin-
no przekraczać 120 kWh/m2 w ciągu roku – stan nadal 
obowiązujący. W 2017 r. wskaźnik EP nie będzie mógł 
przekraczać 95 kWh/m2rok. A cztery lata później, czy-
li w 2021 r., domy na potrzeby ogrzewania i wentylacji 
nie powinny potrzebować więcej niż 70 kWh/m2rok. [1].

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Zobaczmy jak obecne i nowe warunki techniczne 
wpłyną na przykładowy dom jednorodzinny o po-
wierzchni ogrzewanej 164 m2, znajdujący się we Wro-
cławiu. Analiza przeprowadzona w artykule „Wpływ 

Koszty utrzymania domu jednorodzinnego to w dużej mierze koszty związane z jego 
ogrzewaniem i zużyciem prądu. Coraz większe znaczenie ma również chłodzenie 
budynku w lecie. W nowoczesnym domu koszty chłodzenia mogą odpowiadać,  
a nawet przewyższać koszty jego ogrzewania. Dlatego warto pozyskiwać energię  
jak najtaniej i ograniczać do maksimum jej ucieczkę na zewnątrz budynku. 

Maksymalne wykorzystanie 
energii, czyli… oszczędny dom
Efektywna współpraca różnych systemów 

krzySztof gnyra
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kuperatorze wzrasta ryzyko zamarzania wymienni-
ka. W wielu rozwiązaniach, działanie systemu ochro-
ny przed zamarzaniem wymiennika może generować 
wysokie koszty eksploatacji instalacji wentylacji  
z odzyskiem ciepła. 
Patrząc z drugiej strony, mniejsza sprawność odzy-
sku ciepła to niższe temperatury powietrza nawie-
wanego do pomieszczeń i konieczność jego dogrze-
wania do wymaganej temperatury. Co w przypadku 
nagrzewnicy elektrycznej może znacznie wpłynąć na 
koszty eksploatacji, ale również na wysokość wskaź-
nika EP budynku.   
 
instalacja fotowoltaiczna

Już dzisiaj każdy budynek może być niezależny ener-
getycznie – produkować tyle energii, ile potrzebuje  
w każdym momencie. Jednak tendencją uzasadnio-
ną ekonomicznie jest dążenie do niezależności ener-

getycznej w określonym przedziale czasu, np. w cią-
gu roku czy sześciu miesięcy. Przykładowo, instalacja 
fotowoltaiczna powinna w tym czasie wyprodukować 
tyle energii elektrycznej, ile zużywają w tym okresie 
czasu działające w tych budynkach urządzenia tech-
niczne – pompa ciepła i inne odbiorniki prądu.  
Instalacja fotowoltaiczna (PV) produkuje energię elek-
tryczną bezpośrednio z promieniowania słoneczne-
go. A tego najwięcej mamy do dyspozycji w ciepłych 
miesiącach roku. Nie pokrywa się to z zapotrzebo-
waniem na energię budynku, zwłaszcza wykorzy-
stywaną do jego ogrzewania. Można sobie z tym 
częściowo poradzić, magazynując prąd słoneczny 
w akumulatorach, w postaci ciepłej wody w zasob-
niku i wykorzystywać w późniejszym czasie. Jed-
nak, najprostszym sposobem magazynowania bę-
dzie odprowadzanie nadwyżek prądu słonecznego 
do publicznej sieci energetycznej w okresie letnim  
i odebranie go w miesiącach zimowych. sprzyja temu 
system rozliczania energii net-metering, który pole-
ga na bilansowaniu półrocznym energii elektrycznej 
wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energe-
tycznej, z ilością energii elektrycznej pobranej z sieci. 
sieć energetyczna pełni rolę magazynu, do którego 
odprowadzamy niewykorzystany prąd słoneczny  
i z którego później możemy go odebrać – bezpłatnie. 
Trzeba jednak zapłacić operatorowi sieci dystrybucyj-
nej za przechowywanie naszego prądu w magazynie.  
Aby jak najwięcej zarabiać na energii słonecznej, naj-
lepszym rozwiązaniem jest maksymalne wykorzy-
stanie prądu słonecznego na własne potrzeby, czy-
li w momencie, kiedy jest produkowany. Wówczas 
prąd nic nas nie kosztuje i unikamy opłat przesyło-
wych (magazynu). 

Chłodzenie pomieszczeń

Zmiany klimatyczne oraz coraz wyższe oczekiwania 
mieszkańców pod względem komfortu powodują, że 
w gorące letnie dni wzrasta popularność systemów 
klimatyzacyjnych. W zależności od sposobu użytko-

sprawnością urządzeń i instalacji, ale również z zapo-
trzebowaniem na elektryczną energię pomocniczą 
dla ogrzewania c.o., c.w.u. i wentylacji. W przypad-
ku wentylacji elektryczna energia pomocnicza po-
trzebna jest do zasilania wentylatorów, nagrzewni-
cy wstępnej i/lub wtórnej, do zabezpieczenia przed 
oszronieniem wymiennika odzysku ciepła.   
Mimo że przykładowy dom jest „ciepły”, to wypo-
sażony w wentylację grawitacyjną i gazowy kocioł 
kondensacyjny, nie spełnia obecnie obowiązujących 
przepisów WT 2014 (EP < 120 kWh/m2rok). Nie speł-
nia również wymogów WT 2017, jeśli wentylację gra-
witacyjną zastąpimy mechaniczną z odzyskiem cie-
pła (EP < 95 kWh/m2rok). 
Niemal w każdym wariancie instalacji, doskonałym 
uzupełnieniem może być zastosowanie instalacji fo-
towoltaicznej. Świadczy o tym analiza przeprowadzo-
na w artykule „Konfiguracja centrali wentylacyjnej  
i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzew-

czo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego” (dr inż. 
Maria Kostka, dr inż. Małgorzata szulgowska-Zgrzy-
wa; Rynek Instalacyjny marzec 2016). Zastosowanie 
fotowoltaiki powoduje znaczne obniżenie wskaź-
nika nieodnawialnej energii pierwotnej EP do war-
tości wymaganych przez WT 2021 (rys. 2). Jedynie  
w przypadku budynku z wentylacją naturalną i wy-
posażonego w kocioł gazowy nie udaje się spełnić 
tych wymagań. Wynika to z braku podstawy praw-
nej, na dzień dzisiejszy umożliwiającej zbilansowa-
nie zużycia gazu przez produkcję energii elektrycz-
nej z instalacji fotowoltaicznej.  

wentylacja z odzyskiem ciepła

Aby skutecznie usuwać wilgoć i zużyte powietrze  
z pomieszczeń, wentylacja powinna pracować cią-
gle, również podczas zimnych dni. 
Wraz ze wzrostem sprawności odzysku ciepła w re-

1   Wskaźnik EP dla analizowanego budynku, przy różnych rozwiązaniach 
systemu grzewczego i z: 1) wentylacją grawitacyjną 2) wentylacją mechaniczną  
z odzyskiem ciepła [Źródło: Wykres EP rys 3 – Ri 1-2.2016]

2   Wskaźnik EP dla analizowanego budynku, przy różnych rozwiązaniach systemu  
grzewczego i z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, z instalacją 
fotowoltaiczną o mocy 3 kWp i rozliczaniem w systemie net-metering
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tworzyć jeden, wzajemnie współpracujący ze sobą 
system, który wzajemnie uzupełnia się dla maksy-
malnego wykorzystania darmowej energii środowi-
ska naturalnego.

Nowe warunki techniczne wymagają bardziej kom-
pleksowego podejścia do budynku i zastosowanych 

w nim rozwiązań. Już na etapie projektowania po-
winno się wykonać dokładną analizę energetyczną 
i ekonomiczną wybranych systemów. Największy 
potencjał oferują pompy ciepła, które w połączeniu 
z instalacjami produkującymi energię elektryczną 
dają szansę na całkowite uniezależnienie się od ze-
wnętrznych dostawców energii.  

wania klimatyzatorów mogą one generować całkiem 
spore zużycie energii elektrycznej. To oczywiście prze-
kłada się na wzrost kosztów eksploatacji budynku.  
Można powiedzieć, że im cieplejszy dom tym go-
rzej. Dobra izolacja termiczna przegród zewnętrz-
nych chroni budynek przed stratami ciepła zimą, ale 
w lecie utrudnia odprowadzanie wewnętrznych zy-
sków ciepła na zewnątrz budynku (zyski ciepła np. od 
osób, urządzeń elektrycznych, itd.). Co więcej, przy 
dużych przeszkleniach, chwilowe wysokie zyski cie-
pła od nasłonecznienia znacznie pogarszają komfort 
cieplny w pomieszczeniach. W związku z tym, coraz 
większe znaczenie zyskują systemy dostarczające 
energię chłodniczą, w odpowiedniej ilości i przy jak 
najmniejszym zużyciu energii elektrycznej.
szczególnie opłacalne jest wykorzystanie instalacji PV 
również do chłodzenia budynku. W okresie letnim insta-
lacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii elek-
trycznej. Jednocześnie, występuje największe zapo-
trzebowanie na chłodzenie pomieszczeń w budynku.
Tutaj również doskonale sprawdzają się pompy cie-
pła, które zasilane prądem słonecznym mogą chło-
dzić dom niemal za darmo. Wykorzystują do chło-
dzenia niską temperaturę gruntu (tzw. chłodzenie 
naturalne) lub przełączają się na tryb chłodzenia 
(chłodzenie aktywne). Optymalnym rozwiązaniem 
może być zastosowanie pompy ciepła, która natu-
ralnie chłodzi budynek. Jeśli skuteczność chłodze-
nia będzie niewystarczająca, wówczas pompa ciepła 
przejdzie na tryb chłodzenia aktywnego. To wszyst-
ko korzystając z darmowego prądu słonecznego.    
Chłodzenie poszczególnych pomieszczeń można ła-
two zrealizować, używając do tego instalacji ogrzewa-
nia płaszczyznowego, np. ogrzewania podłogowego, 
ściennego, sufitowego. W domach jednorodzinnych 
najbardziej rozpowszechnione jest ogrzewanie pod-
łogowe, które nie jest najlepszym rozwiązaniem jeśli 
chodzi o chłodzenie. Chłód dostarczany jest od pod-
łogi i utrzymuje się przy jej powierzchni. Jednak po-
wietrze nawiewane do pomieszczeń przez system 
rekuperacji wymusza ruch powietrza w pomiesz-

czeniach, dzięki temu znacznie wzrasta skuteczność 
chłodzenia podłogowego. 
W systemach energetycznych przyszłości produkcja 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu, będą ze sobą 
bardzo silnie związane. Ważne ich elementy to efek-
tywność energetyczna, magazynowanie energii oraz 
inteligentne sieci przesyłowe. Wszystkie powinny 

Kompletny system energetyczny

W typowych rozwiązaniach każdy system pracuje 
niezależnie. Instalacja PV produkuje prąd, pompa 
ciepła załącza się, kiedy jest potrzeba, wentylacja 
z odzyskiem ciepła pracuje niezależnie. Oczywi-
ście, tutaj również pompa ciepła i rekuperator ko-
rzystają z prądu słonecznego, ale w sposób wyni-
kający z algorytmu ich normalnej pracy. 
Najbardziej zaawansowane rozwiązania pozwala-
ją na aktywną współpracę poszczególnych insta-
lacji, tak aby maksymalnie zużyć darmowy prąd 
słoneczny na własne potrzeby.
W rozwiązaniach tych instalacja PV produkuje 
prąd, dzięki któremu pracują domowe odbiorni-
ki energii elektrycznej, np. urządzenia RTV i AGD, 
oświetlenie. Jeśli w danej chwili instalacja PV pro-
dukuje więcej prądu niż potrzeba domowym od-
biornikom, zanim zostanie odprowadzony do sieci 
energetycznej, może zostać wykorzystany przez 
pompę ciepła i system wentylacji. 
Za pomocą dodatkowego licznika energii elek-
trycznej regulator pompy ciepła wie dokładnie, 
ile w danej chwili prądu słonecznego ma do dys-
pozycji. Może załączyć pompę ciepła na potrzeby 
ogrzewania lub chłodzenia domu, czy podgrze-
wu c.w.u. Jeśli w instalacji znajduje się zasobnik 
buforowy wody grzewczej, może załączyć pompę 
ciepła, która zasilana darmowym prądem może 
ładować zasobnik. Zgromadzony w ten sposób 
zapas ciepła zostanie wykorzystany do ogrzewa-

nia w późniejszym czasie – kiedy instalacja PV już 
nie pracuje, np. w nocy.    
W rozwiązaniu tym rekuperator zasilany i sterowa-
ny jest przez regulator pompy ciepła. W ten spo-
sób może również aktywnie wykorzystywać prąd 
słoneczny. Co więcej, system sterowania uczy się 
sposobu eksploatacji budynku i przyzwyczajeń 
domowników. W ten sposób przewiduje, kiedy  
i w jakich godzinach może wystąpić zapotrzebo-

wanie na energię. Odpowiednio wcześniej może 
zareagować w jeszcze większym stopniu, wyko-
rzystując darmowy prąd słoneczny.   
A co z dogrzewaniem powietrza nawiewanego do 
pomieszczeń w zimie ? Rekuperator można wypo-
sażyć w układ hydrauliczny, za pomocą którego 
pompa ciepła może dogrzewać powietrze nawie-
wane do odpowiedniej temperatury, czyli znacz-
nie taniej niż standardową grzałką elektryczną.

Instalacja FW

Inwerter
Licznik 
instalacji

Licznik pomiarowy 
pompy ciepła

Licznik 
zakupu i sprzedaży
energii elektrycznej

Publiczna sieć 
energetyczna

Pompa ciepłaOdbiorniki energii elektrycznej

3   Ideowy schemat instalacji PV z optymalizacją wykorzystania prądu słonecznego przez pompę 
ciepła (źródło:  Viessmann)

http://www.instalreporter.pl


52s t r.0 4 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

  Zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w 
mieszkaniach zdarza się, że niektóre grzejniki po-
zostają zimne, podczas gdy inne pomieszczenia są 
przegrzewane. Użytkownicy i administratorzy czę-
sto zgłaszają się z tym problemem do firm zajmują-
cych się instalacją i konserwacją ogrzewania. W więk-
szości przypadków przyczyną jest nierównomierny 
rozdział ciepła grzewczego. Brak wyregulowania hy-
draulicznego w systemie grzewczym można od razu 
odczuć na temperaturze pomieszczeń. Podczas, gdy 
grzejniki położone bliżej centrali grzewczej są zasi-
lane nadmiernie, grzejnikom w bardziej oddalonych 
odcinkach instalacji pozostaje zbyt mały przepływ 
medium, w efekcie czego pozostają one zimne. Czę-
sto podejmowanym środkiem zaradczym jest pró-
ba podwyższenia wydajności pompy cyrkulacyjnej, 
co jednak dodatkowo zwiększa nierównomierność 
rozdziału ciepła. Zastosowanie zaworów równowa-
żących Tacosetter Bypass pomaga efektywnie roz-
wiązać ten problem. Umożliwiają one łatwe i do-
kładne wyregulowanie przepływów objętościowych  
w instalacjach grzewczych zasilanych ciepłą wodą, 
co ma na celu równoważenie pionów. 

tacosetter Bypass – budowa  
i działanie

Tacosetter Bypass to klasyk wśród zaworów regula-
cyjno-pomiarowych. Popularny i niezawodny orygi-
nał do statycznego hydraulicznego równoważenia 
umożliwia bezpośredni odczyt wielkości przepływu, 
dzięki skali na elemencie pomiarowym w bypassie 
lub w armaturze. Tacosetter Bypass jest produkowa-
ny od 1985 roku i ciągle ulepszany przy zachowaniu 
jego sprawdzonych właściwości. Produkt występu-
je w wersji z gwintem wewnętrznym lub zewnętrz-
nym, ze skrzynką i bez skrzynki izolacyjnej. Korpus 
wykonany jest z mosiądzu, a element pomiarowy  
z tworzywa sztucznego odpornego na podwyższone 
temperatury i uderzenia. Tacosetter Bypass działa 
na zasadzie pływaka i sprężyny kontrującej. Odczyt 
następuje na podstawie wskazania dolnej krawędzi 
pływaka. Element pomiarowy znajduje się w obej-
ściu (bypass) w stosunku do głównego strumienia 
przepływu i dzięki temu nie jest ciągle opływany.  
Tacosetter Bypass może być stosowany w instala-
cjach wody użytkowej, grzewczej i lodowej, także gdy 

medium zawiera popularne środki antykorozyjne  
i chroniące przed zamarzaniem. 

najważniejsze zalety

Tacosetter Bypass oferuje liczne korzyści, istotne za-
równo z punktu widzenia instalatora, jak i inwesto-
ra, administratora, czy w końcu użytkowników bu-
dynku, w którym zastosowano system równoważnia 
hydraulicznego. Najważniejsze cechy użytkowe tego 
rozwiązania to:
■ bezpośrednia wizualna kontrola przepływu 
(wziernik);
■ potrzebne ilości wody zostają szybko, 
dokładnie, wygodnie i bezstopniowo nastawione;
■ brak konieczności użycia diagramów, tabel lub 
drogich urządzeń pomiarowych;
■ brak dodatkowego zaworu odcinającego;
■ niski spadek ciśnienia;
■ kontrola lub wymiana przy pełnym obciążeniu 
instalacji;
■ możliwość skorygowania nastawy w dowolnym 
momencie.  

Dobrze wyregulowana hydraulika jest jednym z warunków optymalnego 
wykorzystania energii i uzyskiwania zadanych wartości temperatury. Zawory 
równoważące TacoSetter Bypass pozwalają łatwo i dokładnie wyregulować 
przepływy objętościowe w instalacjach grzewczych zasilanych ciepłą wodą. 
Odczuwalne i mierzalne efekty zrównoważonego systemu to komfortowe 
temperatury pomieszczenia i wysoka efektywność energetyczna, dzięki oszczędności 
paliwa grzewczego i mniejszemu zużyciu energii elektrycznej przez pompę.

TacoSetter Bypass
Zawory równoważące firmy Taconova

15-lecie firmy Daikin

Uroczystość Jubileuszu 15-lecia Daikin Airconditioning 
Poland sp. z o.o. odbyła się dnia 31 marca br. w fortecy 
– Kręgliccy w Warszawie. Gala pt. „Join the mission!” na-
wiązywała do oferty przygotowanej przez firmę Daikin, 
wprowadzającej nowe produkty na rynek w 2016 roku. 
Podczas Gali prezes Tomasz Dobryniewski złożył po-
dziękowania oraz przedstawił strategię rozwoju firmy. 
Natomiast pracownicy przypomnieli historię firmy oraz 
zmiany, jakie zaszły na przełomie ostatnich 15 lat. Go-
śćmi byli przede wszystkim partnerzy handlowi, pro-
jektanci oraz wszyscy dotychczasowi dyrektorzy za-
rządzający. Wszystkim partnerom oraz pracownikom, 
którzy od 15 lat współpracują z firmą wręczono sym-
boliczne statuetki oraz upominki.  Galę poprowadziła 
prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah, a podczas 
całego wieczoru Ewa Abart głosem czarowała gości. 
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  Oprócz ekologicznych rozwiązań dworce te po-
siadają nowoczesne udogodnienia wśród nich m.in. 
informacja pasażerska, ruchome schody oraz windy 
dla niepełnosprawnych. Dzięki temu dworce są lepiej 
zagospodarowane i dostosowane do potrzeb spo-
łeczności. Program pilotażowy objął swym działa-
niem dworce kolejowe w Ciechanowie, Mławie, Na-
sielsku oraz strzelcach Krajeńskich. 

nasielsk

Budowa Dworca w Nasielsku zakończona została w 
sierpniu 2015, nowy obiekt powstał w miejscu do-
tychczasowego budynku dworca, który został wybu-
rzony.  W obiekcie zaprojektowana została instalacja 
wykorzystująca powietrzną pompę ciepła. Ogrza-
ne, za pomocą pompy ciepła, powietrze przekazy-

wane jest otoczeniu poprzez jednostki wewnętrzne 
typu kasetonowego. Wartym uwagi rozwiązaniem 
jest obecny w budynku system odzyskiwania wody 
deszczowej. Dzięki realizacji inwestycji zmianie ule-
gło również dotychczasowe otoczenie dworca. Kom-
fortowe i przyjazne środowisku wnętrze współgra  
z otaczającym terenem dworca, gdzie zamontowa-
no m.in. stojaki na rowery oraz ławki. Koszt inwesty-
cji wyniósł ok. 5,4 mln zł i został pokryty ze środków 
własnych PKP s.A.
 
Ciechanów

Kolejnym przykładem jest nowy dworzec w Ciecha-
nowie, który również został wybudowany w miej-
scu starego dworca, służącego mieszkańcom przez 
wiele lat. W obiekcie zastosowano innowacyjne 

Dworce kolejowe są miejscem, w którym można odpocząć między podróżami  
i poczekać na zaplanowany transport. Budynki te stają się nowoczesne  
i przystosowane do wymagającego klienta. Coraz częściej wykorzystuje się  
w nich ekologiczne rozwiązania. Naprzeciw rosnącym wymaganiom stanęła  
spółka PKP S.A. wraz z pilotażowym projektem Innowacyjnych Dworców 
Systemowych. Projekt zakłada wyburzanie dotychczasowych obiektów 
dworcowych i wybudowanie w ich miejscu nowych, tańszych w eksploatacji 
budynków. Mniejsze koszty eksploatacji wynikają z założeń budynku 
efektywnego energetycznie. Zastosowano w nim m.in. panele fotowoltaiczne 
i odzysk wody deszczowej. Dodatkowo mają bezemisyjny system ogrzewania 
wykorzystujący pompy ciepła. 

Innowacyjne dworce 
z pompami ciepła

 Dworzec w Nasielsku (źródło: PKP s.A.)
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z wysokimi kosztami, m.in. ze względu na zbyt dużą 
powierzchnię w stosunku do liczby korzystających 
podróżnych. Według przedstawicieli kolei budowa 
nowych obiektów ma przyczynić się do znaczącej 
poprawy jakości obsługi pasażerów. Innowacyjne 
dworce są przede wszystkim bardziej funkcjonal-
ne. Zbudowane w standardzie obiektów efektyw-
nych energetycznie przyczyniają się dodatkowo do 
sporych oszczędności. Oszacowano, że dzięki za-
stosowanym pompom ciepła, koszty eksploatacyj-
ne mają być niższe aż o 50%. 

Dworce w europie także  
z pompami ciepła

Podobne rozwiązania, wykorzystujące odnawialne 
źródła energii,  stosowane są również za granicami 

naszego kraju. Jednym z przykładów jest Dworzec 
Główny Zurych w szwajcarii, w którym również za-
stosowano instalację z pompami ciepła. Instala-
cja odpowiada zarówno za grzanie (moc grzewcza 
zastosowanej tam pompy ciepła wynosi 1310 kW),  
jak też chłodzenie obiektu – dzięki agregatowi wody 
lodowej i pompie ciepła pokryte zostaje całorocz-
ne zapotrzebowanie na chłód. Do ogrzewania po-
mieszczeń wykorzystywane jest dodatkowo cie-
pło odpadowe.
Z całą pewnością przedstawione przykłady mogą 
być doskonałą inspiracją również dla innych obiek-
tów użyteczności publicznej. 

(artykuł prasowy powstał w ramach kampanii infor-
macyjnej „Pompy ciepła – oszczędność w praktyce” )
Źródło: PoRt Pc  

rozwiązania wykorzystujące energie odnawialną. 
Prąd niezbędny do działania urządzeń elektrycz-
nych pochodzi z paneli fotowoltaicznych umiesz-
czonych na dachu. 
Również tutaj do ogrzewania budynku wykorzy-
stano pompę ciepła, tym razem gruntową o mocy  
30 kW. Dolnym źródłem dla pompy ciepła jest 7 od-
wiertów w gruncie, każdy po 100 m. Ciepło zostaje 
przekazane do pomieszczeń przez ogrzewanie pod-
łogowe oraz grzejniki konwekcyjne.
 
pkp s.a. zapowiada, że…

…to dopiero początek i podobnych dworców bę-
dzie więcej. Pod uwagę branych jest kilkanaście 
nowych lokalizacji na terenie całego kraju. Utrzy-
mywanie obecnych obiektów często wiąże się  

Kampania informacyjna PORT PC: „Pompy ciepła – oszczędność w praktyce”

Jedną z najważniejszych kwestii przyczyniających 
się do odpowiedniego wykorzystania dostępnych 
technik grzewczych jest budowanie świadomości 
i zaufania konsumentów. Ciągła edukacja i budo-
wanie dobrych nawyków to cel, który postawiła 
przed sobą Polska Organizacja Rozwoju Techno-
logii Pomp Ciepła (PORT PC).  Tym razem Orga-
nizacja zwraca szczególną uwagę na informa-
cje jakie docierają do użytkownika końcowego, 
efektem jest nowa kampania informacyjna 
„Pompy ciepła – oszczędność w praktyce”.

Zdaniem PORT PC bardzo ważne jest eduko-
wanie społeczeństwa, które wymaga dotarcia 
z informacją o technologii pomp ciepła do po-
tencjalnych klientów końcowych. Jednym ze 
sposobów jest pokazywanie najlepszych prak-

tyk ich zastosowania – przykładów obiektów, 
w których rozwiązania te z powodzeniem speł-
niają swoją funkcję. Wśród całej puli budynków, 
w których stosowane są pompy ciepła istnie-
je wiele podobnych do siebie na przykład pod 
względem przeznaczenia. Jednym z elementów 
kampanii informacyjnej będzie publikowanie 
informacji prasowych pokazujących przykłady 
zastosowań pomp ciepła w poszczególnych ty-
pach budynków np. pompy ciepła w obiektach 
sakralnych, hotelach, szkołach, domach jedno- 
i wielorodzinnych. 

W ramach kampanii opisywane będą również 
przykłady najciekawszych i innowacyjnych za-
stosowań pomp ciepła w Polsce i na świecie. 
Uzupełnieniem do informacji prasowych będzie 

sukcesywnie rozbudowywana baza obiektów re-
ferencyjnych w których stosowane są pompy cie-
pła. Baza dostępna jest na stronie internetowej 
PORT PC www.portpc.pl. Osoby zainteresowane 
znajdą w niej szczegółowe informacje dotyczące 
konkretnych realizacji. 

 Dworzec w Ciechanowie  (źródło: PKP s.A.)
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kolorowe wanny  
od Villeroy & boch 

Ponad 200 kolorów do wyboru: od pasteli do szarości i czerni. Trzy 
wolno stojące i nagrodzone za design kolekcje wanien: La Belle, 
squaro Edge 12 oraz Loop & friends można teraz zamówić w wy-
branym odcieniu. Współpraca Villeroy & Boch z niemiecko-duńską 
projektantką Gesą Hansen rozpoczęła nowy trend dla firmy – cera-
mikę otuloną barwami. 
Po wprowadzeniu 15 odcieni o różnej intensywności dla umywa-
lek Artis marka postanowiła ubrać w kolory również wanny. Do 
wyboru jest 15 odcieni stworzonych przez Gesę Hansen dla umy-
walek Artis, a także ponad 200 dodatkowych kolorów na zamówie-
nie. Nowatorskie kształty i niebanalne wzornictwo wanny La Bel-
le, squaro Edge 12 zawdzięczają Quarylowi®. Ta mieszanka kwarcu 
i akrylu jest niezwykle plastyczna, co stwarza nieograniczone moż-
liwości projektowe. Ponadto materiał ten jest odporny na zaryso-
wania oraz pomaga utrzymać ciepło wody. Wanny z kolekcji Loop 
& friends – dostępne w wersji owalnej oraz prostokątnej – wyko-
nane są z wysokiej jakości akrylu sanitarnego, z gładką i łatwą  
w pielęgnacji powierzchnią.

ViLLEroy & boch

Panasonic opracował nową generację sprężarek rotacyjnych typu R2 dla domowych systemów kli-
matyzacyjnych. Nowa sprężarka oferuje wysoką efektywność, co potwierdzają współczynniki sEER 
na poziomie A +++ oraz sCOP A +++. Z kolei o jej sprawności świadczy możliwość maksymalnie  
11 uruchomień na godzinę oraz częstotliwość pracy do 98 Hz.
sprężarka R2 wyposażona jest w wysokiej klasy silnik zbudowany z wykorzystaniem stali krzemo-
wej. W jej skład wchodzą także rozbudowana pompa olejowa, która w połączeniu ze zbiornikiem 
oleju o większej objętości zapewnia doskonałe smarowanie. Powiększony został także akumulator 
czynnika chłodniczego. To oznacza, że dysponuje on większą pojemnością, niezbędną w instala-
cjach z dłuższymi przewodami rurowymi.
Głównym elementem sprężarki jest cylinder, który obejmuje tłok oraz łopatkę obrotową. Dzięki 
prostej konstrukcji oraz wysokiej jakości komponentów, a w szczególności zaawansowanym po-
włokom rozwiązanie jest wytrzymałe i zapewnia niezakłócone działanie. Również materiały, któ-
rych użyto w budowie sprężarki zostały poddane wielu testom. Poszczególne elementy wykonano 
z wysokogatunkowej stali, a samą łopatkę pokryto powłokami wytwarzanymi metodą fizyczne-
go osadzania z fazy gazowej (PVD). To pozwoliło znacząco zmniejszyć zużycie i podnieść trwałość 
sprężarki. Udoskonaleniu uległ również mechanizm sprężarki R2, tak by była ona bardziej stabilna  
i minimalizowała wibracje. Jak wszystkie sprężarki Panasonic, R2 jest objęta 5-letnią gwarancją. 

PanaSonic

Panasonic – nowa sprężarka rotacyjna

BOsCH poleca narzędzie, które pozwoli na łatwe i przyjemne mocowanie wkrętów 
i wiercenie otworów w drewnie, metalu czy tworzywach sztucznych. W efektywnej 
pracy pomoże zintegrowana i niezawodna dioda Power Light. Mocny silnik ukry-
to w małym i ważącym mniej niż 1 kilogram (waga z akumulatorem) urządzeniu. 
To jedyna w tej klasie produktów dwubiegowa, kompaktowa wiertarko-wkrętarka. 
Zapewni nawet do 200 wkręconych wkrętów podczas jednego cyklu ładowania,  
a ładowanie baterii do pełna zajmuje tylko 45 minut. Innowacyjny syneon Chip za-
pewnia inteligentne, a co za tym idzie, efektywne sterowanie energią podczas każ-
dego zadania. Gwarancja optymalnej mocy i maksymalnej wydajności – w tkwi 
sekret sukcesu modelu PsR 10,8 LI-2. sugerowana cena wiertarko-wkrętarki PsR 
10,8 LI-2 (akumulator 2Ah, walizka, końcówka wkręcająca, ładowarka) to 619 zł.

boSch

wiertarko-wkrętarka PSr 10,8 Li-2 boSch
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Od początku 2016 w ofercie Atlantic znajduje się grzejnik radiacyjny Oniris, którym sterować można 
poprzez system Cozytouch za pomocą telefonu. Z dowolnego miejsca można więc: kontrolować pa-
rametry pracy, wyświetlać zużycie energii, sprawdzać i analizować wydatki dotyczących energii, za-
rządzać nieobecnościami. Dzięki systemowi Cozytouch, uzyskać można do 45% oszczędności, w po-
równaniu do grzejnika konwekcyjnego.
Oniris wyposażono także w funkcję Pilotage Intelligent, czyli inteligentny system zarządzania temperaturą 
pomieszczenia. Dzięki współpracy z czujnikiem ruchu i światła, zapamiętuje rytm życia użytkowników:
- rozpoznaje czas obecności i nieobecności w mieszkaniu,
- zapamiętuje te dane, które co tydzień są weryfikowane i analizowane.
Grzejnik sam włącza się przed powrotem do domu tak, aby zapewnić komfortową temperaturę. Po-
trafi dostosować się również do nieprzewidzianych sytuacji, gdyż pozwala zarejestrować wcześniej-
szy powrót do domu. Wówczas, po powrocie domowników, szybko nagrzewa pomieszczenie. Ter-
mostat Oniris ma również funkcję „Wietrzenie”, czyli automatyczny system detekcji otwartych okien. 
Urządzenie ogrzewa pomieszczenie za pomocą niskotemperaturowego, płytowego elementu grzew-
czego z dyfuzorem aluminiowym, a także cienkowarstwowej folii grzewczej, która umieszczona jest na 

płycie czołowej. Ma cyfrowy ter-
mostat temperatury z wyświe-
tlaczem LCD, w którym wybrać 
można 3 zakresy pracy tempera-
tury tj. Komfort (10-28°C), Antyza-
marzanie (7°C) lub Eko (Komfort 
pomniejszona o 1-4°C).
Grzejnik ma również systemy, 
które są patentami Atlantic: sTI, 
który gwarantuje dużą inercję 
cieplną i AsP – przeciwdziałają-
cy cyrkulacji kurzu.
Obudowę Oniris wykonano z alu-
minium, a następnie pomalowa-
no lakierem epoxy-polyester  
w kolorze antracytowym. Urzą-
dzenie kosztuje 2276 zł (1000 W),  
2706 zł (1500 W) lub 3014 zł (2000 
W). W przypadku opcji  
Cozytouch, za centralkę należy za-
płacić 560 zł, a za sterownik 185 zł.

atLantic

grzejnik oniris sterowany telefonem

Jednostka centralna Duovac Asteria polecana jest do domów o maks. powierzchni 400 m2  
wraz z instalacją składającą się z maks. 12 punktów ssących. Jednostka ma duży zbior-
nik na zanieczyszczenia (może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym 
workiem jednorazowym o poj. 30 l) oraz wydajny silnik zapewniający optymalną siłę 
ssania podczas całego okresu użytkowania. silnik wyposażono w system łagodnego 
uruchamiania sOfT-sTART, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. Zastąpienie ze-
wnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami wyciszającymi sprawiło, że Duovac 
Asteria może zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych. W przypadku bra-
ku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wyloto-
wa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to 
jest możliwe dzięki podwójnej filtracji. W przypadku tym zaleca się jedynie zastosowanie 
dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy powietrze wyrzucane przez jednostkę 
centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o około 2 dB. Wskaźnik 
LED umieszczony na obudowie informuje użytkownika o aktualnym stanie jednostki. 
• moc 1798 W, maks. podciśnienie 363 mbar, przepływ powietrza 62,8 l/s, maks. długość 
instalacji 80 m • mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA) • jednostka w całości 
wykonana ze szczotkowanego aluminium • w komplecie worek jednorazowy oraz gumo-
we elementy do podłączenia z instalacją PVC • gwarancja 25 lat • cena 4232 zł

toPVac

Środek filter fluid+ Protektor stworzony został do wyłapywa-
nia złogów korozji i zanieczyszczeń w domowych układach 
centralnego ogrzewania w celu ich dostarczenia bezpośrednio 
do przepływowego filtra. Zapewnia również długotrwałą 
ochronę przed korozją wewnętrzną i kamieniem kotłowym. 
Środek fernox Protector z dyspergatorem wspomaga bez-
pieczne wyłapywanie tlenków żelaza na filtrze magnetycz-
nym. Wydłuża trwałość kotła, pompy i wymiennika ciepła. 
Produkt przeznaczony do ciągłego pozostawania w układzie. 
Zapobiega tworzeniu się kamienia kotłowego i korozji.

fErnoX

filter fluid+ Protektor

odkurzacz centralny Duovac asteria
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Grzejniki Purmo z linii Hygiene, któ-
rych konstrukcja pozbawiona jest 
trudno dostępnych i niełatwych do 
oczyszczenia elementów, stanowią 
idealne rozwiązanie dla alergików. 
Purmo Ventil Hygiene to stalowy 
grzejnik płytowy, który nie ma ele-
mentów konwekcyjnych oraz osłon 
bocznych i osłony górnej górnego 
grila. Tego typu konstrukcja z jednej 
strony znacząco ułatwia czyszcze-
nie urządzenia, a z drugiej skutecznie 
utrudnia osadzanie się na nim kurzu. 
Model ten wyróżnia się profilowanymi 
płytami grzejnymi i wyposażony jest 
w sześć otworów króćców przełącze-
niowych, które umożliwiają jego pod-
łączenie od dołu i z boku. 
Purmo Plan Hygiene to z kolei grzej-
nik z podłączeniem bocznym, który 
również pozbawiony jest elementów 
konwekcyjnych i osłon. Charakteryzu-
je go całkowicie płaska płyta przed-
nia, nałożona na profilowaną bazową 
płytę grzejną w sposób gwarantujący 
elegancki wygląd. Natomiast zwolen-
ników gładkich powierzchni, którzy 
chcieliby mieć możliwość podłącze-
nia grzejnika zarówno od dołu, jak  
i z boku, z pewnością zadowoli Pur-
mo Plan Ventil Hygiene. Designem 
przypomina model Plan Hygiene,  
a pod względem liczby i rozmieszcze-
nia otworów przełączeniowych –  
Ventil Hygiene. 

PurMo/rEttig 
hEating

grzejniki Purmo dla alergików
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