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Konferencja grupy Bosch: 2015 najbardziej udany w historii BSH

Podczas konferencji prasowej Bosch zorganizowanej  
25 maja br. w Warszawie wyniki finansowe grupy omówi-
ła Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch sp. z o.o.
Bosch jest międzynarodowym przedsiębiorstwem, pro-
wadzącym działalność w czterech sektorach: Mobility 
Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz 
Energy and Building Technology. Jest reprezentowany 
przez 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach. 
Koncern zatrudnia na całym świecie 375 000 pracowni-
ków. Pomimo utrzymującej się umiarkowanej koniunk-
tury gospodarczej, w 2015 roku Grupa Bosch osiągnę-
ła rekordowe w swojej historii obroty w wysokości 
70,6 mld EUR, czyli o 44% wyższe niż w roku 2014. 
Powodem tak dynamicznego rozwoju było, poza wyso-
kim organicznym wzrostem, przejęcie całości udziałów 
spółek BSH Hausgeräte oraz Automotive Steering. Po-
mijając efekt konsolidacji, nominalny wzrost obrotów 
wyniósł 10%. Do tak pozytywnego wyniku przyczynił 
się w tym roku dodatni efekt kursów wymiany walut. 
Rozwój poszczególnych sektorów koncernu Bosch był 
w 2015 roku bardzo zróżnicowany. Największy, 12-pro-
centowy wzrost odnotował sektor Mobility Solutions, 
osiągając obroty na poziomie 41,7 mld EUR. W sekto-
rze Energy and Building Technology, w obydwóch dzia-
łach branżowych, Systemów Zabezpieczeń oraz Ter-

motechniki, odnotowano wyraźnie większą dynamikę 
wzrostu niż w latach poprzednich. Wynika to ze strate-
gii mającej na celu osiągnięcie wiodącej pozycji dostaw-
cy inteligentnych systemów energetycznych i technicz-
nego wyposażenia budynków. Obroty sektora wzrosły  
o 11%, do 5,1 mld EUR.
Największe obroty w wysokości 37,3 mld EUR kon-
cern wypracował w Europie, osiągając wzrost na po-
ziomie 3,8%. Nadal Europa ma największy, 53-procen-
towy udział w sprzedaży produktów i rozwiązań Bosch. 
EBIT, czyli dochód przed odliczeniem podatków i odse-
tek, wyniósł 4,6 mld EUR, czyli wzrósł o 24% w porów-
naniu do wyniku w roku poprzednim.
Źródłem sukcesu koncernu Bosch jest innowacyjność 
produktów i usług, które spełniają coraz wyższe oczeki-
wania naszych klientów oraz są reakcją na światowe me-
gatrendy. Jest to możliwe dzięki nakładom na badania  
i rozwój, które systematycznie rosną. W 2015 roku wynio-
sły one rekordowe 6,4 mld EUR. We wszystkich 118 ośrod-
kach badawczo-rozwojowych Bosch na świecie pracuje 
obecnie 56 000 osób. W ubiegłym roku otworzono kam-
pus badawczy Bosch w Renningen, który jest nazywany 
„Europejskim Standford”. Ośrodek pełni rolę centrum łą-
czącego punkty badawcze na całym świecie z poszczegól-
nymi działami firmy. W sumie w 2015 roku inwestycje kon-

cernu wyniosły 4,1 mld EUR. 
Mocna pozycja Grupy Bosch 
wynika także z wyróżniającej 
nas na rynku dywersyfikacji 
działalności. Początkowo dy-
wersyfikacja pozwalała zmini-
malizować ryzyko biznesowe. 
Jednak w czasach postępują-
cej integracji w sieci, stwarza 
koncernowi dodatkowe moż-
liwości rozwoju poprzez łą-
czenie kompetencji różnych 
działów, od techniki motory-
zacyjnej, poprzez techniczne 
wyposażenie budynków aż do techniki przemysłowej. 
Bosch w Polsce utrzymuje silną pozycję, co potwier-
dził osiągając w 2015 roku obrót w wysokości 4,6 mld  
złotych. Przejęcie całości udziałów w dużej i dynamicz-
nie rosnącej organizacji BSH Sprzęt Gospodarstwa Do-
mowego z pięcioma zakładami produkcyjnymi i pozycją 
lidera na rynku sprzętu AGD znacznie zwiększyło skalę 
działalności koncernu i spowodowało rekordowy, 73-pro-
centowy wzrost obrotów. Pomijając efekt konsolidacji, 
Bosch zanotował wzrost na poziomie 5,3%.
Po konsolidacji z BSH, Bosch dołączył do największych 

spółek w naszym kraju pod względem obrotów oraz licz-
by pracowników. Bosch zatrudnia obecnie 4600 osób 
i jest jednym z najbardziej cenionych pracodawców 
w naszym kraju, co potwierdza przyznany firmie już 
po raz trzeci certyfikat Top Employers Polska.
Wszystkie działy handlowe firmy Robert Bosch w Polsce 
odnotowały w 2015 roku wzrost obrotów powyżej ryn-
ku. Dział Termotechniki powiększył w 2015 roku udziały 
rynkowe w najważniejszym segmencie, czyli wiszących 
kotłach gazowych oraz rozwijał nowy segment rozwią-
zań grzewczych dla dużych inwestycji komercyjnych.

Finał II edycji programu edukacyjnego marki Junkers 

W drugiej edycji programu edukacyjnego JUNKERS 
SZKOLI nagrodę główną zdobyło 11 uczniów. Uroczy-
ste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 20 maja 
w siedzibie firmy Bosch w Warszawie. Celem progra-
mu JUNKERS SZKOLI jest poszerzanie wiedzy uczniów 
w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzew-
czych. Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wie-

dzę ekspercką oraz biznesową. Program ma także na 
celu promocję zawodu instalatora techniki grzewczej. 
JUNKERS SZKOLI to program edukacyjny prowadzony 
przez markę Junkers we współpracy ze szkołami ponad-
gimnazjalnymi kształcącymi na kierunkach: technik ga-
zownictwa, technik urządzeń sanitarnych i pokrewnych. 
W ramach programu w szkołach organizowane są zajęcia 

dodatkowe z trzech obszarów tematycznych: kotły kon-
densacyjne, technika solarna i pompy ciepła. Zajęcia pro-
wadzą nauczyciele ze szkół we współpracy z doświadczo-
nymi trenerami marki Junkers. Junkers zapewnia szkolenia 
dla nauczycieli i materiały dydaktyczne. Oprócz uczestnic-
twa w zajęciach uczniowie biorący udział w programie roz-
wiązują testy wiedzy. Najlepsi zdobywają nagrody: m.in. 

elektronarzędzia marki Bosch. Nagrodą główną jest kurs 
i egzamin na uprawnienia gazowe i elektryczne w zakre-
sie eksploatacji. W ramach programu oferowane jest tak-
że szkolenie z przedsiębiorczości, które powala uzupełnić 
wiedzę praktyczną uczniów o kompetencje biznesowe. 
W drugiej edycji programu organizowanej w roku szkol-
nym 2015/2016 wzięło udział 11 szkół. 

http://www.instalreporter.pl
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PORT PC ogłasza konkurs na najlepszą  
pracę dyplomową dot. pomp ciepła

Dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła w Polsce stop-
niowo przyczynia się do wzrostu zainteresowania tą 
technologią wśród studentów polskich uczelni tech-
nicznych. Obserwując ten trend, Polska Organizacja 
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) posta-
nowiła ogłosić ogólnopolski konkurs na najlepszą pra-
cę dyplomową o tematyce pomp ciepła. Technologia 
tych urządzeń rozwija się dynamicznie już od począt-
ku XX wieku. Dzisiejsze rozwiązania, w których stosuje 
się pompy ciepła charakteryzują się dużą innowacyjno-
ścią, wciąż prowadzone są badania nad wzrostem ich 
efektywności energetycznej. Tematyka ta jest również 
bliska budownictwu energooszczędnemu, systemom 
magazynowania ciepła czy inteligentnym sieciom prze-
syłowym. Studenci mają więc szeroki wachlarz możliwo-
ści w zakresie wyboru tematu pracy dyplomowej, która 
dotyczy pomp ciepła. Celem konkursu jest populary-
zowanie tego typu rozwiązań w środowiskach nauko-
wych i technicznych wyższych uczelni oraz inspirowanie 

prac naukowo-badawczych związanych z tą tematyką. 
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach – 
prace magisterskie i inżynierskie. W tegorocznej edycji pod 
uwagę będą brane prace dyplomowe obronione w roku 
akademickim 2015/2016. Można je zgłaszać w terminie od 
1 czerwca do 31 sierpnia. Na zwycięzców Konkursu cze-
kają wartościowe nagrody, laureat w kategorii na najlep-
szą pracę inżynierską otrzyma nagrodę pieniężną w wyso-
kości 1000 zł. W kategorii na najlepszą pracę magisterską 
przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł. 
Poza nagrodami głównymi zostaną przyznane wyróżnie-
nia oraz nagrody ufundowane przez Członków Wspierają-
cych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.
Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można zna-
leźć na stronie organizatora Konkursu: www.portpc.pl. 
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 października br. 
podczas V Jubileuszowego Kongresu PORT PC organizo-
wanego w ramach Targów Renexpo 2016 w Warszawie.
Źródło: PORT PC

OEM Solar zaprasza na szkolenia

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich instalato-
rów zainteresowanych produktem i jego dystrybucją. 
Podczas jednodniowego szkolenia firma przedstawi 
pompę OSAKA 6 kW działającą we współpracy z kli-
makonwektorem i opowie, jak prawidłowo dobrać i 
skonfigurować pompy OSAKA. Nie zabraknie także in-
formacji o urządzeniach towarzyszących, elementach 
dolnych źródeł pomp ciepła, armaturze regulacyjnej 
oraz współpracy pomp Blaupunkt z systemami foto-
woltaicznymi KIOTO Solar i podgrzewaczem OEM So-
lar dedykowanym pompom ciepła. Potwierdzeniem 
uczestnictwa w szkoleniu jest certyfikat szkoleniowy, 
wydawany przez OEM Solar. 
Szkolenie jest płatne. Koszt uczestnictwa w szkoleniu 
wynosi 100 zł, jednak dla pierwszych 50 uczestników 
przygotowano Voucher wysokości 100 zł do wyko-
rzystania na dowolny zakup z oferty OEM Solar.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapoznać się z re-
gulaminem szkoleń oraz dokonać rejestracji za pomo-
cą formularza.
Szkolenia odbędą się:
- we Wrocławiu 17.06.2016 (rejestracja)
- w Lublinie 24.06.2016 (rejestracja)

Systemy KAN-therm Push i Push Platinum  
z godłem Teraz Polska 2016

System KAN-therm już po raz trzeci został nagrodzo-
ny prestiżowym godłem Teraz Polska. W tym roku na-
grodzone zostały dwa flagowe produkty: systemy KAN-
-therm Push i KAN-therm Push Platinum.
KAN-therm Push jest systemem instalacyjnym składają-
cym się z rur polietylenowych PE-Xc i PE-RT oraz kształ-
tek z tworzywa PPSU lub mosiądzu o zakresie średnic 

12-32 mm. KAN-therm Push Platinum to z kolei system, 
w którym wykorzystuje się rury wielowarstwowe PE-Xc/
Al/PE-HD Platinum oraz kształtki tworzywowe PPSU  
i mosiężne KAN-therm Push, o zakresie średnic 14-32 mm.  
Oba systemy są dedykowane do wewnętrznych insta-
lacji wodociągowych dla ciepłej i zimnej wody oraz in-
stalacji grzewczych.

5 lat gwarancji Vaillant

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Vaillant 
wprowadził możliwość przedłużenia standardowej (2-let-
niej) gwarancji o dodatkowe 3 lata. Voucher „Pewność na 
dłużej. Gwarancja do 5 lat” został stworzony jako odpo-
wiedź na potrzebę zapewnienia wieloletniej i wydajnej 
pracy systemów. Voucher 5-letniej gwarancji można na-
być już od 450 zł brutto (przy zakupie kotłów kondensa-
cyjnych). Wydłużona gwarancja obejmuje kotły konden-
sacyjne, pompy ciepła i centrale wentylacyjne
Korzyści dla użytkownika:
•	5-letnia	gwarancja	marki	Vaillant

•	fachowa	opieka	serwisanta/instalatora
•	zwiększenie	bezpieczeństwa	użytkowania	urządzenia
•	optymalizacja	użytkowania
•	regularna	kontrola	urządzenia	(wymagane	przeglądy	co	roku)
•	jedynie	40	groszy	dziennie	za	gwarancję	na	kocioł	
kondensacyjny do 40 kW
Aktywacja dodatkowej gwarancji na urządzenia jest pro-
sta: wystarczy dokonać zakupu Vouchera na przedłużenie 
gwarancji u autoryzowanego serwisanta lub instalatora 
Vaillant i wysłać kupon z Vouchera na adres: Vaillant Sau-
nier Duval Sp. z o.o., al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa.

http://www.instalreporter.pl
http://oemsolar.pl/files/regulamin_szkolen_oem_group.pdf
http://oemsolar.pl/files/regulamin_szkolen_oem_group.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mz5-9SRm3cF8unz8sj7eanBNpq3HLY9R0lg3FcHP_nU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1yoWk8Q6093Q-JksufhHG03GEK3fineq3lvgs9rW5pMQ/viewform?edit_requested=true
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Zarządzanie energią i inwestycje w technologie 
energetyki odnawialnej

Zaoczne dwusemestralne studia podyplomowe prowa-
dzone na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW 
Warszawa, przeznaczone są dla absolwentów wyższych 
uczelni co najmniej pierwszego stopnia.
Celem studiów jest wykształcenie osób profesjonalnie 
zajmujących się energią w: przedsiębiorstwie, gminie, 
sektorze publicznym jak i prywatnym, instytucjach fi-
nansujących energetykę, skierowanych na nowocze-
sne podejście do wykorzystania energii jak i pozyska-
nia (OZE) w oparciu o systemy zarządzania.
Podczas studiów przekazane zostanie wiedza i doświad-
czenie z zakresu:
•	uwarunkowań	polityczno-prawnych	energooszczęd-
ności i wykorzystania OZE,

•	technologii	energetyki	konwencjonalnej	i	alternatyw-
nej z uwzględnieniem magazynowania,
•	auditingu	energetycznego,
•	budownictwa	zrównoważonego	i	energooszczędnego,
•	technologii	energetyki	odnawialnej,
•	systemów	zarządzania	energią,
•	realizacji	procesu	inwestycyjnego	z	uwzględnieniem	
źródeł finansowania,
•	zarządzania	projektami.

Zapisy: od 2016-06-08 do 2016-09-30 
Opłata za studia: 4000 zł (możliwa płatność 
w czterech ratach)
Szczegóły

Nowe logo Saint-Gobain 

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 
2 czerwca 2016 roku przedstawione zostało nowe logo 
Saint-Gobain. Nowatorska interpretacja symbolu „mo-
stu”, jaki od ponad 40 lat reprezentował Grupę, zosta-
ła uzupełniona o dynamiczny zarys panoramy miasta 
symbolizujący terytorium marki: „przestrzeń, w której 
żyjemy”. Z kolei ciepłe i żywe kolory obrazują emocjo-
nalną więź z klientami i użytkownikami produktów Sa-
int-Gobain.
Logotyp odzwierciedla aktualne pozycjonowanie marki 
oparte na obietnicy projektowania, wytwarzania i do-
starczania materiałów poprawiających jakość codzien-
nego życia zarówno poszczególnych osób, jak i całego 
społeczeństwa. Zmiana pozycjonowania marki jest wy-
razem dążenia Grupy do pogłębiania relacji ze społe-
czeństwem. Konsumenci posiadający nieograniczony 

dostęp do informacji za pośrednictwem mediów cy-
frowych odgrywają coraz większą rolę w wyborze kon-
kretnych produktów, które są stosowane przy realizacji 
ich projektów. Saint-Gobain pragnie przedstawić wpływ 
oferowanych przez Grupę materiałów i rozwiązań na ja-
kość codziennego życia podkreślając wartości reprezen-
towane przez swoją markę, czyli: ekspercką wiedzę na 
temat materiałów, kulturę innowacji, zrozumienie po-
trzeb klienta oraz otwartość i odpowiedzialność. 

Sejm uchwalił ustawę o efektywności energetycznej 

Sejm przyjął ustawę o efektywności energetycznej. Wej-
dzie ona życie już od października br., choć opozycja 
chciała, aby stało się to w styczniu 2017 r. Rząd przeko-
nuje, że przepisy muszą zacząć obowiązywać szybko, 
bo grożą nam unijne kary. 
Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy opozycja uza-
sadniała tym, że nowe rozwiązania mogą spowodować, iż 
wiele podmiotów – spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, 
firm, które na mocy obowiązującej dotąd ustawy o efek-
tywności energetycznej przeprowadziły kosztowne inwe-
stycje, by lepiej gospodarować energią, nie będą mogły – ze 
względu na terminy – wziąć udziału w przetargach organi-
zowanych przez prezesa URE na tzw. białe certyfikaty. Cho-
dzi o świadectwa efektywności energetycznej, które otrzy-
muje się za zrealizowane działanie proefektywnościowe.
Przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz od-
biorcom końcowym, by spełnić wymogi ustawy o efektyw-
ności energetycznej, muszą pozyskać i przedstawić do umo-
rzenia prezesowi URE określoną liczbę białych certyfikatów.
Jeśli ich nie mają, muszą wnieść specjalną tzw. opłatę 
zastępczą. Do wydawania certyfikatów oraz ich umarza-
nia upoważniony jest prezes URE, certyfikatami można 
handlować; odbywa się to na Towarowej Giełdzie Energii.
Rząd przekonywał, że nowa ustawa powinna zostać 
uchwalona jak najszybciej, bo Polsce mogą grozić kary za 
niewdrożenie do krajowych przepisów unijnej dyrektywy 
z 2012 r. Zgodnie z nią państwa członkowskie muszą osią-
gnąć do 2020 r. określony poziom oszczędności energii.
Wśród 361 pobranych w 2015 r. próbek wyrobów budow-
lanych aż 61% (219) nie spełniło deklarowanych przez pro-
ducentów parametrów technicznych (właściwości użytko-
wych). Badane wyroby zostały pogrupowane następująco:
•	wyroby	do	 izolacji	cieplnej,	105	próbek	badanych,	 
w tym 88 (ok. 84%) z wynikiem negatywnym,
•	membrany	i	papy,	60	badanych	próbek,	w	tym	42	(70%)	 
z wynikiem negatywnym,
•	wyroby	murarskie	,	42	badane	próbki,	w	tym	17	(40%)	
z wynikiem negatywnym,

•	drzwi	i	okna,	22	badane	próbki,	w	tym	13	(59%)	z	wy-
nikiem negatywnym,
•	cement	i	wapno	budowlane,	22	badane	próbki,	w	tym	
9 (41%) z wynikiem negatywnym,
•	 inne,	110	badanych	próbek,	w	tym	50	(45%)	z	wyni-
kiem negatywnym.
Tabela z wynikami badań i działaniami WINB w przy-
padku otrzymanego wyniku negatywnego: wyniki ba-
dań wyr. budowlanych – dane z WINB
Przyczyny produkowania nieprawidłowych wyrobów 
można podzielić na dwie grupy:
- niedostateczna kontrola produkcji, brak badań surow-
ców itd. Nie zwalnia to producenta z odpowiedzialno-
ści, ale można założyć, że producent nie zamierzał wy-
tworzyć nieprawidłowy wyrób;
- świadoma produkcja nieprawidłowych wyrobów, jako 
efekt obniżania kosztów produkcji poprzez gorsze (tań-
sze) surowce, czy uproszczenia technologiczne (zmniej-
szanie udziału kosztownych komponentów, brak labo-
ratoriów lub ich właściwego wyposażenia).
W obu przypadkach za nieprawidłowe wyroby odpowia-
da producent. Jednak należy pamiętać, że grupa pro-
ducentów, określona w punkcie drugim, poprzez niższe 
koszty i brak ryzyka kary uzyskuje przewagę konkuren-
cyjną. Oznacza to, że rzetelni (obiektywnie drożsi) pro-
ducenci przegrywają na rynku.
Rzetelnym, uczciwym przedsiębiorcom ma być lepiej – ta-
kie stanowisko prezentuje Związek od początku jego ist-
nienia. Wszystkie dotychczasowe doświadczenia potwier-
dzają, że należy stosować zasadę kija i marchewki, czyli 
preferować rzetelnych i skutecznie karać nieuczciwych.
Z inicjatywy Związku w ustawie o wyrobach budowla-
nych znalazł się nowy przepis: Art. 36a. Producent albo 
importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowla-
ny nienadający się do zamierzonego zastosowania w za-
kresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, pod-
lega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
Więcej 

http://www.instalreporter.pl
https://podyplomowe.uksw.edu.pl/kierunki.php?tryb=katalog
http://www.dlabudownictwa.pl/wp-content/uploads/2016/06/wyniki-bada%C5%84-wyr.-budowlanych-dane-z-WINB.pdf
http://www.dlabudownictwa.pl/wp-content/uploads/2016/06/wyniki-bada%C5%84-wyr.-budowlanych-dane-z-WINB.pdf
http://www.dlabudownictwa.pl/
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Zehnder – nowy slogan i wizerunek 

firma Zehnder poka-
zała się na renomo-
wanych targach spe-
cjalistycznych HVAC 
Mostra Convegno  
w Mediolanie z zu-
pełnie nowej strony. 
Główne elementy toż-
samości firmy Zehn-
der będą w przyszło-
ści jeszcze bardziej 

widoczne w wizualnym odbiorze marki oraz we wszyst-
kich działaniach komunikacyjnych i marketingowych 
Zehnder Group. Nowy slogan „Always the best clima-
te” wyraźnie pokazuje, że definicja „klimatu” według fir-
my Zehnder znacznie się rozbudowała i wykracza poza 
trzy filary: komfort, zdrowie i efektywność energetycz-
na. Slogan zawiera obietnicę, jaką klientom może zło-
żyć jedynie dostawca kompletnych i inteligentnych roz-

wiązań w zakresie klimatu pomieszczeń.      
Chodzi przede wszystkim o to, że Zehnder postrzega 
siebie nie tylko jako kompetentnego dostawcę wyso-
kiej jakości produktów, lecz również jako firmę oferu-
jącą zawsze najlepsze, kompleksowe rozwiązania dla 
komfortowego klimatu wnętrza – a co za tym idzie wy-
soką wartość dodaną dla klientów. Kompletne rozwiąza-
nie w zakresie najlepszego klimatu wnętrza jest zawsze 
opracowywane w ramach zaawansowanej współpracy 
ze zleceniodawcami. firma Zehnder odgrywa rolę kom-
petentnego partnera w tym procesie, aby wspólnie zna-
leźć takie rozwiązanie techniczne, które jest idealnie do-
pasowane do konkretnych potrzeb i oczekiwań klientów. 
Te główne założenia filozofii firmy Zehnder będą w przy-
szłości bardziej „wyczuwalne” i widoczne w codzien-
nej komunikacji z klientami. Specjalista z zakresu kom-
fortowego klimatu w pomieszczeniach oprócz nowego 
sloganu „Always the best climate” odpowiednio zmie-
nił również całą koncepcję komunikacji. 

RENEXPO Poland 2016

W dniach od 19 do 21 października 2016 roku odbędzie 
się 6. edycja RENEXPO® Poland Międzynarodowych Tar-
gów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej 
w Warszawskim Centrum EXPO XXI, które są organizo-
wane przez REECO Poland. To spotkanie dedykowa-
ne jest wszystkim, którzy cenią niezależność i wierzą  
w przyszłość OZE. 
Podczas 6. Edycji RENEXPO Poland odbędą się liczne 
konferencje branżowe i spotkania kooperacyjne. To pro-
pozycja dla tych, którzy chcą zgłębiać najnowsze infor-
macje o energetyce odnawialnej i pozyskać nowe, in-
teresujące kontakty biznesowe. Każdy z uczestników 
podczas targów dowie się np. dlaczego warto inwe-

stować w pompy ciepła, fotowoltaikę czy biogazow-
nie, pozna zasady ich efektywnego działania i nauczy 
się wykorzystywać ich zalety. Tematyka targów to tak-
że rozsądne zarządzanie energią odnawialną, innowa-
cyjne sposoby jej wykorzystania w życiu codziennym 
z korzyścią dla indywidualnych biznesów, a także dys-
trybucja energii i przemyślana polityka energetyczna. 
W poprzedniej edycji targów RENEXPO® Poland wzięło 
udział 110 wystawców, a liczba odwiedzających wyno-
siła prawie 4000 osób. Natomiast w konferencjach bran-
żowych poświęconych wszechstronnym zagadnieniom 
branżowym wzięło udział 1118 osób. 
www.renexpo-warsaw.com 

Nowy raport IEO nt. produkcji 
urządzeń OZE w Polsce

Sektor produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii (OZE) nie 
jest monitorowany w Polsce w sposób systematyczny i kompletny, nie 
ma go w krajowych statystykach i wprost trudno jest badać i powiązać 
wpływ polityki państwa i regulacji krajowych oraz sytuacji na rynkach 
międzynarodowych na kondycje firm przemysłowych branży OZE. In-
stytut Energetyki Odnawialnej (IEO) dokonał aktualizacji bazy danych 
firm produkujących w Polsce maszyny, urządzenia i komponenty na 
rynek OZE, przeprowadził analizę i ocenę możliwości rozwoju branży 
do 2020 i do 2030 roku.
Wg statystyk prowadzonych przez IEO, do końca roku 2014 energetyka 
odnawialna w Polsce w sumie stworzyła ponad 33,8 tys. miejsc pracy, 
przy czym w latach 2012-2014 odnotowano ubytek ok. 600-700 miejsc 
pracy. W 2014 roku w całej UE w sektorze OZE pracowało ponad 1,1 mln 
osób (w przeliczeniu na pełne etaty). Oznacza to, że Polska z 3% udzia-
łem zatrudnienia w branży OZE nie wykorzystuje w pełni potencjału tworzenia miejsc pracy w tym obszarze. Naj-
ważniejszym, a z perspektywy możliwości eksportowych – wręcz nieograniczonym źródłem zwiększania zatrud-
nienia w energetyce odnawialnej jest krajowa produkcja urządzeń.
Przemysł energetyki odnawialnej stoi przed olbrzymią szansą i wyzwaniem. W celu wypełnienia zobowiązania 
Polski wobec UE: minimum 15% udziału energii z OZE w krajowym bilansie energetycznym, w latach 2016-2020 
należy zrealizować inwestycje w nowe źródła OZE o łącznej mocy ponad 14,7 GW, w tym 5,5 GW w źródłach 
elektrycznych i 9,2 GW w źródłach cieplnych. W stosunku do roku 2015 moce i zdolności produkcyjne powinny 
wzrosnąć o 85% dla energii elektrycznej (tempo wzrostu 17% na rok) i o 77% dla ciepła (tempo wzrostu 15% 
na rok) do roku 2020. Łączne obroty na rynku inwestycji w OZE w okresie 2016-2020 powinny wynieść ponad 
66 mld zł, w tym 25 mld zł na rynku ciepła z OZE oraz 24 mld zł na nowym, dynamicznym rynku tzw. małych 
źródeł i źródeł prosumenckich. 
Szanse na zwiększenie konkurencyjności oraz dalszy rozwój krajowego przemysłu produkcji urządzeń dla ener-
getyki odnawialnej w Polsce należy szukać przede wszystkim w instrumentach polityki energetycznej i polityki 
przemysłowej. Problem przekracza ramy polityki resortowej. Jednakże należy zauważyć, że obecna polityka ener-
getyczna sama w sobie jest źródłem największych barier dla rozwoju innowacyjnej gospodarki i zielonej energe-
tyki. Dla rozwoju sektora OZE w Polsce, a w szczególności najbardziej obiecującego segmentu prosumenckiego 
w gospodarstwach domowych i w biznesie, niezbędny jest uczciwy ekonomicznie i sprawiedliwy społecznie oraz 
przewidywalny i stabilny system wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szansę na realizacje ww. 
zamierzeń daje „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, umożliwia wpisanie branży OZE w szerszą koncepcję 
rozwoju gospodarczego Polski. Wyniki raportu powinny być brane pod uwagę w pracach nad nowelizacją usta-
wy o OZE oraz nad polityką energetyczną do 2050 r. i polityką innowacji.
Pobierz raport: „ Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej”

http://www.instalreporter.pl
http://ieo.pl/pl/raporty/76-raport-ieo-o-przemysle-prod-urzadzen-dla-oze-do-druku-popr/file
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Kupuj produkty REHAU i ciesz się nagrodami!
Instaluj korzyści. Dołącz do Mistrzów

Instalatorze! Wystartowała kolejna odsłona promocji REHAU. 
Za każde 5000 zł netto, które znajdą się na Twojej fakturze 
zakupowej, otrzymasz 1 punkt do wymiany na atrakcyjne 
nagrody. Czas trwania akcji: od 30 maja do 15 grudnia 2016.

Premiowane systemy:
- ogrzewanie i chłodzenia płaszczyznowe RAUTHERM S 

- instalacje grzewcze i wody pitnej RAUTITAN oraz RAUBASIC
- niskoszumowa kanalizacja wewnętrzna RAUPIANO PLUS
- gruntowy powietrzny wymiennik ciepła AWADUKT Thermo

Katalog nagród oraz regulamin znajdziesz na stronie in-
ternetowej promocji: www.instalujkorzysci.pl
Infolinia: 61 8250 785 w. 15, info@instalujkorzysci.pl 

Wystartował Program Partnerski 
Junkers dla instalatorów

Marka Junkers wspiera instalatorów swoich urządzeń 
w działaniach sprzedażowych i marketingowych. Te-
raz eksperci instalujący produkty marki mają też moż-
liwość dołączenia do Programu Partnerskiego i zdoby-
wania atrakcyjnych nagród. Do udziału w tej inicjatywie 
Junkers zaprasza wszystkie osoby i firmy instalujące 
urządzenia marki. Na każdym etapie uczestnikom to-
warzyszy instalator Emil, wirtualna postać pełniąca rolę 
przewodnika po Programie.  

Aby przystąpić do Programu, wystarczy założyć konto na 
platformie www.junkers-program.pl i rejestrować insta-
lowane produkty marki. Rejestracja urządzeń wymaga 
jedynie podania ich numeru identyfikacyjnego. Wkrót-
ce dostępna będzie także mobilna aplikacja do skano-
wania numerów, która jeszcze bardziej ułatwi proces 
zgłaszania urządzeń do Programu. Za każde zarejestro-
wane urządzenie uczestnik otrzymuje określoną w regu-
laminie liczbę punktów. Zgromadzone punkty można w 
dowolnym momencie wymienić na atrakcyjne nagrody  
z katalogu dostępnego na stronie programu. Do wybo-
ru jest wiele atrakcyjnych nagród z kilku kategorii: Czas 
wolny, Dom, Praca i Extra. W ramach tego ostatniego 

obszaru Junkers 
oferuje nagrody, 
które dostarczą 
niezapomnianych 
wrażeń, jak np. jazda 
Lamborghini Gallardo czy loty  
w tunelu aerodynamicznym. Katalog nagród będzie 
uzupełniany i aktualizowany w trakcie trwania progra-
mu. Punkty za każde zarejestrowane urządzenie moż-
na wykorzystać aż przez dwa lata.
Każdemu uczestnikowi nadawany jest status, uzależ-
niony od spełnienia przez niego określonych warunków. 
Status można zmienić – indywidualne konta uczestni-
ków będą co miesiąc weryfikowane. Po weryfikacji każ-
da osoba biorąca udział w programie może otrzymać 
nowy status. Wyższy status pozwala na uzyskanie więk-
szej liczby punktów za każde zarejestrowane urządzenie.
 
Szczegóły dotyczące zasad programu, w tym zasad 
nadawania i zmiany statusów, naliczania punktów,  
a także wykaz urządzeń biorących udział w programie 
oraz katalog nagród dostępne są po zarejestrowaniu 
na stronie www.junkers-program.pl

Nowa baza firm i urządzeń na rynku PV 2016

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował po raz czwarty, 
coroczną bazę firm i urządzeń na rynku fotowoltaiki w Pol-
sce aktualizowaną od 2012 roku. To jedyna taka baza, któ-
ra w sposób kompleksowy przedstawia ofertę branży foto-
woltaicznej na polskim rynku. W jednym miejscu zebrano:
· 383 przedsiębiorstwa z branży fotowoltaicznej,
· 1098 instalatorów mikroinstalacji fotowoltaicznych cer-

tyfikowanych przez Urząd Dozoru Technicznego,
· 445 modeli paneli fotowoltaicznych,
· 536 inwerterów,
· 127 kontrolerów ładowania,
· 221 akumulatorów,
· 27 trackerów,
· 209 systemów montażowych,

· 310 gotowych zestawów,
· 251 innych komponentów związanych z instalacją fo-
towoltaiczną.
Przedsiębiorstwa zebrane w bazie oferują w większości pe-
łen zakres usług w obszarze inwestycji w instalacje fotowol-
taiczne, od projektu, po montaż i serwis. 16 spośród wszyst-
kich firm, to przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, czy 

to paneli fotowoltaicznych, inwerterów czy też konstrukcji 
montażowych. Opis każdego przedsiębiorstwa zawiera m.in. 
zakres wykonywanej działalności, dane adresowe oraz dane 
rejestrowe. Każdy element zestawu od paneli fotowoltaicz-
nych to szczegółowy opis parametrów technicznych, kraj 
pochodzenia sprzętu, czy też odesłanie do strony dostawcy. 
Więcej informacji o bazie

http://www.instalreporter.pl
http://ieo.pl/pl/aktualnosci/1080-baza-firm-i-urzadzen-na-rynku-fotowoltaiki-w-polsce
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II Bieg Instalatora Immergas Bydgoszcz 2016

8 maja 2016 roku odbył się już drugi BIEG INSTALATO-
RA Immergas – Bydgoszcz 2016. Do bydgoskiego par-
ku „Myślęcinek” przybyli instalatorzy (ale nie tylko), by 
zmierzyć się z 10-kilometrową trasą przełajową. 
459 biegaczy, 53 osoby biegnące z psami, 70 wolonta-
riuszy (w tym większość to gimnazjaliści ze szkół w Dą-
browie Chełmińskiej i Unisławiu), blisko 1000 obserwa-
torów i kibiców, najlepszy czas 35 minut – to najkrótsze 
liczbowe podsumowanie II Biegu Instalatora Immergas. 
W imprezie wzięli udział biegacze i kibice z Bydgoszczy, 
Torunia i okolic, a także z Gdańska, Gdyni, Gniezna, El-

bląga, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Rumi, Ry-
pina, Warszawy, Włocławka, Złotowa, a także z Anglii. 
II Bieg Instalatora został wzbogacony także o imprezy 
towarzyszące: II Galopadę Braci Mniejszych (bieg z psa-
mi), warsztaty pływania na desce SUP (Stand Up Pad-
dle), biegi z przeszkodami Terenowa Masakra. Zapew-
niono także strefę relaksu z leżakami Targów WOD-KAN.
Ideą Biegu Instalatora była od początku aktywizacja 
sportowa osób związanych zawodowo z branżą insta-
lacji budowlanych oraz integracja tych, którzy już łą-
czą zawód instalatora z pasją do biegania. Oczywiście, 

Bieg był otwarty także dla wszystkich, którzy chcieli 
zmierzyć się z 10-kilometrową trasą przełajową w byd-
goskim Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”. Za-
łożono, że wśród uczestników biegu będzie ok. ¼ insta-
latorów i udało się – było ich aż 30%. 

W tegorocznej edycji, udział w kategoriach branżowych 
związanych z instalacjami budowlanymi kształtował się 
następująco:
- instalator – 66 biegaczy oraz 9 biegaczek
- wod-kan – 38 biegaczy oraz 6 biegaczek
- elektryk – 17 biegaczy oraz 2 biegaczki
Podobnie jak w ubiegłym roku bieg był przełajowy,  
w dużej części po lesie, co z jednej strony stanowiło 
duże wyzwanie dla zawodników (miejscami piaszczy-
sta nawierzchnia, podbiegi), ale z drugiej dawało cień 
i ułatwiało rozłożenie sił zawodnikom. Tym bardziej, że 
trawiasty finał nie należał do łatwych – majowy dzień 
w okolicach południa był gorący i słoneczny.

Na mecie na najlepszych w kategoriach indywidualnych: 
open, wiekowych, debiutantów oraz branżowych: insta-
lator, wod.-kan. i elektryk czekały pamiątkowe puchary.

Klasyfikacja Instalator (mężczyźni)
1. Polanski Tomasz, Ciepłobud Bydgoszcz 00:35:49
2. Wojciechowski Dawid, Projprzem Osielsko 00:38:10
3. Radowski Cezary, Bydgoszcz 00:39:41

Klasyfikacja Instalator (kobiety)
1. Dering Hanna, Bydgoszcz 00:48:24
2. Sądej Małgorzata, Infracorr Team Pruszcz Gdański 
00:51:31
3. Rzepka Ewa, fiszer Wielki Głęboczek 00:58:49

Klasyfikacja Instalator – drużyny
1. TRONIK, 2. KLIMAT SOLEC, 3. INfRACORR
Pełne wyniki na stronie www.bieginstalatora.pl

Nowiny z ROTH

Nowe kolorowe oczyszczalnie ROTH Microstar, oparte 
na najnowszej technologii, są gotowe do drogi. 
W ofercie firmy Roth pojawiła się pionierska przydomo-
wa oczyszczalnia ścieków działająca w technologii SSB, 
czyli na metodzie osadu czynnego, ale w odróżnieniu 
do typowego SBR, ma zintegrowaną stabilizację tleno-
wą osadów ściekowych. 
Rynek niemiecki zdążył już zweryfikować jej możliwo-
ści i wykazał na przestrzeni lat, że oczyszczalnia dzia-
ła bez zarzutu, teraz dostępna jest także dla polskich 
użytkowników. MicroStar spełnia restrykcyjne wymo-
gi wszystkich aktów prawnych i norm obowiązujących  
w Unii Europejskiej. 
Oczyszczalnia została skontrolowana w notyfikowa-
nym laboratorium na zgodność z normą zharmonizo-
waną EN 12566-3+A2 z oznakowaniem CE w zakresie 
sprawności oczyszczania, wodoszczelności, stabilno-
ści oraz wytrzymałości. 

Porady fachowców | Aktualności z branży | Informacje o produktach | Promocje | Katalog firm
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Nowa edycja VESBOAcademy

1 czerwca wystartowała nowa, druga już edycja programu VESBOAcademy, skie-
rowanego do instalatorów branży sanitarnej i grzewczej. Program w nowej odsłonie 
to przede wszystkim proste zasady, wg których instalator kupuje produkty marki VES-
BO oraz VPremium, a po 3 miesiącach odbiera nagrodę. By dołączyć do programu należy 
zarejestrować się na stronie internetowej lub wypełnić kupon w hurtowni partnerskiej VESBO Poland. 
Więcej informacji na vesboacademy.com

Jeden współczynnik dla wszystkich instalacji

Zasadność podniesienia współczynnika rozliczeń dla 
prosumentów do poziomu 1:1 oraz braku przesłanek do 
różnicowania wysokości współczynnika w zależności od 
mocy instalacji wykazywał raport wykonany przez zespół 
kierowany przez dr Jana Rączkę pt. „Net metering – para-
metry rozliczeń i rola Operatorów Systemów Dystrybucyj-
nych”. Raport ten został wykonany na zlecenie Polskiego 
Towarzystwa fotowoltaiki, stojącego niezmiennie na sta-
nowisku, że najefektywniejszym mechanizmem wspie-
rania instalacji prosumenckich są taryfy gwarantowane.
Na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Pań-
stwa w dn. 24.05 posłowie PiS zgłosili 53 autopoprawki do 
projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii. Jedna z poprawek to propozycja wprowadzenia współ-
czynnika 1:0,7 dla wszystkich mikroinstalacji. Została ona 
pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Energii. Jest 
to poprawka idąca w dobrym kierunku, jednak niewystar-
czająco daleko. Poprawką konieczną do wprowadzenia do 
projektu nowelizacji ustawy o OZE jest zmiana wysokości 
współczynnika do poziomu 1:1. Jedynie przy takiej wyso-
kości współczynnika jest szansa, że rozwój rynku prosu-
menckiego nie zostanie zahamowany. Współczynnik 1:0,7 
oznacza kilkudziesięcioletni okres zwrotu z inwestycji. Pod-
stawą rozliczenia jest ilość energii wprowadzonej do sieci 
nie wcześniej niż 365 dni przed dniem rozliczenia. Prosu-
ment jest zwolniony z opłat dystrybucyjnych za rozliczo-

ną energię z wyjątkiem opłaty OZE i opłaty przejściowej. 
Jest jednak obciążany wszystkimi opłatami stałymi. Anali-
za rachunków za prąd gospodarstw domowych wykazuje, 
że w zależności od operatora koszty stałe mogą stanowić 
nawet do 20% kwoty widniejącej na rachunku. Tak więc 
jedynie 80-85% kosztów energii elektrycznej będzie pod-
stawą do rozliczenia. Przy takiej konstrukcji mechanizmu 
rozliczeniowego potencjalne oszczędności na rachunku 
za energię elektryczną są tak skromne, że nie uzasadniają 
inwestycji w instalację OZE. Podniesienie współczynnika 
do poziomu 1:1 nie sprawi, że inwestycja w mikroinstala-
cję będzie miała uzasadnienie ekonomiczne dla szerokich 
rzeszy prosumentów. Zwiększa jednak szansę na to, że dla 
niektórych odbiorców oszczędności będą na tyle satys-
fakcjonujące, że zdecydują się na montaż mikroinstalacji. 
Na kwestię mechanizmu rozliczeniowego prosumentów 
warto też spojrzeć od strony koniecznych działań po stronie 
OSD i spółek obrotu. Wprowadzenia mechanizmu i zapew-
nienie jego sprawnego działania będzie wymagało znacz-
nych nakładów na rozwiązania technologiczne, np. liczniki 
dwukierunkowe, systemy bilingowe czy procedury opera-
cyjne. Współczynnik 1:1 odwołuje się do koncepcji „cofa-
nia licznika”, czyli odejmowania energii oddawanej do sie-
ci od energii do niej wprowadzanej. Nie jest wykluczone, 
że od strony kosztów wprowadzenia całego mechanizmu 
łatwiejsze i tańsze jest rozliczenie przy współczynniku 1:1. 

Pomoc dla Łódzkiego Hospicjum

„Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” rozpoczęło swoją działal-
ność 21 maja 1999 roku. Aktualnie jest w trakcie budowy 
stacjonarnego ośrodka hospicyjnego. Ośrodek stacjonarny 
przygotowywany jest dla 26 pacjentów z możliwością roz-
budowy. Prace budowlane rozpoczęto w listopadzie 2015 

roku. Do budowy przygotowywało się od kilku dobrych lat, 
ale nie ma pełnej kwoty na ukończenie inwestycji. 
Przeczytaj wywiad z Janiną Adamczyk – prezes zarzą-
du stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” i do-
wiedz się jak mozesz pomóc – kliknij

Komisja energii przyjęła projekt nowelizacji 
ustawy o OZE

Sejmowa komisja energii i skarbu państwa przyjęła 7.06 
projekt nowelizacji ustawy o OZE. Posłowie przegłoso-
wali kilkadziesiąt poprawek.
Przyjęto zapisy dot. biomasy, w tym przepis dający mi-
nistrowi rolnictwa delegację dot. określenia pochodze-
nia biomasy. W zamyśle projektu istotą rozwoju OZE po-
winno być przede wszystkim efektywne wykorzystanie 
lokalnie dostępnych surowców. Dlatego wprowadzo-
no definicję biomasy lokalnej – pozyskiwanej pierwot-
nie w promieniu do 300 km od instalacji OZE. Wynika 
to z jednej strony z tego, że transport biomasy na więk-
sze odległości nie ma uzasadnienia środowiskowego,  
z drugiej zaś ma na celu zapewnienie, że instalacja OZE 
będzie miała możliwość zapewnienia sobie takiej ilości 
biomasy, by mogła funkcjonować.
Propozycje dotyczą też ilości biomasy w tzw. instalacji spa-
lania wielopaliwowego (instalacja, w której wytwarza się 
energię elektryczną, ciepło lub chłód, dzięki spaleniu bio-
masy lub paliwa gazowego z paliwami kopalnymi). Zmie-
niono poprzedni zapis o jej udziale z 20 na ponad 15% łącz-
nej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw. 
Wcześniej posłowie przegłosowali m.in. poprawkę dot. 
definicji drewna energetycznego do spalania – to takie, 
które „(...) posiada obniżoną wartość techniczną i użytko-
wą uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie”. 

Przyjęto także poprawkę dot. uproszczeń w rozlicze-
niach prosumentów, czyli jednoczesnych producentów 
i konsumentów energii. Jedną z najważniejszych zmian 
w stosunku do pierwotnej wersji projektu nowelizacji, 
który trafił do Sejmu na początku maja, jest propozy-
cja zrównania tego wsparcia dla wszystkich, bez wzglę-
du na wielkość źródła.
Nowe propozycje zrównują wszystkie mikroinstalacje 
– opust wynosi 1 do 0,7 dla wszystkich i będzie obo-
wiązywał przez 15 lat. Rząd – mimo głosów krytyki ze 
środowisk związanych z energetyką obywatelską – nie 
chce się zgodzić na zapisane w nowelizacji ustawy o OZE  
z lutego ub.r. wsparcie dla prosumentów w postaci ta-
ryf gwarantowanych; dla najmniejszych instalacji do  
3 kW i tych od 3 kW do 10 kW. W przypadku tych pierw-
szych wsparcie miało wynieść ok. 75 gr na kWh w cią-
gu 15 lat, w przypadku drugiej 40-70 gr/ kWh. Zdaniem 
przedstawicieli resortu energii, taki system wsparcia był-
by zbyt kosztowny dla pozostałych odbiorców energii.
W myśl nowych rozwiązań prosumentami mogą być nie 
tylko osoby fizyczne, ale i np. samorządy, kościoły czy fir-
my. Zgodnie z proponowanymi przepisami mikro i mali 
przedsiębiorcy mogliby rozliczać się z produkowanej ener-
gii na zasadach rynkowych, jednak nie mogą skorzystać 
z proponowanego dla prosumentów systemu upustów.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/bez-kategorii/budowa-osrodka-lodzkiego-hospicjum-dla-dzieci/
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EEL = 2.500 kWh/rok 
typowe potrzeby

EEL = 4.500 kWh/rok 
(wysokie potrzeby, 
w tym także pompa
ciepła c.w.u.)

3 kWp

kW
h/

m
-c

1   Poglądowe zestawienie ilości wytwarzanej energii elektrycznej przez instalacje PV o mocach od 2 do 
10 kWp oraz zużycia energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym (dane na podstawie kalkulatora 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php oraz danych budynku przykładowego z http://eko-blog.pl/)

Sensowna współpraca pompy ciepła wody użytkowej z instalacją PV

Zużycie energii elektrycznej w budynku jednorodzin-
nym mieści się zwykle w zakresie od 2500 do 4500 
kWh/rok. Wyższe zużycie roczne energii dotyczy bu-
dynków o bogatszym wyposażeniu, a także tych,  
w których została zamontowana pompa ciepła wody 
użytkowej. Zgodnie z etykietami energetycznymi po-
winna zużywać ona rocznie około 800-900 kWh ener-
gii (dla profilu rozbioru L). 
Zastosowanie pompy ciepła do podgrzewania wody 
użytkowej jest korzystne dla instalacji fotowoltaicz-
nej, zapewniając jej stałe (przynajmniej częściowe) 
obciążenie w ciągu dnia. Najczęściej w budynkach 
jednorodzinnych zużycie energii w ciągu dnia pod 
nieobecność mieszkańców obniża się do minimum. 
Z punktu widzenia ekonomicznego korzystniejszy 
efekt uzyskuje się, zużywając energię wytwarzaną 
przez instalację PV na własne potrzeby, niż oddając 
ją do sieci elektroenergetycznej. 
Przy zapotrzebowaniu 2500 kWh/rok energii elek-
trycznej, zastosowanie instalacji PV o mocy 3 kWp 
może teoretycznie pozwolić na pokrycie całorocz-
nych potrzeb energii. Przy zwiększonym zużyciu 4500 
kWh/rok, pokrycie potrzeb rocznych będzie możliwe 
przy zastosowaniu instalacji o mocy rzędu 5-6 kWp. 
Problemem pozostaje zawsze niejednoczesne zuży-
cie i produkcja energii w czasie, co wymusza potrze-
bę magazynowania energii elektrycznej. W prakty-
ce oznacza to konieczność współpracy instalacji PV  
z siecią elektroenergetyczną (instalacja typu ON-GRID).
W przykładowym budynku jednorodzinnym (rys. 2)
(http://eko-blog.pl/) zużycie energii elektrycznej dla 

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

kW
h/

h
Uśredniony przebieg dziennego 
zużycia energii, w lipcu, w ciągu 
tygodnia roboczego (dane: licznik 
eTauron dla przykładowego 
budynku)

3 kWp
10 kWh/d

13 kWh/d

7 kWh/d

Praca pompy ciepła wody użytkowej w godzinach 
od 8.00 do 17.00. Podgrzewanie 290 litrów wody 
w zbiorniku od 15 do 60 oC. Pobór mocy 
elektrycznej zakładany jako stały 0,7 kW

Praca instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp

2   Porównanie profilu zużycia energii elektrycznej w przykładowym budynku oraz ilości 
wytwarzanej energii elektrycznej przez instalację PV o mocy 3 kWp

Pompa ciepła wody użytkowej Vaillant aroTHERM 
VWL BM 290/4 pozwala podgrzać wodę do 60°C 
samodzielnie i do 65°C ze wspomaganiem grzałką 
elektryczną. W obydwu trybach pracy, pompę 
ciepła może wspierać instalacja fotowoltaiczna

http://www.instalreporter.pl


ogólnych potrzeb wynosi średnio 13 kWh/dzień (poza 
sezonem grzewczym). Pompa ciepła wody użytkowej 
pracując dla podwyższonych potrzeb (60°C), zużyła-
by ok. 7 kWh energii. Standardowa instalacja foto-
woltaiczna o mocy 3 kWp (ok. 20 m2) w najkorzyst-
niejszych dniach letnich byłaby w stanie pokrywać 
potrzeby energii elektrycznej budynku i pompy cie-

pła w ciągu dnia (od około 9.00 do 15.00). Jedynie 
niewielkie nadwyżki energii należałoby oddać do sie-
ci elektroenergetycznej (rys. 3).
Ciekawą opcję efektywnej współpracy instalacji PV 
i pompy ciepła stwarza np. regulator pompy ciepła 
Vaillant aroTHERM VWL BM 290/4 z dwoma bezpo-
tencjałowymi stykami, których zwieranie powodu-
je podgrzewanie wody do podwyższonej tempera-
tury. W ten sposób zbiornik pompy ciepła staje się 
akumulatorem energii wytwarzanej przez instalację 
PV. Styk PV ECO podwyższa temperaturę podgrze-
wanej wody użytkowej do 60°C. Styk PV MAX pod-
wyższa temperaturę podgrzewanej wody do 65°C, 
co zapewni dodatkową akumulację ciepła i zwięk-
szy odbiór energii elektrycznej z instalacji PV. W tym 
trybie pracy, włączana zostaje także zabudowana  
w zbiorniku grzałka elektryczna, co dodatkowo zwięk-
sza odbiór energii wytwarzanej w instalacji fotowol-
taicznej o 1500 W (łącznie zużycie maks. 2200 W).













AC

DC

PV ECO

PV MAX

PV Ready

3   Panele fotowoltaiczne stanowiące ogniwo (❶) zasilają prądem stałym (AC) inwerter (❷). Prąd 
przemienny (DC) jest przez tablicę rozdzielczą (❸) kierowany do odbiorników (❹) lub przy nadpodaży 
produkcji do sieci elektroenergetycznej. Ilość zużywanej i oddawanej do sieci energii jest rejestrowana 
np. przez licznik dwukierunkowy (❺). Pompa ciepła Vaillant aroSTOR VWL (❻) poprzez sygnały 
sterujące (styki inwertera) jest włączana do pracy w trybie PV ECO (temperatura wody 60°C) lub  
w trybie PV MAX (65°C). Wymagane jest posiadanie funkcji sterujących przez inwerter (przynajmniej 
jeden styk dla realizacji trybu PV ECO) lub ewentualnie stosowanie odrębnego modułu sterującego

Zwykle praca pompy w ciągu doby 
wynosi trwa przynajmniej 6 godzin 
(przykładowo może to być 6,7 h 
podgrzewania 300 litrów wody od 
temperatury 15 do 45°C, z mocą 
podgrzewu 1,65 kW i ze stratami 
cieplnymi 5%). Pozwala to już na 
korzystne obciążenie instalacji PV  
w ciągu dnia.

Darmowa energia z powietrza –

pompa ciepła aroTHERM 

nawet o 7 000 zł TANIEJ

Ponieważ  wybiega w przyszłość.Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Promocja pomp powietrze-woda
Na okres wiosenno–letni obniżamy ceny naszych pomp 
ciepła typu powietrze-woda nawet o 7000 zł. 
Promocja dotyczy zarówno pojedynczych urządzeń, 
jak i zestawów pomp ciepła aroTHERM. 
Główne zalety urządzenia to wysoka jakość wykonania, 
energooszczędność, cicha praca, produkcja w niemieckich 
fabrykach Vaillant. 

Nie czekaj! Promocja trwa od 16.05 do 30.09.2016 r.

Więcej na www.vaillant.pl

energooszczędność, cicha praca, produkcja w niemieckich 
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  Wpływ materiałów absorbera na sprawność
kolektora słonecznego
Obecny standard na rynku europejskim stanowią ko-
lektory płaskie z absorberami aluminiowo-miedziany-
mi (Al-Cu). W ostatniej dekadzie wypierały one absorbe-
ry w pełni miedziane, wobec ponad 6-krotnego wzrostu 
ceny miedzi w trakcie lat 2003-2006. Według danych sta-
tystycznych [2], 3/4 kolektorów ma rynku europejskim  
w 2012 roku miało absorber typu Al-Cu i należy sądzić, 
że obecnie ten udział będzie jeszcze wyższy. Zastąpienie 
miedzi przez aluminium w budowie absorbera nie wpły-
nęło jednak na obniżenie sprawności kolektora (rys. 2). 

Dokonując wyboru instalacji solarnej, bierze się pod uwagę szereg czynników technicznych, 
kosztowych i związanych ze świadczeniami (np. okres i warunki gwarancji, dodatkowe korzyści 
np. zniżki, czy dodatkowe wyposażenie w atrakcyjnej cenie, itd.). Dokonanie takiego wyboru 
nie jest łatwym zadaniem szczególnie dla klienta indywidualnego. Posiada on najczęściej 
ogólną wiedzę i nie jest w stanie ocenić, jaki wpływ na efektywność i tym samym na efekt 
ekonomiczny ma wybór np. kolektora z szybą antyrefleksyjną (rys. 1) zamiast „standardową”, 
czy też wybór podgrzewacza wody o klasie efektywności energetycznej C, zamiast D. 
Szczegółowa analiza wymagałaby bardzo gruntownej analizy techniczno-finansowej. Można 
jednak podjąć próbę orientacyjnej oceny wpływu niektórych cech elementów instalacji 
solarnej na jej efektywność i efekt ekonomiczny i w ten sposób wspomóc naszego klienta. 

Kolektory słoneczne – kiedy 
wydać więcej, by zyskiwać więcej

Jakie czynniki mają wpływ na efektywność instalacji solarnej? 

Ireneusz Jeleń

1   Zastosowanie instalacji solarnej pozwala obniżyć zużycie ciepła, które wg danych GUS [1] stanowi blisko 
84% rocznego bilansu energetycznego w budynku jednorodzinnym
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16 K
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48 K
64 K
80 K
96 K
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45%

55%
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75%

85%
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Kolektor z absorberem Cu-Cu

Kolektor z absorberem Al-Cu

Kolektor z absorberem Al-Al

472 
475 
477 

300 400 500 600

Kolektor z absorberem Al-Al

Kolektor z absorberem Al-Cu

Kolektor z absorberem Cu-Cu

Porównanie sprawności w odniesieniu do powierzchni apertury 
     (dla nasłonecznienia 800 W/m2) 

Porównanie mocy jednostkowych (W/m2 apertury) dla dT=16÷64K 

W/m2 

2   Porównanie charakterystyk sprawności dla kolektorów płaskich jednego producenta 
o porównywalnych cechach technicznych. Różnica leży po stronie budowy absorberów 
(Cu-Cu harfowy, Al-Cu harfowy, Al-Al meandrowy) i grubości izolacji cieplnej.  
W standardowym zakresie pracy (16÷64 K) średnia różnica w sprawności pracy jest na 
poziomie 1%. Wpływ izolacji cieplnej na sprawność (50/20 mm dla Cu-Cu i Al-Al, zamiast 
40/20 mm dla Al-Cu) jest widoczny przy wysokich różnicach temperatury 

http://www.instalreporter.pl
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w trakcie prac montażowych i wieloletniej eksploatacji.
Zastosowanie droższej szyby antyrefleksyjnej jest 
opłacalne, jeśli zwiększenie kosztów wynosi 5÷10%. 
Z drugiej jednak strony, możliwość znacznego (~20%) 
obniżenia ceny kolektora słonecznego i całego zesta-
wu solarnego, przy zastosowaniu szkła gładkiego, 
pozwala uzyskać jeszcze korzystniejszy efekt eko-
nomiczny. Roczny uzysk ciepła jest niższy o oko-
ło 7÷10% w porównaniu do zestawu z kolektorami, 
gdzie znajduje się „standardowe” szkło solarne, ale 

przy niższej cenie okres zwrotu kosztów inwestycji 
może się skrócić nawet o 20÷25%.

Wpływ pompy obiegowej i trybu regulacji 
na efektywność instalacji solarnej
Od września 2015 roku obowiązującym standar-
dem, także dla grup pompowych przeznaczonych 
do instalacji solarnych, są pompy obiegowe wyso-
koefektywne (popularnie nazywane „elektroniczny-
mi”). Zastąpiły one powszechnie stosowane pompy  

Wpływ na sprawność niższej przewodności cieplnej 
aluminium zniwelowano, zwiększając grubość blachy 
absorbera, a także wprowadzając inne modyfikacje. 
Na sprawność kolektora wpływa bowiem wiele czyn-
ników, takich jak m.in. rodzaj i grubość izolacji ciepl-
nej, rodzaj szyby, odległość pomiędzy absorberem 
a szybą, czy też średnica i długość orurowania absorbera. 

Kluczowym czynnikiem wpływającym na sprawność 
kolektora słonecznego jest rodzaj pokrycia absor-
bera. W tym przypadku jednak nie pozostaje wie-
le miejsca na dokonywanie porównań, gdyż niemal 

wszystkie kolektory słoneczne produkowane i prze-
znaczone dla naszej strefy klimatycznej mają absor-
bery z pokryciem typu PVD (rys. 3). Zdominowała 
ona na dobre rynek i wyparła pokrycia lakierowane 
czy też galwanizowane.

Wpływ rodzaju szyby na sprawność kolektora
słonecznego
Szkło zastosowane w przykryciu kolektora słonecz-
nego odgrywa wysokie znaczenie dla jego spraw-
ności (rys. 4). Przy porównywalnej konstrukcji, szy-
ba antyrefleksyjna zwiększa o około 4% średnią 
sprawność w zakresie 16÷64 K w porównaniu do 
szkła strukturyzowanego i około 18% w porówna-
niu do szkła gładkiego. 

Kolektory z szybami antyrefleksyjnymi znajdują za-
stosowanie przeważnie w większych instalacjach so-
larnych, gdzie oczekiwana jest jak najwyższa wydaj-
ność przy zachowaniu korzystnej ceny (niższej niż 
dla kolektorów z absorberami Cu-Cu). Z kolei kolek-
tory z szybami gładkimi są przeznaczone zarówno 
dla stosowania w klimacie ciepłym, jak i umiarkowa-
nym. Niższa wydajność może być rekompensowa-
na niższą ceną zakupu i skróceniem okresu zwrotu 
kosztów inwestycji.
Standardem rynkowym są szyby ze szkła „solarne-
go” (pryzmatyczne, strukturyzowane, itp.) zapewnia-
jące wysoką sprawność optyczną kolektora płaskiego 
(zazwyczaj ponad 80%). Brak dodatkowych powłok 
nie naraża także takiej szyby na ryzyko uszkodzeń  

Kolektory płaskie z absorberami alu-
miniowo-miedzianymi są przecięt-
nie o 10÷20% tańsze od kolektorów 
z absorberami całkowicie miedzia-
nymi (w ramach oferty tego samego 
producenta). Roczne uzyski ciepła 
pozostają porównywalne do siebie.  
O około 10÷20% ulega skróceniu 
okres zwrotu kosztów inwestycji za-
kupu instalacji z kolektorami posia-
dającymi absorbery typu Al-Cu  
(w porównaniu do absorberów Cu-Cu).

3   Pokrycia wytwarzane w technologii PVD 
cechują się najwyższą efektywnością pracy 
(absorbcja promieniowania 95%, emisyjność 
5%). Produkcja ma charakter wielkoseryjny, 
co było dodatkowym powodem rozwoju 
technologii z końcem lat 90., wobec silnego 
wzrostu zapotrzebowania rynku

Kolektory płaskie z szybą antyre-
fleksyjną (AR) są zwykle droższe  
o 5÷10% od kolektorów z szybami 
„solarnymi”. O około 5% ulega skró-
ceniu okres zwrotu kosztów inwe-
stycji zakupu instalacji z kolektora-
mi posiadającymi szybę AR.
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Porównanie sprawności w odniesieniu do powierzchni apertury 
     (dla nasłonecznienia 800 W/m2) 

Porównanie mocy jednostkowych (W/m2 apertury) dla dT=16÷64K 

W/m2 

4   Porównanie charakterystyk sprawności dla kolektorów płaskich z absorberami Al-Cu, różniącymi się 
szybą (transmisyjność szkła gładkiego 86,0%, strukturyzowanego 91,6% i antyrefleksyjnego 96,7%)
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dów finansowych, to możliwe jest znalezienie na ryn-
ku korzystnych cenowo produktów. Mogą one przy 
korzystnej relacji ceny do wydajności, zapewnić krót-
kie okresy zwrotu kosztów inwestycji. 
Jeśli priorytetem jest uzyskanie jak najwyższych 
efektów pracy instalacji 
solarnej, to oferta rynko-
wa proponuje szereg roz-
wiązań, o których wspo-
mniano wcześniej. 
Potencjał do zwiększania 
efektywności pracy insta-
lacji solarnej jest znaczny 
i leży nie tylko po stro-
nie cech jego komponen-
tów, ale również nastaw 
pracy, jak np. skrócenia 
czasu pracy cyrkulacji 
wody użytkowej w bu-
dynku. Można szacować, 
że poprawa efektywności  
o 10÷20% całej instalacji 
solarnej leży „w zasięgu 
ręki” (rys. 7) i nie wymaga 
nadmiernego zwiększe-
nia kosztów inwestycji.
Warto jednak w każdym 
wypadku doradzania 
klientom pamiętać, że 
mogą oni mieć różne pre-
ferencje i wymagania od-
nośnie wyposażenia swo-
jego domu, w tym także 
instalacji, a więc i kolek-
torów słonecznych. Jed-
nych przecież stać na… 
limuzynę, czy SUV-a i tyl- 
ko takim chcą jeździć,  
a inni są zadowoleni z sa-
mochodu w przyzwoitym 
średnim standardzie. 

Literatura:
[1] „Zużycie energii w gospodarstwach domowych 
w 2012 r.”, GUS, 2014
[2] “More automation more adhesives”, Sun & Wind 
Energy 7/2012  

o stopniowej regulacji wydajności (rys. 5). Roczny 
czas pracy pompy obiegowej w instalacji solarnej,  
a także stosunkowo niska wydajność (natężenie prze-
pływu i wysokość podnoszenia) sprawiają, że zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej jest mniej zauwa-
żalne niż chociażby w systemach grzewczych.
Roczne zużycie energii elektrycznej (Qaux) dla przy-
kładowego zestawu solarnego z pompą obiegową 
stopniową typoszeregu Wilo ST 15/6 ECO powinno 
wynieść 111 kWh/rok, podczas gdy przy zastosowa-
niu pompy wysokoefektywnej   Wilo-Yonos PARA ST 
blisko połowę mniej: 59 kWh/rok (na podstawie kart 
produktowych zestawów solarnych zgodnie z wyma-
ganiami dyrektywy o efektywności, obliczane meto-
dą SOLCAL). Oznacza to obniżenie kosztów eksplo-
atacyjnych z około 67 na 35 zł/rok.

Wpływ podgrzewacza na efektywność systemu
Większość 2-wężownicowych podgrzewaczy wody 
oferowanych na rynku ma klasę efektywności ener-

getycznej C lub D. Znacznie mniej podgrzewaczy jest 
w wyższej klasie B, a podgrzewacz z klasą A można 
spotkać sporadycznie. Wpływ izolacji cieplnej na stra-
ty cieplne podgrzewacza i całkowitą efektywność 
zestawu solarnego obrazuje poglądowo porówna-
nie wykonane wg metody SOLCAL (rys. 6). Służy ona 
określeniu rocznego udziału energii innej niż energia 
słoneczna (Q nonsol ) dla zestawu solarnego (wg roz-
porządzenia UE 812/2013). Od strat ciepła podgrze-
wacza zależeć będzie ilość dodatkowego ciepła ko-
niecznego do doprowadzenia do wody użytkowej. 
Porównując zestaw solarny z podgrzewaczem 300 li-
trów o klasie C do zestawu z podgrzewaczem klasy 
B, uzyskuje się około 5% zwiększenia potrzeb dodat-
kowego ciepła. Dla zestawu z podgrzewaczem klasy 
D będzie to już około 12%. Czy to dużo? W wymiarze 
energetycznym tak, jednak przeliczając to na kosz-
ty zużycia dodatkowego paliwa, np. gazu ziemnego 
(~0,28 zł/kWh) zwiększenie kosztów można szacować 
na odpowiednio ~20 zł/rok i ~60 zł/rok. Tak więc de-
cyzja o wyborze bardziej efektywnych produktów jak 
w każdym przypadku powinna uwzględniać koszty 
inwestycji, a także warunki gwarancji itp.

Podsumowanie, czyli o ile można zwiększyć 
efektywność instalacji solarnej?
Różnorodność oferty rynkowej kolektorów słonecz-
nych oraz kompletnych zestawów solarnych pozwa-
la dostosować wybór rozwiązania do możliwości fi-
nansowych inwestora oraz wymagań technicznych. 
Jeżeli możliwości wyboru są ograniczone ze wzglę-
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5   Pompy o stopniowej regulacji wydajności (na fotografii) 
zostały zastąpione przez pompy wysokoefektywne  
o płynnej regulacji wydajności i zwiększonej efektywności 
energetycznej. Zakres zużycia energii elektrycznej mógł 
zostać obniżony np. z 30÷84 W (pompa stopniowa) do 
3÷45 W (pompa wysokoefektywna) w zależności od 
chwilowego punktu pracy

6   Porównanie energii (kWh/rok) koniecznej do dostarczenia dodatkowo w celu 
podgrzania wody użytkowej przez kocioł lub inne źródło ciepła (kalkulacja arkuszem 
SOLCAL, zestaw solarny z 3 kolektorami płaskimi o powierzchni łącznej 5,5 m2 
apertury, podgrzewaczem 300 litrów, profilem rozbioru wody XL (19 kWh/dzień),  
dla warunków nasłonecznienia we Wrocławiu)

Pompa obiegowa 
wysokoefektywna 
zamiast stałoobrotowej: 
- 30 zł/rok 

Kolektor płaski z szybą antyrefleksyjną 
zamiast standardowej „solarnej”: 
   - 30 zł/rok 
zamiast standardowej gładkiej: 
   - 80 zł/rok 

Skrócenie czasu pracy 
pompy cyrkulacyjnej  
z 16 do 8 h na dzień: 
- 30 zł/rok 

Podgrzewacz wody klasy 
efektywności B, zamiast C: 
- 20 zł/rok Wyższy standard izolacji 

cieplnej przewodów (0,030 
zamiast 0,045 W/mK) 
- 15 zł/rok 

7   Przykładowa instalacja solarna jest przeznaczona do podgrzewania 300 litrów 
ciepłej wody użytkowej dziennie (10/45°C) i pozwala uzyskać 50% pokrycia potrzeb 
cieplnych przy zmniejszeniu zużycia gazu ziemnego o 330 m3/rok, to daje rachunek 
niższy o około 850 zł/rok (wg symulacji w programie GetSolar). Dodatkowe obniżenie 
kosztów jest możliwe przy zastosowaniu podwyższonego standardu izolacji 
cieplnej, zastosowaniu szkła antyrefleksyjnego czy też skróceniu czasu pracy 
pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Teoretycznie jest to maksymalnie łącznie 175 zł/rok 
dodatkowych oszczędności, a więc o 20% więcej niż w wariancie wyjściowym

Podgrzewacz 2-wężownicowy o klasie 
efektywności B jest droższy w zaku-
pie o około 20÷25% od podgrzewaczy 
klasy C. Zmniejszenie strat cieplnych 
rzędu 5% oznacza uzyskanie oszczęd-
ności około 20 zł/rok w przypadku 
współpracy z kotłem gazowym.
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DE DIETRICH: Bez wyraźnego sygnału ze strony pra-
wodowcy w postaci programów dopłat do ekologicz-
nych źródeł ogrzewania rynek nie ma szansy na roz-
wój, bez względu na segment rynku.
HEWALEX: Nasycenie rynku polskiego jest nadal 
znacznie niższe niż w krajach Europy Zachodniej, co 
będzie stwarzać szanse na rozwój rynku. Nadal duża 
liczba kotłów węglowych małej mocy szacowana na 
około 3,8 mln, stwarza szanse dla wielu efektywnych 
i przyjaznych środowisku systemów ogrzewania bu-
dynków i podgrzewania wody. Wzrost znaczenia efek-
tywności energetycznej i możliwość jej zwiększania 
przez stosowanie kolektorów słonecznych może do-
datkowo sprzyjać rozwojowi tego rynku.

Jakie są Państwa zdaniem największe bolączki 
rynku kolektorów słonecznych? Co wspomaga, 
a co przeszkadza w jego rozwoju?
DE DIETRICH: Brak jednolitego systemu dofinanso-
wania instycji hamuje rozwój.
HEWALEX: Jak dla wszystkich urządzeń i systemów 
grzewczych, barierą ograniczającą wzrost jest nie tyle 
brak programów wsparcia inwestycji, co mgliste za-
powiedzi ich wprowadzenia w przyszłości. Zamiast 
naturalnego rozwoju rynku, powoduje to wstrzymy-
wanie się potencjalnych klientów z decyzją kupna.
WOLF: Jedną z największych bolączek rynku kolek-
torów słonecznych w Polsce jest brak systemowe-
go wsparcia, które obejmowałoby cały kraj i zawie-
rało jasny plan działań, szczegółowy harmonogram 
oraz program szkoleniowy dla instalatorów. Na chwi-
lę obecną nie powstała żadna ogólnopolska kampa-
nia społeczna poświęcona produkcji energii słonecz-
nej. Brakuje też kompleksowego wsparcia dla prac 
badawczych poświęconych tej tematyce. Istotnym 
problemem są też zmieniające się regulacje praw-
ne wymuszające na inwestorach powiązanie montażu 
kolektorów wodnych ze źródłem energii elektrycznej, 
np. fotowoltaiką. Wysokość dopłat do montażu urzą-
dzeń jest dziś znacznie niższa niż w minionych latach, 
a to głównie ona zachęca do instalowania kolektorów 
słonecznych. Istotny wpływ na rynek kolektorów sło-
necznych mają również spowolnienie w sektorze bu-

downictwa, kryzys gospodarczy, niskie ceny energii czy 
konkurencja ze strony innych źródeł „zielonej energii”.

Największy konkurent dla kolektorów 
słonecznych to fotowoltaika?
DE DIETRICH: W obecnym kształcie rynku raczej nie ma 
co mówić o konkurencji tych dwóch dziedzin. Kolekto-
ry solarne to wywarzanie ciepła, natomiast fotowolta-
ika to wytwarzanie energii elektrycznej. Brak rzetelnych 
programów dofinansowania inwestycji fotowoltaicz-
nych, bez nich dziedzina ta będzie nadal raczkować.
HEWALEX: Przy wejściu w szczegóły i po porówna-
niu obydwu systemów okazuje się, że jeśli są one 
konkurencyjne to w wąskim zakresie. W przeciwień-
stwie do instalacji solarnej, instalacja PV wymaga  
w praktyce pracy zależnej od sieci (system ON-GRID), 
ze względu na niską efektywność i wysokie koszty 
akumulowania energii elektrycznej. Potrzeby na cie-
pło budynku mieszkalnego są znacznie większe niż 
na energię elektryczną (wg GUS średnio 83,6% na 
ogrzewanie i wodę, a 16,4% na energię elektrycz-
ną, gotowanie itp.), co pokazuje gdzie leży potencjał  
w obniżaniu obciążeń budżetu domowego. Instala-
cja PV służy raczej… uzyskiwaniu przychodów, ale to 
wymaga uzależnienia od odbiorcy energii. Również 
wpływ na niską emisję zanieczyszczeń odróżnia oby-
dwa systemy. Jej powodem jest wytwarzanie lokal-
ne ciepła, a nie energii elektrycznej. Prozaiczną ba-
rierą dla zastosowania instalacji PV jest często brak 
wymaganej powierzchni zabudowy, która jest kil-
kakrotnie większa niż dla kolektorów słonecznych.
VIESSMANN: fotowoltaika jest czymś stosunkowo 
nowym na naszym rynku. U wielu inwestorów wzbu-
dza ciekawość i nadzieje na łatwe zarabianie dodat-
kowych pieniędzy. Systemy wsparcia inwestycji w fo-
towoltaikę trochę się zmieniły i z pewnością przełoży 
się to na spadek zainteresowania tymi instalacjami. 
Kolektory słoneczne na dobre zagościły już na naszym 
rynku i chyba każdy wie, czego może od nich oczeki-
wać. Stale są udoskonalane, przez co zwiększają się 
możliwości ich zastosowania, inwestycja jest tańsza  
i bezpieczniejsza w eksploatacji. Przykładem mogą być 
tutaj płaskie kolektory słoneczne Viessmann z techno-

Producenci oceniają 
rynek kolektorów

JAROSŁAW BLOCH KRZYSZTOF GNYRA IRENEUSZ JELEŃ

  Jak oceniacie Państwo dzisiejszy rynek 
kolektorów słonecznych? Czy sytuacja na nim 
jest Waszym zdaniem satysfakcjonująca?
WOLF: W ostatnich latach zauważyliśmy znaczny 
wzrost zainteresowania na rynku kolektorów słonecz-
nych. Czynnikiem, który w istotny sposób wpłynął na 
rozwój tej branży były unijne dotacje i dopłaty m.in.  
w ramach programów realizowanych przez Narodowy 
fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Niestety, ostatnie miesiące pokazują, że rynek zaczy-
na zwalniać. Brakuje bowiem systemowego wsparcia, 
które zapewniłoby stabilną, wieloletnią perspektywę 
rozwoju tego sektora. Nie ma też jasnych przepisów 

regulujących produkcję „zielonej energii”, a świado-
mość Polaków w tym zakresie wciąż nie jest tak wy-
soka, jak w krajach Europy Zachodniej. 
DE DIETRICH: Dużo uczestników, brak i niejasne zasady 
dofinansowania, poziom technologiczny wysoki. Kon-
kurencja doprowadza do obniżania cen rynkowych, ale 
są one nadal na stosunkowo wysokim poziomie. Zwięk-
szająca się świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Czy rynek kolektorów słonecznych ma szansę 
na wzrost? W jakim segmencie, instalacji 
dla: domów jednorodzinnych czy instalacji 
wielkopowierzchniowych (duże obiekty)?
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logią zabezpieczającą je przed przegrzewaniem Therm-
Protect. Nawet w największym słońcu i przy braku od-
bioru ciepła płyn w kolektorach i instalacji nie zagotuje 
się. Dzięki temu kolektory nie są poddawane szokom 
termicznym i zwiększy się okres czasu, po którym na-
leży wymieniać płyn solarny w instalacji.
W chwili obecnej, największym konkurentem dla ko-
lektorów są powietrzne pompy ciepła do c.w.u.
 
Jakie są największe ograniczenia stosowania 
kolektorów słonecznych w Polsce (klimat, 
przekonania klienta, zasobność portfela 
klienta, poziom wykonawstwa…)?
DE DIETRICH: Czynniki finansowe decydują o braku 
większego zainteresowania, przekonania społeczne 
są pozytywne, wykonawstwo również.
VIESSMANN: Budowa domu czy modernizacja insta-
lacji jest dla wielu sporym wyzwaniem i nie każdy od 
razu decyduje się dodatkowe wydatki, np. na instalację 
solarną. Z drugiej strony, klienci coraz bardziej uświa-
damiają sobie konieczność ochrony środowiska w skali 
globalnej i najbliższego otoczenia, w którym mieszka-
ją. Coraz więcej osób ma świadomość wysokich kosz-
tów utrzymania domu. Chyba każdy dzisiaj szuka jak 
najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła, a kolektory 
mogą w tym pomóc. Można zauważyć tendencję, że 
ci co mają mało środków często wybierają dobre roz-
wiązania i urządzenia, chociaż trochę droższe. Chcą 
mieć dobrą instalację, do której nie trzeba dokładać. 
Ograniczenia stosowania kolektorów słonecznych 
mogą wynikać z poziomu wiedzy i jakości wykonaw-
stwa instalacji. Niewłaściwie dobrane kolektory i wy-
konanie instalacji sprawia, że klient może poczuć się 
rozczarowany, czemu chętnie da wyraz w internecie. 
Czasem instalatorzy proponują klientom rozwiąza-
nia, które niekoniecznie będą najlepsze w ich domu. 
A z opinią instalatora, jako fachowca, klienci liczą się 
więc wybierają to, co im zaproponowano. 

Jaki Państwa zdaniem rodzaj kolektora  
i w jakim układzie jest optymalny ekonomicznie 
dla przeciętnej polskiej 4-osobowej rodziny? 
DE DIETRICH: Wybór optymalny ekonomicznie dla 

rodziny czteroosobowej 2 x 2,5 m2 + zasobnik 300 l, 
albo 2 x 2,0 m2 + zasobnik 200 l.
HEWALEX. Najkorzystniejsze wskaźniki „cena/wy-
dajność” uzyskują kolektory płaskie. Czasem zakup 
kolektora o wyższej nieznacznie sprawności (rzędu 
2÷3%) wiąże się z wydatkiem większym o 50% lub 
więcej. Z ekonomicznego punktu widzenia może być 
to nieopłacalne, gdyż wydłuży wyraźnie okres zwro-
tu kosztów inwestycji. Tymczasem większe znaczenie 
dla użytkownika powinny mieć warunki gwarancji.
VIESSMANN: Najczęściej kolektory słoneczne wspo-
magają ogrzewanie c.w.u. i taka instalacja dla wie-
lu inwestorów jest optymalnym rozwiązaniem. Przy 
stosunkowo niewielkich kosztach inwestycji może 
przynosić każdego roku spore oszczędności. Dosko-
nale sprawdzają się tutaj płaskie kolektory słonecz-
ne, dla których w większości przypadków bez proble-
mu znajdziemy odpowiednie miejsce zamontowania.  

Czy kolektory słoneczne powinny mieć własne 
etykiety energetyczne rzetelnie informujące  
o ich parametrach?
DE DIETRICH: Informowanie o cechach technicz-
nych ma uzasadnienie, ale nie musi być ono przy-
musem dyktowanym przez dyrektywę.
WOLF: Zakup i montaż kolektorów słonecznych to 
dla większości inwestorów niemały wydatek, dlate-
go podejmując decyzję o wyborze konkretnego urzą-
dzenia, warto zastanowić się, jakie rozwiązanie bę-
dzie dla nas najbardziej opłacalne. 
Etykiety informujące o efektywności energetycznej 
poszczególnych kolektorów bez wątpienia stanowią 
istotne wsparcie przy podejmowaniu decyzji zakupo-
wych. Dzięki nim inwestor w jednym miejscu może 
znaleźć kluczowe informacje dot. parametrów tech-
nicznych interesującego go urządzenia, takich jak 
sprawność optyczna czy współczynnik strat ciepła. 
Uznani producenci, tacy jak Wolf Technika Grzewcza, 
nie widzą potrzeby w ukrywaniu tego rodzaju infor-
macji, gdyż ich urządzenia uzyskują wymagane atesty  
i spełniają europejskie wymogi, a dzięki zastosowa-
niu najnowszych rozwiązań z powodzeniem konku-
rują z podobnymi produktami na rynku polskim.  
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  Firma De Dietrich posiada bogatą ofertę związa-
ną z techniką solarną. Jednym z flagowych produk-
tów jest kolektor płaski C250V PL pochodzący z wła-
snej wytwórni w Barcelonie. Ten kolektor o wysokiej 
sprawności może być montowany pionowo na dachu 
pochyłym, na dachu płaskim, bądź tarasie. Uniwersal-
ny system zamocowań pozwala na montaż na pokry-
ciach ceramicznych. Kolektor ma absorber powierzch-
niowy, aluminiowy z powłoką wysokoselektywną  
z wymiennikiem jednoprzewodowym o kształcie si-
nusoidy Ø 10  mm zgrzewanym laserowo, połączony  
z dwoma przewodami kolektorów Ø 22  mm dla pod-
łączenia szeregowego w bateriach (do 10 kolektorów). 
Izolacja tylna jest wykonana z wełny mineralnej  
o grubości 40 mm, a obudowa kolektora z profilu alu-
miniowego, w naturalnym kolorze, z rowkiem mocu-

jącym na obwodzie i aluminiową tylną pokrywą za-
mykającą. Kolektor ma przezroczystą szybę ze szkła 
bezpiecznego o grubości 3,2 mm i przezroczystości 
> 91%. C250V PL otrzymał certyfikat Keymark, który 
świadczy o jego bardzo wysokiej jakości. 

W 2016 roku do oferty producenta dołączy kolektor 
Slim – jak wskazuje nazwa wyjątkowo cienki, o grubo-
ści zaledwie 46 mm, co zapewnia jego lekkość i łatwość 
montażu. Specjalny absorber z powłoką wysokoselek-
tywną zapewnia najwyższą możliwą sprawność. Ko-
lektor będzie dostępny także w kompleksowych pa-
kietach solarnych dopasowanych do potrzeb. 

Oprócz kolektora płaskiego C250V PL i innych ko-
lektorów, w tym próżniowych Dietrisol Power, firma  
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De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400, faks 71 341 19 76  
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl 

Pakiet Pakiet Inisol Uno

Cena producenta 16 035 zł (w przypadku montażu na dachu pochyłym, pokrycia ceramiczne  
– nachylenie dachu 20-60°)

Kolektory słoneczne 2 szt.
1. Nazwa C250V PL
2. Typ kolektora płaski
3. Powierzchnia czynna kolektora 2,354
4. Wymiary brutto 1147x2187x87 mm
5. Sprawność optyczna 81,2/81,8%
6. Współczynnik strat ciepła a1/a2 
[W/(m2 x K) / W/(m2 x K2)] 3,502/0,018

7. Ciężar bez czynnika roboczego 47 kg

8. Obudowa profil aluminiowy, w naturalnym kolorze aluminium, z rowkiem 
mocującym na obwodzie i aluminiową tylną pokrywą zamykającą

9. Materiał absorbera

aluminiowy z powłoką wysoko selektywną z wymiennikiem 
jednoprzewodowym o kształcie sinusoidy 10 mm zgrzewanym laserowo, 

połączony z 2 przewodami kolektorów 22 mm dla podłączenia 
szeregowego w bateriach (do 10 kolektorów)

10. Atesty Certyfikat Key Mark: 078/000143
11. Szkło, grubość szyba ze szkła bezpiecznego o grubości 3,2 mm, przezroczystość > 91%
12. Gwarancja 5 lat

Zasobnik podgrzewacz solarny BSL 300 l, wyposażony fabrycznie w stację solarną, 
regulator solarny, naczynie wzbiorcze 25 l – 10 bar i zawór antyoparzeniowy

Regulator regulator solarny SOL AEL
Płyn solarny gotowy płyn solarny w opakowaniu 20 l, do temperatury -30°C

De Dietrich proponuje cały szereg rozwiązań syste-
mowych. Specjalnie zaprojektowane systemy mon-
tażowe pozwalają jednym zestawem zabezpieczyć 
montaż na dachu z dowolnym pokryciem. 
Elementami systemu są zaprojektowane i wytwa-
rzane w De Dietrich akumulatory ciepła. Mają for-
mę kombinowanych zbiorników, które można ze-
stawiać w systemy multienergetyczne. Mogą one 
współpracować z różnymi systemami wsparcia  
w postaci gazowych kotłów kondensacyjnych czy 
modułów termodynamicznych. Istotny jest fakt, że 
automatyka potrafi scalić kilka elementów w je-
den dobrze zarządzany system. Jego zadaniem jest 
optymalizacja wykorzystania poszczególnych źró-
deł ciepła na rzecz podgrzewania wody użytkowej, 
ogrzewania domu czy podgrzewania wody w przy-
domowym basenie.  

Nowość – kolektory płaskie z serii Slim Line

W ofercie De Dietrich pojawiły się kolektory płaskie z nowej serii Slim Line – Inisol 
DH200 SL oraz Inisol CH250 SL. Charakteryzują się one aluminiowym absorberem 
powierzchniowym, z powłoką selektywną, z wymiennikiem miedzianym typu 
„harfa”.  Kolektory mają przezroczystą szybę z bezpiecznego szkła (gr. 3,2 mm), 
przezroczystość > 91%. Obudowę kolektora wykonano z profilu aluminiowego, 
z rowkiem mocującym na obwodzie i aluminiową tylną pokrywą zamykającą.

Model Inisol DH200 SL Inisol CH250 SL
Powierzchnia czynna kolektora [m2] 1,92 2,4
Wymiary [mm] 1151x1757x47 1151x2191x47
Sprawność optyczna [%] 72,9 74,2
Współczynnik strat ciepła a1 [W/m2K] 3,847 3,923
Współczynnik strat ciepła a2 [W/m2K2] 0,017 0,014
Ciężar bez czynnika roboczego [kg] 27 31

http://www.instalreporter.pl
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  Kolektory słoneczne były produkowane przez 
firmę Hewalex już w 1990 roku i jako pierwsze z Pol-
ski przechodziły pełne badania certyfikujące (1994 r.  
AEIOU Austria) oraz uzyskiwały certyfikaty Solar Key-
mark od 2007 r. Obecna oferta w zakresie instalacji 
solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wy-
nika z konsekwentnego utrzymywania związku fir-
my z segmentem energetyki OZE.
 
Zestawy solarne 
Przeznaczone mogą być do podgrzewania  c.w.u., jak 
również do wspomagania ogrzewania budynku. Naj-
mniejszy zestaw złożony z 2 kolektorów płaskich KS2100 
T AC i podgrzewacza 200 l jest dostępny w cenie 4558 zł 
netto (→ Promocja PROSTO Prosument 40%). Najwięk-
szy zestaw złożony jest z 8 kolektorów płaskich KS2100 
TLP AC (łącznie 14,5 m2 absorbera i podgrzewacza uni-
wersalnego INTEGRA 800/200 w cenie 17 760 zł netto.

Kolektory słoneczne
W zależności od oczekiwań technicznych i cenowych 
wyboru można dokonać spośród kilku rodzajów ko-
lektorów płaskich i próżniowych.
•	KS2000	TLP:	płaski o powierzchni czynnej 1,82 m2  

z absorberem harfowym całkowicie mie-
dzianym (Cu-Cu), najwyższy standard 

materiałowy

•	KS2100	TLP	AC,	KS2400	TLP	AC,	KS2600	TLP	AC:	 
płaski o powierzchni czynnej 1,82; 2,19 lub 2,36 m2 z ab-
sorberem harfowym aluminiowo-miedzianym (Al-Cu) 
•	KS2100	TLP	ACR: płaski o powierzchni czynnej 
1,82 m2 bazujący na konstrukcji KS2100 TLP AC, ale 
z zastosowaniem szyby antyrefleksyjnej, co zwięk-
sza sprawność optyczną do 82,7%
•	KS2000	TLP	Am: płaski o powierzchni czynnej 1,82 m2  
z absorberem meandrowym całkowicie aluminio-
wym (Al-Al). Nowa technologia – najkorzystniejszy 
wskaźnik „cena/wydajność” – najkrótszy okres zwrot
•	KSR10:	próżniowy – rury niemieckiej firmy Narva 
z bezpośrednim przepływem i dolnymi przyłącza-
mi dla ochrony przed przegrzewaniem, dopuszczo-
ny do montażu pionowego na elewacji
•	Thermomax	HP	400: próżniowy – rury irlandzkie-
go producenta Kingspan Environmental; konstruk-
cja rur typu heat pipe z wbudowanym ograniczni-
kiem temperatury do 95°C
•	VARISOL	HP90: innowacyjny kolektor próżniowy z rura-
mi heat pipe Kingspan w konstrukcji modułowej. Kolektor 
może zawierać od 1 do 150 rur, co pozwala dopasować 
jego rozmiary do dostępnego miejsca na dachu; ogra-
nicznik temperatury nie dopuszcza do przekroczenia 90°C

Podgrzewacze pojemnościowe oferowane są w ze-
stawach jako 2-wężownicowe emaliowane o pojem-
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HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

Pakiet 3 TLP-300 3 TLPAC-300 (KS2100) 3KS2100-TAC-300-ECO
Cena producenta 9340 zł netto 8560 zł netto 5858 zł netto
Kolektory słoneczne 3 szt. 3 szt. 3 szt.
1. Nazwa KS2000 TLP KS2100 TLP AC KS2100 T AC
2. Typ kolektora płaski płaski płaski
3. Powierzchnia czynna kolektora 1,818 m2 1,820 m2 1,840 m2

4. Wymiary brutto 2020x1037x87 mm 2018x1037x89 mm 2019x1019x89 mm
5. Sprawność optyczna 80,2% 80,8% 73,4%
6. Współczynnik strat ciepła a1/a2  
[W/(m2 x K) / W/(m2 x K2)] 3,800 / 0,0067 3,334 / 0,0200 3,410 / 0,0170

7. Ciężar bez czynnika roboczego 40,0 kg 34,4 kg 36,0 kg
8. Obudowa aluminium lakierowane aluminium
9. Materiał absorbera miedź aluminium
10. Warstwa absorbująca PVD PVD PVD
11. Materiał przewodów absorbera miedź
12. Układ przewodów absorbera harfowy
13. Atesty Solar Keymark
14. Izolacja wełna mineralna 50/20 wełna mineralna 40/20
15. Szkło, grubość strukturyzowane 3,2 hartowane 3,0
16. Gwarancja 10 (+1) lat
Zasobnik 300 l, 2-wężownicowy emaliowany, klasa efektywności C
Zestawy połączeniowe ZPKS 3: dla baterii ZPKS-18-3: dla baterii
Regulator G422 (w grupie pompowej) GH-26 (naścienny)
Grupa pompowa ZPS 18e-01 ECO ZPS 18e-01 ECO ZP1-12 ECO
Płyn solarny 20 kg Termsol-EKO -25°C
Naczynie przeponowe ZNP 18 DS 18 DS

ności 200-500 l. Wersja KOMPAKT 300 HB (300 l) je-
wyposażono w zestaw pompowo-sterowniczy oraz 
pozostały wymagany osprzęt. Podgrzewacze uniwer-
salne INTEGRA (400, 500 lub 800 l) pozwalają na wspo-
maganie ogrzewania i współpracę kilku źródeł ciepła.

Zespoły pompowo-sterownicze ZPS własnej konstrukcji  
i produkcji. Najczęściej wybierany ZPS18e-01 ECO pozwa-
la na obsługę 19 schematów instalacji solarnej. Standar-

dowo wyposażony jest w 4 czujniki temperatury i elektro-
niczny przepływomierz oraz sterownik G422 z modułem 
tekstowym. Wbudowane zawory spustowo-napełnia-
jące pozwalają na wygodne uruchamianie i konserwa-
cję oraz skracają czas prac montażowych. Zespół ZPS 
został wysoko oceniony w testach laboratorium WILO  
INTEC pod względem niskich oporów przepływu oraz 
zdolności odpowietrzania. Dodatkową opcję dla sterowni-
ka może stanowić system zdalnego nadzoru EKONTROL.

Warunki gwarancji przy zarejestrowaniu zestawu solar-
nego (www.hewalex.pl) zwiększają czas trwania ochro-
ny gwarancyjnej dla komponentów zestawu (w tym  
11 lat na kolektory). Dodatkowe korzyści zyskuje rów-
nież instalator w ramach programu Instalator Plus.  

http://www.instalreporter.pl
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niowania słonecznego zamieniając na ciepło. Przy tem-
peraturze powyżej 70°C zaczyna odbijać większość pro-
mieniowania słonecznego, zapobiegając w ten sposób 
przegrzewaniu się kolektora. Przy braku odbioru cie-
pła z kolektorów płyn solarny nie zagotuje się, nawet 
w maksymalnym słońcu. Potwierdzają to testy, w któ-
rych przez 7 dni kolektory wystawione były na maksy-
malne promieniowanie słoneczne: 1000 W/m2. Tempe-
ratura, jaką osiągnęły, nie przekraczała 140°C. Oznacza 
to, że w typowych instalacjach płyn solarny nie zagotu-
je się, bowiem jego temperatura wrzenia wynosi 150°C. 

Dodatkowe korzyści z zastosowania ThermProtect, 
to dłuższa trwałość płynu solarnego i dłuższe okre-
sy pomiędzy jego kolejnymi wymianami. To również 
dłuższa trwałość kolektorów, które nie będą narażo-
ne na szoki termiczne.
Kolektory z technologią ThermProtect same dopa-
sują się do każdych zmieniających się warunków ich 
pracy, chroniąc całą instalację przed wszelkimi nie-
prawidłościami. Zapobiegają jednocześnie niepo-
żądanym wydatkom związanym z usuwaniem ich 
skutków.  

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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Pakiet Vitosol 141-FM i zbiornik 250 litrów Vitosol 100-FM i zbiornik 300 l
Cena producenta 8 743 zł netto 13 346 zł netto
Kolektory słoneczne 2 szt. 3 szt.
1. Nazwa Vitosol 141-FM Vitosol 100-FM
2. Typ kolektora płaski, typ SVKF płaski, typ SV1F
3. Powierzchnia czynna kolektora 2,02 m2 2,33 m2

4. Wymiary brutto 1056/2066/73 mm 1056/2380/72 mm
5. Sprawność optyczna 81,0% 80,3%
6. Współczynnik strat ciepła a1/a2  
[W/(m2 x K) / W/(m2 x K2)] 3,675 / 0,037

7. Ciężar bez czynnika roboczego 37,0 kg 41,5 kg
8. Obudowa rama aluminiowa gięta z jednego profilu
9. Materiał absorbera miedź

10. Warstwa absorbująca substancja zawierająca tlenek wanadu (patent Viessmann –zabezpieczenie 
przed przegrzewami)

11. Materiał przewodów absorbera miedź
12. Układ przewodów absorbera meander
13. Atesty błękitny Anioł, Solar-KEYMARK, CE
14. Izolacja wełna mineralna
15. Szkło, grubość hartowane szkło antyrefleksyjne, 3,2 mm
16. Gwarancja 2 lata 2 lata

Zasobnik 250 litrów (Vitocell 100-B srebrny 
lub biały) 300 litrów (Vitocell 100-B)

Zestawy połączeniowe w zakresie dostawy

Regulator Vitosolic 100 SD1 lub moduł SM1 do 
sterowania przez regulator kotła Vitosolic SD1

Grupa pompowa Solar-Divicon – zabudowana 
na zbiorniku Solar-Divicon

Płyn solarny Tyfocor 20 l Tyfocor 25 l
Naczynie przeponowe 18 l 25 l

  Wydawało się, że kolektory słoneczne osiągnęły 
już maksymalny poziom swojego rozwoju. Tymcza-
sem firma Viessmann wprowadziła nowe kolektory 
płaskie z aktywnym zabezpieczeniem przed prze-
grzewaniem. Zastosowano proste rozwiązanie, któ-
re przynosi wiele korzyści i poszerza obszar zastoso-
wania kolektorów słonecznych.

Nowe płaskie kolektory Vitosol stanowią idealne 
uzupełnienie każdej instalacji grzewczej. Doskonale 
sprawdzają się w budynkach, gdzie np. zastosowa-
no zbyt dużą powierzchnię kolektorów słonecznych  
w stosunku do potrzeb mieszkańców; gdy w lecie wy-
jeżdżamy na urlop; albo gdy dzieci już się wyprowa-
dzą i zmniejszy się zużycie ciepłej wody w domu. Ich 
zalety docenią szczególnie właściciele budynków, któ-
re nie są stale zamieszkane; w których często wyłą-

czany jest prąd; budynków o nierównomiernym zuży-
ciu c.w.u. w poszczególnych miesiącach; jak również 
właściciele domów z solarnym wspomaganiem c.o. 

Przegrzewy dotyczą każdej instalacji solarnej, nie-
zależnie od jej wielkości i przeznaczenia. Im częściej 
będą występować, tym częściej konieczna będzie wy-
miana płynu solarnego w instalacji. Są to dodatko-
we koszty eksploatacji instalacji. Mogą również mieć 
wpływ na trwałość samych kolektorów i instalacji.   

Opatentowana przez firmę Viessmann technologia 
ThermProtect polega na pokryciu absorbera kolek-
tora substancją, która zmienia swoje własności pod 
wpływem ciepła. W temperaturze poniżej 70°C nie 
stanowi żadnej bariery dla promieni słonecznych  
i kolektory pracują „normalnie”, ponad 95% promie-

Vitosol 141-fM i zbiornik 250 litrów Vitosol 100-fM i zbiornik 300 l

http://www.instalreporter.pl
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Pakiet 2 kolektory TopSon F3-1 2 kolektory CFK-1
Cena producenta od 6629 zł netto od 5736 zł netto
Kolektory słoneczne 2 szt. 2 szt.
1. Nazwa TopSon F3-1 CFK-1
2. Typ kolektora płaski płaski 
3. Powierzchnia czynna kolektora 2,0 m2 2,0 m2

4. Wymiary brutto 2099x1099x110 mm 2099x1099x110 mm
5. Sprawność optyczna 80,4% 76,7%
6. Współczynnik strat ciepła a1/a2  
[W/(m2 x K) / W/(m2 x K2)] 3,235/0,012 3,669/0,018

7. Ciężar bez czynnika roboczego 40 kg 36 kg
8. Obudowa głęboka wanna z aluminium, kolor natur, zabezpieczenie morskie
9. Materiał absorbera aluminium
10. Układ przewodów absorbera meander, wysokoselektywne pokrycie harfa, wysokoselektywne pokrycie
11. Atesty 011-7S260F 011-7S591F
12. Izolacja wełna mineralna

13. Szkło, grubość 3,2 mm pryzmatyczne szkło solarne, 
odporne na gradobicie

3 mm szkło solarne,  
odporne na gradobicie

13. Gwarancja  5 lat 5 lat
Zasobnik SEM-2-300 lub SEM-2-400 SEM-2-300 lub SEM-2-400
Zestawy połączeniowe kompensatory z płaską uszczelką, nakrętka G ¾
Regulator SM1/2 + BM Solar
Płyn solarny płyn ANRO – gotowa mieszanina roztworu glikolu

Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, faks 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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  Firma Wolf oferuje system perfekcyjnie dobra-
nych elementów systemu solarnego w celu umoż-
liwienia podgrzania wody pitnej przez energię sło-
neczną, a także wspomagania układu centralnego 
ogrzewania przez instalacje solarną.
Najważniejszym elementem każdego systemu so-
larnego są kolektory słoneczne.

Kolektor płaski TopSon F3
Kolektory słoneczne TopSon f3 wyposażono w sze-
reg rozwiązań pomagających efektywnie wykorzysty-

wać energię słoneczną. 
Jednym z najważniej-
szych elementów ko-
lektora słonecznego 
jest jego absorber, dla-
tego płaskie kolektory 

słoneczne firmy Wolf maja absorbery wykonane  
z wysokiej jakości blachy aluminiowej z wysokose-
lektywnym pokryciem TINOX. Całość spawana jest 
ultradźwiękowo. Meandryczna budowa wymiennika, 
gwarantuje równomierny przepływ czynnika grzew-
czego przez kolektor tzw. Low-flow. 
Konstrukcja kolektorów TopSon f3-1/f3-Q oparta jest 
na stabilnej, aluminiowej, tłoczonej, głęboko profilo-
wanej wannie odpornej na działanie warunków at-
mosferycznych. Zaopatrzono je również w hartowa-
ną, pryzmatyczną szybę solarną, o grubości 3,2 mm,  
charakteryzującą się dużą przepuszczalnością świa-
tła i odpornością na trudne warunki atmosferyczne, 
w tym – gradobicie. 
Kolektory TopSon f3 mają izolację cieplną z wełny 
mineralnej 60 mm, a także boczną izolację, dodatko-
wo zmniejszającą straty ciepła. O wieloletnią szczel-

ność kolektora dba samowulkanizująca się uszczel-
ka EPDM zastosowana między szybą a aluminiową 
ramą kolektora, która zaciśnięta jest siłą aż 200 ton.
Kolektory można zamontować zarówno w pozycji 
pionowej (f3-1), jak i poziomej (f3-Q) na dachach 
skośnych, płaskich, jak i elewacjach budynku. Krót-
ki czas montażu gwarantują kompletnie przygoto-
wane zestawy montażowe z doskonale dopasowa-
nymi do siebie częściami składowymi. 

Kolektor płaski CFK-1
Płaskie kolektory słoneczne CfK-1 mają bardzo so-
lidną konstrukcję. Oparto je na stabilnej, aluminio-
wej, tłoczonej, głęboko profilowanej wannie odpornej 
na działanie warunków atmosferycznych. Kolektory 
zaopatrzono w hartowaną, pryzmatyczna szybę so-
larną  grubości 3 mm. Kolektory CfK-1 zaopatrzo-
no w aluminiowy absorber z wysokoefektywnym 

pokryciem TINOX, całość spawana jest laserowo. 
Wymiennik kolektora CfK-1 ma budowę o schema-
cie harfy, gwarantującą równomierny przepływ czyn-
nika grzewczego, jak również efektywne Low-flow.  
Aby zminimalizować straty ciepła, w konstrukcji kolek-
tora umieszczono solidną izolację cieplną z wełny mi-
neralnej o grubości 60 mm, polepsza ona dodatkowo 
wykorzystanie energii słonecznej. O wieloletnią szczel-
ność kolektora dba samowulkanizująca się uszczelka 
EPDM zastosowana między szybą a aluminiową ramą 
kolektora, która zaciśnięta jest siłą aż 200 ton. 
Ważną cechą kolektorów słonecznych CfK-1, którą 
na pewno docenią profesjonaliści, jest łatwość mon-
tażu. Można je zamontować zarówno na dachach 
skośnych, płaskich, jak i elewacjach budynku. Krót-
ki czas montażu gwarantują kompletnie przygoto-
wane zestawy montażowe z doskonale dopasowa-
nymi do siebie częściami składowymi.  

http://www.instalreporter.pl
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  Co to oznacza?
W zależności od tego, jakiej wielkości mamy zasobnik 
np. 80, 100, czy 200 l, możemy w nim zgromadzić taką 
ilość cieplej wody, który zapewni nam, na co dzień kom-
fort i wystarczającą ilość c.w.u. do obsłużenia wszyst-
kich punktów jej poboru. Dlatego objętość zasobnika 
powinna być odpowiednio dobrana i zaplanowana, 
uwzględniając: jednoczesne korzystanie z wody w wielu 
punktach w domu (np. wanna prysznic, kuchnia), cza-
su trwania poborów i czasu przerwy między poborami, 
niezbędny do uzupełnienia ciepła w zasobniku.

Ciepła woda na zawołanie
Do zasobnika można podłączyć instalację cyrkulacji 
c.w.u., która sprawia, że w punktach poboru mamy 
ciepłą wodę od razu po odkręceniu baterii. Przy ta-
kim rozwiązaniu, jak w każdym przypadku komfort 
jest kosztowny. Utrzymywanie ciepłej wody w zasobni-
ku i w instalacji związane jest ze stratami ciepła, które 
muszą być pokrywane przez pracę kotła, co związane 
jest z dodatkowym zużyciem gazu. Kotły współpracu-
jące z zasobnikami mogą mieć stosunkowo małą moc 
maksymalną, gdyż ciepło magazynowane jest w obję-

tości zasobnika, a co za tym idzie proporcjonalnie ni-
ską moc minimalną i bardziej elastycznie dopasowy-
wać się do zapotrzebowania na moc dla potrzeb c.o., 
a to w znacznym stopniu podnosi sprawność działa-
nia całego systemu grzewczego.  

Do serii kotłów Victrix EXA dołączył 
kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny 
– Victrix EXA 24 X 1 ErP. Kotły 
jednofunkcyjne to doskonałe 
rozwiązanie dla domów jednorodzinnych 
ze zwiększonym zapotrzebowaniem 
na ciepłą wodę użytkową. Tego 
typu rozwiązania pozwalają na 
zgromadzenie ciepłej wody w zasobniku 
w ilości pozwalającej na zaspokojenie 
chwilowego zapotrzebowania, 
przekraczającego możliwości podgrzewu 
wody w sposób przepływowy, czyli przez 
kocioł dwufunkcyjny przepływowy. 

Odkryj zalety kotła 
jednofunkcyjnego  
z Victrixem EXA

Nowa „kotłowa” propozycja Immergas

DANE TECHNICZNE WARTOŚĆ
Typ kondensacyjny
Rodzaj jednofunkcyjny
Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) 5,5÷23,7 kW
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń  92%
Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. 98,1 / 97,2%
Użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. 106,0 / 106,5%
Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min.  107,2 / 107,8%
Maksymalne ciśnienie instalacji c.o.  3 bar
Maksymalna temperatura robocza c.o.  90°C
Zakres regulacji temperatury c.o. 20-85°C
Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego 5 l
Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h 3,0 mH2O
Zakres regulacji temperatury c.w.u. 30-60°C
Ciężar kotła pustego/napełnionego 36,0 / 39,0 kg
Zasilanie elektryczne 230 / 50 V/Hz
Moc zainstalowana 76 W
Stopień ochrony elektrycznej IPX5D

Kliknij i dowiedz się 
więcej o kotle  
jednofunkcyjnym  
Victrix EXA  
24 X 1 ErP

Seria kotłów Victrix 
EXA to również dwa 
modele kotłów 
kondensacyjnych 
dwufunkcyjnych:
- VICTRIX EXA  
28 1 ERP (kliknij)
- VICTRIX EXA  
32 1 ERP (kliknij)

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/Produkty,6293/VICTRIX_EXA_24_X_1_ERP
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konstrukcyjnie budynkiem, który oznaczymy lite-
rą „B” z tego samego osiedla (powierzchnia użytko-
wa obydwu budynków wynosi 1530 m2, po 32 lokale  
o bliźniaczych metrażach mieszkań). Co ciekawe, 
podczas spotkania sami mieszkańcy budynków mie-
li problem z prawidłowym określeniem, który budy-
nek jest na którym zdjęciu...
Dla każdego z nas liczba złotówek wydanych na 
mieszkanie jest bardzo ważna – opłaty na ogrzewa-
nie stanowią nawet 60% opłat czynszowych.
Przed zainstalowaniem opomiarowania (elektroniczne 
podzielniki kosztów z modułem radiowym) polski pro-
ducent urządzeń pomiarowych – Apator Powogaz SA 
– spotkał się z mieszkańcami wytypowanego budyn-
ku. Mieszkańcy budynku „A” dostali informację i zostali 
przeszkoleni w sposobie regulowania ilości zużywane-
go ciepła. To co istotne, nie zależało nam na „oszczę-

dzaniu” ciepła kosztem komfor-
tu życia mieszkańców, ale takim 
korzystaniu z ogrzewania, by nie-
potrzebnie nie pobierać większej 
jego ilości. Nie ukrywamy, że ocze-
kiwanym skutkiem przez miesz-
kańców budynku byłaby duża  
obniżka kosztów ogrzewania...

W jaki sposób przeanalizowa-
liśmy skutki podjętej próby:
1. Analizie poddano okres I kwar-
tału 2016 roku , biorąc pod uwa-
gę koszt całkowity ogrzania z faktur PEC-u (lokalnego 
dostawcy energii cieplnej) dla każdego z analizowa-
nych budynków.
2. Koszty ogrzewania porównano z zaliczkami po-

  Pomimo „ciepłych” zim spodziewane znacznie 
niższe opłaty za centralne ogrzewanie nie zawsze 
znajdują potwierdzenie na rachunkach członków 
spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Najpro-
ściej całą winę zrzucić na dostawcę energii cieplnej 
do naszych domów. Na wysokość cen zakupu cie-
pła – jako jej odbiorcy – nie mamy wpływu, ponie-
waż cenniki dostawców ciepła zatwierdza Urząd Re-
gulacji Energetyki.

Odczuwalnie niższe koszty w bloku 
z podzielnikami

Za przykład posłuży nam eksperyment przeprowa-
dzony, w I kwartale 2016 roku, w dużej spółdziel-
ni w Legionowie zarządzającej zasobami ponad  
8,5 tys lokali.
Poprzez analogię z podziałem kosztów wody, gdzie 
zamontowanie wodomierzy mieszkaniowych przy-
niosło znaczny spadek zużycia wody oraz kosztów  
z tym związanych, spółdzielnia zgodziła się przepro-
wadzić badanie, które miało odpowiedzieć na pyta-
nie: jak indywidualny podział kosztów ogrzewa-
nia wpłynie na zmianę opłat dla mieszkańców?
Na próbę zgodzili się mieszkańcy budynku, który 
oznaczmy literą „A” na jednym z osiedli. Następnie 
dane z tego budynku porównaliśmy z identycznym 

Program rządowy dotyczący wsparcia 
rodzin z dziećmi 500+ , który z powodzeniem 
wy-startował, dotyczy naszych dzieci, 
a konkretnie części społeczeństwa tj. 
rodzin z dziećmi. W przypadku działań 
termomodernizacyjnych wszyscy objęci 
programem otrzymają wymierne korzyści, 
czyli 500 zł oszczędności w przeliczeniu na 
1 lokal. W artykule skupimy się na skutkach 
jednego z elementów modernizacji – 
indywidualnego rozliczania 
kosztów ogrzewania.

Jak płacić niższe rachunki za ogrzewanie 
naszych mieszkań? ...500 plus dla każdego!

Wojciech ciejka

Czym różnią się przedstawione budynki?
BUDYNEK A BUDYNEK B

W poniższym artykule zastanowimy się 
wspólnie, czy możemy coś zrobić, aby 
koszty ogrzewania były niższe?  
Czy w ogóle jako mieszkańcy mamy jakąś 
alternatywę i wpływ na ich wysokość?

http://www.instalreporter.pl


branymi na poczet ogrzewania za ww okres.
3. Koszty zmienne ogrzewania budynku opomiaro-
wanego „A” zostały podzielone wg wskazań radio-
wych podzielników. Koszt ogrzewania lokali w bu-
dynku „B” wyliczono wg obowiązujących zasad tj 
proporcjonalnie do powierzchni.
4. Dane z I kwartału roku ekstrapolowano na okres  
6 miesięcy (połowę okresu rozlicze-niowego, na któ-
ry składają się miesiące grzewcze oraz niegrzewcze).

Zdajemy sobie sprawę, że jest to tylko jeden z ele-
mentów zmniejszający nasze opłaty za mieszkania. 

Następnym krokiem lub jeszcze lepiej równocześnie, 
mogłoby być wyregulowanie ciepłej wody użytkowej, 
obniżając koszt podgrzewu o min. 25%.
Z ostatecznymi wnioskami pozostawiamy Czytelni-
ków... My nie mamy wątpliwości co do celowości ta-
kich działań, a mieszkańcom budynku A gratulujemy 
odwagi!!! Próba się nie skończyła – ostateczne skutki 
poznamy po zakończeniu okresu rozliczeniowego, ale 
prognozy co do  jej wyniku są więcej niż optymistyczne.
W następnych felietonach opiszemy dokładniej, jak ra-
cjonalnie korzystać z ogrzewania tak, by mieć ciepło 
w mieszkaniach, a w portfelach więcej pieniędzy.  

Czy „eksperyment” się udał?

Najpierw twarde dane za okres zimowy styczeń-
-marzec 2016:

Ekstrapolując dane z eksperymentu z uwzględnie-
niem miesięcy letnich, otrzymamy – okres styczeń-
-czerwiec:

Wyniki obydwu budynków mówią same za siebie... ale, 
dla kronikarskiego obowiązku podkreślić należy, że:
•	Tylko	za	trzy	miesiące	tego	roku	(okres	styczeń	–	ma-
rzec) w „kieszeni” mieszkańców budynku A zostało po-

nad 5600 zł!, nawet gdy weźmie się pod uwagę fakt, 
że wpłacili mniejszą kwotę zaliczek. Gdyby okresem 
analizy objąć pół roku, dodatkowa kwota do podzia-
łu pomiędzy mieszkańców tego budynku znacznie 
przekroczyłaby kwotę 12 tysięcy złotych tj. średnio 
375  zł/mieszkanie za ½ okresu rozliczeniowego.
•	Ilość	zaoszczędzonego	ciepła	w	budynku	opomiaro-
wanym to ponad 22% w stosunku do budynku nieopo-
miarowanego. To z kolei  mogłoby być argumentem za 
obniżeniem opłaty za moc zamówioną budynku, co  
w konsekwencji dalej obniżyłoby koszty jego ogrzania.
•	Indywidualne	rozliczanie	kosztów	ogrzewania,	czyli	
przyjęcie zasady, że każdy płaci za siebie, różnicuje 
jednostkowy koszt ogrzania poszczególnych loka-
li. Jednakże w żadnym z nich nie stwierdzono prze-
kroczenia wysokości zaliczek.
•	Jeżeli	rozwiązanie	takie	jak	w	budynku	„A”	wpro-
wadzono by w całej spółdzielni całkowita dodatko-
wa kwota oszczędności wyniosłaby ok. 3 690 000 zł 
(tak! ponad 3,5  miliona zł) w jednym tylko roku!, co 
daje tytułowe  minimum 500 zł oszczędności w prze-
liczeniu na każde mieszkanie.
•	Eksperyment	dowiódł,	że	znaczna	część	kosztów	ogrze-
wania jest w „rękach” i woli samych mieszkańców.

Budynek 
„B”

Budynek „A” 
opomiarowany

Koszt ogrzewania 
całkowity 27.194 zł 21.597 zł

Naliczone zaliczki 20.335 zł 19.420 zł
Różnica - 6.859 zł - 2.176 zł

Budynek 
„B”

Budynek „A” 
opomiarowany

Koszt ogrzewania 
całkowity 27.194 zł 21.597 zł

Naliczone zaliczki 40.670 zł 38.841 zł

Różnica Nadpłata 
13.469 zł

Nadpłata 
17.244 zł

Koszt ogrzania  
1 m2 powierzchni 2,97  zł 2,36 zł
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  Junkers oferuje nową pompę ciepła Supraeco A  
SAO-2 w czterech wariantach mocy (6, 8, 11 i 14 kW), co 
sprawia, że jest ona idealna do uniwersalnego stosowa-
nia w domach jednorodzinnych i bliźniakach. Nowa pom-
pa w każdym z wariantów osiąga współczynnik efektyw-
ności (COP) powyżej 4. Supraeco A SAO-2 o mocy 11 kW 
ma roczny współczynnik efektywności energetycznej aż 
4,84 i z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej po-
trafi wytworzyć w ciągu roku średnio prawie 5 kilowato-
godzin energii cieplnej. W porównaniu do poprzednie-
go modelu efektywność pompy zwiększyła się o 11%. 
Według Duńskiego Urzędu ds. Energetyki jest to najefek-
tywniejsza na rynku pompa ciepła powietrze/woda, co 
potwierdza badanie, w którym przetestowano 54 różne 
pompy ciepła 10 marek.Nowa pompa ciepła osiąga tak 
wysoką efektywność dzięki sprężarce z regulacją pręd-
kości obrotowej – urządzenie dostarcza tylko tyle ener-
gii, ile jest aktualnie potrzebne. Maksymalna temperatu-
ra zasilania w obiegu grzewczym w trybie pracy pompy 
ciepła wynosi standardowo do 60°C. Supraeco A SAO-
2 umożliwia także aktywne chłodzenie pomieszczeń.

Zdalna obsługa za pomocą aplikacji
Supraeco A SAO-2 to pierwsza linia pomp ciepła Junkers  
wyposażona w opcję komunikacji przez Internet. Urzą-
dzenie wyposażone jest w zintegro-
wany moduł sieciowy, dzięki czemu 
można je komfortowo obsługiwać za 
pomocą smartfona lub tabletu. Apli-
kacja Junkers Home do obsługi pomp 
ciepła zapewnia posiadaczom domów 
i mieszkań bezpieczny i wygodny do-
stęp do wszystkich ustawień syste-
mu grzewczego. Wracając z pracy do 
domu, użytkownik może podwyż-
szyć temperaturę w pomieszczeniach,  
a przebywając na urlopie – sprawdzić 
status działania pompy. Zdalnie moż-
na także ustawić temperaturę pod-
grzewania wody. W przypadku zakłó-
ceń działania, na urządzeniu mobilnym 

wyświetla się komunikat, który użytkownik może prze-
słać serwisantowi. Aplikacja Junkers Home do obsłu-
gi pomp ciepła jest dostępna na urządzenia mobilne 
z systemem iOS, a wkrótce będą z niej mogli korzy-
stać także użytkownicy urządzeń z systemem Android.

Cztery warianty jednostki wewnętrznej
Do nowej pompy ciepła Junkers dostępne są cztery 
różne jednostki wewnętrzne: wisząca jednostka do sto-
sowania w nowym budownictwie (Supraeco A SAO-2 
ACE) jest wyposażona w elektryczny dogrzewacz, któ-
ry w razie potrzeby zapewnia dostawy ciepła i ciepłej 
wody. Wisząca jednostka do stosowania w przypadku 
modernizacji (Supraeco A SAO-2 ACB) jest przystoso-
wana do trybu biwalentnego i można ją zintegrować 
z posiadanym już urządzeniem grzewczym. Stojący 
moduł kompaktowy z zasobnikiem ciepłej wody użyt-
kowej można opcjonalnie połączyć także z instalacją 
solarną (SAO-2 ACM lub SAO-2 ACM-solar). Supraeco 
A SAO-2 to także jedna z pierwszych na rynku pomp 
ciepła powietrze/woda dostępna w wersji monoblok 
z zewnętrzną jednostką modulującą. W tym warian-
cie wewnątrz budynku instalowane są tylko przewo-
dy zasilania i powrotu obiegu grzewczego.
Fot. Junkers  

Nowa pompa ciepła powietrze/woda marki Junkers – Supraeco A SAO-2 – oferuje 
niezwykle wysoką efektywność w każdym z czterech dostępnych wariantów 
mocy. Urządzenie jest wyposażone w opcję komunikacji przez Internet i można je 
obsługiwać za pomocą smartfona lub tabletu. Duński Urząd ds. Energetyki uznał 
Supraeco A SAO-2 za najefektywniejszą na rynku pompę ciepła powietrze/woda.  

Pompa ciepła 
Supraeco A SAO-2 
marki Junkers

Z możliwością zdalnego sterowania  
za pomocą aplikacji

http://www.instalreporter.pl
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  Współczesny stadion sportowy to nie tylko pły-
ta boiska i trybuny. To także klimatyzowane i ogrze-
wane loże, restauracje i sklepy, do których trzeba 
dostarczyć ciepło i chłód, to podziemne parkingi, które 
należy wyposażyć w instalację przeciwpożarową, to 
setki pomieszczeń sanitarnych, do których należy 
doprowadzić zimną i ciepłą wodę użytkową. Wyposa- 

żenie takich obiektów we wszystkie niezbędne in-
stalacje jest dużym wyzwaniem dla projektantów, 
wykonawców i producentów materiałów instalacyjnych.
Polska firma KAN Sp. z o.o. to europejski producent 
rurowych systemów instalacyjnych. Działa od 1990 r.  
i dziś zatrudnia ponad 600 osób w zakładach w Polsce 
i Niemczech. firma KAN stworzyła optymalny mul-

Multisystem instalacyjny KAN-therm to szereg nowatorskich i sprawdzonych 
rozwiązań w zakresie szeroko pojętej techniki instalacyjnej. Dlatego też nie  
mogło ich zabraknąć na najbardziej prestiżowych obiektach sportowych.  
Firma KAN dostarczyła kilometry rur i tysiące złączek, których użyto do budowy 
instalacji wodociągowych i grzewczych, instalacji technologicznych i ogrzewania 
płaszczyznowego na wielu stadionach.  

Systemy KAN-therm na polskich stadionach
Piotr Bertram

Stadion Narodowy, Warszawa

Stadion Lecha PoznańStadion PGE, Gdańsk Stadion Śląski, Wrocław
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Nowość – system KAN-therm football 

System KAN-therm football to kompletny system instalacyjny 
służący do budowy instalacji podgrzewania murawy boisk piłkar-
skich. Podgrzewana murawa umożliwia eksploatację boiska przez 
cały rok, minimalizując przy tym ryzyko kontuzji zawodników. 
Ogrzewanie muraw stadionów zapobiega powstawaniu warstwy 
lodu na powierzchni boiska, utrzymuje założoną temperaturę 
powierzchni i ją osusza, a także umożliwia rozmrożenie warstwy 
lodu powstałej na tych powierzchniach.

Budowa systemu 
Kolektory standardowo układane są wzdłuż dłuższego boku bo-
iska, wykonuje się je z rur o średnicy 160‐180 mm. Odcinki ko-
lektora łączy się między sobą poprzez zgrzewanie doczołowe, 
możliwe jest łączenie za pomocą złączek elektrooporowych. Ko-
lektory są wykonywane zgodnie z indywidualną dokumentacją 
techniczną na placu budowy lub dostarczane jako gotowe seg-
menty prefabrykowane. Dla zapewnienia równomiernego roz-
pływu czynnika na pętle grzejne, stosuje się układ Tichelmana 
zasilenia poszczególnych pętli. Pętle grzewcze z odnogami ko-
lektora łączy się łącznikami z pierścieniem nasuwanym Syste-
mu KAN‐therm Push. Rury grzewcze układa się bezpośrednio 
w warstwach sypkich. Głębokość posadowienia rur powinna 
uwzględniać sposób pielęgnacji murawy i wykluczyć możliwość 
mechanicznego uszkodzenia. Rury układa się metodą zasypy-
wania instalacji. Jako materiał rur grzewczych stosuje się wy-
sokiej jakości polietylen odporny na podwyższoną temperatu-
rę. System powinien być zabezpieczony przed zamarznięciem.  
W tym celu napełnia się go wodnym roztworem glikolu.

do 23 krajów. firma posiada sieć oddziałów w Pol-
sce oraz własne placówki w Rosji, na Ukrainie, Bia-
łorusi oraz w Niemczech.
Oferta  firmy KAN dla obiektów sportowych obej-
muje nie tylko typowe instalacje wewnętrzne, ale 
zawiera też komplet elementów niezbędnych do 
wykonania instalacji ogrzewania murawy boisk pił-
karskich i lekkoatletycznych oraz podłóg hal spor-
towych. Należą do nich kolektory Tichelmanna  
z króćcami przyłączeniowymi, wykonane z rur poliety-
lenowych o średnicach 160-180 mm oraz rury grzejne 
PE-RT o średnicach 18, 20 lub 25 mm wraz z listwa-
mi mocującymi przewody do podłoża. Integralną 
częścią tej oferty są elementy automatyki w posta-
ci czujników śniegu i zalodzenia oraz temperatury 
wraz z cyfrowymi kontrolerami.
Z kolei do ogrzewania podłóg sportowych KAN ofe-
ruje także, oprócz rur grzewczych i systemów ich 
mocowań, duży wybór izolacji termicznych. Dla 
podłóg sportowych elastycznych punktowo można 
zastosować system izolacji KAN-therm TBS, gdzie 
rury grzewcze mocowane są w metalowych profi-
lach radiatorowych umieszczonych w izolacji ter-
micznej ze styropianu. Z kolei ogrzewanie podłóg 
sportowych elastycznych powierzchniowo, konstru-
owanych na legarach, można zrealizować w systemie 
KAN-therm Rail, gdzie rury grzewcze umieszcza się 
w specjalnych listwach profilowych mocowanych na 
izolacji termicznej.
Dzięki tak szerokiemu zakresowi zastosowań i boga-
temu asortymentowi, multisystem KAN-therm jest  
w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, jakie ins- 
talacjom stawiają współczesne obiekty sportowe.  

KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com
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SYSTEM KAN‑therm Football

Rury grzewcze
Jako materiał rur grzewczych stosuje się wysokiej jakości  
polietylen odporny na podwyższone temperatury.

Rury grzewcze układa się bezpośrednio w warstwach sypkich  
zgodnie z zaprojektowanym rozstawem. 

Głębokość posadowienia rur powinna uwzględniać sposób  
pielęgnacji murawy i wykluczyć możliwość mechanicznego uszkodzenia.

Rury układa się metodą zasypywania instalacji.

Czynnik grzewczy
System powinien być zabezpieczony przed zamarznięciem.  
W tym celu napełnia się go wodnym roztworem glikolu.

Przekrój płyty boiska piłkarskiego  
z nawierzchnią naturalną i sztuczną.

Nawierzchnia naturalna:

 1. Murawa (trawa naturalna).

 2. Podkład wymienny.

 3. Rury grzewcze ułożone
 na określonej głębokości  
z wyliczonym rozstawem.

 4. Grunt rodzimy.
 

5. Drenaż.

Nawierzchnia sztuczna:

1. Sztuczna murawa.

 2. Podsypka (np. z piasku  
i zmielonej gumy)

 3. Żwir.

 4. Rury grzewcze ułożone na 
określonej głębokości  

z wyliczonym rozstawem.
 

5. Piasek.

 6. Żwir.

 7. Drenaż.

 8. Grunt rodzimy.

Przekrój płyty boiska piłkarskiego z nawierzchnią naturalną i sztuczną

tisystem instalacyjny KAN-therm, na który składają 
się najnowocześniejsze, wzajemnie uzupełniające się 
rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych i grzew-
czych, przeciwpożarowych i technologicznych – sys-
temy zaciskowe z rur wielowarstwowych i polietyleno-
wych (systemy KAN-therm Press i KAN-therm Push), 

system rur zgrzewanych KAN-therm PP oraz systemy 
zaprasowywanych rur stalowych KAN-therm Steel ze 
stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej oraz KAN-
-therm Inox ze stali nierdzewnej. KAN jest też produ-
centem kompletnego ogrzewania płaszczyznowego. 
Produkty ze znakiem KAN-therm eksportowane są 
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Rozdzielacze i kolektory stosowane dziś

Potrzebę stosowania rozdzielaczy i kolektorów  
w obecnie znanej formie wygenerowała zmiana tech-
nologii rozprowadzenia czynnika grzewczego oraz 
wody pitnej. Przy rozprowadzeniu czynnika grzew-
czego pionami instalacyjnymi bezpośrednio do grzej-
ników, rozdzielacze i kolektory występowały tylko  
w kotłowniach i węzłach cieplnych. Zastosowanie 
rozprowadzenia czynnika grzewczego i wody pitnej 
w warstwach izolacyjnych podłóg w sposób natural-
ny wygenerowało stosowanie rozdzielaczy i kolek-
torów do indywidualnego połączenia odbiorników 
ciepła i przyborów sanitarnych. Do rzadkości nale-
ży podłączenie do pojedynczego przyłącza więcej 
niż jednego odbiornika. 

Proste…
W latach 90. popularne były rozdzielacze i kolekto-
ry proste (rys. 2), mimo że zostały wprowadzone na 
początku zmian w technologii instalacyjnej w Pol-
sce, wciąż są stosowane.

  Rozdzielacz, kolektor – 
co oznaczają poszczególne terminy

Na wstępnie warto dokonać istotnego uszczegóło-
wienia na temat rozdzielaczy i kolektorów. Najczę-
ściej pod popularnym określeniem rozdzielacze, 
które jest w liczbie mnogiej ukrywa się rozdzielacz 
i jego nieodzowny kompan kolektor. Dla porządku 
należy nadmienić, iż rozdzielacz, jak sama nazwa 
wskazuje rozdziela czynnik wpływający z dużym 
strumieniem na pojedyncze obiegi o mniejszych 
strumieniach. Przykładowo do rozdzielacza w in-
stalacjach centralnego ogrzewania wodnego do-
prowadzany jest czynnik o wysokiej temperaturze 
i rozdzielny jest na pojedyncze obiegi grzewcze za-
silające np. grzejniki. 
Kolektor zaś jak wskazuje nazwa kolektoruje (zbiera) 
strumienie czynnika z pojedynczych obiegów o ma-
łych wydajnościach do strumienia głównego o du-
żej wydajności. W instalacjach centralnego ogrze-
wania w kolektorze następuje konsolidacja czynnika 
powrotnego o niskiej temperaturze powracające-

go np. z grzejników. Jedynym znanym przypadkiem  
w wodnych instalacjach sanitarnych, gdzie nie wy-
stępują kolektory są instalacje wody zimnej (pitnej) 
oraz ciepłej wody użytkowej. Wynika to z trywial-
nego powodu, iż wyżej wspomniane instalację są 
instalacjami otwartymi. W przypadku rozdzielaczy  
i kolektorów prostych bez wyposażenia nie sposób 
ich rozróżnić, ponieważ wyglądają identycznie, o ich 
zaś poprawnej nazwie decyduje realizowana funkcja. 
funkcja z kolei wynika z miejsca i sposobu podłącze-
nia do instalacji. Dlatego skrót myślowy „kolektory” 
zamiast poprawnego określenia „kolektor i rozdzie-
lacz” może być akceptowany w przypadku kolekto-
rów i rozdzielaczy prostych.

Rozdzielacze i kolektory dawniej

Na początku lat 90. ogólnie znane i dostępne były 
rozdzielacze i kolektory rurowe, które były najczę-
ściej prefabrykowane na budowie, jako konstruk-
cja spawana z rur czarnych. Miały one zastosowanie 
najczęściej w instalacjach centralnego ogrzewania  

i charakteryzowały się dużymi wymiarami. Zlokalizo-
wane były zazwyczaj w pomieszczeniach technicz-
nych takich, jak: kotłownie, węzły ciepłownicze, itp. 
w piwnicach lub w najniższej kondygnacji naziem-
nej. Do rozdzielaczy i kolektorów rurowych przy-
łączane były duże fragmenty instalacji, do których 
było podłączonych wiele odbiorników i przyborów 
sanitarnych. Zazwyczaj takie kolektory i rozdziela-
cze po zabudowaniu armatury były izolowane ciepl-
nie i zabezpieczane powłoką ochronną z tworzywa 
sztucznego. W szczególnych przypadkach powłoka 
była wykonywana z blachy ocynkowanej lub alumi-
niowej (rys. 1).
Instalacje wody pitnej zimnej, ciepłej wody użytko-
wej i cyrkulacji były rozprowadzane w rurach stalo-
wych ocynkowanych łączonych przez skręcanie. Ze 
względu na prostotę instalacji wody pitnej w tych 
czasach oraz ograniczone możliwości techniczne 
rozdzielczy się nie stosowało. Jeżeli była potrzeba 
rozdziału na kilka obiegów, wówczas były prefabry-
kowane odejścia trójnikowe, które możemy nazwać 
namiastką rozdzielaczy.

Rozwój w zakresie instalacji sanitarnych w ostatnim dwudziestopięcioleciu wpłynął bezpośrednio na zmiany konstrukcyjne 
i rozwój ich komponentów. Dobrym przykładem są rozdzielacze do instalacji centralnego ogrzewania. Teraz bardziej 
właściwym określeniem będzie rozdzielacze do instalacji sanitarnych, ponieważ obecnie rozdzielacze wykorzystywane są nie 
tylko do rozdziału czynnika grzewczego, ale także do rozdziału wody zimnej lub ciepłej wody użytkowej oraz wody lodowej. 

Rozdzielacze i kolektory  
do instalacji sanitarnych

Popularne konstrukcje, czyli co dziś się sprzedaje, a co wycofano z rynku

GrzeGorz ojczyk

1   Rozdzielacz rurowy spawany po zabudowaniu i zaizolowaniu 
[www.energo-spaw.pl]
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lacjach sanitarnych, które powodują wzrost wyma-
gań technicznych oraz zwiększenie funkcjonalno-
ści. Na to wszystko nakładała się stała tendencja 
redukcji kosztów poprzez zmianę konstrukcji, tech-
nologii wytwarzania i poszukiwanie tańszych ma-
teriałów. Dla zwiększenia funkcjonalności pojawiły 
się rozdzielacze i kolektory proste z zaworami od-
cinającymi, aby umożliwić odcięcie każdego obie-
gu niezależnie od pozostałych. Taka potrzeba może 
wystąpić w przypadku awarii na jednym obiegu  
i konieczności jego odłączenia, bez przerywania 
pracy reszty instalacji. 

Drążkowe
Rozwinięciem technicznym kolektorów i rozdzielaczy 
prostych są rozdzielcze i kolektory drążkowe. Coraz 
więcej firm oferuje podobne rozdzielacze i kolekto-
ry z różnorakim wyposażeniem. Powodów jest wie-
le jednym z nich jest typizacja rozwiązań, obniżenie 
kosztów oraz automatyzacja procesu technologicz-
nego z wykorzystaniem sterowanych cyfrowo auto-
matów technologicznych wielozadaniowych CNC. 
Tradycyjne odlewanie kokilowe lub ciśnieniowe kor-
pusów kolektorów i rozdzielaczy mosiężnych jest 
mało efektywne i drogie w produkcji wieloseryjnej 

Charakteryzują się one prostą budową. Występują 
one w postaci odlewanej kokilowo belki z mosiądzu, 
pokrytej z zewnątrz warstwą niklu ze standardowy-
mi przyłączami. Najpopularniejsze są kolektory i roz-
dzielacze DN20 z przyłączem głównym Rp¾, przy-
łączem przedłużenia G¾ i króćcami zakończonymi 
gwintem zewnętrznym G½. Można jeszcze spotkać 
zabudowane w instalacjach kolektory i rozdzielacze  
z króćcami zakończonymi gwintami zewnętrznymi me-
trycznymi M22x1,5. Przyłącza metryczne się nie przy-

jęły i zostały wycofane  
z oferty wiodących pro-
ducentów. Niektórzy 
producenci wyposaża-
ją rozdzielacze proste  
w odpowietrzniki ręczne  
(rys. 2), w takim przy-
padku jest pełna iden-
tyfikacja i rozróżnienie, 
co jest rozdzielaczem, 
a co kolektorem. Nie-
co mniej popularne 
są rozdzielacze pro-
ste o większej średni-
cy DN25 z przyłączem 
głównym Rp1 i przyłą-
czem przedłużenia G1 
i króćcami G¾. Króćce 
przyłączeniowe zakoń-

czone gwintem G½ i G¾ z uszczelnieniem stożkowym 
i oringiem stanowią najbardziej typowe przyłącze 
(eurokonus). Każdy producent systemów rurowych 
oferuje złączki na przyłącze gwintowane G½ oraz 
G¾ rur z miedzi i tworzywa sztucznego w szerokim 
zakresie średnic. Oba typy rozdzielaczy mogą mieć 
12 par odejść, dzięki rozbudowie zaś może ich być 
więcej. Różnice pomiędzy nimi stanowić może stru-
mień czynnika grzewczego, który jest rozprowadzany.  
W zakresie kolektorów i rozdzielaczy prostych mogą 
występować inne ich wykonania. Jedną z nich są ko-
lektory i rozdzielacze kompaktowe (rys. 3).
Charakteryzują się 
one mniejszymi wy-
miarami, ponieważ 
króćce przyłącze-
niowe są po obu 
stronach rozdziela-
cza. Takie rozdzie-
lacze stosujemy 
w sytuacjach bra-
ku miejsca w prze-
strzeniach technicz-
nych i ustawiamy je 
w poziomie lub pio-
nie. Jeżeli materiał, 
z którego jest wy-
konany rozdzielacz 
jest odporny na od-
cynkowanie i ma 
atest PZH, może być 
stosowany w insta-
lacjach wody pitnej.

Proste z zaworami 
odcinającymi
Rozwój rozwiązań 
w zakresie rozdzie-
laczy i kolektorów 
spowodowany jest 
rozwojem w insta-

2   Rozdzielacz i kolektor prosty

3   Rozdzielacz kompaktowy prosty

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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Lokalizacja rotametru zależy od jego konstrukcji i może 
być na belce rozdzielacza lub kolektora. Na rynku moż-
na spotkać różne rozwiązania w tym zakresie. W ostat-
nim czasie coraz bardziej popularne stają się pompy 
ciepła jako źródło ciepła i chłodu. Pociąga to za sobą 
rozwój systemów ogrzewania niskotemperaturowego 
i chłodzenia wysokotemperaturowego. Te właśnie wy-
magania spełniają systemy ogrzewania i chłodzenia 

płaszczyznowego takie, jak ogrzewanie podłogowe, 
ścienne, czy sufitowe. Powyższe systemy, a w szcze-
gólności chłodzenia pracują przy stosunkowo małej 
różnicy temperatury w zakresie nawet 3-4oC. Oznacza 
to zwiększone strumienie czynnika roboczego. Tra-
dycyjne rotametry o zakresie wskazania 0-2,5 l/min 
są niewystarczające. Analogiczna sprawa dotyczy 
średnicy belek rozdzielaczy i kolektorów DN25. Dla-
tego do systemów powierzchniowych na rynku moż-
na spotkać rozdzielacze i kolektory DN32 z rotame-
trami o podwyższonej przepustowości pracującymi  
w zakresie przepływów 0-6 l/min (rys. 8).

Z tworzywa sztucznego i… żeliwa
Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku można było za-
obserwować, jak w Europie Zachodniej pojawiły się 
rozdzielacze i kolektory z tworzywa sztucznego. Nie-
zależnie i równolegle rozwijały się systemy oparte na 
bazie tworzywa sztucznego. Były to kolektory i roz-
dzielacze o konstrukcji tradycyjnej oraz kolektory  
i rozdzielacze segmentowe. 

i masowej. Ponadto 
tak wytworzone kor-
pusy nie nadają się 

do obróbki w pełni automatycznej, dlatego cześć 
producentów wprowadziła w zamian rozdzielacze  
i kolektory drążkowe (rys. 4).
Zarówno rozdzielacz, jak i kolektor jest wyposażony 
we wkładki odcinająco-regulacyjne. Dodatkowo na 
każdej belce zamontowana jest armatura spustowa  
z możliwością podłączenia do węża oraz odpowietrz-
nik ręczny. Obecnie standardowym wyposażeniem 
stały się obejmy łączące kolektor i rozdzielacze. Śred-
nica nominalna belki typowego rozdzielacza drążko-
wego wynosi DN25, przyłącza główne to najczęściej 
gwint wewnętrzny Rp1, króćce przyłączeniowe za-
kończone są gwintem zewnętrznym G¾ z uszczel-
nieniem stożkowym i oringiem typu eurokonus.

Do ogrzewania podłogowego
Dodatkowe wyposażenie może wynikać z wymagań 
technologicznych instalacji. Dobrym przykładem są 
instalacje ogrzewania podłogowego, gdzie na insta-
lacji zasilającej i powrotnej grzejnika podłogowego 
brak miejsca na zabudowę armatury regulacyjno-od-
cinającej. Jedynym miejscem gdzie można ją zabu-
dować jest rozdzielacz i kolektor. Dlatego w latach 

90. poprzez dozbrojenie 
rozdzielczy i kolektorów 
prostych powstały roz-
dzielacze i kolektory pro-
ste do ogrzewania pod-
łogowego (rys. 5).
Rozdzielacz ma wbudo-
waną wkładkę termosta-
tyczną, która umożliwia 
regulację temperatury  
w ogrzewanym pomiesz-
czeniu. Kolektor zaś ma 
wbudowaną wkładkę 
regulacyjno-odcinającą, 
która umożliwia regula-

cję hydrauliczną obiegu grzejnikowego z możliwością 
odcięcia. Wraz z rozwojem techniki instalacyjnej coraz 
częściej wypierane są rozdzielcze i kolektory mosięż-
ne proste do ogrzewania podłogowego przez rozdzie-
lacze i kolektory mosiężne drążkowe DN25 lub wyko-
nane z tworzywa sztucznego czy coraz popularniejsze 
ze stali nierdzewnej. Dobrym przykładem są rozdzie-
lacze drążkowe do ogrzewania podłogowego (rys. 6).
Niejednokrotnie zastosowane wkładki termostatycz-
ne i wkładki regulacyjno-odcinające są identyczne, 
jak w rozdzielaczach prostych. W przypadku niektó-
rych producentów wyposażeniem jest odpowietrznik 
ręczny i armatura spustowa. Opisane powyżej kolek-
tory i rozdzielacze do ogrzewania podłogowego do-
skonale spisują się w jednorodnych pod względem 
długości pętli i odcinków dobiegowych systemach 
ogrzewania podłogowego. W przypadku systemów 
ogrzewania podłogowego ze zróżnicowanymi długo-
ściami rur w grzejnikach oraz rur dobiegowych ko-
nieczne stało się zastosowanie rozdzielaczy z moż-
liwością wskazania i regulacji przepływu czynnika 
roboczego. Wynika to wprost z hydrauliki układu 
oraz inercji cieplnej systemu ogrzewania podłogo-
wego. Odpowiedzią na wspomniane wyżej wyma-
ganie stanowią rozdzielacze z rotametrami i kolek-
tory z wkładkami termostatycznymi (rys. 7).

6   Rozdzielacz i kolektor drążkowy 
do ogrzewania podłogowego

7    Rozdzielacz i kolektor 
drążkowy do ogrzewania 
podłogowego z rotametrami

8   Rozdzielacz i kolektor drążkowy 
do ogrzewania powierzchniowego 
o zwiększonej przepustowości

4   Rozdzielacz i kolektor drążkowy

5   Rozdzielacz i kolektor prosty do 
ogrzewania podłogowego

Za pomocą rotametrów o specjalnej 
konstrukcji można dokonać odczy-
tu strumienia przepływającego czyn-
nika. Przez pokręcenie specjalnym 
kluczem głowicy rotametru można 
dokonać zmiany strumienia przepły-
wającego czynnika. W typowych roz-
dzielaczach lub kolektorach do ogrze-
wania podłogowego zakres wskazań 
rotametru wynosi od 0 do 2,5 l/min
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tworzone na bazie rozdzielaczy i kolektorów, co bę-
dzie treścią następnego artykułu „Systemy rozdzie-
laczowe i ich wyposażenie”.  

Analogiczne rozwiązania znane są w systemach dys-
trybucji czynnika roboczego dolnych źródeł ciepła 
pomp ciepła stosowanych w studzienkach rozdzie-
laczowych. Należy się spodziewać dalszego rozwoju 
w tym segmencie za sprawą zalet tworzywa sztucz-
nego. Jedną z nich jest izolacyjność cieplna. Sprawa 
nie dotyczy tylko mniejszych strat ciepła, ale więk-
szej odporności na wykraplanie wilgoci na powierzch-
ni rozdzielacza. Ma to kluczowe znaczenie w syste-
mach z wodą lodową.
Można by stwierdzić, że zatoczyliśmy wielkie koło, 
ponieważ od kilku lat można zaobserwować powrót 
do łask rozdzielaczy i kolektorów rurowych na bazie 
żelaza (rys. 10), jak było na początku. 
Rozdzielacze rurowe obecnie oferowane to kompo-
nenty instalacyjne nowej generacji, prefabrykowane 
przez producenta, o minimalnych wymiarach. Po-
przez typizację oraz przemyślaną kompaktową kon-
strukcję była możliwość przygotowania łupek izola-
cyjnych z tworzywa sztucznego. 
Rozstaw i wielkość króćców głównych i przyłącze-
niowych została dopasowana do przyłączanych 
komponentów w zakresie wielkości, rozstawu mocy 
oraz serwisu. Najczęściej są one odlewane z żeli-
wa (rys. 10) lub spawane ze stalowych komponen-
tów (rys. 11).
Wszystko to, aby skrócić czas montażu instalacji, po-
prawić estetykę, funkcjonalność i energooszczęd-
ność rozwiązań instalacyjnych. 

Rzec by można, że rozdzielacz i kolektory to nic no-
wego, a mimo to wciąż dużo się dzieje w tym seg-
mencie. Nie mniej ciekawe są zestawy instalacyjne 

11   Rozdzielacz i kolektor rurowy nowej 
generacji spawany

10   Rozdzielacz i kolektor rurowy nowej 
generacji odlewany

12   Rozdzielacz stalowy z kolektorami o 
profilu okrągłym

9   Rozdzielacz i kolektor z tworzywa sztucznego

Kolektory i rozdzielacze z tworzywa 
sztucznego tradycyjne o konstrukcji 
belkowej są analogiczne, jak rozdzie-
lacze proste z mosiądzu. Zasadni-
cza różnica polega na zastosowanym 
materiale. Nowością zaś były i są ko-
lektory i rozdzielacze segmentowe, 
gdzie każdy króciec jest częścią nie-
zależnego segmentu. 

Dla kolektorów i rozdzielaczy ru-
rowych ich naturalny kontynu-
atorem są rozdzielacze i kolekto-
ry kompaktowe prefabrykowane 
stalowe spawane lub żeliwne od-
lewane z izolacją termiczną… czy-
li rozkwit systemów tradycyjnych 
rozdzielaczy rurowych w nowej 
odsłonie. 
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Nowe regulacje prawne, zgodnie z którymi wszystkie 
budynki już od 2021 roku muszą wykazywać niemal 
zerowe zużycie energii, wymuszają rozwój i stosowa-
nie energooszczędnych technologii, a także znajo-
mość najnowszych rozwiązań wśród instalatorów, in-
żynierów, architektów czy inwestorów. Perspektywy 
zmian będą wiodącym tematem tegorocznej edycji 
spotkań branżowych Aquatherm Warsaw, dyskuto-
wanym z udziałem ekspertów. Uczestnicy będą mie-
li okazję poznania nowości produktowych i trendów 
sektora HVAC, dostępnych instrumentów wsparcia, 
w tym możliwości dofinansowań dla zielonej energii 
czy aktualnych zmian prawnych, jak np. ustawa anty-
smogowa. Międzynarodowe Targi Systemów Grzew-
czych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych, 
Sanitarnych i Basenów Aquatherm Warsaw, towarzy-
szą tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów 
Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build – jedne-
go z największych na Mazowszu spotkań przedsta-
wicieli branży budowlanej. Wydarzenie odbędzie się  
w dniach 16-18 listopada 2016 r. w EXPO XXI Warszawa. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
http://www.aquatherm-warsaw.com/ 

Aquatherm  
Warsaw 2016 
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Rozdzielacze okrągłe ze stali nierdzewnej. Innym 
rozwiązaniem do ogrzewania płaszczyznowego są 
rozdzielacze okrągłe ze stali nierdzewnej z podłącze-
niem 1″ GZ. Dzięki polerowanym i błyszczącym bel-
kom rozdzielacz ten charakteryzuje się bardzo ele-
gancką formą. Oferowany jest w dwóch wersjach.  
W pierwszej opcji na kolektorze zasilającym zamonto-
wano wskaźniki przepływu, a na kolektorze powrot-
nym zawory regulacyjne z wkładkami do montażu 
głowic termoelektrycznych. W drugiej opcji zawo-
ry regulacyjne znajdują się na belce zasilającej, a na 
belce powrotnej wkładki do montażu siłowników.  
W obu przypadkach na kolektorze zasilającym i po-
wrotnym znajdują się zespoły odpowietrzająco-spu-
stowe. Krućce przyłączeniowe na zasilaniu i powrocie 
rozmieszczono na przemian, co znacznie uprasz-
cza podłączanie rur grzejnych.  Belki rozdzielacza 
są umieszczone w uchwytach ściennych wyposażo-
nych we wkładki EPDM tłumiące drgania.  Zaraz po 
wyjęciu z opakowania kompletnie zmontowany roz-
dzielacz można zamontować w szafce.

Rozdzielacze Laser Series. W przypadku instalacji grzej-
nikowej regulacja i odcięcie przepływu w obiegu jest moż-
liwa dzięki odpowiedniej armaturze zamontowanej przy 
grzejniku. Dlatego rozdzielacz grzejnikowy nie wymaga 
takiej ilości osprzętu. Marka Purmo do instalacji c.o. ofe-
ruje rozdzielacze Laser Series wykonane z profilu kwa-
dratowego 40 mm ze stali nierdzewnej. Wyposażone są  
w króćce przyłączeniowe 3/4″ oraz zespół odpowietrzający. 
Inną odmianą Laser Series są rozdzielacze przemysło-
we o zwiększonym przekroju kolektorów. Charaktery-
zują się dużą pojemnością, co wpływa na niższe opory 
przepływu. Oferowane są w dwóch wariantach różnią-
cy się przekrojem belek oraz wyposażeniem. Rozdziela-
cze 5/4″ wyposażono we wskaźniki przepływu na bel-
ce zasilającej oraz zawory kulowe z gwintem 3/4″ GZ na 
belce powrotnej. W przypadku rozdzielaczy o przekro-
ju 6/4″ na obu kolektorach znajdują się zawory kulowe.

Wszystkie rozdzielacze Purmo objęte są 10-letnią 
gwarancją (oprócz osprzętu tj. przepływomierzy  
i zaworów, na które gwarancja wynosi 5 lat).  

  Zastosowanie rozdzielaczy w instalacjach central-
nego ogrzewania znacznie upraszcza układ hydrau-
liczny oraz umożliwia wydzielenie oddzielnych stref 
w budynku. W zależności od potrzeb instalacji jako 
strefę można wydzielić całe mieszkanie, jedną kon-
dygnację, pomieszczenia o zbliżonych wymaganiach 
lub pogrupować je pod kątem zastosowanych emi-
terów ciepła. Zaletą takiego rozwiązania jest możli-
wość odcięcia poszczególnych obiegów grzewczych 
bez negatywnego wpływu na całą instalację, a tak-
że opcja sterowania całą strefą grzewczą.

Rozdzielacze DSM. Największą popularnością wśród 
instalatorów cieszą się rozdzielacze DSM do instala-

cji ogrzewania płaszczyznowego. Produkowane są  
w Niemczech, z wykorzystaniem technologii „IHU” po-
legającej na kształtowaniu profili ze stali nierdzewnej 
od wewnątrz wysokim ciśnieniem. Efektem jest nie-
powtarzalna, heksagonalna forma belek oraz płaska 
powierzchnia w miejscach montażu osprzętu na roz-
dzielaczu, co jeszcze lepiej zabezpiecza przed koro-
zją i przeciekami. Kolektor zasilający jest wyposażony  
w przepływomierze służące do regulacji hydraulicznej 
instalacji. Na każdej pętli ogrzewania płaszczyznowego 
można ustawić przepływ w zakresie 0,5-5 l/min. Dzię-
ki funkcji pamięci nastawy wstępnej można zamknąć 
przepływ na danej pętli, a następnie otworzyć i wró-
cić do pierwotnego ustawienia. Na belce powrotnej są 
zamontowane wkładki zaworowe z gwintem M30x1,5 
przystosowane do montażu głowic termoelektrycz-
nych, które zamykają lub otwierają przepływ w da-
nym obiegu ogrzewania podłogowego w zależności 
od wskazań termostatu pokojowego. Oba kolektory 
wyposażono w odpowietrzniki oraz zawory spustowe. 
Krućce przyłączeniowe są rozmieszczone w odległo-
ści 50 mm. Dzięki temu podłączenie obiegów ogrze-
wania płaszczyznowego, czy też montaż głowic ter-
moelektrycznych nie sprawiają większego problemu.  
W zestawie dołączone są uchwyty ścienne z wkładka-
mi tłumiącymi drgania.  Istotną zaletą tych rozdzielaczy 
jest możliwość podłączenia z prawej lub lewej strony.

Marka Purmo posiada w ofercie rozdzielacze dedykowane do instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczowego, do instalacji grzejnikowej,  
a także rozdzielacze o zwiększonym przekroju kolektorów do zastosowania w obiektach przemysłowych. Niezależnie od przeznaczenia 
wszystkie rozdzielacze Purmo są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i umożliwiają podłączenie od 2 do 12 obiegów.  
Dzięki temu są znacznie lżejsze od rozdzielaczy mosiężnych i mają dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na korozję. 

Rozdzielacze Purmo do zastosowań 
mieszkaniowych i przemysłowych

karolina kaszkieWicz

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

r
e

k
l

a
m

a

Rozdzielacz DSM

Rozdzielacz przemysłowy Laser Series
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Regufloor H + Multidis Sf 

Grupa pompowa Regufloor H do regulacji tempe-
ratury zasilania w instalacjach ogrzewania płasz-
czyznowego w połączeniu z rozdzielaczem ze stali 
nierdzewnej, zamontowane w szafce natynkowej. 
Grupy pompowe Regufloor dostępne są w róż-
nych wykonanych i mają zadanie utrzymać w in-
stalacji odpowiednią temperaturę. W programie 
sprzedaży znajdziemy grypy pompowe stałotem-
peraturowe, działające w oparciu o samoczynną 
głowicę termostatyczną oraz zmiennotemperatu-
rowe, z dowolnie sterowalną, uzależnioną np. od 
temperatury zewnętrznej temperaturą zasilania 
układu. Grupy pompowe Regufloor charakteryzu-
ją się małą głębokością zabudowy – w przypadku 
Regufloor HN wynosi ona przykładowo 100 mm.  
Grupy pompowe Regufloor HN dostosowane są 
do współpracy z rozdzielaczami o rozstawie be-
lek od 200 do 233 mm (zmienny rozstaw osi).

  Do instalacji grzejnikowych

Do tych systemów przeznaczone są rozdzielacze 
Multidis SH (fot. 1) ze stali nierdzewnej, temperatu-
ra pracy do 80°C. Rozdzielacze są wstępnie zmon-
towane i sprawdzone fabrycznie. Belka zasilająca  
i zbierająca wyposażone w odpowietrzniki i zaślepki. 
Króćce obiegów grzejnikowych z gwintem G¾″ (ze-
wnętrznym) do złączek skręcanych Oventrop. Roz-
dzielacze charakteryzują się małą głębokością zabu-
dowy oraz mają dodatkowo możliwość podłączenia 
ciepłomierza.

Do ogrzewania płaszczyznowego 

Multidis Sf (fot. 2), rozdzie-
lacz 1" ze stali nierdzew-
nej, ze zintegrowanymi 
wkładkami do regula-
cji i pomiaru przepływu. 
Rozstaw belek 200 mm.  
Maksymalna tempera-
tura zasilania do 80°C. 
Rozdzielacze dostarcza-
ne są wstępnie zmon-
towane i wyposażone  
w termostatyczne wkład-
ki zaworowe M30x1,5, 
wkładki równoważąco-
-pomiarowe lub równo-
ważące, kurki napełnia-
jąco-opróżniające (oraz 
mocowania rozdzielacza).
Multidis SfI (fot. 3), roz-
dzielacz 2″ mosiężny, 
modułowy, maksymal-
na temperatura zasilania 
do 90°C. Moduły rozdzie-
lacza z zaworami kulo-
wymi w belce zasilającej 
i zaworami regulacyjny-
mi w belce powrotnej. 
Po połączeniu modu-
łów rozdzielacza możli-
wość rozbudowania do 
maks. 20 obiegów.  

Program dostaw firmy Oventrop zawiera wszystkie elementy ogrzewania  
i chłodzenia podłogowego w tym rozdzielacze, grupy pompowe, rury, płyty 
systemowe oraz inne elementy potrzebne do wykonania prawidłowo działającej 
instalacji płaszczyznowej.  Program rozdzielaczy firmy Oventrop obejmuje 
kilkanaście typów dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamawiającego, 
w tym rozdzielacze systemów płaszczyznowych oraz rozdzielacze grzejnikowe. 
Pozwalają one obsłużyć instalację zarówno w domu jednorodzinnym, jak również 
rozbudowane układy płaszczyznowe, w tym systemy przemysłowe.

Rozdzielacze Multidis 
z oferty Oventrop

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42, faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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  W instalacjach grzewczych  
i chłodzących
 
Większość rozdzielaczy Systemu KAN-therm wyko-
nana jest z wysokiej jakości mosiężnych profili 1″. 
Umożliwiają zasilenie od 2 do 12 obwodów grzew-
czych, przyłączanych do belek rozdzielaczy poprzez 
śrubunki przyłączne G 3/4″. Dla podłączania grzejni-
ków oferowane są rozdzielacze z „belkami” bez za-
worów (seria 81 i 61) lub z zaworami odcinającymi 
(seria 74). W przypadku większych przepływów do-
stępne są rozdzielacze 1 ¼″.
Nowością w ofercie KAN są rozdzielacze stalowe  
1 ¼″ do centralnego ogrzewania w dużych mieszka-
niach i stosowanych, jako rozdzielacze piętrowe, do 
obsługi kilku mieszkań. Charakteryzują się dobrymi 
parametrami hydraulicznymi, mogą być instalowa-
ne w zamkniętych układach instalacji grzewczych  
i chłodzących (wody lodowej). Rury kolektorów wy-
konane są ze stali węglowej niestopowej 1.0252 zgod-
ne z EN 10224, skutecznie zabezpieczone zewnętrz-
nie antykorozyjną powłoką poliestrową nakładaną 

proszkowo (polimeryzacja w temperaturze 180°C).
Wśród rozdzielaczy KAN-therm do centralnego 
ogrzewania wyróżnić więc można następujące kon-
strukcje:
•	bez	osprzętu	–	seria	81;
•	z	nyplami	do	śrubunków	–	seria	61;
•	z	zaworami	odcinającymi	–	seria	74;
•	stalowe	1	¼″,	bez	osprzętu	–	seria	10;
•	stalowe	1	¼″,	z	nyplami	–	seria	20.

Rozdzielacze są urządzeniami służącymi do dystrybucji i równomiernego rozdziału medium grzewczego lub 
chłodzącego do poszczególnych odbiorników. W zależności od typu instalacji, rozróżnić można rozdzielacze 
do instalacji grzejnikowych (centralne ogrzewanie, instalacje chłodnicze) oraz rozdzielacze do instalacji 
ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (ogrzewanie i chłodzenie podłogowe, ścienne, sufitowe). 
W ofercie firmy KAN znajduje się szeroka gama tych produktów. 

Rozdzielacze KAN-therm w instalacjach 
grzewczych i chłodzących

mariusz choroszucha

KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com
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Rozdzielacz mosiężny serii 61, 81, 74

Rozdzielacze stalowe serii 10 i 20Rozdzielacze mosiężne serii 51A, 55A, 71A, 75A

Do ogrzewania podłogowego

Charakterystyka rozdzielaczy do ogrzewania pod-
łogowego: materiał belki rozdzielacza 1″ – mosiądz, 
obejmy rozdzielacza – stal ocynkowana. 

Podłączenia: zasilanie belek rozdzielacza – GW1″, za-
silanie pętli grzewczych – GZ3/4″. 
Rozdzielacze do ogrzewań płaszczyznowych dzię-
ki specjalnej konstrukcji wyposażonej w zawory 
regulacyjne i odcinające, poza standardową funk-
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cją rozdziału medium grzewczego lub chłodzące-
go, realizują także funkcję regulacji hydraulicznej 
całej instalacji.
Dla ogrzewań płaszczyznowych KAN dostarcza roz-
dzielacze z zaworami regulacyjnymi (seria 51A) oraz  
z zaworami do siłowników termoelektrycznych (seria 
71A). Dostępne są też wersje ze wskaźnikami prze-
pływu (seria 55A i 75A).
Dla mniejszych instalacji podłogowych (do kilku-
dziesięciu m2) system KAN-therm proponuje wy-
godny i ekonomiczny model rozdzielacza pętli 
grzejnych (2-10 obwodów) zblokowanego z pom-
powym układem mieszającym (seria 73A z zawo-
rami regulacyjnymi i 77A – z przepływomierzami). 
Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w ukła-
dach, gdzie niskotemperaturowe ogrzewanie pod-
łogowe uzupełnia system ogrzewania grzejnikowe-
go w budynku.
Podstawowa regulacja instalacji ogrzewania płasz-
czyznowego polega na wyrównaniu oporów prze-
pływu przez poszczególne wężownice w celu osią-
gnięcia wymaganego rozpływu wody. 
Regulację taką możemy wykonać za pomocą:
- zaworów regulacyjnych na dolnej belce rozdziela-
czy serii 51A, 71A;
- zaworów regulacyjno-pomiarowych (przepływomie-
rzy) na dolnej belce rozdzielaczy serii 55A i 75A.  

Wszystkie rozdzielacze KAN-therm 
można doposażyć, w zależności od 
potrzeb, w odpowiednią armaturę 
jak zawory odcinające i spustowe, 
odpowietrzniki i korki. Każdy z tych 
elementów zaopatrzony jest w wy-
godne uszczelnienia O-ringowe.  
Naturalnym uzupełnieniem ofer-
ty jest dedykowany dla rozdzielaczy 
KAN-therm szeroki wybór trwałych  
i estetycznych szafek instalacyjnych.

  Do oferty Uponor z początkiem lipca dołączy 
nowy rozdzielacz poliamidowy Vario M. Rozdzielacz 
o modułowej budowie, wykonany z poliamidu, daje 
wiele możliwości instalacyjnych. Wiele opcji łączenia 
segmentów i brak konieczności stosowania jakich-

kolwiek narzędzi sprawiają, że instalacja odbywa się 
szybko w każdej sytuacji. Rozdzielacz jest kompaty-
bilny z wszystkimi rozwiązaniami chłodzenia i ogrze-
wania płaszczyznowego marki Uponor. 

Rozdzielacze Uponor Vario M w pigułce:
- belki rozdzielacza wykonane z tworzywa ze zinte-
growanymi zaworami, zakończone gwintem 1” GW 
z ruchomą nakrętką z płaskimi uszczelkami; 
- belka zasilająca z przepływomierzami, belka po-
wrotna z zaworami, przygotowana do montażu si-
łowników;

- wyposażone w odpowietrznik oraz końcówkę do 
napełniania/opróżniania;
- odłączenie pętli grzewczych: gwint ¾” GZ;
- rozstaw pętli rozdzielacza: 50 mm;
- rozstaw belek rozdzielacza: 225 mm;
- maksymalna ciśnienie robocze: 6 bar;
- maksymalna temperatura robocza: 60°C;
- gotowy do zainstalowania - łatwy montaż;
- wyposażony w nowy typ przepływomierzy, mniej 
podatny na zabrudzenia; 
- trwałe tworzywo sztuczne: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym.   

Uponor Vario M rozdzielacz  
z przepływomierzami 

Uponor Sp. z o.o. 
Pass 20, Budynek K, 05-870 Błonie
tel. (22) 266 82 00, Infolinia: 801 000 425
www.uponor.pl
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Wsporniki dostosowane do wszystkich szafek 
Uponor

Bagnetowe wpięcie przepływomierzy w belkę rozdzielacza (specjalna konstrukcja zapewnia bezpieczne 
połączenie  – brak wycieku, zawsze czyste szkło przepływomierza zapewniające odczyt)

http://www.instalreporter.pl
http://www.uponor.pl
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  Prandelli posiada bardzo szeroką ofertę rozdzie-
laczy – od najprostszych grzejnikowych (RG) do kom-
pletnych zestawów przyłączeniowych do kotłowni. 
Do ogrzewania podłogowego stosujemy m.in. roz-
dzielacze RP lub Colmix – z zestawem mieszającym. 
Rozdzielacze występują też w wersji z rotametrami, 
dzięki którym szybciej i precyzyjniej możemy regu-
lować pętle grzewcze.

Rozdzielacz RP-R

Rozdzielacz RP-R, czyli Rozdzielacz do „Podłogów-
ki” z Rotametrami (również do ogrzewania ścienne-
go lub sufitowego) zastosujemy, jeżeli jest zagwaran-
towana temperatura wody zasilającej poniżej 55ºC. 

Ten typ rozdzielacza daje użytkownikowi możliwość 
wyregulowania prędkości przepływu wody grzew-
czej i odcięcia każdej pętli osobno. Solidne metalo-
we rotametry i pokrętła zaworów wyróżniają te roz-
dzielacze spośród wszystkich dostępnych.

Rozdzielacze Colmix

Gdy chcemy ustawić maksymalną temperaturę na 
zasilaniu do ogrzewania płaszczyznowego, mamy 
do wyboru Colmix i Colmix-R (kolektor z elemen-
tem mieszającym). Jest to rozdzielacz typu RP lub 
RP-R zintegrowany z zestawem mieszającym Mixer 
(z pompą oraz z zaworem termostatycznym trójdro-
gowym). Zestaw ten pozwala przygotować tempe-
raturę wody po zmieszaniu pomiędzy 28-50ºC i roz-
prowadzić ją do poszczególnych pętli z odpowiednio 
wyregulowanym przepływem. Jednostka ta pozwa-
la na zasilenie do 160 m2 powierzchni grzewczej. 
Rozdzielacze typu Colmix zostały wyposażone w za-
wory odcinające (dolna powrotna belka) z wkładkami 

Rozdzielacze są elementami 
pozwalającymi połączyć bezpośrednio 
źródło ciepła z odbiornikami takimi jak 
grzejnik, fan-coil lub pętla ogrzewania 
podłogowego itp. Takie rozprowadzenie 
instalacji ogranicza lub eliminuje 
połączenia w wylewce podłogowej, 
ułatwia montaż oraz regulację, a także 
pozwala odciąć każdy odbiornik bez 
wpływu na pozostałą część instalacji. 

Rozdzielacze Prandelli
marek GraBoWski

Rozdzielacz RP-R

Rotametry magnetyczne

Bardzo ważnym elementem rozdzielacza w ukła-
dach ogrzewania podłogowego jest przepływo-
mierz, inaczej nazywany ,,rotametrem”. Służy on 
do precyzyjnego wyregulowania przepływów  
w pętlach grzewczych oraz do zrównoważenia opo-
rów w całym układzie podłogowym. Ma on funkcję 
odcięcia, całkowitego zamknięcia oraz wskazanie 
regulowanego przepływu. To wskazanie odczy-
tywane jest na „szkiełku”, elemencie z podziałką. 
Nowością i rewolucją dostępną w ofercie Pran-
delli jest zastosowanie przepływomierzy magne-
tycznych, gdzie wskaźnikiem jest magnes poru-
szający się w „szkiełku”. Szkiełko w tym wypadku 
jest oddzielone od wody i zawsze czyste.
Ogrzewanie podłogowe wyposażone w rozdziela-
cze z przepływomierzami magnetycznymi może 
być bez obaw napełniane mieszanką glikolową, 
gdzie w innego typu przepływomierzach jest to 
ograniczone stężeniem tego płynu, nie ma też 
obawy, że wziernik się zabrudzi lub zaparuje. Wzra-
sta też temperatura stosowania takiego urządze-
nia nawet powyżej 90ºC. 

Podsumowując, rotametr magnetyczny powoduje:
− zawsze czyste szkiełko i możliwość odczytu 
prędkości przepływu,
− możliwość stosowania mieszanek glikolu bez 
względu na stężenie,
− łatwość wymiany „szkiełka” w razie uszkodzenia

Rozdzielacze Colmix PG Rozdzielacze Colmix R
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termostatycznymi, na które po odkręceniu mosięż-
nych pokręteł można nakręcić siłowniki elektryczne 
M101 (gwint M-30x 1,5 / skok 4 mm) współpracujące 
z regulatorami pokojowymi M201, których zadaniem 
jest utrzymywać żądanej temperatury w danym po-
mieszczeniu. Colmix R dodatkowo wzbogacony jest 
w przepływomierze (rotametry).
W ofercie Prandelli znajduje się także Colmix PG 
(Podłogówka i Grzejniki). Element ten pozwala na  
rozprowadzenie rur zasilających do dwóch różnych 
stref grzewczych, nisko i wysokotemperaturowej  
z jednej szafki i jednego zestawu. Po lewej stronie za 

przegrodą jest część rozdzielacza ogrzewania pod-
łogowego, a po prawej część grzejnikowego.

Sprzęgło hydrauliczne

Zarówno kocioł, jak i instalacja oddziaływują wza-
jemnie na siebie. Aby to oddziaływanie nie powo-
dowało zakłóceń pracy systemu grzewczego, sto-
sujemy różne metody przeciwdziałania tej sytuacji.
Jeśli mamy instalację grzewczą z jednym obiegiem 
typu podłogowego lub grzejnikowego to w łatwy 
sposób poradzimy sobie z uzyskaniem odpowied-
niego przepływu i różnicy temperatury między zasi-
laniem i powrotem. Jednak gdy w układzie znajduje 
się więcej niż jeden obieg grzewczy, a szczególnie gdy 
jest układ mieszany, sytuacja jest inna. Układ grzej-
nikowy potrzebuje znacznie mniejszego przepływu  
o znacznie większej różnicy temperatury między za-
silaniem a powrotem niż ogrzewanie płaszczyzno-
we. W tym momencie możemy zastosować sprzęgło  
z zaworem trójdrogowym termostatycznym, które za-
pewni podmieszanie wody do zalecanej temperatu-
ry, a także oddzielenie dwóch obiegów grzewczych.
Gdy dodatkowo chcemy wzbogacić instalację o moż-
liwość sterowania z kompensacją pogodową, czyli 
dostosowywać temperaturę na zasilaniu do warun-
ków zewnętrznych, należy zastosować wersję sprzę-
gła z zaworem trójdrogowym pod siłownik. 
Wszystkie rozdzielacze dostarczane są po próbie ci-
śnieniowej 6 bar i mają aprobatę techniczną wyda-
ną przez Instytut Techniki Budowlanej niezbędną 
do montowania rozdzielaczy w budownictwie oraz 
atest PZH.  

Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40,  
80-298 Gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl
www.prandelli.pl
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Sprzęgło hydrauliczne

  Aby w pełni sprostać potrzebom najbardziej 
wymagających użytkowników, firma Roth proponu-
je dwa rodzaje rozdzielaczy obwodów grzewczych. 
W ofercie znajdują się:
- tradycyjne rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi, 
tzw. uniwersalne, 
- rozdzielacze wyposażone w przepływomierze, 
umożliwiające odczyt natężenia przepływu 

w poszczególnych obwodach grzewczych.
Zasadniczą wspólną część budowy obu modeli roz-
dzielaczy stanowią mosiężne belki zasilania i powro-
tu, o możliwej liczbie przyłączeń od 2 do 12. Materia-
łem do ich produkcji jest mosiądz wysokiej jakości. 
W jednym, w pełni zautomatyzowanym procesie 
obróbki plastycznej powstaje belka o profilu okrą-
głym, która dodatkowo poddawana jest procesowi 

Rozdzielacze Roth  
do podłogówki

justyna PytkoWska

Firma Roth, to 
doświadczony producent 
w branży grzewczej  
i sanitarnej. 
Ugruntowaną 
pozycję firmy na 
rynku potwierdzają 
przede wszystkim 
wysokiej jakości 
systemy ogrzewania 
podłogowego i bez 
wątpienia jest to produkt 
sztandarowy. Warto dodać, sięgając już do historii, że Roth, jako jeden  
z pierwszych w Polsce wprowadził na rynek rozdzielacze z przepływomierzami 
wbudowanymi na kolektorze zasilającym. Wszystkie produkty wciąż 
poddawane są szeregom zabiegów technologicznych, dzięki którym powstają 
wyroby na miarę obecnych czasów. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej i „rozbierzemy” 
jeden z nich – wspomniane wyżej rozdzielacze ogrzewania podłogowego.

Rozdzielacz z przepływomierzami i uniwersalny Roth
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liwiają montaż siłowników. Odstęp w osiach pomię-
dzy zaworami wynosi tylko 50 mm, ale nie stanowi 
to problemu na swobodny montaż siłownika na każ-
dym zaworze. Osie króćców podłączeniowych ko-
lektora zasilającego i powrotnego są bowiem prze-
sunięte względem siebie i nie zachodzą tzw. kolizje 
tranzytów zasilających i powrotnych do poszczegól-
nych belek rozdzielacza. Jako elementy uzupełnia-
jące dostarczane są również komplety do napełnia-
nia i opróżniania z odpowietrznikami manualnymi.

Regulacja przepływu
Obecne modele rozdzielaczy firmy Roth umożliwiają 
regulację przepływu (w każdym z obwodów grzew-
czych) na zaworach regulacyjnych, znajdujących się 
na belce powrotnej. Zawory kolektora zasilającego 
służą natomiast do zamykania i otwierania poszcze-
gólnych obwodów grzewczych. 
Do doboru wielkości nastaw na pętlach ogrzewa-
nia podłogowego służą specjalne diagramy umiesz-
czone w instrukcji montażu, dołączanej do każdego 
rozdzielacza.
Modele z wbudowanymi na kolektorze zasilającym 
przepływomierzami o skali przepływu w zakresie od 
0,1 do 4 l/min pozwalają dokładnie sprawdzić, czy 
nastawa dołączonym do zestawu kluczem na dolnej 
belce została wykonana poprawnie. Zatem instalator 
nie tylko z większą łatwością, ale również i precyzją, 
dokona regulacji instalacji ogrzewania podłogowe-
go. W przypadku modelu rozdzielacza uniwersalne-
go regulację przeprowadza się również na dolnej bel-
ce, ale za pomocą typowego klucza imbusowego wg 
nomogramu obrazującego opory przepływu na za-
worze, licząc liczbę wykonanych obrotów. W tym wy-
padku nie mamy jednak możliwości odczytu, a jedno-
cześnie weryfikacji poprawności wykonania regulacji. 

Każdy rozdzielacz po wyprodukowaniu, poddawa-
ny jest zakładowej kontroli produkcji i przechodzi 
gruntowną próbę szczelności. Na potwierdzenie po-
zytywnego wyniku badania, produkt oznaczony jest 
stosowną etykietą z tzw. Prüfdatą oraz informacją  
o producencie, nazwie i typie rozdzielacza. Załączona 
instrukcja techniczna pozwala instalatorom na szyb-
ki i prosty montaż oraz regulację rozdzielaczy, przy 
wykorzystaniu zamieszczonych w niej tabel, nomo-
gramów oraz wytycznych montażowych. Ponadto, 
aby ułatwić projektowanie systemów grzewczych 
Roth, oferujemy program komputerowy o rozbudo-
wanym zakresie diagnostyki danych i kontroli po-
prawności projektu w połączeniu z wysokim stop-
niem automatyzacji obliczeń.
Istotnym z praktycznego punktu widzenia dopełnie-
niem rozdzielaczy jest nowoczesny układ sterowania 
termostatami Roth w jakości ekonomicznej lub ra-
diowej Touchline, umożliwiający indywidualną kon-
trolę temperatury w każdym z pomieszczeń. To za-
pewnia większy komfort oraz gwarantuje efektywną 
eksploatację całego systemu.  

wypalania piecowego. Dzięki temu następuje lepsze 
utwardzanie materiału oraz usunięcie tzw. naprę-
żeń resztkowych. Jaki jest celu zabiegu? „W trakcie 
obróbki metali i stopów, przemian fazowych zacho-
dzących w materiałach i eksploatacji wyrobów, wy-
twarza się pewien stan naprężeń wewnętrznych. 
Przyczyną tego faktu są zmiany energetyczne. Pozo-
stałe w ciele naprężenia po ustaniu działania sił ze-
wnętrznych powodują odkształcenie tego ciała. Ze 
wzrostem odkształcenia plastycznego rośnie ener-
gia wewnętrzna ciała, coraz większemu zniekształ-
ceniu podlega jego sieć krystaliczna i zmieniają się 
własności: metal się umacnia, zmniejsza się odpor-
ność na korozję, maleje gęstość, wzrasta anizotro-
pia własności związana z teksturą itd.”*
W odniesieniu do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, 
naprężenia resztkowe, które przyczyniają się do tworze-
nia rys naprężeniowych na materiale, może pozostawić 
np. „woda krytyczna”. Roth wyeliminował ten problem!  

Wyposażenie rozdzielaczy
Właściwe wyposażenie rozdzielacza do instalacji 
ogrzewania podłogowego zawiera jeszcze kilka nie-
odzownych elementów. 
Produkt finalny, jak każdy inny rozdzielacz na ryn-
ku, jest przygotowywany do adaptacji pozostałych 
komponentów. Wykonywane są specjalne nawier-
cenia belek celem montażu wkładek zaworowych, 
wkładek termostatycznych oraz nypli z możliwością 
przyłączenia rur pętli ogrzewania podłogowego za 
pomocą śrubunka ¾".
Pomiędzy kolektory rozdzielacza umieszczane są 
uchwyty z ocynkowanej blachy stalowej z izolacją 
akustyczną z elastomera EPDM. Uchwyty te służą do 
mocowania rozdzielacza w szafce, która w zależno-
ści od przyjętego rozwiązania może być montowana 
natynkowo lub podtynkowo. W celu połączenia roz-
dzielacza z przewodami pionu instalacji grzewczej, 
każda jego belka po obu stronach wyposażona jest 
w wyjścia boczne z gwintem zewnętrznym 1". Króćce 
znajdujące się na zaworach odcinających belki umoż-

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Mosiężne belki rozdzielacza Roth

Sposób regulacji wielkości przepływu
1. Przepływomierze lub zawory z otwartego/na zamknięte 
otworzyć max przy użyciu załączonego kluczyka 
przeciwnie do kierunku wskazówek zegara.
2. Zdjąć kopułkę regulacyjną na 1. obwodzie grzewczym  
i zamknąć zawór przy użyciu załączonego kluczyka zgodnie 
z kierunkiem wskazówek zegara = najmniejsza wartość.
3. Nastawić wielkość przepływu poprzez otwarcie trzpienia 
regulacyjnego na zaworze  przy użyciu załączonego 
kluczyka przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. 
Regulacja na pozostałych obwodach jest analogiczna.
4. Zamontować siłowniki zgodnie z odrębną instrukcją.

Rozdzielacz z przepływomierzami i radiowym systemem 
regulacji Roth

* Naprężenia własne – pojęcia i klasyfikacja. 
Politechnika Poznańska. Dominik Senczyk, 
Sebastian Moryksiewicz
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  Podobnie jak zawór Belimo z przepływem nie-
zależnym od ciśnienia, także Belimo Energy ValveTM 
nie wymaga obliczania współczynnika kvs, co znacz-
nie ułatwia projektowanie. Ponadto zawór realizuje 
ciągłą i automatyczną kompensację, która w innych 
przypadkach jest bardzo pracochłonna. Ze względu 
na idealnie dopasowane uszczelnienie, kula zaworu 
zapewnia całkowitą szczelność nawet przy dużych 
różnicach ciśnienia. W odróżnieniu od konwencjonal-
nych, metalowych gniazd, uszczelnienia nie ulegają 
ścieraniu. Tym samym, można na wiele lat wyelimi-
nować straty spowodowane przeciekami.

Automatyczne dostosowywanie przepływu 
do nastawy mocy
Zintegrowane funkcje pomiaru oraz regulacji przepły-
wu sprawiają, że zawór Belimo Energy ValveTM pozwala 
między innymi na bezpośrednie regulowanie mocy. 
W instalacjach z konwencjonalnym zaworem z prze-
pływem zależnym od ciśnienia, moc oddawana przez 
wymiennik ciepła zależy od kilku parametrów, ta-

Połączenie innowacyjnej konstrukcji zaworu Belimo 
Energy Valve™ oraz nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych zapewnia niespotykane dotąd 
możliwości: łatwe monitorowanie oraz optymalizowanie 
pracy obiegów grzewczych i chłodniczych. 

Zawór Belimo  
Energy Valve™

Wiesz dokąd płynie energia

Zawór Belimo Energy ValveTM

jest łatwym do zainstalowania urzą-
dzeniem, które składa się z 2-dro-
gowego kulowego zaworu re-
gulacyjnego, przepływomierza 
objętościowego, czujników tempe-
ratury oraz siłownika z wbudowa-
nym regulatorem. Dzięki temu pełni 
pięć funkcji: mierzy, reguluje, kom-
pensuje i odcina przepływ czynnika 
oraz monitoruje zużycie energii. 
Urządzenie może regulować prze-
pływ, moc lub zaprojektowane ΔT. 
To wytyczające trendy rozwiąza-
nie, wyróżnione wieloma między-
narodowymi nagrodami, pozwala 
na dostęp do przejrzystych danych, 
dzięki którym można analizować 
oraz optymalizować pracę instala-
cji grzewczej lub chłodniczej.

kich jak ciśnienie różnicowe na zaworze, tempera-
tura wody, czy charakterystyka wymiennika (rys. 2).  
W zaworze z przepływem niezależnym od ciśnie-
nia, zmiany ciśnienia różnicowego mają niewielki 
wpływ na natężenie przepływu. Moc oddawana przez 
wymiennik ciepła zależy więc tylko od temperatu-
ry wody oraz charakterystyki wymiennika (rys. 3).
Zawór Belimo Energy ValveTM sprawia, że moc odda-
waną przez wymiennik ciepła można po raz pierw-
szy ustawiać bezpośrednio na elemencie wykonaw-
czym, za pomocą sygnału nastawczego. Inteligentna 
funkcja sterowania zaworem stale mierzy moc fak-
tycznie oddawaną przez wymiennik ciepła i porów-
nuje ją z wartością nastawy. Gdy wartości te są różne, 
np. z powodu zmiany temperatury wody, przepływ 
objętościowy jest automatycznie dostosowywany, 
tak aby zapewnić żądaną moc wymiennika. Tempe-
ratura wody oraz charakterystyka wymiennika nie 

1   Wytyczający trendy zawór Belimo Energy ValveTM jest oferowany od DN 15 
do DN 150

Podobnie jak zawór Belimo z przepływem niezależnym od ciśnienia, także Belimo Energy ValveTM nie 

wymaga obliczania współczynnika kvs, co przekłada się na znacznie ułatwienie projektowania. 

Ponadto, zawór realizuje ciągłą i automatyczną kompensację, która w innych przypadkach jest bardzo 
pracochłonna. Ze względu na idealnie dopasowane uszczelnienie, kula zaworu zapewnia całkowitą 
szczelność nawet przy dużych różnicach ciśnień. W odróżnieniu od konwencjonalnych, metalowych 
gniazd, uszczelnienia nie ulegają ścieraniu. Tym samym, można na wiele lat wyeliminować straty 
spowodowane przeciekami. 

Automatyczne dostosowywanie przepływu do nastawy mocy 

Zintegrowane funkcje pomiaru oraz regulacji przepływu sprawiają, że zawór Belimo Energy ValveTM 

jest wyjątkowym urządzeniem, które między innymi pozwala na bezpośrednie regulowanie mocy. W 
instalacjach z konwencjonalnym zaworem z przepływem zależnym od ciśnienia, moc oddawana przez 
wymiennik ciepła zależy od kilku parametrów, takich jak ciśnienie różnicowe na zaworze, temperatura 
wody, czy charakterystyka wymiennika (patrz Rys. 1). W przypadku zaworu z przepływem 
niezależnym od ciśnienia, zmiany ciśnienia różnicowego nie mają silnego wpływu na natężenie 
przepływu. Moc oddawana przez wymiennik ciepła zależy więc tylko od temperatury wody oraz 
charakterystyki wymiennika (Rys. 2). 
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Rys. 1: Parametry wpływające na moc oddawaną przez wymiennik ciepła w instalacji z zaworami z przepływem 

zależnym od ciśnienia 
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2   Parametry wpływające na moc oddawaną przez wymiennik ciepła w instalacji z zaworami 
z przepływem zależnym od ciśnienia
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wymaga obliczania współczynnika kvs, co przekłada się na znacznie ułatwienie projektowania. 
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instalacjach z konwencjonalnym zaworem z przepływem zależnym od ciśnienia, moc oddawana przez 
wymiennik ciepła zależy od kilku parametrów, takich jak ciśnienie różnicowe na zaworze, temperatura 
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niezależnym od ciśnienia, zmiany ciśnienia różnicowego nie mają silnego wpływu na natężenie 
przepływu. Moc oddawana przez wymiennik ciepła zależy więc tylko od temperatury wody oraz 
charakterystyki wymiennika (Rys. 2). 
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Rys. 1: Parametry wpływające na moc oddawaną przez wymiennik ciepła w instalacji z zaworami z przepływem 
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3   Dzięki zaworom z przepływem niezależnym od ciśnienia maleje liczba parametrów 
wpływających na moc oddawaną przez wymiennik ciepła
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Jeżeli po rozruchu instalacji zmienią się warunki pa-
nujące w systemie, to taką sytuację można łatwo 
wykryć dzięki danym przesyłanym przez zawór. Na 
przykład, na podstawie zmian wyznaczonej charak-
terystyki można łatwo stwierdzić, że w wymienniku 
osadziły się zanieczyszczenia i podjąć odpowied-
nie działania. 

Maksymalna sprawność dzięki funkcji 
Delta-T manager
Jeżeli chłodnice/nagrzewnice wodne pracują przy 
zbyt dużym natężeniu przepływu, to rośnie ilość 
energii zużywanej przez pompy i generatory chło-
du/ciepła, jednak od pewnej wartości przepły-
wu nie przekłada się to na wzrost mocy dostępnej  

w wymienniku ciepła. Ponadto, gdy wymiennik cie-
pła pracuje z małą sprawnością, występuje mała róż-
nica temperatury wody wpływającej i wypływającej. 
Sytuację taką można łatwo wykryć dzięki zaworowi 
Belimo Energy ValveTM.
Funkcja Delta-T pozwala na automatyczne regulo-
wanie natężenia przepływu tak, aby na wymienni-
ku ciepła występowała żądana minimalna różnica 
temperatury. Gdy funkcja Delta-T jest włączona, 
zawór automatycznie reguluje przepływ, by nie 
zmalał on poniżej określonej wartości granicz-
nej. Dzięki temu nie będzie występował nadmier-
ny przepływ czynnika przez wymiennik ciepła, 
powodujący zmniejszenie sprawności energe-
tycznej instalacji chłodniczej lub grzewczej.  

mają już wpływu na moc oddawaną przez wymien-
nik, dzięki czemu jest zapewniona stabilna praca in-
stalacji – niezależnie od temperatury wody oraz ci-
śnienia różnicowego (rys. 4).

Przejrzystość informacji dzięki monitorowaniu
zużycia energii
Zawór Belimo Energy ValveTM jest stosowany do cią-
głego regulowania przepływu wody zimnej lub go-
rącej w zamkniętych obiegach instalacji chłodni-
czych i grzewczych. Oprócz czujnika przepływu 
objętościowego, zawór jest wyposażony w dwa do-
datkowe czujniki do pomiaru temperatury czynnika  
w rurociągu zasilającym oraz powrotnym. Dzięki 
temu jest możliwe ciągłe monitorowanie wielu pa-
rametrów roboczych instalacji, 
np. różnicy temperatury, natę-
żenia przepływu, mocy odda-
wanej przez wymiennik ciepła, 
czy zużycia energii, które są za-
pisywane w pamięci siłownika. 
Bieżące wartości można od-
czytywać w dowolnej chwili, 
zarówno na miejscu przy uży-
ciu laptopa (podłączonego do 
gniazda RJ45) lub za pośred-
nictwem systemu sterowania  
(Belimo MP-Bus®, BACnet IP, 
BACnet MS/TP). W pamięci siłow-
nika są przechowywane wszyst-
kie wartości z ostatniego miesią-
ca (a uśrednione z 13 miesięcy). 
Ponadto, dane można wczytać 
do komputera w celu zarchiwi-
zowania, dzięki czemu jest moż-
liwe analizowanie pracy instalacji  
w szerokim przedziale czasowym. 
Tym samym, można łatwo wy-
krywać zachodzące zmiany oraz 
zapewnić wydajną pracę instala-
cji przez cały okres użytkowania. 

5   Dane rejestrowane przez zawór Belimo Energy Valve™ 
można w dowolnej chwili odczytać za pomocą laptopa lub 
za pośrednictwem systemu sterowania

Zawór Belimo Energy ValveTM sprawia, że moc oddawaną przez wymiennik ciepła można po raz 
pierwszy ustawiać bezpośrednio na elemencie wykonawczym, przy użyciu sygnału nastawczego. 
Inteligentna funkcja sterowania zaworem stale mierzy moc faktycznie oddawaną przez wymiennik 

ciepła i porównuje ją z wartością nastawy. Gdy wartości te są różne, np. z powodu zmiany 
temperatury wody, przepływ objętościowy jest automatycznie dostosowywany, tak aby zapewnić 
żądaną moc wymiennika. Temperatura wody oraz charakterystyka wymiennika nie mają już wpływu 
na moc oddawaną przez wymiennik, dzięki czemu jest zapewniona stabilna praca instalacji – 

niezależnie od temperatury wody oraz ciśnienia różnicowego (patrz Rys. 3). 
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Rys. 3: Dzięki bezpośredniej regulacji, zapewnianej przez zawór Belimo Energy Valve™, moc oddawana przez 

wymiennik nie zmienia się. 
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użyciu laptopa (podłączonego do gniazda RJ45) lub za pośrednictwem systemu sterowania (Belimo 
MP-Bus®, BACnet IP, BACnet MS/TP). W pamięci siłownika są przechowywane wszystkie wartości z 
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użytkowania.  

Jeżeli po rozruchu instalacji zmienią się warunki panujące w systemie, to taką sytuację można łatwo 
wykryć dzięki danym przesyłanym przez zawór. Na przykład, na podstawie zmian wyznaczonej 
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odpowiednie działania.  

 

Zawór Belimo Energy Valve™ 
z regulacją mocy 

Sygnał nastawczy 

Oddawana moc 

Współczynnik 
przenoszenia ciśnienia 
(a) 

4   Dzięki bezpośredniej regulacji, zapewnianej przez zawór 
Belimo Energy Valve™, moc oddawana przez wymiennik 
się nie zmienia

Zawór Belimo 
Energy Valve™ 
z regulacją mocy
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Dane rejestrowane przez zawór Belimo Energy Valve™ można w dowolnej chwili odczytać przy użyciu laptopa  
lub za pośrednictwem systemu sterowania. 

 

Maksymalna sprawność dzięki funkcji Delta-T manager 

Jeżeli chłodnice / nagrzewnice wodne pracują przy zbyt dużym natężeniu przepływu, to rośnie ilość 
energii zużywanej przez pompy i generatory chłodu/ciepła, jednak od pewnej wartości przepływu nie 
przekłada się to na wzrost mocy dostępnej w wymienniku ciepła. Ponadto, gdy wymiennik ciepła 
pracuje z małą sprawnością, występuje mała różnica temperatur wody wpływającej i wypływającej. 
Sytuację taką można łatwo wykryć dzięki zaworowi Belimo Energy ValveTM. 

Funkcja Delta-T pozwala na automatyczne regulowanie natężenia przepływu, tak aby na wymienniku 
ciepła występowała żądana minimalna różnica temperatur. Gdy funkcja Delta-T jest włączona, zawór 
automatycznie reguluje przepływ, tak aby nie zmalał on poniżej określonej wartości granicznej. Dzięki 
temu, nie będzie występował nadmierny przepływ czynnika przez wymiennik ciepła, powodujący 
zmniejszenie sprawności energetycznej instalacji chłodniczej lub grzewczej. 
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6   funkcja Delta-T manager, w którą jest wyposażony 
zawór Belimo Energy Valve™ gwarantuje, że różnica 
temperatury na wymienniku ciepła nie zmaleje poniżej 
ustawionej wartości progowej

BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa tel. 22 886 53 05 fax 22 886 53 08  info@belimo.pl  www.belimo.pl       

Zawory regulacyjne  do dynamicznego równoważenia instalacji hydraulicznych

BELIMO Siłowniki S.A. posiada w swojej ofercie produkty  firmy THERMOKON 5 lat gwarancji

BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa tel. 22 886 53 05 fax 22 886 53 08  info@belimo.pl www.belimo.pl                                                                           
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Brötje od ponad 90 lat łączy indywidualnie dobrane systemy 
grzewcze z rosnącym zapotrzebowaniem na wygodę. 
Poniższy materiał prezentuje najciekawsze spośród licznych 
inwestycji zrealizowanych przy wykorzystaniu produktów 
firmy Brötje. Pierwsza część artykułu prezentuje obiekty 
z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego.

Poznaj miejsca, 
w których pracują 
kotły Brötje

Hotel Ambasador w Łodzi. Kaskada wiszących kotłów kondensacyjnych 5 x EcoTherm Plus WGB70

Castorama w Toruniu. Kaskada niskotemperaturowych kotłów stalowych 2 x LogoBloc L300C (260-300 kW)

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kaskada gazowych 
kotłów kondensacyjnych EuroCondens SGB215E + EuroCondens SGB170E  
wraz z podgrzewaczami c.w.u.

Osiedle Królów Polskich w Warszawie. Kaskada 2 kotłów kondensacyjnych wiszących EcoTherm Plus typ WGB110E

http://www.instalreporter.pl
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  EcoTherm Plus WGB
Gazowe wiszące kotły kondensacyjne EcoTherm Plus 
znajdują szerokie zastosowanie do ogrzewania wszel-
kiego rodzaju obiektów. Dzięki wymiennikowi o du-
żej powierzchni i inteligentnemu systemowi sterowa-
nia kotły Brötje uzyskują bardzo wysoką sprawność 
użytkową: do 109% w trybie c.o. Seria EcoTherm Plus 
WGB wyposażona jest w technologię Multilevel. Zało-
żeniem tej technologii jest produkcja urządzeń wg tej 
samej zasady, z podobnych elementów, z tą samą au-
tomatyką pogodową ISR-Plus, co maksymalnie uła-
twia dobór, montaż i użytkowanie kotłów.
Kotłownie kaskadowe pracujące w oparciu o kotły Eco- 
-Therm Plus charakteryzują się płynną regulacją mocy 
i jej głębokim zakresem modulacji. Dodatkową zale-
tą jest możliwość wyłączenia jednego z kotłów, np. na 
okresowy przegląd, bez potrzeby zatrzymywania całej 

kotłowni. Automatyka pogodowa ISR-Plus, w kotłach 
EcoTherm Plus WGB E 50-110 kW ma zintegrowany re-
gulator kaskadowy. Obsługuje on do 16 kotłów, umoż-
liwiając uzyskanie do 1760 kW mocy.

LogoBloc L
Kotły niskotemperaturowe LogoBloc L – do pracy  
z płynnie obniżaną temperaturą wody grzewczej do 
wartości minimalnej 38°C (olej) lub 48°C (gaz) i funk-
cją całkowitego wyłączenia przy braku zapotrze-
bowania na ciepło. Do szczególnych zalet kotłów  
LogoBloc zalicza się opracowana przez firmę BRÖTJE 
zasada przepływu wody w kotle, dla której przyję-
to nazwę Thermomix. To chronione prawem paten-
towym rozwiązanie polega na tym, że zimna woda 
powracająca do kotła jest lekko podgrzewana przed 
doprowadzeniem do tego miejsca w kotle, w któ-

Dworzec PKP Bochnia (woj. małopolskie). Kaskada wiszących kotłów kondensacyjnych 2 x EcoTherm Plus 
WGB110E (24,3-113,5 kW)

Lotnisko Lublinek w Łodzi. Kaskada niskotemperaturowych kotłów stalowych 2 x LogoBloc L120C (100-120 kW)

Salon BMW w Lubinie (woj. dolnośląskie). Kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB70E

Hotel „Monet” w Łysomicach (woj. kujawsko-pomorskie). Kaskada kotłów kondensacyjnych 3 x EcoTherm Plus 
WGB90E

Stadion Miedzi Legnica (woj. dolnośląskie). Kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB90C zasobnik c.w.u. EAS 500 l
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rym temperatura spalin jest najwyższa, czyli do jego 
przedniej górnej części. Ta tzw. sucha eksploatacja  
w niskiej temperaturze zapobiega tworzeniu się skro-
plin w komorze spalania i dzięki temu wydatnie wy-
dłuża trwałość eksploatacyjną kotła.

EuroCondens SGB
Gazowe kotły kondensacyjne serii EuroCondens SGB 
125 do 300 są stosowane jako źródła ciepła do ogrze-
wania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody. Aby 
można było w pełni wykorzystać wysoką sprawność 
kotłów kondensacyjnych, należy je eksploatować przy 
niskiej temperaturze wody grzewczej. Idealne warunki 
stwarzają systemy niskotemperaturowe z układem tem-
peratury obliczeniowej 40/30°C. W takich warunkach 
kocioł SGB osiąga sprawność znormalizowaną 109,7%. 
W związku z tym, że palnik pracuje w trybie modulacyj-
nym, a regulacja pracy kotła odbywa się w zależności 
od warunków pogodowych (temperatury zewnętrznej), 
kocioł kondensacyjny SGB uzyskuje wyraźnie wyższą 
sprawność w porównaniu do kotłów niskotempera-
turowych, niezależnie od rodzaju instalacji grzewczej 
czy też układu temperatury. W bezpośrednim porów-
naniu do tradycyjnych kotłów gazowych, oszczędności 
paliwa od 10 do 15% są jak najbardziej realne, przyno-
sząc odpowiednie obniżenie kosztów ogrzewania.  

Szkoła podstawowa nr 365 w Warszawie. Kaskada 
kotłów kondensacyjnych EuroCondens typ SGB400E 
i SGB300E z systemem solarnym CosmoSUN Basic, 
wspomaganie pompą ciepła

Małopolskie Labolatorium Budownictwa 
Energooszczędnego w Krakowie. Wiszący 
kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB50E

SPA Unikatonia w Lubinie (woj. dolnośląskie). 
Kaskada gazowych kotłów kondensacyjnych 
EuroCondens SGB125E + EuroCondens 
SGB170E (28-170 kW) + kaskada zasobników 
c.w.u. 2 x EAS 500l

  Montaż bez dodatkowych 
kształtek przejściowych

Dzięki zastosowaniu gwintów złączkowych z fabrycz-
nym pierścieniem o przekroju kołowym, połączenie 
z rurą odbywa się za pomocą typowych płaskich ele-
mentów uszczelniających, podobnych do tych sto-
sowanych w kurkach kulistych z tworzywa, z gwin-
tem typu „G”. Dlatego zbędne są specjalne kształtki 
przejściowe. Liczba miejsc uszczelniania ulega reduk-
cji i możliwy jest montaż bez użycia narzędzi (docią-
ganie złączek odbywa się ręcznie).

Wystarczy nastawienie przepływu  
i kontrola przez wziernik

W porównaniu z dotychczasowymi zaworami rów-
noważącymi TacoSetter, model TacoSetter Hyline, 
jako pierwszy ma wbudowane zawory ze skośnym 
siedziskiem. Przesuwana górna część umożliwia ła-
twe i dokładne nastawianie wartości przepływu. 
Podstawowym zakresem zastosowań jest statycz-
ne równoważenie hydrauliczne obiegów solarnych. 

W tym przypadku dodatkowy atut tego rozwiązania 
to dowolna pozycja zabudowy oraz odporność ma-
teriału na glikol (dla mieszanin o zawartości glikolu 
do 50%). Zawory TacoSetter Hyline są obecnie do-
stępne w rozmiarach DN 25 i DN 32, z pięcioma za-
kresami przepływu od 10 aż do 80 l/min. 

Statystyczne równoważenie  
pionów dla sond gruntowych, 
obiegów chłodniczych, instalacji 
nawadniania i wody pitnej

Odbywająca się zgodnie z precyzyjnymi szwajcarski-
mi standardami produkcja armatury zapewnia wyso-
ką wytrzymałość korpusów. Inne obszary zastosowań 
TacoSetter Hyline to kompensacja pionów w obiegach 
grzewczych i chłodniczych oraz instalacjach deszczo-
wych i nawadniających. Ponadto elementy armatury 
są dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pit-
nej. Tym samym zawór ten oferuje szeroki zakres zasto-
sowań dla systemów hydraulicznych, w których chodzi 
o uzyskanie równomiernego rozdziału na odbiorniki, po-
przez ograniczenie przepływów objętościowych.  

Zawór równoważący firmy Taconova z bezpośrednią 
kontrolą przepływu objętościowego to nowy standard 
w dziedzinie zaworów z tworzyw sztucznych

Zawór równoważący 
TacoSetter Hyline

Odcinanie, regulacja i łatwa kontrola przepływu: główną zaletą zaworów równoważą-
cych z serii TacoSetter, opracowanych w celu ograniczania przepływu objętościowego, 
jest połączenie tych trzech funkcji w jednym elemencie armatury. Ponad 30 lat po wpro-
wadzeniu na rynek pierwszych modeli z wziernikiem i skalą w l/min, firma Taconova pre-
zentuje nową wersję tego klasycznego rozwiązania, wykonaną z tworzywa sztucznego.  
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  Takie rozwiązanie stosujemy zwykle wtedy, gdy  
w instalacji z rur stalowych musimy wstawić przyłą-
cze, np. do czujnika temperatury, termometru, zaworu 
spustowego lub podłączenia przewodu. Dotychczas 
w takiej sytuacji konieczne było spawanie, które jest 
czasochłonne i uciążliwe. Na początku trzeba całko-
wicie opróżnić instalację, odpowiednio przygotować 
brzegi elementów spawanych, a przy samym spawa-
niu uważać, aby nie spowodować pożaru. Stosując 
przyłącze zaprasowywane Megapress oszczędzamy 

nawet do 80% czasu w po-
równaniu z połączeniami 
spawanymi. Ponadto przy-
łącze może założyć każdy 
monter urządzeń sanitar-
nych, grzewczych czy kli-
matyzacyjnych, podczas 
gdy spawanie wymaga wy-
kwalifikowanego specjali-
sty, którego praca kosztu-
je dziś coraz więcej.

Do zainstalowania przy-
łącza zaprasowywanego  
Megapress wystarczą za-
ledwie dwie minuty. Musi-
my jedynie założyć uchwyt 
do prowadzenia wrzeciona wiertarskiego, wywiercić 
otwór, ustawić przyłącze zaprasowywane z idealną 
dokładnością za pomocą nowego elementu pomoc-
niczego i zaprasowywać. Działa to również w insta-
lacjach wypełnionych wodą i w miejscach o ograni-

czonej przestrzeni, na przykład na rozdzielaczach 
ogrzewania o niewielkich wymiarach.
Nowe przyłącze zaprasowywane dostępne jest  
z gwintem wewnętrznym ¾″. Dodatkowo Viega ofe-
ruje złączkę redukcyjną do średnicy ½″. Dzięki kom-

paktowej konstrukcji przyłącza Megapress można in-
stalować w niewielkiej odległości obok siebie, albo 
jedno nad drugim. Pozwala to na wykonanie indy-
widualnego trójnika z odejściami o średnicach ¾″  
i/lub ½″.  

Przyłącze 
zaprasowywane 
Megapress do 
instalacji ze stali 
grubościennej Żeby zainstalować przyłącze zaprasowywane,  

należy najpierw zamontować specjalnie opracowany 
przyrząd wiertarski

Dzięki specjalnemu elementowi pomocniczemu 
precyzyjnie ustawiamy przyłącze, wciskamy  
i zaprasowywujemy za pomocą zaciskarki Viega

Następnie podłączamy odkurzacz, wsuwamy wiertło  
z koronką i nawiercamy otwórPrzyłącze Megapress jest wykonane  

ze stali niestopowej pokrytej gal-
waniczną powłoką cynkowo-niklo-
wą i dostępne jest do zastosowania 
na siedmiu średnicach rur: od 1 1/2″ 
do 6″. Po prawidłowym zaprasowa-
niu złączki powstaje trwałe i szczel-
ne połączenie z rurą.

Nowe rozwiązanie w systemie Megapress pozwala łatwo 
i szybko wstawić przyłącze, np. do czujnika temperatury, 
termometru zaworu spustowego lub podłączenia przewodu
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  Trójwarstwowa rura – biała wewnątrz, czarna 
na zewnątrz - jest odporna na wpływy otoczenia,  
w tym uderzenia w ujemnej temperaturze (do -20°C). 
Jednocześnie jest szczególnie odporna na agresyw-
ne ścieki, a jej gładka wewnętrzna powierzchnia za-
pewnia optymalną hydraulikę podczas odprowadza-
nia ścieków. Czarny kolor powierzchni rur i kształtek 
poprawia ochronę przed promieniowaniem UV.  
Ma to szczególne znaczenie podczas przechowywa-
nia elementów na zewnątrz oraz podczas prac bu-
dowlanych. Co więcej, matowe, czarne wykończenie 
jest mniej podatne na zanieczyszczenia oraz nadaje 
systemowi elegancki wygląd. Z kolei biały kolor we-
wnątrz rury, umożliwia jej dokładną inspekcję.
Nowy SiTech+, oprócz niepodważalnych walorów 
akustycznych, ma szereg udogodnień ułatwiających  

i przyspieszających montaż. Już na pierwszy rzut 
oka widoczne są specjalne wytłoczenia na kielichach  
w postaci żeber, które zapewniają lepsze trzymanie, 
ułatwiając w ten sposób montaż w trudnych warun-
kach. Dodatkowym udogodnieniem dla instalatora 
jest pierścień na bosym końcu kształtki, który umoż-
liwia kontrolę poprawnego wsunięcia kształtki w kie-
lich. Bardzo przydatne są również znaczniki kąta na 
obwodzie kielicha. Mają one za zadanie ułatwić pre-
cyzyjną regulację pozycji kształtki montowanej pod 
kątem względem osi głównej instalacji. Duża różno-
rodność kształtek umożliwia z kolei łatwiejsze dopa-
sowanie elementów systemu do układu instalacji.
SiTech+ to właściwy wybór zarówno dla dużych 
obiektów budowlanych, domów jednorodzinnych, 
jak i podczas prac renowacyjnych. SiTech+ zaprojek-

towany został z myślą o miejscach, w których ważny 
jest komfort akustyczny, takich jak mieszkania, hote-
le, biura, szpitale, placówki opiekuńcze, itp.
Więcej informacji o systemie można znaleźć w ka-
talogu „Systemy kanalizacji wewnętrznej Wavin” na 
stronie internetowej www.wavin.pl.  

Nowa generacja systemu Wavin SiTech+  
w kolorze czarnym to przełom w dziedzinie 
odprowadzania ścieków wewnątrz 
budynków. Dzięki zwiększeniu ciężaru 
elementów systemu o 20% Wavin SiTech+ 
jeszcze efektywniej redukuje hałas 
wywołany przepływem ścieków, zachowując 
jednocześnie trwałość i wydajność. Wavin 
SiTech+ całkowicie zmienia zasady gry  
i wyznacza wyższy standard na rynku. 

Nowy SiTech+
  Kanalizacja niskoszumowa 

Pod kątem izolacyjności akustycznej, z gene-
rowanymi 15 dB dźwięku materiałowego przy 
przepływie 4 l/s, Wavin SiTech+ spełnia najbar-
dziej rygorystyczne wymogi w zakresie ochro-
ny budynków przed hałasem i jest to wynik  
o 1 dB lepszy od wyniku uzyskanego dla po-
przedniej generacji systemu. Te niepodważalne 
walory akustyczne sprawiają, że pracujący sys-
tem pozostaje nieuchwytny dla zmysłów. 

Znaczniki kąta na obwodzie kielicha, ułatwiające 
precyzyjną regulację pozycji kształtki montowanej 
pod kątem względem osi głównej instalacji

Wyraźne wskaźniki znajdujące się na elementach 
pozwalają sprawdzić, czy króciec został całkowicie 
umieszczony w kielichu

Wytłoczenia na kielichach w postaci żeber 
zapewniają lepsze trzymanie, ułatwiając w ten 
sposób montaż w trudnych warunkach
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faktycznych potrzeb, co może zniwelować niepożą-
dane szumy wywołane zbyt szybkim jej przepływem.
Kocioł dwufunkcyjny Thelia Condens 25 A o mocy 
18,1/25 kW (c.o./c.w.u.) poza ogrzewaniem potra-
fi także przepływowo podgrzewać wodę użytko-
wą we wbudowanym wymienniku płytowym. Elek-
tronika kotła precyzyjnie odczytuje przepływ wody 
sanitarnej oraz różnicę temperatury i z tych danych 
oblicza wymaganą moc kotła. Wersja jednofunkcyj-
na Thelia Condens AS 18A/AS 25A/AS 30A (moc c.o. 
odpowiednio 18,1/25/28,2 kW) ma możliwość pod-
łączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u. sterowa-
nego za pomocą termostatu bądź sugerowanego  
i bardziej ekonomicznego rozwiązania, czyli czujni-
ka NTC. Istnieje możliwość wykorzystania wejścia 
sterującego termostatu do sparowania kotła z au-
tomatyką instalacji solarnej lub powietrznej pompy 
ciepła do c.w.u. W tym przypadku automatyka OZE 
zarządza priorytetem pracy urządzeń w zależności 
od czynników zewnętrznych np. temperatury powie-
trza bądź nasłonecznienia.

Automatyka
Obsługa kotła jest prosta i odbywa się za pomocą  
4 przycisków. Stan pracy oraz wykonywane czynności 
regulacyjne prezentowane są na negatywowym wy-
świetlaczu o bardzo dobrej czytelności nawet przy bra-
ku oświetlenia. Kocioł może pracować bezpośrednio  
z układami ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyzno-
wego, ponieważ możliwości nastaw temperatury za-
wierają się w przedziale 10-80°C. Aby lepiej zarządzać 

pracą kotła, rekomenduje się podłączenia regulatora 
modulacyjnego z serii Exacontrol, który pozwala obniżyć 
koszty ogrzewania poprzez optymalizację jego pracy. 
Wbudowana automatyka pogodowa wymaga do-
datkowo jedynie czujnika zewnętrznego przewo-
dowego lub radiowego (w tym wypadku trzeba za-
stosować bezprzewodowy regulator modulacyjny 
Exacontrol E7 Radio C).

Instalacja
Kocioł można zabudowywać z obu stron, ponie-
waż prace serwisowe wykonuje się po zdjęciu wy-

  Finezja – Thelia Condens

Wiszący kocioł kondensacyjny Thelia Condens wyróżnia-
ją niewielkie rozmiary, klasyczne wzornictwo i wyjątko-
wo cicha praca. Te cechy pozwalają na umiejscowienie 
urządzenia w każdym miejscu, kocioł wkomponowu-
je się zarówno w tradycyjny, jak i nowoczesny wystrój 
wnętrz, a jego praca jest praktycznie nieodczuwalna.

Konstrukcja
Wymiennik ciepła został odlany metodą piaskową ze 
stopu aluminium z krzemem. Konstrukcja lamel i szpi-

lek po stronie spalinowej zapewnia samooczyszczanie 
się wymiennika poprzez spływający kondensat. Ka-
nały wodne w przekroju są prostokątne, dzięki czemu 
ciepło przekazywane jest równomiernie przez płaskie 
powierzchnie eliminujące powstawanie punktowych 
przegrzewów, a ich duże przepływy minimalizują stra-
tę ciśnienia oraz powodują równomierne rozłożenie 
się temperatury. Pozwala to na stabilną i bezszme-
rową pracę o szybkiej odpowiedzi na żądanie.
Nowoczesna pompa synchroniczna sterowana sy-
gnałem PWM dodatkowo ogranicza zużycie energii 
elektrycznej oraz dostosowuje przepływ wody do 

W ofercie Saunier Duval znajdują się kotły 
kondensacyjne z pozoru różniące się wszystkim, 
łączy je jednak 
ponad 100-letnie 
doświadczenie marki, 
które wypracowało 
specyficzną kulturę 
konstrukcji urządzeń 
solidnych i jednocześnie 
nowoczesnych.

Thelia Condens vs Niedzwiedź Condens 
– finezja vs siła

Łukasz BerIng

Wymiennik Thelia Condens

VS
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ści 80 l, przez który przepływa woda instalacyjna 
przeciwprądowo do spalin. Wszelkie przestrzenie 
między wymiennikiem a obudową kotła wypeł-
niono materiałem izolującym dla zniwelowania 
strat cieplnych. Palnik ze stali szlachetnej znajdu-
je się na górze wymiennika w komorze spalania,  
z której spaliny zostają odprowadzone przewodem 
biegnącym spiralnie w dół. Gwarantuje to ciągły  
i swobodny przepływ kondensatu powodujący sa-
mooczyszczanie się wymiennika.Kocioł należy wy-
posażyć w pompę w zależności od typu i wielkości 

instalacji. Przewód X22 dostępny jako opcja dodat-
kowa pozwala na sterowanie pompą c.o. typu PWM.
Kotły Niedźwiedź Condens są dostępne w wersjach 
mocy 18/25/35/48 kW i poza centralnym ogrzewa-
niem potrafią także podgrzewać zewnętrzny zasob-
nik (wymagany czujnik).

Automatyka
Panel sterowania pochodzi z tej samej rodziny, co 
ten w kotle Thelia Condens, został jednak wyposażo-
ny w dodatkowe funkcje tj. osobne przyciski do c.o. 

łącznie jego przedniego panelu. Konstrukcja szyb-
kozłączy dodatkowo ograniczy czas potrzeby do 
przeprowadzenia przeglądów i konserwacji. Kocioł 
ma samouszczelniający się syfon kondensatu, któ-
rego nie trzeba zalewać wodą przed uruchomie-
niem i który zabezpiecza użytkownika w wypadku 
jego odparowania. Kondensat powstający w komi-
nie omija komorę spalania, co w znacznym stopniu 
ogranicza korozję, zaś woda pojawiająca się w prze-
wodzie poboru powietrza (np. w wyniku złego mon-
tażu komina, dużych opadów deszczu przy silnych 
wiatrach) poprzez system rynien zostaje skierowana 
tak, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki lub wentyla-
tora. Istnieje możliwość uruchomienia trybów: testo-
wych (przydatnych podczas napełniania i pierwsze-
go uruchamiania), serwisowych (przeszło 50 kodów 
diagnostycznych oraz nastawczych pozwalających 
na dostosowanie urządzenia do instalacji i potrzeb 
użytkownika), statusowych (informujących o czyn-
ności, którą kocioł wykonuje w danej chwili) oraz hi-
storii błędów, które pojawiły się wcześniej na urzą-
dzeniu (do dziesięciu kodów).

Opcje dodatkowe
Kotły Saunier Duval charakteryzują się wy-
soką jakością wykonania i przystępną ceną. 
Standardowo kocioł ma dwuletnią gwaran-
cję, którą można wydłużyć do 5 lat. Istnie-
je możliwość wyposażenia kotła w regula-
tor Examaster, za pomocą którego można 
sterować 2 strefami grzewczymi o róż-
nej temperaturze (ogrzewanie grzejniko-
we + płaszczyznowe), bądź 2-3 strefami 
o tej samej temperaturze. Z kolei moduł 
wielofunkcyjny dostępny dodatkowo po-
zwala na podłączenie pompy cyrkulacyj-

nej c.w.u. (wymagany Exacontrol E7C/E7RC lub Exa-
master), dodatkowej pompy c.o., pompy zasobnika, 
komunikatu błędu lub pompy systemu antylegionel-
la (wymagany Examaster). 

Siła – Niedźwiedź Consdens

Stojący kocioł kondensacyjny Niedźwiedź Condens 
wyróżnia solidna i odporna na zanieczyszczenia kon-
strukcja, która zapewnia bardzo dużą elastyczność 
w adaptacji urządzenia do nowych, jak i starych in-
stalacji często o dużym zładzie wody. Pozwala na to 
wymiennik o bardzo dużej pojemności oraz palnik  
o szerokiej modulacji mocy. Kocioł bezproblemowo 
można podmienić za wszystkie stojące kotły gazo-
we, olejowe, jak i na paliwo stałe.    

Konstrukcja 
Wymiennik ciepła kotła wykonany został ze sta-
li szlachetnej. Składa się z 1 lub 2 (w zależności od 
mocy) spiralnie ułożonych wężownic znajdujących 
się w pionowo ustawionym cylindrze o pojemno-

Regulacja modulacyjna (Exacontrol E7 C / E7 Radio C)

Kotły kondensacyjne Thelia Condens i Niedź-
wiedź Condens można wyposażyć w regulatory 
modulacyjne, których możliwości to:
- funkcja modulacyjna pozwalająca na optyma-
lizację pracy kotła dla zwiększenia sprawności,
- funkcja ogrzewania: program z 7 różnymi prze-
działami czasowymi i temperaturami, tryb ręcz-
ny oraz wakacje,
- funkcja c.w.u. : zmiana temperatury i programo-
wanie grzania zasobnika z 7 różnymi przedziała-
mi czasowymi,
- asystent instalacji,
- automatyczna krzywa grzewcza: układ oblicza 
przez cały rok i koryguje jej wartość, biorąc pod 
uwagę własności budynku (związane ze strata-
mi ciepła, pogodą i zwyczajami użytkowników),
- wyprzedzenie nagrzewania: celem tej funkcji 
jest uzyskanie właściwej temperatury pokojo-
wej dokładnie w zadanym czasie przy pierw-
szej porannej zmianie programu ogrzewania 
(przejściu z obniżenia nocnego do tempera-
tury dziennej); układ automatycznie oblicza 
potrzebny czas wyprzedzenia (maks. 4 h) na 
podstawie zapisanych danych, aktualnej tem-
peratury w pomieszczeniu i czasu pozostałego 

do zmiany programu,
- wezwanie serwisu: funkcja jest komunikatem 
przygotowanym przez serwis dla użytkownika; 
firma serwisowa określa datę kolejnego przeglą-
du w menu instalatora; 30 dni przed datą prze-
glądu użytkownik będzie widział na regulatorze 
pokojowym informację o potrzebie kontaktu  
w sprawie corocznej konserwacji,
- program pompy cyrkulacyjnej c.w.u. ma 7 okre-
sów wł./wył. (wymagany moduł wielofunkcyjny)
- wpływ temperatury wewnętrznej: kocioł pra-
cuje wg krzywej grzewczej, ignorując wskazanie 
temperatury w pomieszczeniu.

Schemat podłączenia kotła Thelia Condens do powietrznej 
pompy ciepła c.w.u.

http://www.instalreporter.pl
https://www.saunierduval.pl/dla-uzytkownikow/
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i c.w.u. oraz wskaźnik obciążenia chwilowego pal-
nika. Wbudowana automatyka także jest zbliżona 
do wyżej wspomnianego kotła, różni się wyłącznie 
możliwością podłączenia zewnętrznej pompy PWM.
Aby korzystać z funkcji pracy pogodowej (za pomo-
cą czujnika zewnętrznego), należy zastosować re-
gulator modulacyjny Exacontrol E7 C / E7 Radio C.

Instalacja
Kocioł wyposażono w uchwyty transportowe zabez-
pieczone kompozytem, co pozwala na pewne trzy-
manie urządzenia przez 2 osoby. Podczas instala-

cji należy zachować jedynie 30 cm od tylnej ściany 
oraz 50 cm z prawej dla umożliwienia rewizji syfo-
nu. Dla poprawnego wypoziomowania, stopy mają 
możliwość regulacji.
Do prawidłowej instalacji kotła wymagane są do-
datkowe elementy (przy wymianie, można wykorzy-
stać istniejące) tj. pompa, zawór bezpieczeństwa, 
naczynie przeponowe oraz zawory dopuszczające 
i spustowe. Kocioł zaprojektowano tak, aby mógł 
współdziałać z istniejącymi instalacjami starszego 
typu często o dużej pojemności bez konieczności 
ich przerabiania. 
Uruchamianie kotła czy wykonywanie przeglądów 
serwisowych jest wygodne, ponieważ najważniejsze 
elementy znajdują się na ergonomicznej wysokości.  

Opcje dodatkowe
Tak jak w kotle Thelia Condens istnieje możliwość 
wydłużenia gwarancji do 5 lat oraz podłączenia re-
gulatorów i sterowników rozszerzających funkcjo-
nalność kotła (Exacontrol, Examaster, moduł wielo-
funkcyjny).  

Kotły Thelia Condens i Niedźwiedź 
Condens mają zbliżoną automatykę, 
jednak różnią się diametralnie pod 
względem konstrukcyjnym. Oba kotły 
idealnie pasują do nowych domów, 
ponieważ mogą współpracować z no-
woczesnymi systemami ogrzewania. 
Jednak w przypadku mieszkań, bądź 
w domach bez wydzielonej kotłowni 
zastosowanie znajdzie kompaktowy 
kocioł Thelia Condens. Niedźwiedź 
Condens idealnie spisuje się za to  
w połączeniu ze starymi instalacjami 
o dużym zładzie wody, które współ-
pracowały wcześniej z kotłami na pa-
liwo stałe, gaz bądź olej opałowy. 

Wymiennik kotła Niedźwiedź Condens

  Do sprzedaży właśnie trafiły nowe, elektroniczne 
pompy obiegowa do c.o. Keller PRO EKO. Dostępne 
są one w dwóch wersjach: Keller PRO EKO 25-40 180  
oraz Keller PRO EKO 25-60 180. Specjalna konstruk-
cja ich silnika zapewnia cichą pracę oraz dopływ 
odpowiedniej ilości wody grzejnej (a więc tym sa-
mym energii cieplnej) do instalacji c.o. zarówno  
w dzień jak, i w nocy, w zależności od parametrów 
panujących w instalacji.

Zastosowanie pomp Keller PRO EKO
Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwala dosto-
sować zakres pracy urządzenia do indywidualnych wy-

mogów użytkownika 
przy minimalnej kon-
sumpcji energii. Umoż-
liwia to wykorzystanie 
pomp Keller PRO EKO:
•	do	systemów	ogrzewania	
podłogowego (w trybie pracy CP1 lub CP2),
•	w	jednorurowych	instalacjach	grzew-
czych (w trybie pracy PP2),
•	w	dwururowych	instalacjach	grzewczych	 
(w trybie pracy PP1 lub PP2).

Dodatkowe zalety i tryby pracy pomp Keller PRO EKO
Dodatkową zaletą pomp Keller PRO EKO jest sys-
tem automatycznego odpowietrzania, dzięki które-
mu przed uruchomieniem odpowietrzanie urządze-
nia nie jest wymagane.
Więcej informacji na: 
www.grupa-sbs.pl/keller-pompy/.  

Pompy obiegowe 
Keller PRO EKO 

Już w sprzedaży!

DANE TECHNICZNE POMP KELLER PRO EKO
Keller  

PRO EKO  
25-40 180

Keller  
PRO EKO 
25-60 180

maksymalny przepływ 2,5 m3/h 3,3 m3/h
maksymalna 
wysokość 
podnoszenia

4 m 6 m

napięcie zasilania/
częstotliwość 220-240 V/ 50/60 Hz

moc 22 W 45 W
maksymalne ciśnienie 10 bar
klasa ochrony IP 42
temperatura cieczy min. +2oC, maks. +110oC
rozstaw/wymiar 
przyłączy 180 mm/ 1 1/2″

klasa bezpieczeństwa klasa I
współczynnik 
efektywności 
energetycznej

EEI ≤ 0,2

CENY POMP KELLER PRO EKO
Nazwa Cena katalogowa netto
Pompa elektroniczna 
obiegowa do c.o. 
KELLER PRO Eko 25-40 180

376,67 zł

Pompa elektroniczna 
obiegowa do c.o. 
KELLER PRO Eko 25-60 180

386,67 zł

Tryby pracy pomp 
Keller PRO EKO

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/06/vhuwi.jpg
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…Wilo-HiDrainlift 3
Agregaty sanitarne Wilo-HiDrainlift 3 to gotowe do 
podłączenia, automatyczne urządzenia z wbudo-
wanym zaworem zwrotnym. Występują w 3 mode-
lach różniących się przede wszystkim parametrami 
pracy, a więc wydajnością odprowadzenia ścieków 
i wysokością ich podnoszenia. 
Urządzenie w zależności od modelu może obsługi-
wać 2-3 przybory sanitarne (ma właśnie tyle króć-
ców dopływu). Przeznaczone jest do przetłaczania 
wody zanieczyszczonej, a więc wody wolnej od fe-

kaliów z pryszniców, umywalek, pralek czy zmywa-
rek. Odpowietrzanie odbywa się poprzez zintegrowa-
ny filtr z węglem aktywnym, bezwonnie, do miejsca 
ustawienia. Niebagatelny jest też niski poziom hała-
su wytwarzany przez urządzenia, pracują one cicho, 
zapewniając wysoki komfort użytkowania.

  Nie tylko do piwnic i garaży…

Generalnie grawitacyjne odprowadzanie ścieków 
jest powszechnie stosowanym systemem, wtedy 
jednak urządzenia sanitarne muszą być zamonto-
wane powyżej miejsca odprowadzenia ścieków (in-
stalacji kanalizacyjnej lub szamba), samo zaś prowa-
dzenie kanalizacji wymaga odpowiednich spadków. 
Praktycznie nie jest to możliwe w piwnicach i gara-
żach domów jedno- i wielorodzinnych i wtedy naj-
prościej zamontować bezpośrednio na podłodze 

urządzenie do przetłaczania ścieków. Inny jeszcze 
przykład to pomieszczenia, które są adaptowane 
na łazienki czy WC, a ich znaczne oddalenie od pio-
nów kanalizacyjnych nie zapewnia zachowania mi-
nimalnych spadków.

2 typoszeregi – różne przeznaczenie

Oferta pomporozdrabniaczy Wilo podzielona jest 
na dwa typoszeregi względem aplikacji, w których 
mogą być one stosowane.

W sytuacji, kiedy nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie 
wody zanieczyszczonej czy ścieków sanitarnych bezpośrednio 
do kanalizacji zbiorczej idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie 
pomporozdrabniaczy Wilo. Wybierać możemy wśród dwóch rozwiązań: 
pierwsze to Wilo-HiDrainlift – agregaty sanitarne dedykowane do 
odprowadzania brudnej wody z umywalek czy bidetów, drugie to Wilo-
HiSewlift – pomporozdrabniacze z urządzeniem tnącym, zapewniające 
usuwanie ścieków sanitarnych, czyli ścieków zawierających fekalia. 
Teraz oba rozwiązania objęte są specjalną akcją promocyjną 
„Montaż z PAKIETEM KORZYŚCI” i warto z niej skorzystać.

Pomporozdrabniacze 
z DARMOWĄ 2-letnią 
opieką serwisu Wilo 
w domu Klienta

Bartosz tyWonek

Wilo-HiDrainlift

2-lata
GWARANCJI

2-lata
OPIEKI SERWISU WILO
W DOMU KLIENTA  

GRATIS

Kliknij i zobacz jak zrobić łazienkę w piwnicy  
niezależnie od kanalizacji

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=pcwSn6EcG5M
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trzy dodatkowe przyłącza (np. prysznic, umywalka, bidet);
•	Wilo-HiSewlift	3-I35	–	do	montażu	na	ścianie	(sze-
rokość <149 mm) we współpracy ze stelażem pod-
tynkowym, z przyłączem dopływowym DN100 plus 
trzy dodatkowe przyłącza.
Hermetyczna obudowa pomporozdrabniacza zapew-
nia jego cichą pracę. Przed wydostawaniem się zapachu 
chroni syfon na rurociągu tłocznym, a także dodatkowo 
umieszczony wewnątrz pomporozdrabniacza filtr węglowy. 

O transporcie i zasadach prowadzenia

Instalacja odprowadzająca ścieki powinna się cha-
rakteryzować w miarę prostą konstrukcją, dzięki cze-

mu będzie działała efektywniej. Oznacza to minimali-
zowanie załamań przewodu tłocznego, co zmniejsza 
opory przepływu. Zamiast kolanka zgiętego pod ką-
tem 90° lepiej zastosować na odpływie dwa po 45°. 
Pomporozdrabniacz wspomaga sprawne transpor-
towanie ścieków na wymaganą wysokość, a także 
odległość. Przy odcinkach tłoczenia powyżej 10 m 
należy jednak stopniowo zwiększać średnicę rur po-
ziomych i zastosować zawory napowietrzające.  

Bardzo kompaktowa konstrukcja np. najmniejszego mo-
delu HiDrainlift 3-24 umożliwia jego montaż w pomiesz-
czeniu z ujęciem wody lub pod wanną, wersje pozosta-
łe mogą z kolei współpracować np. ze zmywarkami.
Wilo-HiDrainlift do odprowadzania wody brudnej 
występuje w 3 wariantach:
•	Wilo-HiDrainlift	3-24	–	ergonomiczna	budowa	po-
zwalająca na montaż pod szafką z dwoma przyłą-
czami DN40 oraz przyłączem tłocznym DN32;
•	Wilo-HiDrainlift	3-35	–	szczelna	budowa	i	duża	odpor-
ność na gorącą wodę do 60ºC (max. 5 min) z trzema 
przyłączami DN40 oraz przyłączem tłocznym DN32;
•	Wilo-HiDrainlift	3-37	–	szczelna	budowa	i	duża	odpor-
ność na gorącą wodę do 75ºC (max. 5 min) z trzema 
przyłączami DN40 oraz przyłączem tłocznym DN32.

…Wilo-HiSewlift 3
Te kompaktowe pomporozdrabniacze wyposażone 
są w urządzenie do rozdrabniania większych frak-
cji. Dzięki temu zarówno instalacja, jak i urządzenia 
są skutecznie chronione przed zapchaniem. Zgod-
nie z przepisami i obowiązującymi normami (PN-EN 
12050-1) przy zastosowaniu urządzeń bez rozdrab-
niacza należy stosować rurę o minimalnej średnicy 
DN80 do odprowadzania ścieków sanitarnych zawie-
rających fekalia. Zastosowanie pomporozdrabniacza 
wyposażonego w młynek, pozwala na zmniejszenie 
średnicy rurociągu do DN32! Urządzenie dedykowa-
ne jest do podłączenia WC, a także – w niektórych 
modelach – dwóch lub trzech dodatkowych elemen-
tów odwadniających. W zależności od modelu moż-
liwy jest montaż agregatu bezpośrednio za toaletą 
lub podtynkowo, co pozwala na łatwe wkompono-
wanie pomporozdrabniacza w aranżację łazienki.
Wilo-HiSewlift do odprowadzania ścieków dostępny 
jest w 3 wariantach montażowych:
•	Wilo-HiSewlift	3-15	–	do	montażu	bezpośrednio	za	
miską ustępową, wykorzystując przyłącze tłoczne 
DN100 plus jedno dodatkowe przyłącze (np. prysz-
nic lub umywalka);
•	Wilo-HiSewlift	3-35	–	do	montażu	bezpośrednio	za	miską	
ustępową, wykorzystując przyłącze tłoczne DN100 plus 

PROMOCJA – montaż pomporozdrabniaczy  
z PAKIETEM KORZYŚCI

KORZYŚCI DLA INSTALATORA: Promocja jest 
skierowana do instalatorów montujących pom-
porozdrabniacze Wilo w domach jedno- i wielo-
rodzinnych (nie dotyczy obiektów komercyjnych). 
Za zakup i montaż jednego pomporozdrabnia-
cza Wilo przysługuje 1 karta paliwowa ORLEN o 
wartości 50 zł brutto. Każdy Instalator może do-
konać zakupu dowolnej liczby pomporozdrab-
niaczy Wilo w okresie trwania promocji. Promo-
cja trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. lub 
do wyczerpania zapasów kart ORLEN. 

KORZYŚCI DLA KLIENTA: 
Oprócz 2-letniej gwarancji 
Wilo zapewnia też 2-letnią 
bezpłatną opieką serwiso-
wą, w ramach której raz w roku 
wyspecjalizowany serwisant Wilo 
dokona przeglądu i konserwa-
cji urządzenia, a także w ra-
zie konieczności naprawi je 
bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów przez użytkownika. 
Nie zachodzi zatem potrzeba 
samodzielnego wymontowywa-
nia i czyszczenia urządzenia i dowozu 
czy wysyłania go do serwisu oraz oczekiwania na 
naprawę. Co więcej, jeśli naprawa na miejscu nie 
będzie możliwa agregat sanitarny Wilo zostanie 
wymieniony na nowy. Wystarczy wypełnić for-
mularz dostępny na stronie internetowej firmy 
Wilo, by w ciągu 48 godzin do drzwi zapukał wy-
kwalifikowany przedstawiciel serwisu.

Drogi Użytkowniku! 
Wykonanie w dowolnym miejscu nowych pomieszczeń bez brudnych i kosztownych prac remontowych  
oraz wygodniejsze życie i większa wartość domu poprzez dodanie pomieszczeń takich jak WC, łazienka, 
pralnia czy aneks kuchenny jest teraz relatywnie proste! 

W sytuacji, kiedy nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie wody zanieczyszczonej czy ścieków sanitarnych 
bezpośrednio do kanalizacji zbiorczej, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie pomporozdrabniaczy Wilo.  
Te urządzenia znajdują swoje zastosowania w piwnicach i garażach domów jedno- i wielorodzinnych. 

Wilo przedstawia najnowszą generację pomporozdrabniaczy podzieloną na dwa typoszeregi względem aplikacji, 
w których mogą być stosowane. Seria Wilo-HiDrainlift przeznaczona jest do odprowadzania wody brudnej 
z pryszniców, umywalek czy bidetów. Typoszereg Wilo-HiSewlift dedykowany jest do instalacji odprowadzania 
ścieków sanitarnych, gdyż jest wyposażony w „młynek” do mielenia większych frakcji. 

Poprawny dobór modelu urządzenia do rodzaju przetłaczanego medium oraz ilości wymaganych przyłączy 
zapewni bezawaryjne funkcjonowanie i optymalny stosunek jakości do ceny. 

3-24 3-35 3-37 3-15 3-35 3-I35

Wilo-HiDrainlift Wilo-HiSewlift

3-24

Wilo-HiDrainlift

3-35 3-37 3-15

Wilo-HiSewliftWilo-HiSewlift

3-I35

Mamy nadzieję, że Państwa urządzenie zostało dobrane w sposób optymalny. 
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2-lata
GWARANCJI

2-lata
OPIEKI SERWISU WILO
W DOMU KLIENTA  
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Wilo-HiSewlift

2-lata
GWARANCJI

2-lata
OPIEKI SERWISU WILO
W DOMU KLIENTA  

GRATIS

50 zł!

http://www.instalreporter.pl
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i ich kombinacji. Na dwóch farmach zastosowano  
6 różnych typów paneli, różnego rodzaju konstruk-
cje, w tym: automatyczne trackery, magazyn energii 
i elektroniczny system zarządzania farmą, dokonywa-
nia porównań i analiz. Partnerem naukowym inwe-
stora jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

Kompleks farm pod Włodawą to nowy standard  
i wyznacznik jakości dla firm i samorządów – inwe-
storzy pokazali jak w ramach standardowego budże-
tu zbudować instalację bardziej innowacyjną i efek-
tywniejszą, a przy tym niosącą szereg korzyści dla 
świata nauki, edukacji, samorządów i przyszłych in-
westorów dzięki wartości jaką daje możliwość doko-
nywania szeregu porównań i analiz. To wzór wydat-
kowania środków publicznych.

Są już pierwsze przykłady pozaekonomicznego  
zastosowania farm. Inwestor planuje budowę ścież-
ki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, organizację szko-
lenia dla instalatorów i serwisantów, a także prowa-
dzenie badań naukowych w obszarach takich, jak np.: 
porównanie uzysków energii przy rożnych technolo-

  Uruchomiona właśnie inwestycja to nie tylko 
przedsięwzięcie o charakterze ekonomicznym – to 
także największe w skali kraju i najnowocześniejsze la-
boratorium technologii pozyskiwania energii ze świa-
tła słonecznego – w skali przemysłowej, pozwalające  
w tej skali ocenić efektywność różnych technologii 

Drugiego czerwca w Korolówce k. Włodawy dokonano uroczystego otwarcia wyjątkowej inwestycji – najnowocześniejszej 
w Polsce, wyposażonej w najbardziej innowacyjne technologie, opartej o unikatowy projekt – mowa tu oczywiście o 2 MW 
kompleksie supernowoczesnych farm fotowoltaicznych uruchamianych przez konsorcjum podmiotów tworzących  
GRUPĘ SIS. Wartość inwestycji to blisko 10 mln złotych (z czego 6 mln pochodzi z dotacji z RPO WL). 

Otwarcie najnowocześniejszych 
w Polsce farm PV pod Włodawą

http://www.instalreporter.pl
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giach modułów oraz sposobach ich montażu, bada-
nie zjawiska starzenia się modułów, badanie wpływu 
zabrudzenia (zapylenia) na spadek produkcji energii 
elektrycznej (opracowanie schematu czyszczenia pa-
neli), czy minimalizacja zapylenia poprzez dobór od-
powiedniej roślinności. 

Inwestor – Grupa SIS – to również koordynator Klastra 
Zrównoważonej Energii i OZE oraz Stowarzyszenia Prosu-
mentów OZE. Zdobyte doświadczenie praktyczne czyni 
Grupę SIS jednym z najbardziej doświadczonych podmio-
tów w zakresie kompleksowej obsługi w procesie inwe-
stycyjnym i dotacyjnym; firm, samorządów, spółdziel-

ni mieszkaniowych i inwestorów indywidualnych – od 
pomysłu, poprzez dobór technologii i zaprojektowanie,  
a także wszelkie uzgodnienia techniczne i prawne, aż po 
skuteczne pozyskanie wsparcia finansowego, przepro-
wadzenie inwestycji wraz z jej bezpiecznym rozliczeniem.
www.sis-dotacje.pl  

2 farmy i ich innowacyjność

Farma 1 o mocy zainstalowanej 0,999 MW, 
dotacja 2 920 635 PLN
inwestycja 4 867 725 PLN
Panele: monokrystaliczne Sun Power 345 W – 72 szt.,  
monokrystaliczne SolarWorld 260 W – 1 080 szt., 
monokrystaliczne SolarWorld 280 W – 2 478 szt.
Inwertery: ABB : 8,0 TL OUTD, 33,0 TL OUTD, 27,6 
TL OUTD

Farma 2 o mocy zainstalowanej 0,999 MW,
dotacja 3 020 580 PLN
inwestycja 5 034 300 PLN
Panele: monokrystaliczne Sun forte Benq 330 W 
– 78 szt., polikrystaliczne Q-celles 265 W – 3 544 
szt., cienkowarstwowe Avencis CIS 135 W – 255 szt.
Inwertery: ABB : 8,5 TL OUTD, 33,0 TL OUTD, 27,6 
TL OUTD, 20,0 TL OUTD + dodatkowy do pracy  
z magazynem energii
Zastosowano różne konstrukcje:
- trackery podążające za ruchem słońca,
- trackery o zmiennym położeniu w jednej płasz-
czyźnie wschód-zachód,
- konstrukcje o zmiennym położeniu zima – lato,
- konstrukcje o stałym położeniu.
Zainstalowano akumulator o mocy 6 kW, syste-
my zarządzania i monitoringu efektywności farm 
on-line, system kamer, z których obraz dostępny 
jest z poziomu aplikacji na PC lub smartfon i wie-
le innych technologii.
Sposób rozliczania – sprzedać poprzez nieza-
leżnego operatora, który zaoferuje najwyższą 
stałą cenę.

Innowacyjność farm w obszarach:

1. zastosowane technologie
Na farmie zastosowano najbardziej zaawansowane 
technologicznie na świecie podzespoły – mowa tu o 
panelach monokrystalicznych Sun forte Benq 330. 
Panele te przy tej samej powierzchni czynnej uzy-
skują większą efektywność energetyczną – 330 W  
przy 265 W osiąganych przez technologie stosowa-
ne dotychczas (np. panele polikrystaliczne). Spraw-
ność jest wyższa o 24% czyli o blisko ¼ .
2. unikalne zestawienie zastosowanych 
podzespołów i elementów
Innowacja przejawia się m.in. zastosowaniem ręcz-
nych (lato, zima) i automatycznych (wschód – za-
chód, 30-60°) trackerów umożliwiających dosto-
sowanie położenia paneli do zmian położenia 
słońca, dobór odpowiedniej jakości szkła w pane-
lach fotowoltaicznych o odpowiedniej odporności 
na warunki atmosferyczne i czyszczenie przy jed-
noczesnym zachowaniu wysokiej przepuszczal-
ności światła (w tym powłoki antyrefleksyjne), 
zastosowanie specjalnego układu obioru energii  
z falowników jako gwiazdowego, by wyeliminować 
straty na przesyle, zaprojektowanie systemu mo-
nitoringu i zarządzania działania farmą pozwala-
jącego na zachowanie maksymalnej sprawności 
nawet w przypadku awarii któregoś z elementów 
(awaria jednego podzespołu nie wyłącza całego 
szeregu paneli – system przełączników pozwala 
na zastosowanie swoistego „by-passa”, aby ca-
łość nadal sprawnie funkcjonowała).

3. dedykowany magazyn energii
Unikalnym w polskich warunkach jest zastosowa-
nie magazynu energii w postaci akumulatora. Ma-
gazyn energii będzie służył do zasilania potrzeb 
własnych farmy w czasie braku produkcji energii  
z promieniowania słonecznego. W pozostałym cza-
sie magazyn jest ładowany ww. energią.
4. aspekt badawczo-testujący
Na farmie przewidziano różne typy konstrukcji, pa-
neli fotowoltaicznych, systemów sterowania i kon-
werterów, aby podnieść możliwości porównawcze 
dla poszczególnych rozwiązań dostępnych na ryn-
ku (pod kątem ich sprawności, wydajności, odpor-
ności na takie czynniki, jak: mróz, śnieg, deszcz, 
kurz i inne). Takie urozmaicenie umożliwi realiza-
cję oprócz podstawowego przeznaczenia farmy tj. 
produkcji i sprzedaży energii elektrycznej również 
prace doświadczalne i rozwojowe w dziedzinie fo-
towoltaiki. Zastosowanie zróżnicowanych warian-
tów technologicznych i dedykowanych systemów 
do monitoringu, dokonywania pomiarów i analiz 
pozwoli na przetestowanie i porównanie w pol-
skich warunkach określonych kombinacji techno-
logicznych. Pozwoli to inwestorowi na zdobycie 
praktycznych doświadczeń z zastosowania róż-
nych technologii.

Należy mieć tu na uwadze fakt, że ze względu na 
znikomą liczbę funkcjonujących w naszym kraju in-
stalacji fotowoltaicznych (o tej skali wielkości) za-
stosowane na farmie kombinacje technologii mają 
w dużym stopniu charakter pionierski i unikalny.

Nabór dla działania 
2.5. POIiŚ 2014-2020

Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej ogłosił II nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020 Po-
prawa jakości środowiska miejskiego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dotyczącej 
POIiŚ 2014-2020.

Praca

AERECO WENTYLACJA: doradca techniczny 
AIRCON: doradca techniczno-handlowy 
TKT ENGINEERING: kosztorysant instalacji sanitarnych 
GRUPA KAN: techniczny przedstawiciel regionalny 
WERIT POLSKA: specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta 
SINEVIA: kosztorysant branży sanitarnej 
SINEVIA: majster robót sanitarnych 
HEMLECCY: asystent projektanta instalacji sanitarnych 
SYSTRA: projektant instalacji sanitarnych 
KLIMOSZ: manager ds. rozwoju w branży grzewczej 
KLIMOSZ: inżynier w dziale technicznym w branży grzewczej 
ROBERT BOSCH: kierownik serwisu 
GRUPA KAN: instalator – nadzór sanitarny 
GRUPA KAN: analityk techniczny 
P.P.H.U. MAGIK PIOTR DOMAGAŁA: handlowiec instalacji 
sanitarnych 
SANIT POLSKA: kierownik robót sanitarnych 
MINOL ZENNER: inżynier ds. sprzedaży 
RESPOL EXPORT-IMPORT: specjalista ds. handlowych 
ONNINEN: handlowiec – branża sanitarna  
i instalacyjno-grzewcza 
VAILLANT SAUNIER DUVAL: przedstawiciel regionalny 
BIMS PLUS: specjalista ds. handlowych 
THERM-INSTAL: serwisant urządzeń grzewczych  
i klimatyzacyjnych 

http://www.instalreporter.pl
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego/
http://instalreporter.pl/praca/aircon-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/tkt-engineering-kosztorysant-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/grupa-kan-techniczny-przedstawiciel-regionalny/
http://instalreporter.pl/praca/werit-polska-specjalista-ds-sprzedazy-i-obslugi-klienta/
http://instalreporter.pl/praca/sinevia-kosztorysant-branzy-sanitarnej/
http://instalreporter.pl/praca/sinevia-majster-robot-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/hemleccy-asystent-projektanta-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/systra-projektant-instalacji-sanitarnych-2/
http://instalreporter.pl/praca/klimosz-manager-ds-rozwoju-w-branzy-grzewczej/
http://instalreporter.pl/praca/klimosz-inzynier-w-dziale-technicznym-w-branzy-grzewczej/
http://instalreporter.pl/praca/robert-bosch-kierownik-serwisu/
http://instalreporter.pl/praca/grupa-kan-instalator-nadzor-sanitarny/
http://instalreporter.pl/praca/grupa-kan-analityk-techniczny/
http://instalreporter.pl/praca/p-p-h-u-magik-piotr-domagala-handlowiec-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/p-p-h-u-magik-piotr-domagala-handlowiec-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/sanit-polska-kierownik-robot-sanitarnych-2/
http://instalreporter.pl/praca/minol-zenner-inzynier-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/respol-export-import-specjalista-ds-handlowych-3/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-handlowiec-branza-sanitarna-i-instalacyjno-grzewcza/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-handlowiec-branza-sanitarna-i-instalacyjno-grzewcza/
http://instalreporter.pl/praca/vaillant-saunier-duval-przedstawiciel-regionalny/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-specjalista-ds-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/therm-instal-serwisant-urzadzen-grzewczych-i-klimatyzacyjnych/
http://instalreporter.pl/praca/therm-instal-serwisant-urzadzen-grzewczych-i-klimatyzacyjnych/


a k t u a l n o ś c i
51s t r.0 6 / 2 0 1 6

W tym roku przypada 
okrągły jubileusz firmy 
Immergas w Polsce –  
20 lat działalności na rynku 
urządzeń grzewczych. Przez 
ten czas marka Immergas 
stała się naprawdę świetnie 
rozpoznawalna w branży,  
a dzięki konsekwentnej 
pracy całego zespołu Immergas jest dziś liczącą się marką 
handlową o niebagatelnym udziale w rynku. Przez lata też 
Immergas mocno zaakcentował swoją obecność na polu 
kreowania wysokich standardów instalacyjnych i wytyczania 
innowacyjnych kierunków w obszarze techniki grzewczej.

Gala Immergas  
– show w wielkim stylu

Jubileusz 20-lecia w Polsce

Alfredo Amadei o Immergas w Polsce

W 1996 roku idea wejścia na jeden z rynków wschod-
nioeuropejskich było nie lada wyzwaniem dla Im-
mergas – skomentował Alfredo Amadei – był to 
początek procesu handlowego i produkcyjnego in-
ternacjonalizacji, która doprowadziła do obecno-
ści firmy Immergas w 43 krajach. Narodziny Immer-
gas Polska zostały zapoczątkowane przez trzech 
25-latków, Alfredo Amadeiego, Witolda Ludwicza-
ka i Marka Kabzę, którzy przejeżdżali wtedy tysią-

ce kilometrów, by wprowadzać włoskie kotły w ca-
łej Polsce.
Oddział rozpoczął działalność w niewielkim biurze 
w centrum Łodzi. Dziś polska siedziba to nie tylko 
biuro, działy szkoleń czy obsługi pre- i posprzeda-
żowej, także magazyn, całość o łącznej powierzch-
ni 5000 m2. firma zatrudnia około 50 osób.
Immergas Polska zyskała stabilną pozycję wśród 
trzech najsilniejszych rynków zagranicznych kon-

W Gali poświęconej 20-lecia Immergas Polska wzięli udział: Alfredo Amadei, wiceprezes Immergas  
i prezes Immergas Polska, Massimo Maini – dyrektor inwestycji zagranicznych, Ettore Bergamaschi – dyrektor 
marketingu operacyjnego i dyrektor komunikacji,  Maciej Czop – dyrektor zarządzający Immergas Polska

http://www.instalreporter.pl
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  Tak doniosła rocznica wymagała świetnej opra-
wy. Gala Immergas przerosła jednak wszelkie stan-
dardy. Zorganizowana została w halach najstarszej 
łódzkiej elektrowni EC1, z początku XX wieku, dziś 
funkcjonującej jako Nowe Centrum Łodzi. Ten wy-
jątkowy, postindustrialny, w większości zachowany  
w niezmienionej formie – od czasu zatrzymania pro-
dukcji energii – obiekt został przeprojektowany i two-
rzy niepowtarzalny klimat połączenia zakładu przemy-

słowego z nowoczesnością i oryginalnym designem. 
Gala odbyła się 20 maja w konwencji black and whi-
te – czarny wystrój hali świetnie kontrastował z bie-
lą fortepianu na scenie, grą świateł laserowych, czy 
szkłem kieliszków. Goście też wpisali się w klimat wie-
czorowymi strojami.
Sam program wieczoru można określić jako „rzeka” 
doznań artystycznych. Prowadził go Marcin Prokop i,  
jak można się było spodziewać po tym dziennika-

rzu, zrobił to dynamicznie i z dużym poczuciem hu-
moru. Klasyczna muzyka fortepianowa witała gości 
i tworzyła muzyczne tło pierwszych chwil spotkania. 
Preludium wieczoru stanowiły pokazy akrobatyczne, 
duet akrobatów na kole Cyra, a następnie występ pary 
prezentującej akrobacje na linie, wszystko oczywiście 
w tonacji bieli i czerni. Kilka godzin świetnej muzy-
ki rozpoczął występ Kasi Sawczuk aktorki i laureatki 
II miejsca IV edycji „The Voice of Poland”. Rocka i to  

w dość mocnym wydaniu mogliśmy posłuchać dzięki 
zespołowi The Customs. Oni naprawdę „mieli moc-
ne przyłożenie” i jeśli ktoś lubi ten gatunek muzyki, 
miał prawdziwą ucztę dla ducha.
Punktem kulminacyjnym wieczoru był jednak występ 
Patrycji Markowskiej. Dużą też niespodziankę zrobił 
wszystkim Grzegorz Markowski, który choć na chwi-
lę pojawił się na scenie i wykonał kilka swoich nieza-
pomnianych hitów muzycznych.  

Alfredo Amadei o Immergas w Polsce

cernu Immergas. I nadal istnieje duży potencjał 
wzrostu, biorąc pod uwagę pozytywne trendy 
w Polsce i nowe regulacje.
Dotychczasowe osiągnięcia w Polsce to: ok. 13% 
udział w rynku, 300 Autoryzowanych Centrów Ser-
wisowych w całym kraju, setki wykwalifikowanych 
instalatorów i dystrybutorów. Wytyczną na najbliż-
sze lata jest ewolucja od kotła do zintegrowanego 
systemu grzewczego.

W Polsce czujemy się jak w domu – podsumował 
Alfredo Amadei – i będziemy kontynuować ten wy-
siłek, jaki zrobiliśmy w pierwszych latach działal-
ności. Byliśmy wtedy pierwszą firmą, która wpro-
wadzała kotły kondensacyjne w Polsce, a teraz 
pracujemy nad nowymi zintegrowanymi systema-
mi grzewczymi. Dzisiaj możemy powiedzieć, że wy-
niki decyzji podjętej dwadzieścia lat temu przero-
sły nasze najśmielsze oczekiwania.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tortu z napisem 20 LAT IMMERGAS. Symbolicznego ucięcia 
pierwszego kawałka dokonali panowie z zarządu koncernu i filii w Polsce. Gala była doskonałą okazją do 
porozmawiania z partnerami urządzeń marki Immergas, którzy tłumnie składali gratulacje i podziękowania

http://www.instalreporter.pl
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miejsca do pracy: każdy element urządzenia jest ła-
two dostępny. Przykładowo - blok cieplny jest dostęp-
ny od góry i od przodu, co ułatwia jego czyszczenie.
Kocioł Bosch Condens 9000iW będzie dostępny  
w czterech wariantach mocy: 20, 30, 40 i 50 kW. Nowa 
zwężka Venturiego zapewnia wysoką modulację tej 
linii urządzeń (do 1:10). Najbardziej uniwersalnym 
urządzeniem w nowej generacji kotłów jest model 
stojący Bosch Condens 9000iWM. W jego obudowie 
zmieszczą się zasobniki różnej wielkości, armatu-
ra kilku obiegów grzewczych lub instalacja hydrau-
liczna do podłączenia OZE. Wszystkie komponenty 
urządzenia stojącego są wstępnie skonfigurowane  
i wyjątkowo łatwe w instalacji. Nie trzeba wiercić 
otworów ani układać przewodów. Także wariant  
z możliwością wspomagania ogrzewania przez insta-
lację solarną jest nieskomplikowany i wyposażony  
w zaledwie trzy przewody: przewód powrotny opcjo-
nalnie zintegrowanej stacji solarnej oraz dwa prze-

wody do podłączenia zasobnika buforowego. Jeśli 
chodzi o funkcję podgrzewania wody, kocioł stoją-
cy Bosch Condens 9000iWM dostępny w mocach 20  
i 30 kW, z zasobnikami o pojemnościach 100, 150 lub 
210 l. W nowej generacji urządzeń, Junkers udosko-
nalił także algorytm doładowania i zamontował sa-
moregulujący system pomp, dzięki czemu nowe za-
sobniki dwa razy szybciej uzupełniają ciepłą wodę.
Litera „i“ w nazwie nowej linii kotłów Bosch Condens 
9000i oznacza możliwość komunikacji za pośrednic-
twem internetu. Właściciel domu i jego mieszkańcy 
instalując opcjonalny moduł internetowy, mogą wy-
godnie obsługiwać kocioł za pomocą aplikacji Jun-
kersHome zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. 
W przyszłości partnerzy Bosch będą mieli dostęp do 
urządzeń grzewczych swoich klientów za pośrednic-
twem platformy internetowej HomeComPro. 
Rozpoczęcie sprzedaży nowej generacji kotłów pla-
nowane jest na jesień tego roku.  

  Z tarasu klubu rozciąga się niesamowity widok 
na panoramę miasta. Na Premierę zaproszeni zo-
stali najważniejsi partnerzy i marki Junkers – insta-
latorzy i serwisanci wraz z osobami towarzyszącymi.  
Pokaz nowego urządzenia został przeprowadzony 
przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod 
techniki świetlnej, wizualnej i dźwiękowej. Uczestni-
cy Premiery mieli też okazję zapoznać się z nowymi 
urządzeniami i poznać więcej szczegółów technicz-
nych. Spotkanie poprowadził Tomasz Kammel, a jed-
ną z atrakcji wieczoru był koncert zespołu Blue Cafe.
Kocioł Bosch Condens 9000i jest ucieleśnieniem in-
teligentnego, atrakcyjnego wzornictwa oraz intuicyj-
nej koncepcji obsługi. Zaokrąglony kształt kotła wy-

różnia go na tle dotychczas stosowanych urządzeń. 
Do wyboru mamy wersję z czarnym lub białym fron-
tem ze szkła hartowanego. 
Kocioł Bosch Condens 9000i to urządzenie stworzo-
ne praktycznie od nowa. Głównym zamiarem kon-
struktorów kotła było ułatwienie instalacji, podłącze-
nia, uruchomienia oraz serwisowania urządzenia. Przy 
otwartym urządzeniu da się dostrzec wysoką jakość 
wykonania i dużą ilość metalowych komponentów, 
a także nowy, bardziej przejrzysty układ wszystkich 
elementów i kabli. Wszystkie przyłącza elektryczne są 
kodowane kolorem. Uchwyty kablowe rozmieszczo-
no ukośnie, aby nie trzeba było zginać kabli przy ich 
przeprowadzaniu. Instalator ma wystarczającą ilość 

Premierowa prezentacja nowej linii kotłów Bosch Condens 9000i odbyła się  
w warszawskim klubie THE VIEW, znajdującym się na 28. i 32. piętrze jednego  
z najnowocześniejszych budynków biurowych w Polsce. 

Premiera Roku: urządzenia grzewcze Bosch
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  PKB i sytuacja w produkcji

PKB
Jak podał GUS w tzw. szybkim szacunku PKB w po-
łowie maja 2016, PKB liczony w cenach stałych 2015 
roku wzrósł realnie w I kw. 2016 r. o 2,9%. Oczeki-
wany wzrost określany był na poziomie 3,4-3,5%. 
Na spowolnienie wzrostu gospodarczego wpłynę-
ły m.in. mniejsza sprzedaż detaliczna, produkcja 
przemysłowa oraz prawdopodobnie niższa dyna-
mika inwestycji. 

Produkcja przemysłowa i budowlano-
-montażowa
Ryzykiem, mającym wpływ na osłabienie wzrostu go-
spodarczego w Polsce w 2016 roku, mogą być spada-

jące nakłady inwestycyjne. Średnie tempo wzrostu 
produkcji przemysłowej w pierwszych trzech miesią-
cach tego roku (2,9% r/r) wyraźnie spowolniło w po-
równaniu z IV kwartałem 2015 r. (5,6% r/r). Wnioski 
płynące z publikacji danych o produkcji przemysło-
wej potwierdzają także słabe odczyty z innych sek-
torów gospodarki, które wskazują m.in. na bardzo 
słabą koniunkturę w budownictwie (w I kw. 2016 r. 
średnie tempo spadku produkcji budowlano-mon-
tażowej wyniosło 11,6% r/r, wobec spadku o 1,4% 
r/r w IV kw. 2015 r.). 
Według wstępnych danych, na podstawie wyników 
z dużych przedsiębiorstw budowlanych, produk-
cja sprzedana budownictwa obniżyła się w pierw-
szym kwartale o 13,3%. Prawdopodobnie dane 
dla całej zbiorowości przedsiębiorstw budowla-

I kwartał 2016 roku był w zasadzie dobry zdaniem większości respondentów. 
Różnice w ocenie dotyczyły wielkości wzrostu, od kilku procent lub stabilizacji 
(producenci), do nawet dwucyfrowych wzrostów (reprezentanci firm dystrybucyjnych).

I kwartał 2016 r.  
w branży instalacyjnej 

Podsumowanie rynku

OpracOwaŁ: Janusz starOścIk 

Na rynku instalacyjno-grzewczym w I kwartale 2016 roku… pozytywnie?

Rynek instalacyjno-grzewczy w Polsce w I kwarta-
le 2016 roku ogólnie oceniany był pozytywnie. Bar-
dziej pod kątem wielkości wzrostów, oceniany była 
przez firmy dystrybucyjne, gdzie w kilku przypad-
kach wzrosty sprzedaży były sygnalizowane na po-
ziomie dwucyfrowym. 
Bardziej powściągliwi w swojej ocenie byli produ-
cenci, którzy wzrosty szacowali na niższym pozio-
mie. Wydaje się, że jedną z podstawowych przy-
czyn była wyprzedaż po „zatowarowaniach”, jakie 
miały miejsce w IV kwartale 2015 i spowodowa-
ne były potrzebą wykonania rocznych planów 
zakupowych i w styczniu 2016 z powodu plano-
wanych podwyżek cen. Inna przyczyna zróżnico-
wania oceny poziomu wzrostu jest różna sytuacja  
w różnych grupach produktowych, co przekła-
da się bezpośrednio na poziom zapotrzebowania  
i ich sprzedaży. 

Kilka dość wyraźnie widocznych tendencji ryn-
kowych:
- aby być konkurencyjnym na rynku firmy stosują 
odchudzanie produktów;
- odczuwalny brak wykwalifikowanych fachow-
ców reprezentujących wysoki poziom technicz-
ny, na rzecz mniej wykwalifikowanej, ale tańszej 
siły roboczej;
- pewnym standardem stało się wynagradzanie 
instalatorów przez producentów za montaż ich 
urządzeń; 
- pewnym problemem jest poziom oferowanych cen 
w Internecie, co jednak z drugiej strony nie zawsze 
znajduje pokrycie w dostępności towaru w ofero-
wanej cenie, gdy przychodzi do możliwości reali-
zacji takiego zamówienia;
- palącą potrzebą rynku wydaje się poziom do-
radztwa technicznego. Coraz częściej stosuje się 

w budownictwie technologie poprawiające efek-
tywność energetyczną, przez co zmniejsza się 
zapotrzebowanie na ilość dostarczanego ciepła. 
Tymczasem np. dla budynków gdzie wystarczają-
ce byłoby urządzenie o mocy np. 8 kW w dalszym 
ciągu stosuje się urządzenia np. o mocy 23-24 kW, 
tak na wszelki wypadek. Także kwestia stosowa-
nia regulatorów pogodowych wbrew pozorom 
nie jest w dalszym ciągu rozwiązaniem standar-
dowym, prościej jest bowiem zainstalować ter-
mostat włącz-wyłącz. To wskazuje, że Dyrektywa 
ErP jeszcze nie wpłynęła w pełni na świadomość 
instalatorów w zakresie doradzania inwestorom 
co do doboru osprzętu, który pozwalałby na lep-
sze wykorzystanie urządzeń pod katem efektyw-
ności energetycznej. Dyrektywa ErP nie pokazuje 
różnic w wypadku nieprawidłowego doboru kotła. 
W dalszym ciągu instalowane są kotły z otwartą 

komorą spalania pochodzące z zapasów maga-
zynowych stworzonych w 2015 roku, pomimo do-
puszczenia ich do stosowania tylko dla instalacji ze 
wspólnym przewodem powietrzno-spalinowym, 
natomiast nie są dopuszczone kotły typu turbo  
z zamkniętą komora spalania. 

Pompy ciepła. Większość respondentów wskazuje 
na wzrosty sprzedaży w tej grupie towarowej. Róż-
nice polegają na ocenie stopy wzrostu, chociaż kil-
ka opinii wskazywało na stagnację lub nawet lek-
kie spadki sprzedaży. Ogólnie ocena rozwoju rynku 
była oceniana na poziomie od -15% do +20%. Re-
alnie można przyjąć wzrost sprzedaży dla pomp 
ciepła na poziomie ok. 2-5%. 

Kolektory słoneczne. Po raz pierwszy od kilku lat 
dał się zauważyć wynik ujemny w sprzedaży tych 
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pyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego in-
stytut szacuje na 3,3 %. 

Zamówienia publiczne
W pierwszym kwartale 2016 roku w Biuletynie Za-
mówień Publicznych było ogłoszonych o ponad 
8,4 % mniej przetargów niż a analogicznym okre-
sie 2015 roku (źródło: eGospodarka). Spadek ten 
można powiązać ze zmianą konfiguracji na polskiej 
scenie politycznej. W wielu instytucjach publicz-
nych postępowania przetargowe mocno ograni-
czono, redukując do niezbędnego minimum lub 
nawet wstrzymano. Spadki to również efekt swe-
go rodzaju konsolidacji budżetowej. Spadek ilo-
ści zamówień publicznych względem IV kwartału 
2015 roku wyniósł 24,97 %. 

Budownictwo mieszkaniowe

W budownictwie mieszkaniowym, będącym pod-
stawowym odbiorcą urządzeń grzewczych, w I 
kwartale odnotowano pozytywne wyniki, jednak  
już nie tak spektakularne, jak w poprzednich kwar-
tałach. 
Przedstawione przez GUS dane wskazują, że w po-
równaniu do I kwartału 2015 roku nastąpiły dalsze  
wzrosty. 
Wyższa niż w I kwartale 2015 roku była: 
- liczba mieszkań oddanych do użytkowania o 17,7%, 
- liczba inwestycji, na których budowę wydano po-
zwolenia o 9,7%,
- liczba rozpoczętych budów dla inwestycji miesz-
kaniowych o 7,9%. 

nych wskażą jednak mniejszy spadek, niż obec-
nie szacowany. 
Według wstępnych danych GUS produkcja budow-
lano-montażowa w marcu 2016, obejmująca robo-
ty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zre-
alizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa 
budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, 
była niższa o 15,8% niż w marcu 2015, gdy odno-
towano wzrost o 2,9%, a w porównaniu do lutego 
2016 była wyższa o 20,6%. 
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakte-
rze sezonowym produkcja budowlano-montażowa 
ukształtowała się na poziomie niższym o 13,9% niż  
w marcu 2016 roku i o 3,0% w porównaniu z lutym 2016. 
W stosunku do marca 2015 spadek produkcji od-
notowano we wszystkich działach budownictwa. 

W jednostkach zajmujących się głównie robotami 
budowlanymi specjalistycznymi w tym instalacjami 
– o 15,7%, a w firmach, w których podstawowym 
rodzajem działalności jest wznoszenie budynków 
– spadek wyniósł 10,8%. 
Według wstępnych danych w marcu 2016 r. odno-
towano również spadek cen w produkcji budowla-
no-montażowej – o 0,8%. W pierwszym kwartale 
2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były  
o 1,4% niższe w porównaniu z analogicznym pierw-
szym kwartałem 2015 r. (kiedy notowano również 
spadek o 2,7%), a ceny produkcji budowlano-mon-
tażowej – o 0,7% (spadek w ubiegłym roku o 0,4%). 
Jeśli chodzi o koniunkturę gospodarczą w Polsce 
w I kwartale 2016, to głównym czynnikiem wzro-
stu gospodarczego w pierwszym kwartale był po-

Na rynku instalacyjno-grzewczym w I kwartale 2016 roku… pozytywnie?

urządzeń rok do roku. Od czasu ustania programu 
wsparcia dla kolektorów słonecznych, systematycz-
nie spada sprzedaż tych instalacji dla małych in-
stalacji w domach jednorodzinnych. Duże inwe-
stycje, które w ostatnich kwartałach ciągnęły ten 
rynek, w I kwartale 2016 roku miały mniej realiza-
cji, co jest raczej tradycyjne w tym okresie czasu. 
Niemniej jednak, należy przypomnieć i podkre-
ślić znaczenie inicjatywy SPIUG dotyczącej pod-
trzymania i rozwoju ryku kolektorów słonecznych 
w Polsce, który w dalszym ciągu ma duży niewy-
korzystany potencjał. Głównymi kierunkami tych 
działań jest konieczność uregulowań formalnych 
dotyczących charakterystyk technicznych kolekto-
rów, aby baza porównawcza była jednakowa i po-
zwoliła wyeliminować granie charakterystykami, 
co prowadziło do nieporozumień w przeszłości. 
Podsumowując I kwartał 2016 roku można przy-

jąć spadki sprzedaży tych instalacji na poziomie 
20-30%. Te spadki są dużo większe w wypadku ko-
lektorów próżniowych. 

Kotły gazowe wiszące. W tej grupie produktowej, 
po wprowadzeniu wymogów ekoprojektu dominu-
ją urządzenia kondensacyjne, choć w dalszym cią-
gu są wyprzedawane zapasy magazynowe kotłów 
konwencjonalnych stworzone w 2015 rok przed wej-
ściem w życie wymogów dyrektywy ErP. Do sprze-
daży dopuszczone są tylko kotły konwencjonalne 
o mocy do 30 kW z wysokoefektywną pompą obie-
gową, stosowane do instalacji ze wspólnym prze-
wodem spalinowym. Zniknęły prawie całkowicie  
z rynku kotły typu turbo. 
Można zaobserwować coraz większą dominację 
kotłów kondensacyjnych i tu też pojawia się wal-
ka cenowa. Można zakładać pewien lekki spa-

dek sprzedaży kotłów wiszących o ok. 5% przy 
jednoczesnym wzroście kotłów wiszących kon-
densacyjnych o ok. 60%. Spadek ten wynika ze 
znacznego spadku sprzedaży kotłów konwencjo-
nalnych, oraz dużo niższego niż zwykle poziomu 
sprzedaży kotłów na modernizacje i wymiany, co 
z kolei jest konsekwencją łagodnej zimy począt-
ku 2016 roku. 

Przepływowe podgrzewacze do wody. W tej gru-
pie produktowej, która tradycyjnie już od lat prze-
żywa regres, zanotowano w tym kwartale pewien 
wzrost na poziomie ok. 20%, co raczej trudno wy-
tłumaczyć w sposób jednoznaczny i należy trak-
tować jako przypadek incydentalny. Przepływowe 
gazowe podgrzewacze do c.w.u. są urządzeniami 
tradycyjnie używanymi obecnie w sferze moderni-
zacji. Można także przypuszczać, że w niektórych 

miastach zaczęto podchodzić poważnie do kwestii 
czystego powietrza i modernizacja nie obejmuje 
wymiany tylko starych urządzeń na nowe, ale tak-
że wykorzystanie istniejącej infrastruktury gazowej 
do wymiany starych kotłów węglowych służących 
do produkcji c.w.u. na czystsze ekologicznie urzą-
dzenia gazowe. Niemniej jednak należy trendy do-
tyczące rozwoju rynku tych urządzeń uważnie ob-
serwować w przyszłych kwartałach.

Gazowe kotły stojące. Rynek gazowych kotłów 
stojących, ma w dalszym ciągu tendencję spad-
kową rządu ok. 30%, która pogłębiła się z uwa-
gi na znaczny spadek sprzedaży kotłów konwen-
cjonalnych. Obecnie w I kwartale 2016 roku, ok. 
90% rynku tych kotłów stanowiły urządzenia kon-
densacyjne, które zanotowały prawie 30% wzrost  
w stosunku do I kwartału 2015. 

http://www.instalreporter.pl


56s t r.0 6 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Inwestorzy indywidualni
Tradycyjnie, największy udział z wynikiem 50,2%  
w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowa-
nia mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okre-
sie I kwartału 2016 r. oddali do użytkowania o 4,8% 
mniej mieszkań niż w I kwartale 2015 roku. W tej gru-
pie odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których 
budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłosze-
nia z projektem budowlanym o 9,1% w porównaniu 
do wzrostu w I kwartale 2015 roku o 15,3%. Wzro-
sła również o 12,2% liczba mieszkań, których budo-
wę rozpoczęto. 
Od wielu kwartałów można zaobserwować pew-
na stałą tendencję spadkową w liczbie oddawa-
nych mieszkań przez inwestorów indywidualnych, 
są to spadki niewielkie. Tendencja ta jest jednak 

ważna dla dostawców urządzeń grzewczych, po-
nieważ inwestorzy indywidualni są głównymi od-
biorcami ich urządzeń. Deweloperzy z kolei reali-
zują inwestycje budownictwa wielorodzinnego 
głównie w miastach i korzystają często z przyłą-
czeń ciepła sieciowego. 

Deweloperzy
Udział deweloperów w I kwartale 2016 r. w liczbie 
mieszkań oddanych do użytkowania wyniósł 46,1%. 
W tej grupie inwestorów wzrost wyniósł 53,7% w po-
równaniu do I kwartału 2015 r., kiedy odnotowano 
spadek o 15,3%. 
Deweloperzy uzyskali także o 5,9% więcej pozwoleń 
na budowę niż I kwartale 2015 roku, kiedy odnoto-
wany wzrost wyniósł 13,3%. Odnotowano również o 

0,5% wzrost liczby mieszkań, których budowę roz-
poczęto. Dla porównania, w I kwartale 2015 roku ten 
wzrost wyniósł 7,8%. 
Od stycznia liczba rozpoczynanych inwestycji dewe-
loperskich przestała rosnąć. To niemała zmiana, je-
śli wziąć pod uwagę, że wcześniej przez ponad 2 lata 
dane GUS wskazywały co kwartał na wzrost rozpo-
czynanych inwestycji. 
Deweloperzy dziś ostrożniej patrzą w przyszłość. 
Jednym z takich czynników może być podatek 
bankowy, który spowodował, że o kredyt jest trud-
niej poprzez realny spadek zdolności kredytowej,  
i dodatkowo wyższy jego koszt. Ponadto, od stycz-
nia 2016 chcąc kupić mieszkanie na kredyt, trzeba 
posiadać 15% wkładu własnego, a nie jak w 2015 
roku 10%.  

Na rynku instalacyjno-grzewczym w I kwartale 2016 roku… pozytywnie?

Grzejniki. W tej grupie zanotowano pewne wzro-
sty, będące wynikiem kończenia inwestycji, głów-
nie deweloperskich w I kwartale 2016 roku. Według 
respondentów, wzrost dotyczył grzejników stalo-
wych, którego poziom szacuje się ok. 25-30% przy 
równoczesnym spadku sprzedaży grzejników alu-
miniowych na poziomie ok. 40-50%. 

Inne produkty. W grupie kotłów na paliwa sta-
łe, sytuacja wydaje się stabilna ze wskazaniem 
na tendencję lekko wzrostową. 
Wzrosty sprzedaży dotyczą głównie bardziej za-
awansowanych technologicznie kotłów z zasy-
pem automatycznym. Udział kotłów tradycyj-
nych w dalszym ciągu jest duży – na poziomie 
60%. Sprzedaż pozostałych artykułów instala-
cyjnych: dystrybutorzy szacują wzrost na pozio-
mie ok. 10%. 

Podsumowanie: 
Stosunkowo niezłe w dalszym ciągu wyniki w bu-
downictwie mieszkaniowym przekładają się w du-
żym stopniu także na pozytywne wyniki w branży 
instalacyjno-grzewczej. 
Aby jednak nie powtarzać treści omówionych 
wyżej, warto zaznaczyć, że zawirowania po wy-
borach, jakie mają miejsce w Polsce, powodują, 
że wielu inwestorów przyjęło pozycję wyczeku-
jącą. Także na przykładzie działań wokół ustawy 
o OZE, trudno mieć nadzieję, że obecne władze 
wykażą się dalekosiężnym myśleniem strategicz-
nym i będą przychylniej patrzyły na wytwarzanie 
ciepła z OZE. Wykorzystanie węgla w energety-
ce urosło do sprawy politycznej, nawet za cenę 
utrwalenia kiepskiej jakości powietrza w Polsce, 
ponieważ działania podejmowane przez część 
producentów kotłów na paliwa węglowe na rzecz 

podwyższenia wymagań czystości tych urządzeń 
do klasy IV i V także, jak na razie nie znajdują ak-
ceptacji decydentów. 
Pojawiły się nowe programy dofinansowania wy-
miany kotłów węglowych na gazowe, pompy cie-
pła i instalacje kolektorów słonecznych, ale jesz-
cze nie widać ich efektów, przy jednoczesnej 
niepewnej sytuacji dotyczącej programu Pro-
sument prowadzonego przez NfOŚiGW. Nowe 
przepisy dotyczące f-gazów spowodowały po-
jawienie się niepewności co do przyszłości roz-
woju rynku dla pomp typu split. Do tego docho-
dzi projekt stałego dozoru pomp ciepła przez 
UDT, co generowałoby nowe opłaty. Na razie po 
I kwartale 2016 roku nastroje w branży wydają 
się umiarkowanie optymistyczne, ale czuć pew-
ną atmosferę wyczekiwania, co przyniesie naj-
bliższa przyszłość. 

MIB: finansowanie  
Mieszkania Plus

Wykorzystanie do finansowania programu Mieszka-
nie Plus gruntów należących do państwa zapowie-
dział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej 
Adamczyk. Program finansowany będzie także ze skła-
dek osób, które zdecydują się na wykup mieszkania.  
Minister poinformował, że program ma być realizo-
wany na nieruchomościach „niezbyt atrakcyjnych 
w sensie finansowym”. 
Najważniejszym filarem programu ma być Naro-
dowy fundusz Mieszkaniowy. Zostaną do niego 
wniesione na podstawie ustawy grunty Skarbu 
Państwa, które w tej chwili są w dyspozycji woje-
wodów, starostów, czy też w gestii różnych agen-
cji, np. Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Grunty, które są w gestii spółek 
Skarbu Państwa, będą przenoszone do funduszu 
na podstawie umów cywilno-prawnych. 
Z założeń programu wynika, że mieszkania będą do-
stępne w dwóch opcjach: na wynajem oraz na wynajem  
z dojściem do własności. Pierwsza z nich zakłada, że 
koszt wynajmu wyniesie od 10 do 20 zł za 1 m2 (w zależ-
ności od lokalizacji). Resort zakłada, że większość osób 
zdecyduje się na opcję wynajmu z wykupem mieszka-
nia. Jeśli najemca zdecyduje się wybrać takie rozwią-
zanie, będzie musiał płacić wyższy o 20% czynsz niż  
w przypadku wynajmu bez opcji wykupu. 
Szef MIB zaznaczył, że do realizacji programu po-
wołany zostanie inwestor zastępczy w formu-
le Narodowego Operatora Mieszkaniowego. Na 
dzisiaj nie ma decyzji, kto będzie inwestorem za-
stępczym; czy przekształcony będzie jeden  
z istniejących podmiotów, czy też powołany nowy. 
Korzystać z programu będą mogły osoby, które nie 
mają i nie miały mieszkań. 
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Od tego roku, na polskim rynku dostępny jest radiator, który wyprodukowano w formie poziomej i wertykalnej, w której jego wysokość może przekra-
czać 1,5 metra. Do elektrycznego grzejnika radiacyjnego Calisia, który w tym roku wprowadziła na rynek firma Atlantic Polska, dokupić można centralę 
sterującą systemu Cozytouch. Umożliwia ona sterowanie pracą urządzenia, w dowolnym miejscu i czasie, za pomocą drogi radiowej. System Cozytouch 
rozpoznaje, za pomocą czujnika, czas obecności i nieobecności w mieszkaniu oraz zapamiętuje te dane. Następnie są one, co tydzień, weryfikowane  
i analizowane. Grzejnik włącza się przed powrotem domowników do domu, tak aby zapewnić im komfortową temperaturę, gdy wrócą.
Calisia dostępna jest w tradycyjnej poziomej formie, w której wysokość wynosi 615 mm, szerokość natomiast, w zależności od mocy, od 603 do 1121 mm.  
Oprócz tego można zakupić ją w formie wertykalnej, w której szerokość wynosi 470 mm, a wysokość 1350 lub nawet 1570 mm.
Element grzewczy radiatora wykonany został z żeliwa, natomiast na jego płycie czołowej, umieszczono dodatkowo cienkowarstwową folię grzewczą. 
Wyposażono go w system ASP, który przeciwdziała cyrkulacji kurzu. Poza tym urządzenie ma czujnik otwartych okien, dzięki czemu samoczynnie prze-
rywa pracę, podczas wietrzenia. Obudowę grzejnika wykonano ze stali wysokogatunkowej, którą pomalowano białym lakierem epoxy-polyester.
Calisia dostępna jest w wersji 1000, 1500 lub 2000 W. Cena modelu 
horyzontalnego wynosi od 1722 do 2214 zł, natomiast wertykalne-
go 2646 lub 2768 zł. Centralka Cozytouch kosztuje 560 zł.

atlantic

radiacyjny grzejnik calisia – poziomy lub wertykalny

Izolując przewody instalacji wewnątrz obiektów budowlanych, nale-
ży brać pod uwagę ograniczoną wytrzymałość materiałów izolacyjnych 
bezpośrednio przylegających do rur. Dodatkowym zabezpieczeniem, 
które zagwarantuje ich trwałość, jest system osłon OKAPAK.
OKAPAK firmy Armacell to wykonane z PVC elementy zabezpieczające, 
które w prosty sposób można nałożyć na zaizolowane wcześniej odcinki 
przewodów instalacyjnych. Gwarantują one nie tylko odporność na ude-
rzenia, ale są także łatwe do utrzymania w czystości. Dodatkowo mają 
właściwość antystatyczne. OKAPAK to produkt odporny na działanie 
wody i licznych związków chemicznych, a tym samym zachowujący swoje 
właściwości nawet w ciemnych, zawilgoconych miejscach. Jest także bez-
pieczny w przypadku pożarów – wg normy DIN 4102 został sklasyfikowany 
jako materiał o niskiej palności (klasa B2). Ponadto nie zawiera plastyfika-
torów oraz szkodliwych pierwiastków i związków chemicznych.
OKAPAK dostarcza pełen wachlarz systemowych rozwiązań. Podstawę 
stanowią folie, z których można docinać idealnie dopasowane odcinki,  
a całości dopełniają kształtki, kolanka, rozgałęźniki, rozety, pojemniki  
i zatyczki. Tak zróżnicowany asortyment można łączyć za pomocą sa-
moprzylepnych taśm oraz nitów. Istotną cechą jest zachowanie takiej 
samej grubości materiału na całej długości poszczególnych elementów. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku kolanek i kształtek,  
w których zgięcia charakteryzują się takimi samymi właściwościami,  
jak pozostałe odcinki.

armacell

Okapak – system osłon pVc
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akcesoria Ferro do grzejników

Głowica spełni swoją funkcję tylko we współpracy z zaworem lub wkładką termostatyczną, dlatego fERRO proponuje gotowe zestawy termostatyczne, składające 
się z tych 2 elementów. Najnowsze to: ZTG01-W – zawór termostatyczny prosty z głowicą GT5 i ZTG02-W – zawór termostatyczny kątowy z głowicą GT5. Budowa mo-
delu GT5 pozwala na ograniczenie nastawy minimalnej/ maksymalnej lub zablokowanie głowicy w wybranym położeniu. Jej zakres regulacji wynosi od 5 do 30°C. 
Ma także ochronę przeciwzamrożeniową ~ 9°C. Zawory: prosty i kątowy, o przyłączach ½" pracują przy maksymalnej temperaturze roboczej 100°C i ciśnieniu sta-
tycznym do 1 MPa. Warto dodać, iż są objęte 10-letnim okresem gwarancji. Kolejną propozycją dla instalatorów są zestawy zaworów grzejnikowych do wlutowania: 
prostych – ZGL01 i kątowych – ZGL02. Obydwa komplety składają się z zaworów: zasilających z dławikiem, o średnicach ½" (w ZGL01 prosty, w ZGL02 kątowy) oraz 
zaworów odcinających ½". Przyłącze do wlutowania ma średnicę 15 mm. Charakterystyka hydrauliczna wymienionych zestawów jest następująca: mak. temperatu-
ra pracy 100°C, ciśnienie robocze 10 bar. Korki i uszczelki grzejnikowe to praktyczne akcesoria, których nie powinno zabraknąć w skrzynce narzędziowej żadnego fa-
chowca. fERRO zadbało o ten asortyment, poszerzając ofertę o 3 zestawy korków z odpowietrznikiem automatycznym. W kompletach znajdują się: korki redukcyj-
ne 1"×½" (prawe i lewe) z uszczelkami, zawory odpowietrzające ½" (automatyczne), korki zaślepiające ½" oraz wieszaki i kołki rozporowe (w wybranych zestawach).

Ferro

Najprostszą metodą na uzyskanie oszczędności wody jest montaż zaworów regulacyjnych, jak np. SCHELL 
COMfORT. Armatura tego typu pozwala na zaoszczędzenie aż do 40% kosztów zużycia wody. Za pomocą po-
ręcznego pokrętła można w prosty i wygodny sposób regulować strumień wody. Armatura tego typu doskonale 
sprawdzi się przede wszystkim w biurach, szkołach czy szpitalach.
Zawory SCHELL COMfORT wyprodukowano z wysokiej jakości mosiądzu, który jest odporny na uszkodzenia 
mechaniczne i korozję. Bezawaryjne działanie mechanizmu zapewnia jego budowa – wrzeciono zostało umiesz-
czone w odseparowanej komorze smarnej, dlatego nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie 
dostarczanej z wodociągu. Dodatkowe korzyści zapewniają modele z wbudowanym filtrem o dokładności 500 
mikrometrów. Znajduje on zastosowanie zwłaszcza w in-
stalacjach z bateriami elektronicznymi, które są wyjąt-
kowo podatne na uszkodzenia pod wpływem kamienia 
i innych zanieczyszczeń z instalacji. filtr można bardzo 
łatwo wyczyścić bez użycia specjalistycznych narzędzi. 
Wystarczy go zdemontować za pomocą śrubokręta lub 
monety i wypłukać pod bieżącą wodą. Zawory regula-
cyjne SCHELL COMfORT są oferowane również w wer-
sjach z samouszczelniającym gwintem przyłączeniowym 
ASAG easy, który znacznie ułatwia instalację.

schell

regulacyjny zawór schell comFort

Grzejniki dekoracyjne Purmo Delta Twin M łączą 
w sobie najnowocześniejszą technologię wyko-
nania z pięknym wzornictwem, zapewniając naj-
wyższy komfort ogrzewania i użytkowania. Za-
stosowanie dolnego środkowego podłączenia we 
wszystkich wielkościach grzejników Delta Twin M 
w połączeniu z eleganckim i praktycznym drąż-
kiem do suszenia ręczników dostarczanym jako 
wyposażenie standardowe oraz dużą mocą ciepl-
ną, doskonale predysponuje te grzejniki do mon-
tażu w dużych, eleganckich łazienkach czy poko-
jach kąpielowych.
Produkowane w wersji 2-kolumnowej (w 5 wyso-
kościach i 2 długościach) w kolorze śnieżnobiałym 
RAL 9016, na życzenie mogą być dostarczone  
w wielu innych kolorach z palety RAL.

Purmo/rettiG heatinG

Grzejniki kolumnowe 
Delta twin m
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nowy kocioł kondensacyjny od De Dietrich

firma De Dietrich w połowie maja b.r. wprowadziła do sprzedaży MCR Home – nowy kompaktowy kocioł 
gazowy, naścienny, 2-funkcyjny kocioł. Jest lekki – waży zaledwie 26 kg – i ma kompaktową konstrukcję: 
395x700x297 mm. 
Dla kotła MCR Home zaprojektowano nowy, toroidalny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, na który produ-
cent daje 5-letnią gwarancję. Nowa konstrukcja palnika cylindrycznego zapewnia większą kulturę pracy  
i zmniejszony hałas. Pokrywa palnika, zaprojektowana zgodnie z koncepcją „zimnych drzwi”, dzięki której tem-
peratura pokrywy nie przekracza 30°C, pozwala na zmniejszenie strat promieniowania aż o 75%.
Kocioł jest ekologiczny i ekonomiczny. Stabilny płomień zapewnia zmniejszenie emisji NOx (<38/40 mg/kWh)  
i CO do atmosfery. MCR Home ma klasę energetyczną A zarówno dla c.o., jak i c.w.u. Przy 30% obciążenia osiąga 
sprawność do 108,6%, a przy pełnym obciążeniu do 97,8%. 
Urządzenie wyposażono w naczynie wzbiorcze 7 l z dostępnym z zewnątrz zaworem do uzupełniania gazu oraz 
pompę o wysokiej sprawności. 
Producent postarał się, aby MCR Home był wygodny w obsłudze. Z przodu kotła znajdują się pokrętła regulacji 

temperatury dla ogrzewania i ciepłej wody, przy-
cisk serwisowy, przycisk resetu i kominiarski,  
a także manometr i wygodny dostęp do podłączeń 
elektrycznych. Kocioł ma konsolę sterowniczą  
z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Będzie do-
stępny w sprzedaży także z modulującymi i niemo-
dulującymi termostatami pokojowymi z możliwo-
ścią programowania tygodniowego, a także  
z czujnikiem zewnętrznym. 

De Dietrich
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