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Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. zaprasza do 
udziału w Seminarium pt. „Zapobieganie emisji odorów 
w obiektach gospodarki komunalnej” 6-7 grudnia 2016 r.  
w Warszawie. Celem seminarium jest przedstawienie źró-
deł odorantów w gospodarce ściekowej i ich charaktery-
styka a także omówienie wymagań prawnych oraz moż-
liwości technicznych w zakresie ograniczania uciążliwości 
zapachowej obiektów ściekowych. Seminarium skierowane 
jest do firm eksploatujących i projektujących obiekty gospo-
darki ściekowej, urzędów administracji publicznej z zakresu 
ochrony środowiska, przedstawicieli władz samorządowych.
Bloki tematyczne:
•	źródła	odorantów	w	obiektach	gospodarki	komunal-
nej w Polsce
•	przegląd	metod	eliminacji	odorów
•	stosowane	metody	pomiarowe
•	czynniki	szkodliwe	dla	zdrowia	w	obiektach	gospodar-
ki komunalnej
•	przegląd	urządzeń	do	eliminacji	odorów
•	uwarunkowania	formalno-prawne
W programie także zwiedzanie oczyszczalni ścieków 
CZAJKA. Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjno-
-Szkoleniowe Boss, ul. żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa
Formularz zgłoszenia

Seminarium nt.  
emisji odorów

Akademia Wynalazców  
wyróżniona

Do pierwszego w Polsce zestawienia „Edukacyjne dzia-
łania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” 
kapituła ekspertów wybrała 51 inicjatyw, w tym Aka-
demię Wynalazców im. Roberta Boscha. 
Spośród 270 inicjatyw zakwalifikowanych do oceny ka-
pituły 51 przeszło do trzeciego, ostatniego etapu – gło-
sowania internautów. 
Wyboru czołowych 51 projektów dokonali eksperci  
z różnych dziedzin i przedstawiciele różnych sektorów, 
m.in. administracji publicznej, środowiska akademic-
kiego, organizacji pozarządowych i skupiających biz-
nes. Jury oceniało inicjatywy pod kątem istotności po-
dejmowanego problemu, spójności z postępowaniem 
firmy, jakości prowadzonych działań, a także nowator-
skiego podejścia.
Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to program 
edukacyjny dla gimnazjalistów prowadzony przez firmę 
Bosch w Polsce od 2011 r. Celem programu jest popula-
ryzacja wśród młodzieży przedmiotów ścisłych – mate-
matyki, fizyki, techniki oraz zainteresowanie jej uczelnia-
mi technicznymi. Dotychczas w projekcie wzięło udział 
7600 uczniów, którzy zgłosili 400 pomysłowych wyna-
lazków. Program nagrodzono w Konkursie Kampania 
Społeczna Roku 2014 w kategorii programy edukacyj-
ne firm (CSR). Natomiast w edycji 2015 tego plebiscytu 
projekt otrzymał wyróżnienie specjalne.

ŚCCS: smog powoduje zawały i udary mózgu

Kiedy stężenie pyłów jest duże, w szpitalach wzrasta 
liczba pacjentów z zawałami serca i udarami mózgu – 
tego dowiedli lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Ser-
ca. Przeprowadzili rozległe badania w całej aglomera-
cji śląskiej, sprawdzając, jak smog wpływa na zdrowie 
mieszkańców.
Lekarze połączyli dane z Narodowego Funduszu Zdro-
wia, obejmujące 600 tysięcy pacjentów leczących się  
z powodu chorób serca, układu krążenia lub udaru 
mózgu z informacjami z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska o stężeniu szkodliwych substan-
cji w powietrzu oraz alertach smogowych. W ten spo-
sób, używając specjalnego logarytmu, badano częstość 
zawałów, udarów, innych powikłań kardiologicznych,  
a także śmiertelność podczas alarmów smogowych. 
Pod uwagę wzięto wpływ dziennego stężenia dwutlen-
ku siarki, tlenków azotu, czadu i pyłów zawieszonych.
Okazuje się, że podczas wysokiego poziomu tlenków 
azotu w szpitalach pojawia się o 12% więcej chorych 
z zawałem serca. O 16% rośnie liczba udarów mózgu. 
Wyższe prawdopodobieństwo udaru mózgu związa-
ne było z wyższymi stężeniami tlenku azotu, dwutlen-
ku azotu, tlenku węgla, pyłów PM10, mniejszą prędko-
ścią wiatru oraz ogłoszeniem alarmu smogowego 3 i 5 
dni przed udarem.
Więcej jest też pacjentów z zatorowością płucną –  

o 18%. Hospitalizacje z tego powodu były częstsze  
w przypadku wyższego stężenia tlenku i dwutlenku 
azotu, niższego stężenia ozonu i wyższej wilgotności 
powietrza. Te same czynniki powodowały, że w ślą-
skich szpitalach pojawiali się pacjenci z migotaniem 
przedsionków.
W czasie, kiedy powietrze jest bardziej zanieczyszczo-
ne, więcej pracy mają także lekarze pierwszego kontak-
tu. Więcej wizyt w poradniach POZ odbywa się, kiedy 
stężenie tlenku i dwutlenku azotu, a także tlenku węgla  
i pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 jest wyższe. Ta ten-
dencja utrzymuje się też w czasie alarmu smogowego  
i nawet do 14 dni po nim.
Lekarze przeanalizowali także dane dotyczące umieral-
ności: podczas alarmu smogowego umiera o 6% więcej 
osób. Taka tendencja ciągnie się przez kolejnych kilkana-
ście dni – nawet w dwa tygodnie po alarmie smogowym 
na Śląsku wciąż notuje się więcej zgonów niż zwykle.
Lekarze podkreślają, że za zanieczyszczenie odpowie-
dzialni są zwykle sami mieszkańcy, którzy nie przywiązu-
ją wagi do tego, czym palą w piecach. A im dłużej mamy 
kontakt z zatrutym powietrzem, tym większe prawdo-
podobieństwo, że zachorujemy.
Badanie przeprowadził zespół pod kierownictwem prof. 
Mariusza Gąsiora we współpracy z Zakładem Biostaty-
styki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

http://www.instalreporter.pl
https://onninen.pl/pl-PL/2kola
www.seidel-przywecki.pl/public/assets/PlikiDoPobrania/Formularz zg�oszenia Odory.pdf


viega.pl/O-nas

ZADAWAJ ZAWSZE 
WŁAŚCIWE PYTANIA.
Aby znajdować zawsze innowacyjne odpowiedzi.

Tylko ten, kto nieprzerwanie, od ponad 115 lat, potrafi odkrywać się na nowo, zdoła 
sprostać wymaganiom stałego zapewnienia najwyższej jakości. Tworząc nieustannie 
nowe produkty dajemy naszym klientom wyraźną przewagę w ich codziennej pracy, 
zarówno poprzez oszczędność czasu, jak i większe bezpieczeństwo. Wynalezienie 
technologii zaprasowywania miedzi czy profilu SC-Contur to tylko dwa z wielu przykła-
dów, które najlepiej tego dowodzą. Viega. Connected in quality.

http://www.viega.pl/O-nas
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Promocyjne pakiety Elektra

Firma Elektra proponuje pakiety MG Pack składające się z dwustronnie zasilanych mat grzejnych ELEKTRA MG 
oraz programowalnych regulatorów temperatury ELEKTRA Ekocontrol w korzystnych cenach.
Maty grzejne ELEKTRA z regulato-
rem programowalnym w zestawie 
umożliwiają szybką instalację ogrzewa-
nia podłogowego. Maty grzejne mogą 
służyć jako podstawowy system grzejny 
lub uzupełniający – ciepła podłoga. Są 
wykorzystywane pod każdym typem 
podłogi przystosowanym do ogrzewa-
nia podłogowego, np. terakota, posadz-
ka kamienna, jak również wykładzina 
dywanowa. Regulator z możliwością 
programowania temperatury komfor-
towej i ekonomicznej w cyklu dzień/
tydzień, współpracuje z dwoma czuj-
nikami temperatury powietrznym  
i podłogowym. Dzięki możliwości pro-
gramowania system ogrzewania podło-
gowego ELEKTRA zapewnia maksimum 
komfortu przy minimalnych kosztach 
zużycia energii elektrycznej, jest przy 
tym całkowicie bezobsługowy.
Sprawdź ceny pakietów

Konkurs fotograficzny „Termet w obiektywie”

Na zdjęciu może być kocioł, podgrzewacz wody, pompa 
ciepła lub inne urządzenie będące produktem Termet – za-
montowane np. w kotłowni, kuchni lub łazience. Mile widzia-
ne są również zdjęcia całego pakietu grzewczego złożone-
go np. z kotła kondensacyjnego i zasobnika ciepłej wody 
użytkowej. Spośród nadesłanych zdjęć Termet wybierze 
10 laureatów, których nagrodzi atrakcyjnymi nagrodami.
Termin nadsyłania prac mija 9.01.2017 r. Rozstrzygnięcie 
konkursu oraz lista zwycięzców zostanie opublikowana 

16.01.2017 r. na stronie internetowej oraz FB.
Zdjęcia należy przesłać na adres: market@termet.com.pl.
Dla zwycięzców czekają nagrody:
1. miejsce: zestaw zwycięzcy (dysk zewnętrzny ADATA 
Nobility NH13 1TB, piłka Ligi Mistrzów sezon 2016/2017)
2. miejsce: zestaw kibica (piłka Ligi Mistrzów sezon 
2016/2017, koszulka polo, kubek)
3. miejsce: zestaw podróżnika (Powerbank PQI 7800 
mAh, torba podróżna, pamięć USB)

4. miejsce: zestaw fachowca (strój roboczy 
(spodnie + kurtka), poziomica PRO 30 cm, me-
trówka)
5. miejsce: zestaw biznesmana (długopis Pierre Car-
din w eleganckim etui, teczka konferencyjna A4, tor-
ba na laptopa)
6. miejsce: zestaw przeciwdeszczowy (softshell, 
parasol)
7. miejsce: zestaw majsterkowicza (poziomica 
PRO 30 cm, duży multitool)
8. miejsce: zestaw domatora (4 kubki, 4 koszulki)
9. miejsce: zestaw odkrywcy (duża latarka z na-
rzędziami, koszulka polo)
10. miejsce: zestaw turysty (termos, plecak)
Więcej szczegółów w regulaminie konkursu

Znamy już termin Targów Grupy SBS 2017

Już w dniach 25-26.04.2017 r. odbędą się kolejne, szó-
ste Targi Grupy SBS. Tradycyjnie już SBS zaprasza do 
Hotelu 500 w Strykowie k. Łodzi. W tym miejscu bę-
dzie można spotkać przedstawicieli około 100 najwięk-
szych branżowych dostawców, którzy zaprezentują 
nowe produkty. Oczywiście nie zabraknie też atrak-
cji dodatkowych, takich jak konkurs targowy czy stre-
fa gastronomiczna.

Dlaczego warto odwiedzić Targi Grupy SBS?
Dwa dni targowe – 25 i 26.04.2017 r.
Prawie 100 wystawców z branży instalacyjno-sanitar-
no-grzewczej i sieci zewnętrznych.
Przestrzeń fachowych rozmów i wymiany informacji 
techniczno-handlowych pomiędzy handlowcami, in-
stalatorami, pracownikami hurtowni, projektantami  
i przedstawicielami szkół technicznych.

Ogrom nowości produktowych zebranych w jednym miejscu.
Strefa gastronomiczna – bezpłatny poczęstunek grillo-
wy dla wszystkich targowych gości.
Konkursy targowe – organizowane przez SBS i pozosta-
łych wystawców targowych.
Akcja Autokarowa – bezpłatny dojazd busami i autoka-
rami dla wszystkich osób współpracujących z Hurtow-
niami Grupy SBS.

http://www.instalreporter.pl
http://elektra.pl/download/pl/cenniki/MG-Pack.pdf
http://www.termet.com.pl/upload/upload/Termet w obiektywie/regulamin.pdf
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Jubileusz 130-lecia firmy Bosch

Początki działalności nie zapowiadały firmie Bosch suk-
cesu: otwarcie firmy w listopadzie 1886 roku, zwiększe-
nie liczby pracowników z dwóch do zaledwie 15 do roku 
1891. W tym samym roku został wykorzystany niemal 
cały kapitał początkowy, a Robert Bosch musiał przed-
łożyć gwarancje finansowe od matki i zaciągnąć dodat-
kowe kredyty w bankach. W roku 1892 firma znalazła się 
na skraju bankructwa. Od tamtej pory wiele się zmie-
niło. Dziś Bosch zatrudnia około 375 000 pracowników  
i osiąga obroty w wysokości 70,6 mld euro. 
Otwarcie się na nowości i zmiany, zdobywanie nowych 
rynków – te dwa aspekty były ważne dla Roberta Bo-
scha, gdy stawiał pierwsze kroki jako przedsiębiorca.  
W wieku 23 lat wyruszył za ocean. W Stanach Zjedno-
czonych pracował m.in. w zakładach Edisona i pozna-
wał nowe trendy w elektrotechnice.
Robert Bosch powrócił do ojczyzny pełen zapału  
i 15.11.1886 r. założył „Warsztat mechaniki precyzyjnej  
i elektrotechniki” w Stuttgarcie. Jednak po początkowej 
euforii szybko przyszło otrzeźwienie. Ponieważ elektry-
fikacja w Stuttgarcie postępowała dość opornie, dzia-
łalność w zakresie elektrotechniki nie mogła w pełni się 
rozwinąć i firma znalazła się na skraju bankructwa. Dzię-
ki ogromnemu wysiłkowi i drobnym zleceniom od klien-
tów udało się jednak utrzymać firmę na rynku. 

Rok 1897 okazał się jednym z najważniejszych w histo-
rii firmy. W tym bowiem roku firma Roberta Boscha za-
częła budować swoją pozycję. Już od roku 1887 produ-
kowano układy zapłonowe do silników stacjonarnych, 
które wytwarzały prąd w budynkach. Do 1896 roku wy-
produkowano w sumie 1000 sztuk takich układów, co 
pozwoliło firmie utrzymać się na rynku. Jednak już rok 
później nadeszła zmiana. Jeden z klientów zlecił za-
projektowanie zapłonu, którego można by użyć w silni-
ku benzynowym. Takiego rozwiązania nikt dotychczas 
nie zastosował. Niemożliwe? Robert Bosch zlecił swo-
jemu pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku mi-
strza, Arnoldowi Zähringerowi, udoskonalenie dotych-
czasowych układów zapłonowych. Było to ryzykowne 
wyzwanie, jednak przyniosło przełom, dzięki któremu 
firma osiągnęła nowy etap rozwoju. Zapłon okazał się 
jedynym niezawodnym produktem, który można było 
stosować w samochodach. Wraz z jedyną w swoim ro-
dzaju historią rozwoju motoryzacji po roku 1900, tak-
że firma mogła rozwinąć skrzydła i stać się światowym 
koncernem. W ciągu pierwszych pięciu lat Bosch sprze-
dał 50 000 egzemplarzy swojego układu zapłonowego, 
do roku 1912 produkcja osiągnęła milion sztuk.
Tak ogromnego sukcesu zapłonu elektromagnetyczne-
go nie spodziewał się nawet Robert Bosch. Kiedy w 1900 

roku podjął decyzję o wybudowaniu fa-
bryki, zaplanował ją dla około 200 pra-
cowników. W tamtym czasie załoga firmy 
składała się z 30 osób, a Bosch zakładał, 
że przedsiębiorstwo będzie zatrudniać 
najwyżej 100 pracowników. Był jednak 
w błędzie. Zaledwie osiem lat później 
firma Roberta Boscha zatrudniała po-
nad 1000 osób.
Robert Bosch wiedząc, jak niebezpiecz-
ne może być uzależnienie losu firmy od 
jednego produktu, konsekwentnie wchodził na nowe 
rynki w wielu krajach świata. Od 1908 roku układy za-
płonowe Bosch były już dostępne na wszystkich konty-
nentach. Dzięki temu przedsiębiorstwo mogło rozwijać 
się i zyskiwało międzynarodowe uznanie. Długofalową 
stabilność Bosch osiągnął poprzez dywersyfikację dzia-
łalności i wprowadzenie na rynek kolejnych produk-

tów dla motoryzacji, ale także elektronarzędzi, sprzę-
tu AGD i techniki przemysłowej.
Gotowość wdrażania zmian, zapewnienie przyszłości 
przedsiębiorstwa poprzez wchodzenie w nowe branże, 
ale także rezygnacja z mało dochodowych segmentów 
to jeden z wątków, które na stałe wpisały się w historię 
przedsiębiorstwa.

Junkers liderem 5-lecia w oczach klientów

Marka Junkers została wyróżniona tytułem „Konsu-
mencki Lider Jakości - Lider 5-lecia 2011-2016”. Wy-
różnienie przyznano wąskiej grupie firm, które klienci 
od lat cenią za najwyższą jakość produktów.
Badania realizowane w ramach projektu Konsumenc-
ki Lider Jakości mają na celu wyłonienie liderów jako-
ści usług i produktów dostępnych na polskim rynku. 

W badaniu gromadzone są opinie aktywnych kon-
sumentów, które pomagają identyfikować najlepsze 
marki, a efektem projektu jest raport z rankingiem 
produktów i usług uznawanych za najlepsze jako-
ściowo na rynku.
Analiza laureatów wyróżnienia przyznawanego  
w oparciu o wyniki badań z ostatnich pięciu lat po-

zwoliła na wyłonienie grupy wyróżniających się marek, 
które uhonorowane zostały tytułem „Konsumencki 
Lider Jakości - Lider 5-lecia 2011-2016”. Junkers zna-
lazł się w tym elitarnym gronie, co dowodzi wysokiej 
pozycji marki na polskim rynku. Oznacza to też, że 
klienci od lat ufają marce Junkersi cenią jej produk-
ty za niezmiennie wysoką jakość. 

http://www.instalreporter.pl
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Roadshow marki Buderus

Marka Buderus wprowadziła na rynek nową generację 
innowacyjnych urządzeń grzewczych o stylowym, no-
woczesnym wyglądzie. Nowe kotły zostały zaprezento-
wane autoryzowanym partnerom handlowym, instala-
torom i serwisantom podczas spotkań, które odbyły się  
w kilkunastu miastach w całej Polsce na przełomie wrze-
śnia i października.
W spotkaniach zorganizowanych w kilkunastu polskich mia-
stach w ramach trzytygodniowego roadshow uczestniczy-
ło ponad 750 osób. Prezentacje nowych urządzeń miały 

specjalną oprawę, spójną z koncepcją komunikacji stwo-
rzoną specjalnie dla nowej linii urządzeń. Głównym moty-
wem była przestrzeń kosmiczna kojarzona z nowoczesną 
technologią przyszłości. Spotkania odbywały się w dużym 
namiocie sferycznym przypominającym bazę kosmiczną.
Zwieńczeniem każdego wydarzenia była projekcja filmu 
„Grawitacja”, która przeniosła uczestników spotkania  
w przestrzeń kosmiczną. Pierwsze urządzenia nowej li-
nii – kotły kondensacyjne Logamax plus GB192i i Loga-
max plus GB192iT są już w sprzedaży.

Trox-Info-Expo 2016

3 listopada 2016 w Warszawie projektanci wzięli udział 
w corocznym spotkaniu Trox-Info-Expo. W czasie spo-
tkania prezentowano nowe rozwiązania i produkty firmy 
oraz dyskutowano nad aktualnymi wyzwaniami stoją-
cymi przed projektantami w dziedzinie wentylacji i kli-
matyzacji budynków.
Zebranych przywitał prezes TROX BSH Technik Polska 
Piotr Urasiński. Prelekcje prowadzili: Marcin Hycnar, Ma-
rek Wysokiński, Michał Urasiński.
W czasie pierwszej prezentacji przedstawiono zastoso-
wanie klap odcinających w systemach wentylacji byto-
wej oraz oddymiającej w świetle aktualnych przepisów. 
Kolejny referat zaś prezentował obliczenia wentylacji po-
żarowej w garażach zamkniętych na przykładzie wen-
tylatorów oddymiających X-Fans.
Nie zabrakło tematów z zakresu chłodnictwa i klima-
tyzacji komfortu. Omówiono ofertę chillerów i szaf kli-
matyzacji precyzyjnej, a w szczególności adiabatyczne 
chłodzenie serwerowni NEBIS.

Ostatni temat na szkoleniu to wentylacja fasadowa Scho-
olair, a także najnowsze belek chłodzące DID 642 i 614.
Szkoleniu towarzyszyła wystawa urządzeń z oferty firmy 
TROX BSH Technik, na której prezentowano m.in. centrale 
wentylacyjne X-Cube, wentylatory X-Fans, nawiewniki itd.

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
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Firma Daikin jest aktywnym uczestnikiem projektu  
„U siebie mimo wieku”, którego celem jest edukowanie 
w zakresie potrzeb osób starszych. W ramach projektu 
przygotowano wzorcowe mieszkanie przystosowane 
dla osób z ograniczeniami ruchowymi. W pokazowym 

lokalu zostały zamontowane systemy klimatyzacyjne 
Daikin, które znacznie poprawiaja komfort życia.
W mieszkaniu wzorcowym zamontowano bardzo efek-
tywny energetycznie system klimatyzacyjny Daikin Multi  
Split. Jednostki wewnętrzne umieszczone zostały  

w salonie, gdzie przebywa się najczęściej oraz w sy-
pialni, gdzie dostosowanie właściwych warunków tem-
peraturowych jest bardzo istotne zwłaszcza w cza-
sie wysokich wartości temperatury zewnętrznej lub 
bezsenności. Ze względu na pojawiające się w pode-

szłym wieku choroby dróg oddechowych, ujawniające 
się alergie wziewne istotnym elementem jest zapew-
nienie czystego powietrza. Jest to możliwe dzięki wy-
korzystaniu urządzeń wyposażonych w wysokiej kla-
sy filtry powietrza. 

Praca

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE: automatyk w dziale 
sanitarnym 
VENTS GROUP: pracownik działu technicznego/
specjalista ds. technicznych 
KLIMOR: specjalista ds. ofertowania 
IMPEL TECH SOLUTIONS: menedżer ds. sprzedaży 
ZYMETRIC: product manager 
JUWENT: doradca techniczny 
IZOLA: specjalista ds. biurowych 
ALNOR: handlowiec 
GASPOL: monter instalacji gazowych 
ISS: inżynier projektu 

MPWiK: monter sieci kanalizacyjnej 
ENERGIA POLSKA: inżynier budowy ds. sanitarnych 
SBM MAŚLICE: inspektor nadzoru robót sanitarnych 
HILTI: konsultant ds. technicznych 
SAINT-GOBAIN: doradca techniczno-handlowy 
WATERTECH: monter instalacji sanitarnych 
A K KLIMA: projektant instalacji sanitarnych, wentylacji 
i klimatyzacji 
ENGIE: inżynier budowy w zakresie instalacji 
sanitarnych 
ENGIE: kierownik projektu w zakresie instalacji 
sanitarnych 

ENGIE: kierownik robót instalacji sanitarnych 
SEGESTA: asystent projektanta instalacji sanitarnych 
CH2M: senior sanitary engineer 
AGATIS-INSTALACJE: inżynier budowy 
DOSPEL: doradca techniczno-handlowy w branży HVAC 
VIEGA: specjalista ds. sprzedaży 
PISP: monter instalacji sanitarnych 
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE: specjalista ds. technicznych 
AQUA-GRUPA SBS: specjalista ds. sprzedaży 
BIMS PLUS: handlowiec (branża hydrauliczna) 
BIMS PLUS: inżynier sprzedaży 
VALVEX: przedstawiciel handlowy 

WOLF TECHNIKA GRZEWCZA: inżynier sprzedaży 
(wentylacja przemysłowa) 
RIELLO PALNIKI: pracownik działu serwisu fabrycznego 
HEKO: projektant z uprawnieniami 
INVENA: regionalny przedstawiciel handlowy 
TECH-BUD SERWIS: pracownik serwisu 
GORGIEL: kierownik regionu/przedstawiciel handlowy 
EUROTERM: przedstawiciel handlowy 
KOSPEL: doradca techniczno-handlowy 
EQOS ENERGIE: serwisant instalacji 
HYDROSOLAR: dyrektor sprzedaży 
RESPOL: przedstawiciel handlowy 

DAIKIN w projekcie „U siebie mimo wieku”
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WSA: grzejniki w szkołach muszą mieć osłony

Użyte w § 302 ust. 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie wyrażenie „na grzejni-
kach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony” 
oznacza obowiązek ich wykonania. Nie ulega żadnej wąt-
pliwości, że przepis ten ma chronić jego adresatów (dzieci  
i osoby niepełnosprawne) przed doznaniem obrażeń ciała 
ze strony nieosłoniętych grzejników centralnego ogrzewania.
Tak orzekł WSA w wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. 
akt II SA/Lu 316/16.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wezwał 
Zespół Szkół do wyposażenia grzejników centralnego 
ogrzewania w salach lekcyjnych w osłony zabezpiecza-
jące przed bezpośrednim dotknięciem ich przez dzieci. 
Po rozpoznaniu odwołania Zespołu Szkół, Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy de-
cyzję organu I instancji. W skardze do WSA Zespół Szkół 
wniósł o uchylenie decyzji Państwowego Wojewódzkie-
go Inspektora Sanitarnego i zwolnienie z założenia osłon. 
Wyjaśnił, że założona w szkole instalacja centralnego 
ogrzewania jest nowoczesna i sterowana elektrycznie. 
Temperatura pompy ciepła nie przekracza 55°C, a tem-
peratura grzejników 45°C. PZH wydał atest, w którym 
dopuszcza montaż zastosowanych grzejników bez do-
datkowych zastrzeżeń. Zespół Szkół celowo wybrał ni-

skotemperaturową instalację, aby uniknąć konieczno-
ści montowania osłon, na których gromadzi się brud  
i bakterie. Według skarżącego obudowanie grzejników 
w żaden sposób nie zwiększy bezpieczeństwa dzieci. 
Spowoduje za to znaczny spadek sprawności całego 
systemu grzewczego oraz temperatury, co z kolei przy-
czyni się do wzrostu kosztów ogrzewania.
WSA oddalił skargę. Zauważył, że obiekt szkolny powi-
nien spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne okre-
ślone w przepisach r.w.t., a w rozpatrywanej sprawie na 
grzejnikach centralnego ogrzewania we wszystkich sa-
lach lekcyjnych nie zamontowano osłon zabezpiecza-
jących. Brak ten stanowi naruszenie § 302 ust. 3 r.w.t. 
Użyte w powołanym przepisie wyrażenie „na grzejni-
kach centralnego ogrzewania należy umieszczać osło-
ny” oznacza obowiązek ich wykonania. Słowo „należy” 
jest bowiem równoznaczne ze zwrotem „trzeba, po-
winno się”. Wprowadzenie rozwiązań technicznych za-
pewniających, że temperatura elementów grzejnych nie 
przekroczy 50°C świadczy jedynie o spełnieniu dyspozy-
cji zawartej w § 302 ust. 1 r.w.t., a więc o ochronie przed 
ewentualnym poparzeniem. Rozwiązanie to jednak nie 
może zastąpić rozwiązania przewidzianego w § 302 ust. 
3 r.w.t. Mając powyższe na uwadze, Sąd oddalił skargę.
Więcej

Samorządy chcą budować tanie mieszkania

Przybywa samorządów, które chcą budować tanie lo-
kale na wynajem. Właściciele i deweloperzy obawiają 
się, że spadające czynsze pozbawią ich zarobku, zwłasz-
cza w mniejszych ośrodkach - informuje DzGP. BGK Nie-
ruchomości, odpowiedzialny za budowę pilotażowych 
inwestycji w programie „Mieszkanie plus”, podpisał li-
sty intencyjne z kolejnymi 13 samorządami. Otwierają 

one drogę do przygotowania wspólnych projektów bu-
dowy ok. 2,8 tys. mieszkań na wynajem.
Jeśli doliczy się do tego listy intencyjne i porozumienia 
podpisane przez BGK wcześniej, okaże się, że do programu 
chce wejść 30 samorządów. Według wstępnych szacunków, 
może powstać dzięki temu 8,9 tys. mieszkań. Pierwsze bu-
dowy mają zacząć się na początku przyszłego roku. (PAP) 

ISH 2017 – liderzy w branży pod jednym dachem

W roku 2017 targi ISH znów będą tymi najważniejszy-
mi w branży. Imponująca liczba poczynionych z wy-
przedzeniem rezerwacji to dowód na światową rangę 
tej imprezy, tak dla odwiedzających, jak i dla wystaw-
ców. W dniach od 14 do 18 marca 2017 roku we Frank-
furcie nad Menem swoje nowości na światowym rynku 
zaprezentuje ponad 2400 wystawców, w tym wszyscy 
liderzy branży oraz czołowe firmy technologiczne z Nie-
miec oraz innych krajów. W ten sposób targi ISH stają się 
światowym liderem w branży, skupiającym jej przedsta-
wicieli z całego świata – w roku 2015 aż 61% wystawców 
oraz 39% odwiedzających przybyła na targi z zagranicy.
Motto edycji 2017 to „Water. Energy. Life.”.
W dziale ISH Water znajdziemy ekologiczne rozwiąza-
nia sanitarne oraz innowacyjne projekty łazienek pod 
wspólnym hasłem „Łazienki dla ludzi”. Wystawa obejmie 
takie tematy, jak design, komfort, ale także oszczędna 
gospodarka zasobami oraz higiena wody pitnej.
W sekcji ISH Energy oraz Aircontec zobaczymy rozwią-
zania budowlane zorientowane na wydajność energe-
tyczną oraz wygodę. W tej 
edycji najbardziej istotne te-
maty to wydajne technolo-
gie przyszłości oraz budyn-
ki inteligentne. Uczestnicy 
targów wezmą na przykład 
pod lupę łączenie ciepła  
z odnawialną energią elek-
tryczną. Gorącym tematem 
będzie także ogrzewanie cy-

frowe oraz związana z nim postępująca integracja roz-
wiązań informatycznych z innowacyjnymi technologia-
mi grzewczymi – wszystko pod hasłem „Współczesne 
wymogi energetyczne – wiemy, jak je spełnić”.
W dziale Aircontec zaprezentowane zostaną między innymi 
współczesne systemy wentylacji obiektów mieszkalnych, 
a co za tym idzie – rozwiązania, które pomogą zwiększyć 
wygodę i oszczędność energii w domach i mieszkaniach, 
a także centralne i lokalne rozwiązania budowlane i sa-
nitarne. Ponadto, pojawią się propozycje ekologicznych 
technologii z zakresu klimatyzacji i wentylacji.
W roku 2017 krajem partnerskim targów będzie Turcja.

Jedź na targi ISH 2017 do Frankfurtu nad Menem! 
Kompleksowa oferta wyjazdu: wycieczka samoloto-
wa lub autokarowa dostępna na stronie: www.targi 
frankfurt.pl. W celu uzyskania informacji na te-
mat cen i terminów wyjazdów należy kontaktowac 
się z biurem targów: Dorota Zapisek, 22 49 43 203  
(dorota.zapisek@poland.messefrankfurt.com)

http://www.instalreporter.pl
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Podsumowanie Warsztatów PZITS

Ponad 420 uczestników wzięło udział w Warsztatach 
pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sa-

nitarnych, które odbyły się w dniach 6-7 października 
2016 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT. Orga-
nizatorem wydarzenia był zarząd główny Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Patronat honorowy nad Warsztatami objął minister 
infrastruktury i budownictwa, Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Izba 
Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Izba Projekto-
wania Budowlanego.
Nadrzędnym celem Warsztatów było stworzenie warun-
ków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznaw-
ców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się  
z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspoma-
gania projektowego. Celami szczegółowymi Warsztatów 
było: podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży 
sanitarnej, praktyczna wymiana wiedzy między specja-
listami danej dziedziny m.in. nt. prowadzonych projek-
tów, umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych 
i rozwiązania problemów specyficznych dla danej spe-
cjalizacji, edukacja studentów, młodego pokolenia pro-
jektantów oraz przyszłych rzeczoznawców.
Podczas 2 dni swoją wiedzą z uczestnikami podzieli-
ło się przeszło 40 prelegentów reprezentujących za-
równo świat nauki (Instytut Nafty i Gazu – PIB, Instytut 
Techniki Budowlanej - PIB, Politechnika Częstochow-
ska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu), jak również doświadczeni pro-
jektanci, rzeczoznawcy oraz wykonawcy reprezentu-
jący m.in.: BSiPG Gazoprojekt S.A, Gaz-System S.A., 
Łódzką Okręgową IIB, PGNiG S.A. i PGNIG Technolo-
gie S.A. oraz Polską Spółka Gazownictwa.
Zakres Warsztatów obejmował następujące dziedziny: 
ciepłownictwo i ogrzewnictwo, gazownictwo, wenty-
lacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja. Prelekcje 
odbywały się symultanicznie w 4 salach. Każdy dzień 
rozpoczynały dwa referaty plenarne. Podczas sesji te-
matycznych omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: 

przeglądu obowiązującego ustawodawstwa (unijnego 
i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania, pro-
jektowania instalacji z użyciem technologii BIM, wspo-
magania komputerowego, zastosowania nowocze-
snych materiałów i technologii w projektowaniu sieci 
i instalacji, charakterystyki energetycznej budynków.
Podczas Warsztatów przyznane zostały również na-
grody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę 
dyplomową. Nagrodę w konkursie otrzymały mgr inż. 
Wioleta Szultka i mgr inż. Aleksandra Zelma za pra-
cę pod tytułem „Eksperymentalna analiza wartości 
współczynników oporów lokalnych przy przepływie 
przez trójnik dla wybranych systemów rur wielowar-
stwowych” przygotowaną pod opieką dr inż. Katarzy-
ny Weinerowskiej-Bords z Politechniki Gdańskiej. Wy-

różnienia natomiast otrzymali: mgr inż. Niccolo Isoli 
(PW), mgr inż. Justyna Kotus (PW) oraz Kamil Łukasz 
Kuźmiński (ZUT). 

Partnerami Warsztatów byli:
•	partner	Strategiczny:	Armstrong	Fluid	Technology	
Polska
•	partner	Platynowy:	Uponor
•	partner	Złoty:	Niczuk-Metall,	Swegon,	ACO,	Emerson,	
FLOWAIR, Jeven
•	partner	Srebrny:	Viessmann,	Górnośląskie	Przedsię-
biorstwo Wodociągów, SANKOM

Szczegółowy program oraz podsumowanie Warsztatów 
dostępne są na stronie www.pzits.pl/warsztaty2016.

http://www.instalreporter.pl
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Targi RENEXPO® Poland 2016 przeszły do historii

VI Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efek- 
tywności Energetycznej odbyły się w dniach 19-21 
października 2016 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI.
– Bez przesady możemy powiedzieć, że targi RENEXPO® Po-
land stały się jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży 
energii odnawialnej i efektywności energetycznej w Polsce.  
W tym roku w ciągu trzech dni targowych z ekspozycją wystaw-
ców zapoznało się blisko 4170 zwiedzających, czyli o ponad 200 
osób więcej w porównaniu do roku 2015 – mówi Małgorza-
ta Bartkowski, Project Manager Targów RENEXPO® Poland. 
W targach wzięło udział 103 wystawców, którzy prezento-
wali swoją ofertę w ośmiu sektorach: bioenergia (energia 
z drewna, biomasa, biogaz, biopaliwa), energia wiatrowa, 
CHP – kogeneracja, energooszczędne budownictwo i re-
nowacja budynków, energia wodna, pompy ciepła, ener-
gia geotermiczna oraz energia słoneczna. Zdecydowa-
nie dominowały ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła  
i energetyka wodna. Nie zabrakło również stoisk, na któ-
rych przedstawiane były rozwiązania z zakresu m.in. ener-
getyki wiatrowej i geotermalnej czy związanej z branżą 
biogazową. Wśród wystawców znalazły się nie tylko fir-
my z Polski, ale również z Niemiec, Czech, Litwy, Austrii, 
Anglii, Ukrainy, Indonezji i Stanów Zjednoczonych. 
Po raz pierwszy zostało zorganizowane stoisko „Razem 
dla biogazu”, które było okazją do przedstawienia no-

woczesnych technologii z dziedziny biogazu i kogene-
racji oraz do spotkań z zaproszonymi ekspertami. 
Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się 
jazdy testowe samochodami elektrycznymi takich ma-
rek, jak: NISSAN, BMW, Tesla, Mercedes.
Pierwszego dnia targów zostały ogłoszone wyniki piątej 
edycji konkursu o Puchar RENERGY AWARD w dwóch 
kategoriach: „Innowacyjna technologia” oraz „Wybitna 
osobowość branży OZE”. W pierwszej kategorii zwyciężyły 
dwie firmy: CORAB oraz Daikin Airconditioning Poland,
natomiast za wybitną osobowość branży OZE została 
uznana w Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów  
i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI).
Każdego dnia targom towarzyszyły specjalistyczne konfe-
rencje, kongresy i fora branżowe, umożliwiające wymianę 
wiedzy, a także zachęcające do dyskusji na aktualne tematy 
dla sektora OZE. W sumie w wydarzeniach towarzyszącym 
targom wzięło udział ponad 1360 uczestników.
Pierwszego dnia targów przy pełnej sali odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce, 
podczas której eksperci z towarzystw fotowoltaicznych, 
przedstawiciele przemysłu PV oraz władz państwowych 
i lokalnych dyskutowali m.in. na temat szans oraz barier 
na drodze rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju. Tego dnia 
słuchacze wzięli również udział w dwudniowej Polskiej 

Konferencji Hydroenergetycznej, która została poprowa-
dzona w formie interesującej dyskusji na temat wyzwań 
i możliwości, przed którymi staje sektor energetyki wod-
nej w Polsce. Ciekawą debatą pt. „Co dalej z energetyką 
odnawialną w Polsce” rozpoczęła się konferencja „Spo-
łeczne aspekty OZE”, forum „Budynek i energia” na te-
mat technologii energooszczędnych w obiektach wiel-
kopowierzchniowych i wielkogabarytowych. Po debacie 
zostały omówione dwa ważne tematy: „Nowe technolo-
gie OZE, a nowy europejski rynek energii” oraz „Miejsce 
OZE w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 
Polski”. Program wydarzeń towarzyszących pierwsze-
go dnia zamknęła szósta edycja Dnia Samorządowca, 
w której wzięli udział m.in.: przedstawiciele urzędów 
marszałkowskich, urzędów miast i gmin, a także firm 
zajmujących się wytwarzaniem i przesyłem energii.
Drugi dzień targów część merytoryczną wypełniły m.in. kon-
gres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
oraz Forum Biogazu, podczas którego szukano odpowie-
dzi na kilka ważnych pytań – „Czy wejście w życie ustawy  
o odnawialnych źródłach energii będzie sprzyjało powsta-
waniu nowych biogazowni? Jakie szanse w nowym otocze-
niu prawnym będą miały małe biogazownie? Jak budować 
biogazow- nie, aby przynosiły one dochody?”. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się również międzynarodowy kongres 

na temat magazynowania energii w Polsce. Tego dnia zosta-
ła też przedstawiona sytuacja na polskim i światowym rynku 
pracy w sektorze OZE w strefie kariery „Teraz środowisko”.
Trzeci dzień targów rozpoczęło Forum PV, po którym 
odbyła się konferencja pt. „Biopaliwa na drodze ku de-
karbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania 
stojące przed branżą”. Program merytoryczny zamknęły: 
Kongres Budownictwa Energooszczędnego oraz Certyfi-
kacji Budynków, a także konferencja pt. „Przyszłość pol-
skiej biomasy i praktyka wykorzystania ciepła z OZE”.
Kolejna edycja Tarów RENEXPO® Poland odbędzie się 
w dniach 25-27 października 2017 roku w Warszawskim 
Centrum EXPO XXI.
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Koszty ogrzewania budynku są zależne nie tylko od 
jego standardu energetycznego, sprawności pracy 
źródła ciepła i rodzaju paliwa. Często pomijanym jest 
jeszcze jeden bardzo ważny czynnik – równoważenie 
hydrauliczne instalacji grzewczej. W instalacji grzew-
czej niezmiernie istotne jest zapewnienie odpowied-
niego dla chwilowych warunków natężenia przepły-
wu wody grzewczej przy jak najniższym nakładzie 
energii niezbędnej do wymuszania przepływu. 

W ilu budynkach pracuje 
zrównoważona hydraulicznie 
instalacja grzewcza? 

Dla Polski brak jest danych na temat budynków z in-
stalacją grzewczą z przeprowadzonym równoważe-
niem hydraulicznym. W Niemczech szacowane jest, 
że jedynie w 16% budynkach dokonano równoważe-

nia hydraulicznego instalacji grzewczej. Można zało-
żyć, że nie lepsza sytuacja będzie panować pod tym 
względem w polskich budynkach. 
Brak równoważenia hydraulicznego instalacji cen-
tralnego ogrzewania może skutkować nierówno-
miernością przepływu wody grzewczej przez grzej-
niki. Temperatura wewnątrz pomieszczeń może być 
zawyżona lub obniżona w stosunku do wymaganej, 
wskutek niedopasowanej do potrzeb wydajności 
cieplnej grzejnika. 

W domu wystarczą termostatyczne 
zawory przygrzejnikowe

W małej instalacji grzewczej (mieszkanie, mały dom 
jednorodzinny) zazwyczaj wystarczające jest zastoso-
wanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach. 
Aby zawory były zdolne do odpowiedniej regulacji 

Wymierne efekty równoważenia 
hydraulicznego instalacji grzewczej

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

Objawy i skutki pracy instalacji grzewczej bez 
równoważenia hydraulicznego 

Głównym i najbardziej odczuwalnym objawem pra-
cy instalacji grzewczej bez równoważenia hydrau-
licznego, będą zaburzenia w uzyskiwaniu wymaga-
nej temperatury wewnątrz pomieszczeń budynku.
1. Obniżona w stosunku do wymaganej tempe-
ratura w pomieszczeniach (podczas gdy w in-
nych pomieszczeniach temperatura odpowia-
da wymaganej) .
2. Część instalacji grzewczej nagrzewa się z wy-
raźnym opóźnieniem czasowym. 

3. Wahania temperatury w pomieszczeniu przy 
niskim zapotrzebowaniu ciepła (np. w okresach 
przejściowych sezonu grzewczego). 
4. Zwiększony, wyraźnie słyszalny szum wody 
grzewczej przepływającej przez zawory termo-
statyczne przy grzejnikach. 
5. Zwiększone zużycie energii elektrycznej przez 
pompę obiegową. 
6. Obniżenie sprawności źródła ciepła wskutek 
podwyższania temperatury powrotu.

Brak równoważenia hydraulicznego instalacji 
centralnego ogrzewania może skutkować 
nierównomiernością przepływu wody 
grzewczej przez grzejniki. Temperatura 
wewnątrz pomieszczeń może być zawyżona 
lub obniżona w stosunku do wymaganej, 
wskutek nie dopasowanej do potrzeb 
wydajności cieplnej grzejnika.

+23oC +21oC +19oC

+21oC +21oC +21oC

W małej instalacji grzewczej (mieszkanie, 
mały dom jednorodzinny) zazwyczaj 
wystarczające jest zastosowanie zaworów 
termostatycznych przy grzejnikach. Zawory 
muszą mieć dobrane na podstawie obliczeń 
projektowych nastawy wstępne, aby były 
zdolne do odpowiedniej regulacji natężenia 
przepływu wody grzewczej w całym swoim 
zakresie regulacji. Zawór termostatyczny 
może pracować w określonym zakresie 
oporu przepływu. W rozległej instalacji 
grzewczej zakres pracy może być 
przekraczany czego skutkiem może być np. 
zwiększony poziom szumów przepływającej 
wody.

1  Instalacja grzewcza niezrównoważona hydraulicznie
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natężenia przepływu wody grzewczej w całym swo-
im zakresie regulacji, muszą mieć nastawy wstęp-
ne dobrane na podstawie obliczeń projektowych. 
Zawór termostatyczny może pracować w określo-
nym zakresie oporu przepływu. W rozległej instala-
cji grzewczej zakres pracy może być przekraczany, 
czego skutkiem może być np. zwiększony poziom 
szumów przepływającej wody. 

W dużych instalacjach zawory przy 
grzejnikach to… za mało

Zastosowanie samych zaworów termostatycznych 
na grzejnikach w dużej instalacji grzewczej nie za-
pewni jej zrównoważenia hydraulicznego. Koniecz-
ne jest wówczas stosowanie dodatkowych elemen-
tów regulacyjnych, jak np. podpionowych zaworów 
różnicowych. Ich rolą jest utrzymywanie stałej róż-
nicy ciśnienia w regulowanym obwodzie i zapewnie-
nie właściwych zakresów pracy dla zaworów termo-
statycznych. 
Zamykanie się zaworów termostatycznych powo-
duje wzrost oporów przepływu i dla pompy obie-
gowej o stałej regulacji wydajności wzrost zużycia 
energii elektrycznej. Obecnym standardem w no-
woczesnych kotłach wiszących są pompy o płyn-
nej regulacji wydajności. Mogą one pracować w try-
bie stałej wysokości podnoszenia przy zmiennym 
natężeniu przepływu, co zmniejsza zużycie ener-
gii elektrycznej i poziom szumów pracy w instala-
cji grzewczej. 
Dodatkowo sprawność pracy kotła kondensacyj-
nego jest silnie powiązana z temperaturą wody 
grzewczej powracającej z instalacji grzewczej bu-
dynku. Przykładowo podwyższenie temperatury 
powrotu z 40 do 50°C, obniża sprawność pracy ko-
tła kondensacyjnego o około 4÷5%. Brak równo-
ważenia hydraulicznego instalacji grzewczej może 
wpływać na podwyższanie temperatury powro-
tu wody grzewczej do kotła i tym samym kosztów 
jego eksploatacji. 

Przykłady uzyskanych efektów dzięki 
równoważeniu hydraulicznemu, 
nawet jeśli są to tylko zawory 
termostatyczne

1. Budynek wielorodzinny w Braunschweig (Niemcy) 
poddano modernizacji. Termomodernizacja fasady 
pozwoliła obniżyć roczne zapotrzebowanie ciepła  
o ok. 23%. Dodatkowo przeprowadzone równowa-
żenie hydrauliczne instalacji grzewczej pozwoliło ob-
niżyć roczne potrzeby ciepła o dalsze 8% (wskaź-

Brak równoważenia hydraulicznego instalacji 
centralnego ogrzewania może skutkować 
nierównomiernością przepływu wody 
grzewczej przez grzejniki. Temperatura 
wewnątrz pomieszczeń może być zawyżona 
lub obniżona w stosunku do wymaganej, 
wskutek nie dopasowanej do potrzeb 
wydajności cieplnej grzejnika.

+23oC +21oC +19oC

+21oC +21oC +21oC

W małej instalacji grzewczej (mieszkanie, 
mały dom jednorodzinny) zazwyczaj 
wystarczające jest zastosowanie zaworów 
termostatycznych przy grzejnikach. Zawory 
muszą mieć dobrane na podstawie obliczeń 
projektowych nastawy wstępne, aby były 
zdolne do odpowiedniej regulacji natężenia 
przepływu wody grzewczej w całym swoim 
zakresie regulacji. Zawór termostatyczny 
może pracować w określonym zakresie 
oporu przepływu. W rozległej instalacji 
grzewczej zakres pracy może być 
przekraczany czego skutkiem może być np. 
zwiększony poziom szumów przepływającej 
wody.

2  Instalacja grzewcza zrównoważona hydraulicznie

+21oC +21oC

+21oC +21oC

3  Instalacja grzewcza  
z podpionowym zaworem 
różnicowym 
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Natężenie przepływu

Natężenie przepływu
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Płynna regulacja

Stała regulacjaZamykanie się zaworów termostatycznych powoduje wzrost oporów 
przepływu i dla pompy obiegowej o stałej regulacji wydajności wzrost 
zużycia energii elektrycznej. Obecnym standardem w nowoczesnych 
kotłach wiszących są pompy o płynnej regulacji wydajności. Mogą 
one pracować w trybie stałej wysokości podnoszenia przy zmiennym 
natężeniu przepływu, co zmniejsza zużycie energii elektrycznej i poziom 
szumów pracy w instalacji grzewczej.
Dodatkowo sprawność pracy kotła kondensacyjnego jest silnie 
powiązana z temperaturą wody grzewczej powracającej z instalacji 
grzewczej  budynku. Przykładowo podwyższenie temperatury powrotu z 
40 do 50 oC, obniża sprawność pracy kotła kondensacyjnego o około 
4÷5%. Brak równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej może 
wpływać na podwyższanie temperatur powrotu wody grzewczej do kotła i 
tym samym kosztów jego eksploatacji.

Rys.4. Zmiana punktu pracy pompy obiegowej o 
stałej prędkości obrotowej i z płynną regulacją 
obrotów w instalacji grzewczej o zmiennych 
oporach przepływu.

4  Zmiana punktu pracy pompy obiegowej o stałej 
prędkości obrotowej i z płynną regulacją obrotów  
w instalacji grzewczej o zmiennych oporach przepływu
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5. Budynek wielorodzinny z 1900 roku o powierzch-
ni użytkowej 440 m2 (6 mieszkań) z kotłem gazowym 
niskotemperaturowym. System grzewczy wyposa-
żono w 29 zaworów termostatycznych o obliczo-
nych nastawach w ramach projektu równoważenia 
hydraulicznego. 
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła obniżony ze 158,0 
na 148,6 kWh/m2rok (-6%).

6. Budynek wielorodzinny z 1998 roku o powierzch-
ni użytkowej 1250 m2 (18 mieszkań) ogrzewany z sie-
ci cieplnej. System grzewczy wyposażono w 114 za-
worów termostatycznych o obliczonych nastawach 
w ramach projektu równoważenia hydraulicznego. 
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła obniżony z 99,0 
na 78,0 kWh/m2rok (-21%) .

nik zapotrzebowania ciepła obniżony ze 130,6 na 
120,2 kWh/m2rok).

2. Mieszkanie o powierzchni 101 m2 w budynku wie-
lorodzinnym z 1950 roku z ogrzewaniem etażowym 
przez gazowy kocioł kondensacyjny. System grzew-
czy w mieszkaniu wyposażono w zawory termosta-
tyczne o obliczonych nastawach w ramach projek-
tu równoważenia hydraulicznego. 
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła obniżony ze 101,0 
na 88,1 kWh/m2rok (-12%).

3. Budynek jednorodzinny z 1995 roku o powierzch-
ni użytkowej 187 m2 niepoddany termomodernizacji, 
z kotłem gazowym niskotemperaturowym. System 

grzewczy wyposażono w 14 zaworów termostatycz-
nych o obliczonych nastawach w ramach projektu 
równoważenia hydraulicznego.
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła obniżony ze 167,0 
na 143,3 kWh/m2rok (-14%). 

4. Budynek jednorodzinny szeregowy z 1965 roku  
z ogrzewaniem zasilanym z sieci cieplnej, o powierzch-
ni użytkowej 97 m2, po wymianie okien i docieple-
niu stropu. Grzejniki wyposażono w 8 zaworów ter-
mostatycznych o obliczonych nastawach w ramach 
projektu równoważenia hydraulicznego. 
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła obniżony z 85,0 
na 73,6 kWh/m2rok (-13%).

Zmniejszenie kosztów ogrzewania domu dzięki przeprowadzeniu równoważenia hydraulicznego wynosi przeciętnie 10%.  
Jak wskazują konkretne przykłady oszczędności wynosiły od 6 do nawet 21% w skali roku. Znaczenie równoważenia hydraulicz-
nego instalacji c.o. budynku jest więc jednym z najważniejszych czynników, jakie muszą być uwzględniane w procesie obniżania 
kosztów ogrzewania budynku. W budynkach modernizowanych koszty równoważenia hydraulicznego (w tym zabudowy zaworów 
termostatycznych) zwracają się zwykle bardzo szybko – w ciągu kilku lat. 

Warsztat nt. pierwszej  
aukcji dla OZE

Jeszcze w tym roku odbędzie się pierwsza aukcja 
dla odnawialnych źródeł energii. Będzie ona dedy-
kowana przede wszystkim instalacjom OZE do 1 MW 
tzn. głównie instalacjom fotowoltaicznym, w mniej-
szym stopniu instalacjom wiatrowym, a także bioga-
zowniom. W najbliższym czasie Ministerstwo Ener-
gii opublikuje niektóre rozporządzenia wykonawcze 
ustawy o OZE. Najwięcej wątpliwości i niepewności 
wśród przedsiębiorców budzą sposoby i dokładne 
procedury wyliczania pomocy publicznej. W związ-
ku z tym Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 
(SIS) wspólnie z firmą THINKPRO zaprasza na spe-
cjalistyczny warsztat pt.: „Pierwsza aukcja i pomoc 
publiczna w instalacjach OZE”. Warsztaty odbędą się  
w: Katowicach 24.11.2016 oraz Warszawie 30.11.2016. 

Podczas szkolenia eksperci skupią się na poniższych 
zagadnieniach:
•	pierwsza	aukcja	dla	koszyka	instalacje	do	1	MW,
•	pomoc	publiczna	w	instalacjach	OZE	–	obliczanie,	
wartość, sprawozdawczość, sankcje,
•	system	wsparcia	i	aukcje	dla	biogazowni	tzw.	błę-
kitne certyfikaty,
•	system	wsparcia	i	aukcje	w	koszykach	„Instalacje	
do 1MW mocy – fotowoltaika”,
•	poszczególne	obowiązki	podmiotu	startującego	 
w aukcji i dokładną procedurę aukcji (nacisk na aspek-
ty praktyczne wraz z dokładnym omówieniem plat-
formy aukcyjnej),
•	obowiązki	przedsiębiorstw,	które	wygrały	aukcję.
Koszt szkolenia to 890 zł netto. 

Kontakt: Maciej Czech, biuro@dlaenergetyki.pl, 
tel. 22 118 47 17 
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Nowa rura z rzepami RAUTHERM SPEED firmy REHAU o wymiarze 
10 mm wraz z matą z rzepami RAUTHERM SPEED o grubości  
3 mm i jastrychem niwelacyjnym Knauf 425 stanowi pierwszy 
niski system konstrukcji o wysokości zaledwie 41 mm. 

System niskiej konstrukcji 
RAUTHERM SPEED z rzepami

Ogrzewanie podłogowe – gdy liczy się 
każdy milimetr i szybkość układania

a

b

Podstawowe elementy systemu  
RAUTHERM SPEED

● Rura RAUTHERM SPEED K opleciona taśmą rzepową do szybkiego 
montażu instalacji ogrzewania podłogowego na macie lub płycie 
RAUTHERM SPEED bez użycia narzędzi (a).
● Mata o wysokości tylko 3 mm wyłożona włókniną rzepową w rolkach (b) 
lub arkuszach (c).
● Praktyczne akcesoria montażowe (kołowrót, rozpórka drzwiowa) (d).
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skiej zabudowy układane są bezpośrednio na pod-
łożu (np. na podłodze drewnianej lub ceramicznej). 
Można je też układać na styropianie. Maty do dużych 
pomieszczeń występują w postaci rolek, w małych 
zaś stosuje się arkusze. 
Warstwa samoprzylepna pozwala przykleić matę ści-
śle do podłoża. Na matach co 5 cm zaznaczone są 
punkty montażowe, ułatwiające zachowanie odpo-
wiedniego rozstawu układanych rur. Do przycinania 
maty potrzebny jest tylko nóż do wykładzin, reszt-
ki można wykorzystać, naklejając je w odpowied-
nich miejscach, minimalizując w ten sposób odpady.

Płyta z rzepami RAUTHERM SPEED to alternatyw-
ne rozwiązanie dla mat. Wykonana jest z polistyre-

nu i pokryta warstwą włókniny rzepowej. 
W systemie RAUTHERM SPEED nie narusza się izola-
cji poprzez np. wbijanie szpilek. Mata z rzepami po-
zwala na zachowanie pełnych właściwości cieplnych 
i akustycznych warstwy izolacyjnej.

Wylewkę w systemie konstrukcji RAUTHERM SPEED zale-
ca wykonywać się z jastrychu niwelacyjnego Knauf 425. 
System ten umożliwia wylanie o 30% niższej warstwy 
jastrychu niż w standardowych rozwiązaniach. Ogrze-
wanie podłogowe jest praktycznie gotowe w 5 godzin. 
Dodatkowo o 30% szybszy czas montażu sprawia, 
że pracując w pojedynkę, tzn. bez pomocników, moż-
na ułożyć w ciągu tygodnia podłogówkę w trzech, 
zamiast dwóch domach jednorodzinnych. 

System RAUTHERM SPEED dedykowany jest do 
modernizowanych obiektów, to po prostu doskona-
ły sposób na remont z minimalnym podniesieniem 
wysokości podłogi. Nowy system niskiej konstrukcji 
sprawdzi się na każdym podłożu – jastrychu, płyt-
kach czy izolacji. Wystarczy położyć specjalną matę, 
ułożyć rurę mocowaną do maty na rzepy i zalać ja-
strychem.

Rura RAUTHERM SPEED K skonstruowana została 
na bazie znanej rury RAUTHERM S z PE-Xa, z utrzy-
maniem jej wszystkich cennych właściwości. Jest 
przede wszystkim do 30% bardziej elastyczna niż inne 

rury tworzywowe np. PE-RT czy PE-Xc, co znacznie 
ułatwia jej układanie. Jest odporna na tworzenie się 
rys naprężeniowych i po ogrzaniu wraca do swoje-
go pierwotnego kształtu. Charakteryzuje się wytrzy-
małością na uderzenia także w niskiej temperaturze.
Ważną praktyczną zaletą systemu jest możliwość 
wykorzystania resztek rur dzięki sprawdzonej tech-
nologii tulei zaciskowej.
Dostępne średnice rur RAUTHERM SPEED K to 10, 14 
i 16 mm, kolor pomarańczowy. 

Samoprzylepne maty mają wierzchnią warstwę 
wykończoną włókniną rzepową. W systemach ni-

Nowa rura z rzepami RAUTHERM SPEED K o średnicy 10 mm 
wraz z matą RAUTHERM SPEED o grubości 3 mm i jastrychem 
niwelacyjnym Knauf 425 to pierwszy system niskiej konstrukcji na 
bazie rzepowej.
System umożliwia wylanie o 30 % niższej warstwy jastrychu niż 
w standardowych rozwiązaniach.

Pierwszy 

system niskiej

 konstrukcji na 

bazie maty

rzepowej

standardowa warstwa jastrychu

standardowy jastrych

RAUTHERM SPEED 10 K

mata z rzepami RAUTHERM SPEED

podłoże

jastrych niwelacyjny Knauf 425

30% niższa warstwa jastrychu

41 mm

51 mm

SYSTEM NISKIEJ KONSTRUKCJI RAUTHERM SPEED 
Gdy liczy się każdy milimetr

system niskiej konstrukcji RAUTHERM SPEED

10

System mocowania na rzepy ma wiele praktycznych  
cech ułatwiających pracę instalatorowi

– Jest to przede wszystkim do 30% szybszy czas 
montażu.
– Dobra przyczepność rury do podłoża. Duża po-
wierzchnia przywierania umożliwia precyzyjne 
układanie i mocne trzymanie rury nawet na za-
brudzonej powierzchni. 
– Pracę można wykonywać w pojedynkę (jedno-
osobowe układanie) i bez narzędzi, rurę wystar-
czy bowiem przydepnąć butem. 
– Rura RAUTHERM SPEED K kontrastuje swoim 
pomarańczowym kolorem z podłożem i po prostu 
widać nieprzyczepioną rurę. Łatwo więc wprowa-

dzić poprawki ułożenia rury mocowanej na rzep.
– Mocowanie rur ogrzewania płaszczyznowego 
przebiega wygodnie i bez wysiłku. Dla instalato-
ra oznacza to ergonomiczny sposób pracy, bez 
pochylania się i bez bólu pleców.
– Oszczędność miejsca podczas transportu i maga-
zynowania. Mata ma grubość tylko 3 mm, czyli 90% 
mniejszą objętość niż tradycyjne systemy montażowe. 
Poza tym jej wymiary są dopasowane do europalet.
– Przemyślana konstrukcja kołowrotu i prowad-
nicy drzwiowej umożliwia sprawne rozwijanie  
i układanie rury RAUTHERM SPEED K.
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Spalanie drewna

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione we wstę-
pie musimy wziąć pod lupę parę rodzajów kotłów. Na 
rynku mamy szereg rozwiązań do spalania drewna – 
kotły górnego, dolnego spalania oraz kotły zgazowują-
ce drewno (holzgas), zupełnie osobną grupę stanowią 
kotły przystosowane do spalania węgla kamienne-
go, gdzie… inwestor i tak będzie palił wszystkim co 
ma pod ręką, także drewnem i jego pochodnymi. 

Kotły z górnym spalaniem, czyli… „śmieciuchy” 
a spalanie drewna
W pierwszej kolejności przyjrzymy się jednak kotłom 
z ręcznym załadunkiem paliwa tzw. „śmieciuchom”, 
nie zwracając uwagi na typ paliwa, który jest napi-
sany na etykiecie oraz DTR-ce kotła, bo jak wiemy, 
mało który inwestor czyta instrukcję kotła. 

Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej spo-
tykane w kotłowniach są zwykłe „śmieciuchy”, czyli 
kotły górnego spalania. Cieszą się dużą popularno-
ścią ze względu na niską cenę i błędne rozumowa-
nie, że są to kotły na wszystko. Niska cena odbija się 
na efektywności kotła i tak np. przy paleniu drew-
nem sprawność takiego kotła oscyluje w granicach  
20-30%, maksymalnie 50%. Ta maksymalna spraw-
ność jest z kolei raczej mało prawdopodobna ze 
względu na wilgotność paliwa oraz na budowę ko-
tła: komora spalania „otoczona” jest płaszczem 
wodnym, co oznacza, że przy zimnym powrocie 
komora jest chłodzona przez wodę powracającą 
z instalacji. W procesie spalania drewna powstają 
gazy, które nie są dokładnie spalane między innymi 
przez zimną komorę oraz zastosowanie wentylato-
ra ze sterownikiem. Te zimne gazy są wdmuchiwa-
ne następnie do komina, gdzie powstaje konden-

sat w postaci smoły, co w konsekwencji prowadzi 
do zniszczenia kotła i komina. 
Kolejna grupa kotłów to kotły z dopiskiem, że można 
palić w nich drewnem. Tak naprawdę jest to ten sam 
kocioł górnego spalania z tym, że ma większą komo-
rę zasypową na większe kawałki drewna. W sporej 
mierze eliminuje to problem kondensatu, gdyż więk-
szy kawałek dłużej się pali i mniej kopci, ale zawsze 
pamiętać należy, aby palić dobrze wysezonowanym 
drewnem. Jeśli będzie to wilgotne drewno, problem 
z powstawaniem smoły powróci.

Kotły z dolnym spalaniem
Z kotłami dolnego spalania, które mają możliwość ste-
rowania wtórnym i pierwotnym powietrzem oraz za-
stosowany wermikulit lub ceramikę, sprawa wygląda 
lepiej: proces spalania jest bardziej efektywny, przy 
wysokiej temperaturze kocioł pracuje na mocy no-

Ostatnio bardzo dużo mówi się o ekologii oraz o paleniu ekologicznym 
czy też odnawialnym paliwem, jakim jest drewno oraz jego pochodne, 
jak trociny, brykiet, pelet i zrębki. Jak to jednak wygląda  
w rzeczywistości, czy w każdym kotle możemy spalać wszystko  
co w nazwie ma „eko”, czy też… udaje, że jest ekologiczne?

O kotłach, palnikach  
i podajnikach do biomasy

Spojrzenie na kotły i palniki, może troszkę  
osobiste, ale na pewno praktyczne 

Konrad MroziK

Kocioł zgazowujący drewno w polanach Vitoligno 100-S

Kumulator 25 – kocioł z dolnym spalaniem
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1. Podgrzewanie

2. Odgazowanie

3. Spalanie

4.  Dopalanie  
części lotnych

Komora
załadunkowa

Komora
paleniskowa

 

 
 

 
 

 
 

Zgazowujący kocioł Logano S171 jest wyspecjalizowanym 
urządzeniem spalającym drewno najefektywniej jak to 
tylko możliwe

zasobniki akumulacyjne. Należy dobrać więc do tego 
układu bufor (najlepiej około 55 l na 1 kW kotła), czy-
li dość duży zasobnik, który niestety zajmuje sporo 
miejsca oraz podnosi koszt instalacji. Ale tylko wte-
dy można w pełni wykorzystać duży potencjał tego 
kotła, wizyty w kotłowni będą też rzadkością. Prak-
tyka rynkowa często odbiega od zalecanego zasto-
sowania i aż przykro patrzeć, jak inwestorzy użytku-
ją te kotły, „dusząc” je na 50°C, ponieważ nie chcieli 
zainwestować w bufor, do tego palą mokrym drew-
nem i na efekt nie trzeba długo czekać: powstaje 
dużo kondensatu oraz nie ma wykorzystania pełne-
go potencjału kotła. 

Spalanie biomasy: peletu i innych

Spalanie owsa lub agropeletu (pelet ze słomy) 
może przebiegać w kotłach z palnikami rynno-
wymi, rurowymi oraz schodkowym. Owies i pe-
lety ze słomy to jednak dość wymagające paliwa, 

minalnej. Uzyskujemy wtedy więcej energii z drewna. 
Jest jednak pewne „ale”, czyli zawsze jak coś wygląda 
zbyt pięknie, musi pojawić się jakiś problem. W tym 
przypadku jest to mała komora spalania, co oznacza 
dość częste dokładanie do kotła. Jeżeli znajdziemy ko-
tły z większą komorą spalania około 40-50 kg , to w in-
strukcjach obsługi podane jest, że wilgotność paliwa 
nie może przekraczać 20% (w praktyce okres schnię-
cia minimum 2 lata). Tak więc, jeżeli inwestor poszu-
kuje taniego i dobrego kotła na drewno najlepszym 
wyborem będzie kocioł dolnego spalania ze wzglę-
du na jego sprawność, czyli niższy koszt ogrzewania. 
Ale czy to jest najlepsze rozwiązanie dla osób chcą-
cych palić drewnem? I tak, i nie. Ze względu na cenę 
„tak”, ale biorąc pod uwagę efektywność oraz wy-
korzystanie całej energii powstałej podczas proce-
su spalania „nie”. Dlaczego „nie”? Ponieważ… zosta-
ły nam jeszcze kotły zgazowujące drewno. 

Kotły zgazowujące drewno
Kotły te najlepiej nadają się do tego typu paliwa, ja-
kim jest drewno. Są to kotły prawie w całości wyłożo-
ne ceramiką lub materiałami o podobnych właściwo-
ściach, przystosowane do jak najlepszego pozyskania 
energii z drewna. Ich efektywność w praktyce oscy-
luje w granicach 90%, czyli dla wartości opałowej 
drewna na poziomie 4,2-4,9 kWh/kg opalanie drew-
nem byłoby około 4 razy tańsze niż palenie węglem. 
Niestety kotły te nie są popularne w Polsce ze wzglę-
du na cenę oraz złą opinię przypisaną tym urządze-
niom. Bardzo niesłusznie zresztą. Opinie te wynika-
ją przeważnie z popełnionych błędów montażowych 
oraz palenia na „niskiej temperaturze”. Już wyjaśniam  
o co chodzi: kotły holzgas pracują na wysokich pa-
rametrach. Standardowa instalacja nie jest w stanie 
odebrać i najczęściej też nie potrzebuje tak dużo cie-
pła w krótkim czasie, użytkowanie też lokalu, gdzie 
na grzejnikach jest około 90°C nie jest za przyjemne, 
dlatego należy zastosować w układach z tymi kotłami 

Kotły PELLUX K-PAA 20/K-PAA 30 to w pełni automatyczne 
urządzenia grzewcze, wyposażone w mikroprocesorowe 
sterowanie FUZZY LOGIC II, przystosowane do spalania 
ekologicznego paliwa jakim jest pelet drzewny. W połączeniu  
z dedykowanym palnikiem zrzutkowym PBMAX oraz podajnikiem 
i zasobnikiem paliwa o poj. 300 lub 500 litrów, otrzymujemy 
zestaw, który jest w stanie praktycznie bezobsługowo 
dostarczyć nam niezbędnego ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.
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Zestaw do spalania peletu: kocioł PELLUX 200 
Touch, palnik peletowy zrzutkowy PBMAX 20, 
system podający paliwo oraz zasobnik peletu  
o pojemności 300 lub 500 litrów
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suje się rozwiązania pneumatyczne w postaci np.  
„vacuum”, czyli odkurzacza do peletu. Bogatsze wer-
sje podajników pneumatycznych zapewniają nie tyl-
ko transport peletu z silosa, ale też umożliwiają opróż-
nianie paleniska z popiołu oraz czyszczenie kotła. Przy 
zastosowaniu silosa na pelet z odpowiednią automa-
tyką użytkowanie kotła jest bardzo zbliżone do kotła 
olejowego: pelet jest przywożony cysterną, wsypywa-
ny do silosa, z którego jest pobierany do kotła, popiół 
zaś zbierany do specjalnych pojemników na zewnątrz.

Kotły retortowe. Występują w 2 rodzajach: stalowe 
i żeliwne i są generalnie przeznaczone do ekogrosz-
ku. Coraz częściej jednak instrukcje tych kotłów za-
wierają informacje, że można w nich palić nie tylko 
ekogroszkiem, ale też peletem. W palnikach retorto-
wych paliwo dostarczane jest przez ślimak z motore-
duktorem. Paliwo zostaje wypchnięte do góry palni-
ka, na którym powstaje mała górka i proces palenia 
odbywa się z góry. Każde następne paliwo dostarcza-
ne jest od dołu. Dla ekogroszku jest to bardzo dobre 
rozwiązanie, ale dla peletu już nie do końca. Oczywi-
ście pelet się pali, ale dość często ślimak „mieli” pelet  
i powstają trociny, które zapychają ślimak, co prowa-
dzi czasami do jego blokowania. Dodatkowo przez po-
dawanie dużej ilości peletu w stosunku do ekogroszku 
kocioł spala go około 30% więcej niż potrzeba. 

Kotły z palnikiem rynnowym – bardzo uniwersalny 
palnik przystosowany do spalania ekogroszku, miału 
kwalifikowanego, peletu oraz owsa. W tym przypad-
ku nie ma zastosowania jednak stare przysłowie, że 
jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego… Pal-
niki te mogą być bowiem wyposażone w zapalarkę, 
dodatkowo też nowe sterowniki w kotle mają moż-
liwość wyboru opcji rodzaju spalanego paliwa. Po-
dawanie paliwa odbywa się tak samo jak w palniku 
retortowym, z tym że tu nie ma kolana wypychają-
cego paliwo do góry, a na końcu ślimaka w linii pro-
stej jest palnik rynnowy, na którym spalane jest pa-
liwo. Generalnie wydaje się i jest też polecane przez 

producentów jako najlepsze rozwiązanie. Ja osobi-
ście nie lubię tych palników, nawet z rozbudowaną 
automatyką kotła. Dość często ciężko mi jest usta-
wić ten palnik (może to brak wiedzy lub niechęć do 
tego rozwiązania, ale zawsze były to kłopotliwe dla 
mnie kotły). Dodatkowo inwestorzy, u których palniki 
rynnowe zostały zastąpione rozwiązaniami dedykowa-
nymi tylko do peletu mówią o dużym spadku zużycia 
paliwa, nawet na poziomie 30%. Warto też pamiętać  
o konieczności zastosowaniu dodatkowego zabez-
pieczenia przed cofnięciem ognia do zasobnika (po-
dawanie paliwa razem z palnikiem są w linii prostej).  
W większości takie zabezpieczenie jest oferowane 
przez producentów w cenie kotła, użytkownik jednak 

bardzo brudzące wymiennik kotła oraz „zaklejają-
ce” palniki. Palnik musi więc koniecznie mieć ru-
chomy ruszt. Z własnego doświadczenia wiem, że 

z paliwem tym jest zawsze więcej problemu niż po-
tencjalnych oszczędności, dlatego powinniśmy go ra-
czej zostawić do spalania w kotłach przemysłowych.  
Podobnie wygląda sprawa, jeśli chodzi o spalanie zrę-
bek. Oczywiście są na naszym rynku dostępne ko-
tły o mocy 25-50 kW na zrębki. W kotłach tych czę-
sto mamy problem z transportowaniem paliwa do 
kotła. Najpierw w silosie ze zrębkami specjalny zbie-
rak podaje paliwo do ślimaka, który transportuje je 
dalej do kotła. Ze względu na różną wielkość zręb-
ków zdarza się, że zarówno ślimaki, jak też zabieraki 
zapychają się i w rezultacie stwarzają sporo proble-
mów. Dobrym rozwiązaniem jest podajnik z rucho-
mą podłogą, jednak ze względu na swoje gabaryty 
oraz cenę jest to zastosowanie warte uwagi głównie 
w kotłach o bardzo dużej mocy. 

Kotły z automatycznym podawaniem przeznaczo-
ne do domów jednorodzinnych przystosowane do 
spalania biomasy o małych gabarytach i niskiej wil-
gotności, jak pelety, ziarno zbóż, nasiona słonecz-
nika, pestki czy łupiny orzechów. Najczęściej mają 
podajnik wraz zasobnikiem paliwa, który może być 
wbudowany (lub nie) w konstrukcję kotła i tu propo-
zycje producentów kotłów mogą być różne. 
a. Jeśli zasobnik wraz z podajnikiem został zamontowa-
ny u góry kotła, jest to fajne rozwiązanie ze względu na 
małe wymiary kotła z zasobnikiem. Wadą takiego roz-
wiązania jest wysoki zasyp paliwa oraz mała pojemność.
b. Podajnik z boku kotła zapewnia kompaktowy wy-
gląd, ale przez zamontowanie palnika w bocznej ścia-
nie kotła ograniczone zostaje miejsce na ustawienie 
dużego zasobnika, czyli tracimy na jego pojemności.
c. Na zasobnik z kolei, który stanowi odrębną część ko-
tła potrzebujemy więcej miejsca, ale zyskujemy więcej 
możliwości jego ustawienia. Jeśli zastosujemy dłuższy 
ślimak , możemy go postawić nawet w pomieszczeniu 
sąsiednim. Większa jest też pojemność zasobnika.
Dodatkowo do każdego rodzaju podajnika możemy 
podawać paliwo z silosu: przy małych odległościach 
zwykle jest to ślimak, przy większych – częściej sto-

Palnik X Mini – palnik do spalania peletu, o mocy od 5 do 26 kW
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Podajnik rynnowy z zapalarką do spalania peletu drzewnego 
o granulacji 6-8 mm. Zapalarka zapewnia automatyczne 
rozpalanie paliwa

Fo
t. 

Ga
lm

et

SAS BIO SOLID – kocioł na pelety, kocioł klasy 5,  
z automatycznym podawaniem paliwa (pelety)
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Kotły z automatycznym 
podawaniem paliwa

Do spalania przetworzonej biomasy nadają się 
kotły z podajnikiem automatycznym. Podaj-
nik ten występuje w kilku odmianach i warto 
poznać specyfikę palników z tymi podajnika-
mi. Kotły więc do spalania biomasy mogą być:
1. retortowe,
2. z palnikiem rynnowym,
3. z palnikiem schodkowym,
4. z palnikiem szufladowym,
5. z palnikiem zrzutkowym,
6. z palnikiem rurowym (rotacyjną lub stałą 
komorą spalania).
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niku twardą powłokę uniemożliwiającą dostęp po-
wietrza, czyli… brak możliwości palenia. 

Kotły z palnikiem rurowym (rotacyjną lub stałą 
komorą spalania). Są to takie trochę „pomiesza-
ne palniki” ze względu na sposób dostarczania pa-
liwa: pelet podawany jest zrzutkowo na ślimak, który  
w linii prostej podaje paliwo na palnik w postaci rury.
Palniki bardzo zbliżone do palników olejowych w bu-
dowie i działaniu, paliwo podawane jest w małych ilo-
ściach na palnik, a samą długość płomienia regulujemy 
przez ilość podawanego paliwa, jak i moc wentylatora. 
Mamy tu 2 rodzaje palenisk: 
– stałe, gdzie powinniśmy stosować dobrej jakości pe-
let ze względu na możliwość powstawania spieków, 
– z obrotową komorą spalania, która ogranicza 
możliwość spiekania paliwa oraz pozwala na sto-
sowanie trochę gorszej jakości peletu, ale jest też 
bardziej podatna na uszkodzenia ze względu na 
większą ilość ruchomych części (wewnętrzna część 
palnika obraca się, dostarczając cały czas powie-
trze do paleniska).
 
Decyzja leży po stronie inwestora, 
ale…

Mamy jeszcze sporo rozwiązań, których nie wymie-
niłem ze względy na fakt, że są rzadko stosowane  
w kotłach oferowanych w Polsce. 
Jeżeli chcemy, aby inwestor jak najmniej spalał da-
nego paliwa oraz by były to kotły jak najbardziej eko-
logiczne, polecam: 
– do drewna – kotły „holzgas”, obowiązkowo z za-
sobnikiem buforowym, 
– do peletu – palniki typowe do spalania tylko jedne-
go paliwa, jakim jest pelet. Ciężko jednak powiedzieć, 
który palnik jest najlepszy. Każdy ma swoje plusy i mi-
nusy, zawsze jednak musimy wziąć pod uwagę wiel-
kość kotłowni. Dodatkowo, jeżeli proponujemy inwe-
storowi kocioł na pelet, to najlepiej by był to kocioł z 
automatycznym czyszczeniem rusztu oraz wymien-

nika. Utrzymujemy w ten sposób wysoką sprawność 
kotła oraz zmniejszamy ryzyko powstania spieków. 
Musimy też pamiętać, aby zwrócić uwagę na sposób 
przechowywania paliwa. które musi być zawsze su-
che. Przy pelecie od razu widać kto i jak go maga-
zynował, ponieważ nabierając wody, zwiększa się 
jego waga, jak i objętość i nie ma już możliwości pa-
lenia takim peletem, po prostu rozpada się i zmienia  
w trociny. Często klienci zadają mi pytania typu: kiedy 
dosypywać paliwa, jakie będzie zużycie peletu, kie-
dy wybierać popiół? Tu wszystko zależy od jakości 
peletu, czym lepszej jakości, tym mniej się go spali 
i powstanie mniej popiołu. Zawartość popiołu (po-
dawana na opakowaniu) czym mniejsza, tym lepiej.

Jeżeli mamy bardzo wymagającego klienta, pamię-
tajmy, że kotłownię na pelet możemy zrobić w pełni 
zautomatyzowaną z silosem na paliwo oraz z auto-
matycznym podawaniem paliwa z silosu do zasobni-
ka oraz z czyszczeniem i odpopielaniem kotła. Wte-
dy obsługa urządzenia sprowadza się praktycznie do 
przeglądu rocznego. Ale koszty zmiany pomieszcze-
nia w silos na pelet oraz systemy podające i czysz-
czące „vacum” do tanich nie należą. 
Podsumowując, spalanie peletu jest bezpieczne oraz 
komfortowe dla użytkownika, kocioł sam się odpa-
li, wygasi i nawet… wyczyści, dlatego nie obawiaj-
my się peletu.
Co do opalania drewnem, albo holzgas z buforem, 
albo kocioł dolnego spalania, ale wtedy częściej mu-
simy do niego schodzić. 
Zawsze jednak musimy pamiętać, że drewno czy po-
chodne drewna zawsze muszą być suche! 

musi pamiętać o okresowej obsłudze tego zabezpie-
czenia. Czasami jednak nie zawraca sobie tym głowy, 
a wtedy kocioł taki nie jest już w 100% bezpieczny. 
Na rynku są oferowane palniki rynnowe tylko do pe-
letu i te w życiu codziennym sprawdzają się nieźle. 

Kotły z palnikiem schodkowym. Palniki peletowe 
z ruchomym rusztem schodkowym zaprojektowane 
są najczęściej w postaci kilku małych szuflad, które 
spychają pelet na schodek niżej, i niżej, czyszcząc  
i dopalając całość paliwa. Ze względu na kilkustop-
niowy proces spalania możliwe jest zastosowanie 
peletu gorszej jakości. Ciężko mi powiedzieć, czy to 
rozwiązanie działa jak należy, ponieważ nie miałem 
przyjemności go testować. Jeżeli jednak sprawdza 
się w kotłach przemysłowych, to w mniejszych mo-
cach też powinno.

Kotły z palnikiem szufladowym – inaczej zwanym 
tłokowym lub posuwowym. Podawanie paliwa od-
bywa się przez popchnięcie specjalną szufladą pali-
wa na palnik. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane 
dla paliwa typu ekogroszek czy miał. W instrukcjach 
obsługi nie widziałem wzmianki o możliwości pale-
nia peletem. Dlaczego umieściłem więc to rozwią-
zanie w zestawieniu? Ze względu na rozmowy z in-
westorami, którzy użytkują te kotły właśnie na pelet  
i sobie chwalą. Osobiście uważam, że nie powinno 
to działać dobrze ze względu na brak wysterowania, 
jaką ilość paliwa możemy podać, możemy jedynie 
ustawić, co ile to paliwo podajemy. Jeżeli już bardzo 
inwestor upiera się, by palić w takich kotłach pele-
tem, proponuję mieszanie go z ekogroszkiem. Sam 
się zdziwiłem, ale podobno to działa.

Kotły z palnikiem zrzutkowym. Obowiązuje tu 
odwrotna zasada działania, niż w przypadku palni-
ków retortowych: paliwo jest zrzucane od góry. Przy 
pierwszym podaniu, które trwa około 60 sek. zasy-
pujemy elektryczną zapalarkę i następuje zapłon pa-
liwa. Aby utrzymać ogień oraz zwiększać moc palni-
ka, pelet podawany jest w małych dawkach co kilka 
sekund. Generalnie są to najczęściej stosowane pal-
niki w kotłach peletowych, często wyposażone tak-
że w automatyczne czyszczenie rusztu, co zapobie-
ga powstawaniu „spieków”. Jedynie pelet gorszej 
jakości zawierający np. piasek może tworzyć na pal-

Średnio w nowych domach o pow. 
użytkowej 150 m2 zużycie peletu 
kształtuje się w granicach 0,5-0,7 
tony na miesiąc, a popiół trzeba wy-
bierać raz na 2-4 tygodni. 

W opracowanym przez firmę ZMK SAS palniku SAS 
MULTI FLAME czyszczenie paleniska odbywa się 
w sposób automatyczny, wg ustawionego czasu 
załączania się rusztowin. Rozwiązanie to umożliwia 
utrzymanie przestrzeni paleniskowej palnika  
w stanie „czystym”, nie przerywając ciągłości procesu 
spalania. Podawanie paliwa bazuje na sprawdzonym 
rozwiązaniu, mianowicie konstrukcji dwóch ślimaków 
transportowych rozdzielonych kanałem przesypowym. 
Utrzymanie czystości paleniska znacznie zwiększa 
efektywność procesu spalania i tym samym wpływa  
na podwyższenie sprawności cieplnej kotła
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Komfortowy kocioł to taki, który może zapewnić naj-
dłuższy okres bezobsługowy. Nawet w najprostszych 
urządzeniach można wydłużyć ten czas, dlatego  
Logano S131, mimo że jest prostym urządzeniem z za-
ładunkiem ręcznym, ma pojemną komorę zasypową 
pozwalającą na pracę z mocą nominalną ponad 4 h. 
Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że kocioł jest 
jednym z najmniejszych w swojej klasie. W przypadku 
automatycznego kotła Logano S181 komfort to 240-li-
trowy pojemnik na paliwo z możliwością powiększenia 
do 380 l. Efektem jest czas spalania do 38 h z podsta-

wowym zbiornikiem i ok. 50% dłużej z powiększonym 
– oczywiście przy mocy nominalnej. Dużym udogod-
nieniem dla użytkowników są coraz bardziej popularne 
automatyczne zapalarki. Logano S111-2 + Pelet dzięki 
takiemu rozwiązaniu może wygasić się, gdy nie ma za-
potrzebowania na ciepło i ponownie włączyć gdy zaj-
dzie taka potrzeba, zupełnie bez udziału użytkownika. 
Dodając programy czasowe czy sterowanie przez inter-
net można skonfigurować naprawdę wygodne rozwią-
zaniu w oparciu o kocioł na paliwo stałe. 

Dosyć często instalatorzy dobierający kocioł na pali-
wo stałe kierują się twierdzeniem, że im większy, tym 
lepszy. A przecież jeżeli mamy dwa urządzenia o tych 
samych parametrach: mocy, sprawności, pojemno-
ści komory zasypowej lub zbiornika – to mniejsze 
jest lepsze. Idealnym przykładem są kotły Logano 

Doradzając klientowi wybór kotła, warto pamię-
tać, że często podejmuje on decyzję na kilkanaście lat 
– czyli kilkanaście okresów grzewczych. Sprawność 
kotła bezpośrednio wpływa na to, ile pieniędzy „pu-
ści” on z dymem. Zwróćmy więc uwagę podczas wy-
boru urządzenia na to, aby jego sprawność była jak 
najwyższa i, co najważniejsze, zanim decyzję podej-
miemy, ustalmy, jakie paliwo będzie głównym. Poja-
wiające się w dokumentacji sprawności, zazwyczaj do-
tyczą tylko paliwa głównego, dla którego został 
zaprojektowany kocioł, więc jeżeli urządzenie ma być 

wykorzystywane przez większość czasu na paliwie za-
stępczym, to może warto poszukać innego, bardziej 
dopasowanego rozwiązania. Paliwa zastępcze, podob-
nie jak ruszty awaryjne, służą do zapewnienia ciepła 
w sytuacjach wyjątkowych. Warto też zwrócić uwagę 
na konstrukcję komory spalania. W stalowych kotłach 
Logano zastosowano specjalne ceramiczne kształtki 
(które są akumulatorami ciepła) umieszczone w kana-
łach spalinowych, które w połączeniu z powietrzem 
wtórnym pozwalają na dopalenie gazów. W efekcie 
osiągają wyższą sprawność i zużywają mniej paliwa.

Mnogość rozwiązań na rynku kotłów na paliwa stałe często powoduje, że ciężko wybrać urządzenie, które spełni oczekiwania 
użytkownika. Na co zwracać uwagę? Jak dokonać najlepszego wyboru? Zastanówmy się przede wszystkim nad tym, co jest 
istotne z punktu widzenia użytkowania: ekonomiczność, komfort użytkowania, gabaryty, no i bez wątpienia cena. 

Buderus – kotły na paliwa stałe

Logano S181 Logano S111-2 + PeletLogano S171

Logano S131
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S131 i Logano S181. W S131 duża komora zasypo-
wa, w S181 zbiornik z możliwością powiększenia,  
a pod względem gabarytów oba są jednymi z mniej-
szych urządzeń w swoich segmentach. 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o wciąż zaostrza-
jących się limitach sprawności i emisji substancji szko-
dliwych nakładanych przez UE. Niestety wiele pol-
skich miast znajduje się w czołówce najbardziej 

zanieczyszczonych miast europejskich. Próbując temu 
przeciwdziałać, samorządy organizują dopłaty do wy-
sokosprawnych urządzeń zapewniających emisję tlen-
ków azotu, tlenków węgla i pyłów na poziomie wielo-
krotnie niższym niż jeszcze do niedawna uznawanym 
za dopuszczalny. Dlatego wybierając, proponując, ku-
pując urządzenia bierzmy pod uwagę te, które mają 
najwyższe klasy. Kupując teoretycznie tańszy kocioł i 
tak przyjdzie nam kiedyś za niego zapłacić.

Nazwa Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano S111-2 + Pelet
Rodzaj kotła ręczny ręczny automatyczny automatyczny
Zakres mocy 15-22 kW 22-50 kW 15-25 kW 20-32 kW
Paliwa węgiel kamienny, węgiel 

brunatny, drewno
drewno węgiel brunatny, węgiel 

kamienny, pelet
pelet

Rodzaj spalania dolne dolne górne dolne
Materiał 
wymiennika

stal stal stal stal

Sprawność dla 
paliwa podst.

75% (kocioł)  
80% (palenisko)

87-89% (kocioł)  
90% (palenisko)

82-88% (kocioł)  
88-92% (palenisko)

84% (kocioł)  
86% (palenisko)

Klasa kotła 3 4/5 (jedn. 50 kW) 4/5 (pelet) 4
Wyposażenie taca na popiół, skrobak, 

miarkownik ciągu, 
pogrzebacz

szczotka stalowa, 
skrobak prosty, 
skrobak wygięty, 
pogrzebacz, szufelka, 
pędzel, sterownik, 
czujniki, zawór 
napełniająco-spustowy, 
wbudowana wężownica 
schładzająca

szczotka, skrobak, 
pędzel, układ gaszenia 
wodą, sterownik, 
czujniki, zawór 
napełniająco-spustowy, 
zasobnik paliwa

taca na popiół, skrobak, 
pogrzebacz, zawór 
napełniająco-spustowy, 
sterownik, czujniki, 
palnik z podajnikiem, 
automatyczna 
zapalarka, zasobnik 
paliwa

Regulacja miarkownik ciągu sterownik ST-882 sterownik ST-702zPID sterownik ST-717
Opcje grupa ochrony 

powrotu, wężownica 
schładzająca, zawór 
termostatyczny

grupa ochrony 
powrotu, zawór 
termostatyczny, 
moduły rozszerzające 
sterownika

grupa ochrony powrotu, 
wężownica schładzająca, 
zawór termostatyczny, 
moduły rozszerzające 
sterownika, powiększenie 
zbiornika paliwa

grupa ochrony 
powrotu, moduły 
rozszerzające 
sterownika

Gwarancja 3 lata 5 lat 5 lat 2 lata

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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Łatwość obsługi
Kotły PELLUX są urządzeniami w pełni automatyczny-
mi. Instalacją grzewczą c.o. i c.w.u., podajnikiem pali-
wa i palnikiem steruje się za pomocą panelu operator-
skiego (tradycyjnego lub dotykowego z ekranem LCD). 
PELLUX dzięki zaawansowanemu mikroprocesorowi 
Fuzzy Logic II jest przystosowany do efektywniejszego 
i bardziej ekonomicznego spalania peletu drzewnego.

Wybór głównego źródła ciepła jest jednym  
z największych dylematów inwestorów zarówno 
mających w planach budowę domu, jak  
i wymianę istniejącego źródła ciepła na 
nowe. Liczba rozwiązań dostępnych na rynku 
powoduje wiele zapytań i wątpliwości co do 
wyboru konkretnego urządzenia oraz jego 
opłacalności. Jeśli inwestorowi zależy na wysokim 
komforcie związanym z użytkowaniem, czystości 
pomieszczenia, w którym urządzenie ma się 
znaleźć oraz czasie i miejscu niezbędnym do 
przygotowania i składowania paliwa, warto polecić 
mu kocioł na pelet. Jest to idealne rozwiązanie  
w sytuacji braku dostępu do gazu ziemnego oraz  
w sytuacji, kiedy koszt zakupu pompy ciepła 
znacznie przewyższa budżet.

Nowoczesność + 
wygoda + ekologia  
= PELLUX

Dlaczego warto zdecydować się na nowo-
czesny kocioł peletowy PELLUX od Nibe-
-Biawar? Przede wszystkim ze względu 
na łatwość obsługi urządzenia, możli-
wość rozbudowy instalacji, nowoczesny 
design oraz ekologię.

PELLUX 200
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nego czyszczenia rusztu palnika oraz kanałów spalino-
wych (automatyczne czyszczenie przed każdorazowym 
rozpaleniem peletu), co pozwala zaoszczędzić czas, za-
pewniając jednocześnie optymalną pracę urządzenia. 
Pojemności dedykowanych zasobników peletu (300 
lub 500 litrów) oraz automatyczne rozpalanie i wy-
gaszanie kotła zapewnia bezobsługową pracę urzą-
dzenia przy największych mrozach do 7 dni i dłużej. 

Możliwości rozbudowy 
Bogata oferta akcesoriów do urządzeń PELLUX daje 
olbrzymie możliwości rozbudowy układów central-
nego ogrzewania i c.w.u. (opcja rozbudowy do 16 
obiegów grzewczych, w tym 2 obiegi c.w.u., sterowa-
nie zbiornikiem buforowym, instalacją solarną itp.).
Opcja sterowania urządzeniem za pośrednictwem 
serwisu internetowego BIA24.net umożliwia zdalny 
dostęp do bieżących informacji o systemie grzew-
czym, z możliwością konfiguracji parametrów.
Dzięki możliwości zastosowania regulatora pogodowe-
go oraz pokojowego, urządzenie precyzyjnie dopaso-
wuje zadaną przez użytkownika temperaturę c.o. i c.w.u.
Dodatkowa opcja zastosowania sondy lambda, peł-
niącej funkcję czujnika poziomu tlenu w spalinach 
odprowadzanych z kotła, zapewnia maksymalną 
sprawność urządzenia poprzez precyzyjną regulację 
ilości powietrza podawanego do procesu spalania. 

Ekologia 
Kotły peletowe to przede wszystkim ekologiczne 
urządzenia zasilane peletem, który jest w 100% od-
nawialnym paliwem powstałym głównie ze spraso-
wanych trocin drzewnych. W wyniku spalania pele-
tu, otrzymuje się popiół, który dodatkowo może być 
wykorzystany jako wartościowy nawóz ogrodniczy.
Kotły PELLUX wyróżniają się wysoką sprawnością 

cieplną wynoszącą 92%, przy jednocześnie bardzo ni-
skiej emisji zanieczyszczeń – potwierdza to certyfikat 
najwyższej 5. klasy normy EN 303-5:2012, gwarantu-
jąc tym samym spełnienie najwyższych standardów 
ekologicznych, energetycznych i konstrukcyjnych. 

Dostępne moce
Dostępne w ofercie firmy NIBE-BIAWAR moce znamio-
nowe urządzeń 12, 20 i 30 kW oraz możliwości mo-
dulacyjne zestawu w zakresie 30-100% pozwalają na 
precyzyjne dopasowanie mocy źródła ciepła do indy-
widualnych wymagań, sprawiając, że produkty te znaj-
dują idealne zastosowanie w budownictwie jednoro-
dzinnym, obiektach handlowych czy pensjonatach.
Do wszystkich urządzeń dedykowane są zasobniki pe-
letu o pojemności 200, 300 lub 500 litrów wraz z podaj-
nikiem umieszczonym w nowoczesnej obudowie. 

Modulacja pracy urządzenia w zakresie 30-100% pozwa-
la precyzyjnie dopasować moc źródła ciepła do indywi-

dualnego zapotrzebowania i wymagań użytkowników.
Nieunikniony problem czyszczenia osadzającej się sadzy, 
jak i usuwania popiołu w kotłach stałopalnych rozwiąza-
ny został poprzez zastosowanie systemu automatycz-

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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Nazwa PELLUX COMPACT PELLUX 100 (20) PELLUX 100 (30) PELLUX 200 TOUCH
Rodzaj kotła peletowy peletowy peletowy peletowy
Zakres mocy 12 kW 20 kW 30 kW 20 kW
Paliwa pelet drzewny pelet drzewny, opcja: 

polana drewna
pelet drzewny, opcja: 

polana drewna pelet drzewny

Materiał 
wymiennika stalowe płomieniówki

Sprawność dla 
paliwa podst. 92% 92% 92% 89%>

Klasa kotła 5 5 5 5
Wyposażenie automatyczne czyszczenie wymiennika i palnika, automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła, czujnik 

temperatury, palnik PBMAX.
PELLUX 200 TOUCH: duża pojemność wodna (190 l), obsługa zbiornika buforowego, wbudowana pompa 

obiegowa c.w.u., współpraca z kotłem rezerwowym, obsługa dwóch obiegów c.w.u.
Regulacja sterownik w kotle, sterowanie Fuzzy Logic II, moduł internetowy pozwalający na sterowanie i kontrolę pracy 

systemu grzewczego
Opcje zasobnik peletu, podajnik peletu, moduł GSM i internetowy, zestaw modułu sondy lambda, regulator ciągu 

kominowego, regulator temperatury pokojowej
możliwość rozszerzenia 

sterowania o kolejne 
14 obiegów grzewczych, 
współpracę z buforem, 
instalacją solarną oraz 

drugim obiegiem c.w.u.

możliwość rozszerzenia sterowania o kolejne
14 obiegów grzewczych, współpracę z buforem, 
instalacją solarną oraz drugim obiegiem c.w.u.; 
możliwość zastosowania rusztu do awaryjnego 

palenia drewnem

-

Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat
Certyfikaty klasa kotła wg normy EN303-5 

PELLUX 200 TOUCH PELLUX 100 (20)

PELLUX COMPACT

http://www.instalreporter.pl
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Kocioł na pelet EKO-GT KPP

mi technicznymi. Zapewnia komfortowe ogrzewanie 
budynku i wody użytkowej, korzystając z OZE. Wyso-
ka sprawność cieplna kotła, sięgająca 90%, zapew-
nia maksymalne wykorzystanie energii spalanego 
paliwa. Kotły c.o. w typoszeregu 12, 16 i 24 kW oferu-
ją moc modulowaną w szerokim zakresie (od 3,8 kW  
w przypadku kotła EKO - GT KPP 12 do 24 kW dla ko-
tła EKO - GT KPP 24), co pozwala na stosowanie ich 
w budynkach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu 
na energię cieplną. 

Komfortowo i oszczędnie
Kocioł EKO - GT KPP wyposażony jest w samoczysz-
czący się palnik PELLASX z automatyczną zapalar-
ką, która umożliwia rozpalanie i precyzyjną kontro-

lę wysokości płomienia. Takie rozwiązanie pozwala 
na czasowe wygaszanie się kotła i oszczędzanie pe-
letu. Automatycznie rozpalany pelet już po kilku mi-
nutach pozwala osiągnąć maksymalną sprawność 
kotła. Przez pierwszych 60 sekund zapalarka rozgrze-
wa się do 900°C, co gwarantuje dokładne spalanie, 
a tym samym dalszą oszczędność peletu. 

Trwała konstrukcja
Wytrzymałość i żywotność kotła c.o. zależy przede 
wszystkim od materiału i technologii wykonania 
korpusu. Korpus kotła EKO - GT KPP wykonany jest 
z atestowanej blachy kotłowej P265GH o grubości  
5 mm. Dzięki zastosowaniu wielokrotnie giętych ele-
mentów na sterowanych numerycznie precyzyjnych 

Pelet drzewny to produkt w 100% naturalny. Po-
wstaje ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem tro-
cin, wiórów, zrębków. Wartość opałowa peletu równa 
jest wartości opałowej drewna. Jednak spalając pelet 
otrzymujemy tylko niewielką ilość biodegradowalne-
go popiołu – około 10 razy mniej niż w przypadku wę-
gla. Przykładowo 1000 kg peletu generuje tylko kilka 
kilogramów popiołu, który może stanowić nawóz eko-
logiczny. Oprócz walorów ekologicznych wybór kotła 
na pelet to również gwarancja czystszej kotłowni.

Kotły na pelet – ciepło w najwyższej 5. klasie
Wybierając kocioł na pelet, należy zwrócić uwagę 
na przyznane mu certyfikaty. Są one gwarancją naj-

wyższej jakości wykonania produktu oraz – co rów-
nie ważne – spełniania najwyższych norm czystości 
spalin. Najwyższą obecnie klasą czystości spalin jest 
5. klasa, zgodnie z normą PN-EN 303:5 2012. Najbar-
dziej ekologiczne polskie kotły 5. klasy oznaczane są 
dodatkowo certyfikatem „Polskie Ciepło”. Posiada-
nie przez kocioł klasy 5. jest niezbędne przy ubiega-
niu się o dotację do jego zakupu z Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Kocioł na pelet EKO – GT KPP
Ekologiczny kocioł na pelet EKO – GT KPP firmy Galmet 
to nowoczesne rozwiązanie, które łączy trwałość  
z intuicyjną obsługą oraz najnowszymi rozwiązania-

Jedną z najważniejszych decyzji, które należy podjąć na etapie budowy bądź 
modernizacji domu jest ta, odnosząca się do wyboru właściwego systemu ogrzewania. 
Warto wtedy wybrać urządzenia, które zapewnią niskie koszty ogrzewania i wysoki 
komfort użytkowania, szczególnie takie, które wykorzystują odnawialne źródła 
energii. Takim rozwiązaniem są kotły z podajnikiem na pelet. 

Jakie rozwiązanie wybrać do ogrzewania 
domu i wody użytkowej?

Regulator z pokrętłem Touch and Play – S_Control Regulator z kolorowym panelem – ecoTOUCH
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prasach krawędziowych do minimum ograniczono 
ilość połączeń spawanych.

Zarządzanie online
Intuicyjny sterownik z czytelnym wyświetlaczem za-
rządza pracą kotła i palnika, korzystając z optycznego 
czujnika jasności płomienia. Pozwala na sterowanie 
pracą obiegu centralnego ogrzewania, pompy ciepłej 

wody użytkowej oraz pracą zaworu mieszającego. Za-
stosowanie w systemie czujnika temperatury zewnętrz-
nej umożliwia zaprogramowanie pracy kotła według 
krzywej grzewczej. Sterownik obsługiwany za pomo-
cą ekranu dotykowego lub multifunkcyjnego pokrętła  
Touch and Play zapewnia szybką i intuicyjną konfigura-
cję. Rozszerzenie systemu o sterownik pokojowy i mo-
duł internetowy umożliwia nadzór nad pracą kotła spo-
za kotłowni, również za pomocą smartfonu lub tabletu.

Hybrydowy system grzewczy
Kocioł EKO – GT KPP może być podstawą wydajne-
go i ekologicznego systemu grzewczego. Połączony 
z pompą ciepła do c.w.u. i zestawem solarnym lub 
jednym z tych urządzeń tworzy hybrydowy system 
grzewczy. Dostarcza ciepło niezbędne do ogrzania 
domu i wody użytkowej przez cały rok. W sezonie 
grzewczym ciepło zapewnia kocioł c.o., a w pozosta-
łej części roku pompa ciepła lub kolektor słoneczny 
dbają o ogrzanie wody użytkowej.

„Galmet Sp.z o.o.” Sp. K.
ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
tel. 77 403 45 00
galmet@galmet.com.pl, www.galmet.com.pl
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Palnik hybrydowy z automatyczną zapalarką PELLASX

Nazwa EKO – GT KPP 12 EKO – GT KPP 16 EKO – GT KPP 24
Rodzaj kotła kocioł c.o. z podajnikiem, na pelet
Zakres mocy 3,8-12,5 kW 4,8-16,0 kW 7,0-24,0 kW
Paliwa pelet drzewny
Rodzaj spalania kocioł z zasobnikiem i automatycznym podajnikiem 
Materiał wymiennika atestowana blacha kotłowa P265GH o grubości 5 mm
Sprawność dla paliwa podst. 88,40% 88,88% 89,94%
Klasa kotła 5 5 5

Wyposażenie palnik hybrydowy z zapalarką; regulator S.Control z pokrętłem Touch and Play; czujnik 
pogodowy; zabezpieczenie STB; zasobnik 200 dm3, model EKO – GT KPP 24 – 400 m3

Regulacja regulator S.Control z pokrętłem Touch and Play

Opcje
regulator z kolorowym panelem dotykowym S.Control Touch

palnik z obrotowym paleniskiem
(modele EKO – GT KPP 12 i 16 – zasobnik 400 dm3 

Gwarancja 60 miesięcy
Certyfikaty certyfikat 5. klasy, wg normy PNE-EN 303-5:2012, certyfikat „Polskie Ciepło”

19 listopada – Światowy Dzień Toalet 2016

ONZ w 2005 roku uznała, że dostęp do czystej wody  
i urządzeń sanitarnych jest podstawowym prawem czło-
wieka. Niestety, do dziś na świecie są miejsca, w których 
możliwość korzystania z podstawowych urządzeń sa-
nitarnych pozostaje dla ich mieszkańców jedynie nie-
osiągalnym luksusem. Założona przez Roca fundacja 
We Are Water od 2010 roku prowadzi globalną kampa-
nię promującą nową kulturę korzystania z najcenniej-
szego surowca jaki mamy – z wody. Roca wraz z funda-
cją We Are Water mocno angażuje się w przypadający 
19 listopada Światowy Dzień Toalet, który jest dosko-
nałą okazją zarówno do uświadamiania problemu, jak 
też do podejmowania konkretnych działań. 
Liczby są zatrważające: ponad 2,4 miliarda ludzi na świe-
cie nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitar-
nych. Choć toalety znane były już w starożytnym Egipcie, 
prawie 950 milionów ludzi na świecie w dalszym ciągu 
załatwia potrzeby „pod chmurką”. Obecnie więcej ludzi 
na świecie posiada telefon komórkowy niż łazienkę. Po-
nad 1000 dzieci poniżej 5 roku życia umiera codziennie 
z powodu chorób układu pokarmowego spowodowa-

nych brakiem dostępu do czystej wody i nieprzestrze-
ganiem zasad higieny. Dzięki wprowadzeniu podstawo-
wych urządzeń sanitarnych i edukacji z zakresu higieny 
osobistej, można rocznie uniknąć 842 000 zgonów. 
Fundacja We Are Water we współpracy z międzynarodo-
wymi organizacjami (np. fundacja Vincente Ferrer, Uni-
cef) realizuje szereg projektów w rejonach najbardziej 
dotkniętych brakiem dostępu do wody pitnej i urządzeń 
sanitarnych. Działania fundacji obejmują m.in. wierce-
nie studni i instalację pomp zapewniających dostęp do 
wody pitnej oraz budowę systemów nawadniania grun-
tów rolnych w krajach Azji i Afryki. Dzięki działalności fun-
dacji, w ostatnich latach 220 000 ludzi zyskało dostęp 
do czystej wody i podstawowych urządzeń sanitarnych.
W Polsce obchodząc Światowy Dzień Toalet Roca uświa-
damia potrzebę racjonalnego korzystania z wody. By za-
chęcić polskich konsumentów do świadomego korzy-
stania z dóbr natury, Roca udostępniła aplikację „Lubię 
wodę” (można pobrać ją tu) umożliwiającą zmierzenie 
codziennego zużycia wody oraz wyrobienie świadomych 
nawyków jej oszczędzania.

http://www.instalreporter.pl
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dmuchowym oraz modele kotłów wyposażonych  
w palnik peletowy SAS MULTI FLAME mają w standar-
dzie samooczyszczające się palenisko w postaci au-
tomatycznych ruszt ruchomych. Załączane cyklicz-
nie ruszta, umożliwiają odprowadzenie pozostałości 
po spalaniu, tj. popiołu w szczególności w formie 
spieków, żużlu. Rozwiązanie to umożliwia utrzyma-
nie paleniska w czystości, nie przerywając ciągłości 
procesu spalania. 

Palnik SAS MULTI FLAME
Najnowsze automatyczne kotły peletowe SAS 4 i 5 
klasy to: BIO SLIM i BIO SOLID, BIO EFEKT wyposa-

żone w palnik SAS MULTI FLAME do spalania pele-
tu. Są to kotły o wysokiej sprawności i niskiej emisji 
zanieczyszczeń, spełniające wymagania klasy 4. i 5.  
w całym zakresie normy PN-EN 303-5:2012. Najwięk-
szy na rynku typoszereg mocy 14-48 kW pozwala 
optymalnie dobrać kocioł dla potrzeb danej instalacji. 

Konstrukcja kotła a gabaryty urządzenia
Konstrukcje kotłów w 5. klasie z rozbudowanymi 
wymiennikami ciepła z zastosowaniem paneli ce-
ramicznych, zawirowywaczy spalin (turbulatorów) 
ograniczają emisję szkodliwych gazów przy zacho-
waniu wysokiej sprawności i ekonomii procesu spa-
lania. Jednak często takie konstrukcje wpływają na 
zwiększenie gabarytów kotłów, co niejednokrotnie 
uniemożliwia ich montaż w niezbyt dużych kotłow-
niach. To spory problem dla inwestorów. Jednak  
w kotłach SAS udało się osiągnąć równowagę między 

Jakość paliwa a automatyczne czyszczenie
Jakość produkowanych peletów w zależności od 
technologii ich wytwarzania, a także użytego mate-
riału (trociny, kora, słoma) jest bardzo zróżnicowana, 
często też odbiega od wymaganych norm. Dostępne 
na rynku konstrukcje palników do spalania tego ro-
dzaju paliwa bazują na cyklicznym przedmuchu pa-
leniska, co jest niewystarczające podczas spalania 
paliw o parametrach odbiegających od wymagań 
normatywnych. Pelet mający tendencję do tworze-
nia szlaki przy spalaniu może prowadzić do zakle-
jania dopływu powietrza, zapychania się paleniska,  
a w efekcie powodować jego wygasanie i nieprawi-
dłowy przebieg procesu spalania. W takim przypadku 
rozwiązaniem może być okresowe ręczne oczyszcza-
nie paleniska, niestety dość uciążliwe w codziennej 
obsłudze, bądź zmiana opału i poszukiwanie paliwa 
spełniającego wymagania jakościowe. Ze względu na 
zróżnicowanie peletu na rynku (4 klasy jakościowe) 
wyposażenie palnika w automatyczne czyszczenie 
rusztu jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia 
bezproblemowej obsługi kotła.
Kotły SAS do spalania biomasy (m.in. pelety, ziar-
na zbóż, suche pestki) AGRO-ECO z paleniskiem na-

Kotły na biomasę, najczęściej peletowe, obecnie cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Takie wyspecjalizowane pod względem podawanego paliwa 
urządzenia grzewcze znajdujące się w ofercie SAS w ciągu ostatnich lat zostały 
dostosowane do oczekiwań użytkowników. Decydując się na użytkowanie kotła na 
pelety, otrzymujemy większy komfort obsługi – czystość w kotłowni, automatyczny proces 
rozpalania, a także możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę „starego” kotła. 
To wymierny efekt ekonomiczny w postaci zmniejszonych strat ciepła, efektywnego 
spalania paliwa, wysokiej sprawności i ekologiczny dla nas i naszego otoczenia. 

SAS – przyjazne kotły peletowe
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rozbudowaną wysokosprawną konstrukcją wymien-
nika a wymiarami zewnętrznymi urządzenia. Dodat-
kowo w modelach BIO SLIM i BIO EFEKT są dostęp-
ne również wersje z czopuchem wyprowadzonym 
w górę przez dekiel kotła dla ułatwienia podłącze-
nia kotła do przewodu kominowego. W nowej kon-

strukcji zasobnika paliwa udało się także powiększyć 
jego pojemność. Niebagatelną rolę dla zachowania 
optymalnych parametrów spalania i wysokiej spraw-
ności w całym okresie grzewczym jest konieczność 
utrzymania wymiennika w czystości. Dla ułatwienia 
dokonywania okresowej konserwacji zastosowano 

poziomy układ kaset. Czyszczenie odbywa się przez 
przednie drzwiczki kotła. 
Kotły spełniające wymagania klasy 5. mają izola-
cję otworów rewizyjnych i nowatorską konstruk-
cję drzwiczek ograniczającą straty ciepła. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa rozdzielono zasobnik opału 
od korpusu kotła, zastosowano naturalnie wen-
tylowaną przestrzeń (oddzielne obudowy). W kla-
pie zasobnika zamontowano wyłącznik krańcowy, 
którego działanie polega na przerwaniu pracy po-
dajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego  
w momencie otwarcia pokrywy. W celu ochrony ko-
tła przed przegrzaniem, w przypadku awarii ukła-
du sterowania, wprowadzono ogranicznik tempe-
ratury bezpieczeństwa (STB). 

Sterowanie
Zastosowany układ sterowania umożliwia modula-
cję mocy w zakresie 30-100%. Regulator kotła steruje 
pracą jego podzespołów, jak również całej instalacji 
grzewczej. Umożliwia on sterowanie pompami obie-
gowymi (c.o.1, c.o.2, c.w.u., cyrkulacyjną, przewało-
wą), a dodatkowo regulacja na podstawie odczytów 
z czujników pomieszczenia, czujnika zewnętrznego  
i krzywej grzewczej pozwala na automatyczne prze-
łączenie trybu pracy zima/lato. 
Kotły podajnikowe SAS mogą kontrolować pracę in-
stalacji z dwoma obiegi mieszającymi (grzejnikowy/
podłogowy), a wbudowany moduł ETHERNET po-
zwala na jej zdalną kontrolę na urządzeniach mobil-
nych. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do sterowa-
nia instalacją z dowolnego miejsca na świecie,  
a także na zdalną pomoc instalatora lub serwisu. 

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

r
e

k
l

a
m

a

Nazwa AGRO-ECO BIO SLIM BIO SOLID BIO EFEKT
Rodzaj kotła z automatycznym podawaniem 

paliwa 
z automatycznym podawaniem 

paliwa, ze stałym rusztem wodnym 
z automatycznym podawaniem 

paliwa 
z automatycznym podawaniem 

paliwa 
Zakres mocy 17-150 kW 14-48 kW 14-48 kW 14-46 kW
Paliwa pelety, ziarna zbóż, suche pestki 

owoców; zastępczo drewno na 
ruszcie awaryjnym

pelety; zastępczo drewno na ruszcie 
wodnym pelety pelety

Rodzaj spala-
nia palenie automatyczne za 

pomocą podajnika z paleniskiem 
nadmuchowym, z ruchomym 

rusztem do odpopielania;
palenie zastępcze na wkładanym 

ruszcie awaryjnym

palenie automatyczne: podawanie 
za pomocą podajnika z podwójnym 

ślimakiem na płytę paleniska 
nadmuchowego z ruchomym 

rusztem do odpopielania; 
palenie zastępcze na ruszcie 

wodnym: regulacja spalania za 
pomocą śruby regulacyjnej lub 
miarkownika ciągu powietrza

palenie automatyczne za pomocą palnika SAS MULTI FLAME z podwójnym 
ślimakiem i ruchomym rusztem w palenisku

Materiał 
wymiennika

stal kotłowa P265GH 6 mm (od mocy 
78 kW stal kotłowa 16Mo3 8 mm); 
palenisko: stal nierdzewna 8 mm

stal kotłowa P265GH 6 mm; palenisko: stal nierdzewna 6 mm

Sprawność dla 
paliwa podst. 87,7-88,8% 87,6-88,2% 92,1-92,4% 88,6-91,9%

Klasa kotła klasa „A” wg PN-EN 303-5:2002 klasa 4 wg PN-EN 303:2012 klasa 5 wg PN-EN 303-5:2012
Wyposażenie sterownik, wentylator, grzałka do rozpalania, termometr, szuflada popielnicowa, zawór bezpieczeństwa

podajnik (podwójny ślimak), panele 
ceramiczne, zasobnik z systemem 

wyrównywania ciśnienia, narzędzia 
do obsługi kotła, stopki poziomujące 

do mocy 36 kW

palnik SAS MULTI FLAME, kratka 
zabezpieczająca żar, stały ruszt wodny, 
turbulator spalin, kształtka ceramiczna, 

narzędzia do obsługi kotła, stopki 
poziomujące do mocy 36 kW

palnik SAS MULTI FLAME, czujnik otwarcia klapy zasobnika, czujnik 
temperatury spalin, STB, turbulator spalin, panele i półki ceramiczne, 

narzędzia do obsługi kotła, stopki poziomujące do mocy 25 kW

Regulacja sterowanie: PID, obsługa 4 pomp, 2 zaworów mieszających, możliwość rozbudowy sterowania zewnętrznego, obsługi za pomocą regulatora pokojowego, 
urządzeń mobilnych, przez internet

w opcji miarkownik ciągu powietrza
Opcje klapa zasobnika: prawa lub lewa zasobnik: prawy lub lewy; czopuch: 

do tyłu lub do góry zasobnik: prawy lub lewy zasobnik: prawy lub lewy; czopuch: 
do tyłu lub do góry

Gwarancja 5 lat na kocioł (powyżej mocy 48 kW – 2 lata), 2 lata na podzespoły
Certyfikaty CE, Świadectwo IChPW – Znak 

bezpieczeństwa ekologicznego, 
Prawo Ochronne Nr 67472 – 

konstrukcja podajnika

CE, Świadectwo badania – 4 klasa, 
Prawo Ochronne Nr 67681 – na 

palnik peletowy

CE, Świadectwo badania – 5 klasa, 
model wpisany na listę BAFA, Znak 

TOP TEN 2016 dla mocy 14 kW; 
modele 19, 25 kW wpisane na listę 

TOP TEN

CE, Świadectwo badania – 5 klasa, 
modele 14,17,23 kW wpisane na listę 

TOP TEN 2016 
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Green iQ to innowacyjny standard marki Vail-
lant, określający dobrze zaprojektowane, przyszło-
ściowe, trwałe i ekologiczne produkty najwyższej ja-
kości. Urządzenia, które łączą najwyższą efektywność 
energetyczną, wytwarzanie energii bez szkód dla kli-
matu oraz zarządzanie systemami grzewczymi przez 
internet. Kotły ecoTEC exclusive, z uwagi na zasto-
sowane w nich rozwiązania techniczne, parametry 
pracy i wydajności stanowią swoistą ekstraklasę  
w zakresie ogrzewania pomieszczeń i przygotowa-
nia ciepłej wody, wyznaczając jednocześnie nowe 

standardy w innowacyjnej technologii grzewczej.
ecoTEC exclusive to urządzenia grzewcze do central-
nego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej w gospodarstwach domowych.

Zastosowanie
•	Do	systemów	ogrzewania	grzejnikami	i	do	ogrzewa-
nia podłogowego, a także do dogrzewania (typy kotłów 
VC) w instalacjach z pompami ciepła z zasobnikiem bu-
forowym ze wspomaganiem solarnym lub bez niego.
•	Do	systemów	ogrzewania	grzejnikami	i	do	ogrze-

wania podłogowego, a także jako kotły dwufunkcyj-
ne do przygotowania ciepłej wody użytkowej na za-
sadzie przepływowej (typ VCW).
•	Wymagają	niewiele	miejsca	do	zawieszenia,	co	
stwarza możliwość zainstalowania w pomieszcze-
niach mieszkalnych w nowych i modernizowanych 
domach jedno- i dwurodzinnych.
•	Jako	centrale	grzewcze	na	poddaszu.
Tryby pracy z otwartą lub zamkniętą komorą spala-
nia z certyfikowanym układem odprowadzania spa-
lin 60/100 lub 80/125.

Oferta produktowa marki Vaillant poszerzyła się  
o nową rodzinę urządzeń grzewczych klasy Premium. 

Nowość tą stanowią gazowe, wiszące kotły kondensacyjne 
ecoTEC exclusive oznaczone autorskim symbolem Green iQ.

Wiszące kotły 
kondensacyjne 

ecoTEC exclusive
Nowość Vaillant

* dane odnoszą się do mocy przygotowania c.w.u.

Vaillant w 1961 r. wyprodukował pierwszy 
na świecie gazowy kocioł grzewczy o nazwie 
Gejzer Circo-MAG-C20 rewolucjonizując rynek 
urządzeń grzewczych. Nowoczesne urządzenie, 
łatwe w montażu, wyznaczało nowe standardy 
w branży grzewczej przez kolejne dekady

http://www.instalreporter.pl
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Aplikacja multiMATIC w połączeniu 
z produktami Green iQ
Dla urządzeń Green iQ moduł komunikacji interne-
towej sprzedawany jest w komplecie. Jeśli został 
zainstalowany multiMATIC 700, to klient końcowy 
może zarządzać regulatorem za pomocą darmo-

wej aplikacji multiMATIC. Korzystanie z aplikacji 
multiMATIC również jest bezpłatne.

Cechy kotła kondensacyjnego ecoTEC exclusive 
•	nowe,	efektywne	sprzężenie	gazu	z	powietrzem
•	wysoki	stopień	modulacji	1:13*	(kotły	20	kW),	wszyst-
kie	inne	kotły	1:10*.

•	pobór	energii	w	trybie	czuwania	2	W
•	wybrana	praca	w	trybie	iQ
•	moduł	komunikacyjny	VR	900	w	dostawie	kotła
•	Aqua-Power-Plus	nawet	o	21%	zwiększa	wydajność	
w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej
•	poziome	przyłącza	hydrauliczne	w	obudowie	kotła	
dla akcesoriów instalacyjnych i stosowania przy mo-
dernizacji
•	pełny	odzysk	ciepła	kondensacji	w	trybie	przy-
gotowywania c.w.u. dzięki nowej konstrukcji pier-
wotnego wymiennika ciepła – dodatkowa wężow-
nica (typ VCW)
ecoTEC exclusive jako członek nowej rodziny urzą-
dzeń Green iQ, gwarantuje najwyższy komfort użyt-
kownia dzięki inteligentnej pracy w instalacji i zrów-
noważonej technologii, działając wysoce efektywnie 
i w zrównoważony sposób.

Moduł komunikacji internetowej VR 900
Moduł komunikacji internetowej VR 900 może być uży-
wany do zdalnego parametryzowania, zdalnej diagno-
styki i odbierania alarmów od kotła lub regulatora, 
za pośrednictwem połączenia szerokopasmowego.
Warunki zastosowania:
- tylko urządzenie grzewcze Vaillant z przyłączem eBUS
- regulator i ewentualne akcesoria wyłącznie z przy-
łączem eBUS
- kompatybilny z profiDIALOG, aplikacją multiMATIC
Dzięki VR 900 i połączeniu internetowemu jest moż-
liwy dostęp do urządzeń grzewczych marki Vaillant. 
Kontrolę nad instalacją grzewczą zapewniają:
- multiMATIC App – darmowa aplikacja mobilna, 
przeznaczona do współpracy z regulatorem multi-
MATIC VRC 700,
- mobilDIALOG – strona internetowa dla użytkowni-
ków systemów grzewczych wyposażonych w inny re-
gulator niż multiMATIC VRC 700. Vaillant gwarantuje 
darmowy dostęp do tej strony internetowej,
- profiDIALOG – strona internetowa przeznaczona dla 
serwisantów i instalatorów opiekujących się urządze-
niem grzewczym.

Etykieta Green iQ

Vaillant stworzył nową etykietę Green iQ przyznawaną tylko tym produktom i rozwiązaniom, które speł-
niają najwyższe wymagania odnośnie „technologii kompleksowych” oraz zrównoważonego rozwoju.

Green = dla właścicieli domów, myślących perspektywicznie, którzy chcą ogrzewać domy 
w sposób przyjazny dla środowiska, a przy tym skutecznie zmniejszając 
koszty ogrzewania w dłuższej perspektywie. 
•	wyższa	efektywność	energetyczna	(klasa	A+	zestawu	VC	306	 
z multiMATIC VRC 700)
•	materiały,	które	mogą	być	powtórnie	wykorzystane
•	najniższe	zużycie	energii	w	stanie	gotowości
•	najwyższa	jakość	i	długowieczność	produktów
•	wyprodukowane	w	fabrykach	w	Niemczech

iQ = inteligentna technologia zapewniająca najbardziej 
efektywne działanie
•	zdalna	obsługa	za	
pomocą darmowej 
aplikacji dla użytkownika 
końcowego
•	możliwość	
wykorzystywania internetu 
oraz sieci WLAN
•	monitorowanie	zużytej	
energii
•	łatwe	przyłączenie	do	
systemu hybrydowego
•	aplikacje	do	danych	
użytkowych i raportowania

Moduł komunikacji internetowej VR 900

Klasa energetyczna A+ dla zestawu z regulatorem 
multiMATIC VRC 700

Dowiedz się więcej
Przejdź

http://www.instalreporter.pl
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Program partnerski ROTH PP-EKSPERT to ofer-
ta dla instalatorów współpracujących z dystrybuto-
rami produktów Roth na terenie całej Polski, którzy 
posiadają certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy  
w zakresie techniki sanitarnej i/lub grzewczej Roth. 
Taki certyfikat mogą otrzymać instalatorzy, którzy 
ukończyli szkolenie w zakresie montażu produktów 
Roth i samodzielnie wykonali instalację, zgodnie  
z wytycznymi producenta i prawa budowlanego. 
Od uczestników firma Roth oczekuje promowania 
jej produktów oraz stosowania ich w realizowanych 
instalacjach, natomiast ze swojej strony zapewnia:

•	umowę	współpracy,	
•	wsparcie	techniczne	i	projektowe,
•	powiadomienia	o	promocjach	i	konkursach,
•	wspólną	reklamę	na	samochodzie	firmowym,
•	regularne	 informacje	na	temat	zmian	i	nowości	 
w ofercie, 
•	udział	w	szkoleniach	organizowanych	przy	współ-
udziale partnerów handlowych.
Najmocniejszym atutem programu jest z pewno-
ścią proponowana wspólna reklama na samocho-
dzie instalatora. W całej Polsce zrealizowano do tej 
pory kilkadziesiąt takich projektówi wciąż zgłaszają 

Programy 
promocyjne, 
lojalnościowe lub 
motywujące od kilku 
już lat są stałym 
elementem na rynku 
nie tylko w naszej 
branży. Najczęściej 
polegają na zbieraniu 
punktów za zakupy, 
oferują różnorodne 
korzyści, są długo- 
lub krótkoterminowe 
i mają mniej lub 

bardziej skomplikowane zasady. Ciekawą propozycję dla instalatorów ma w tym 
zakresie firma Roth Polska Sp. z o.o. – przedstawiciel niemieckiego producenta 
systemów grzewczych i sanitarnych: program ROTH PP-EKSPERT.

ROTH PP-EKSPERT 
Coś specjalnego dla ekspertów w dziedzinie instalacji

http://www.instalreporter.pl
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się chętne osoby. Ujednolicony wzór, którego jedy-
nym zmiennym elementem są dane teleadresowe 
kontrahenta, to zasada, od której firma nie robi wy-
jątków. Dzięki temu charakterystycznych aut Roth 
nie da się przeoczyć na parkingach hurtowni insta-
lacyjnych i na budowach. Kolejnym bardzo ważnym 
punktem współpracy jest informowanie na bieżąco 

o promocjach i konkursach. Przez lata z tych akcji 
skorzystały setki instalatorów.
Program prowadzony jest w porozumieniu ze współ-
pracującymi partnerami handlowymi oraz przy aktyw-
nym udziale doradców techniczno-handlowych ROTH.
Więcej na temat programu: http://www.roth-polska.
com/pl/Program-ROTH-PP-EKSPERT-1285.htm 

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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ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & 
Co., koncernu posiadającego 24 oddziały i biura handlowe na całym świecie, m.in. w Chi-
nach, USA i Kanadzie, gdzie łączne zatrudnienie przekracza 1000 osób. Produkcja, również 
na potrzeby innych firm, odbywa się w 10 zakładach, będących w 100% własnością rodzi-
ny ROTH. Początkowo, w roku 1947, firma zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją 
kotłów i miała ograniczony zasięg działania, ale jej rozwój nastąpił bardzo szybko – budo-
wa pierwszej hali produkcyjnej, poszerzenie palety produktów, znaczne zwiększenie za-
trudnienia i obrotów, wreszcie rozpoczęcie działalności na szerokim europejskim rynku.

V Jubileuszowy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
odbył się 20 października br. w Warszawie. Wydarzenie, które przebiegało 
pod hasłem „Najlepsze sposoby w likwidacji niskiej emisji” z całą pewnością 
było jednym z najważniejszych spotkań branży pomp ciepła w tym roku. 
Konferencja zgromadziła w jednym miejscu ok. 300 uczestników. 

Duże zainteresowanie  
V Kongresem PORT PC

Należy już do tradycji, że każdego roku podczas Kongresu PORT PC wręczane są wyróżnienia  
i statuetki dla osób, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do wzrostu świadomości na 
temat pomp ciepła. W tym roku z rąk prezesa Pawła Lachmana statuetkę za wkład w rozwój rynku 
pomp ciepła otrzymał Cezary Sawicki, prezes firmy Aspol FV – jeden z członków założycieli PORT PC

http://www.instalreporter.pl
http://www.roth-polska.com/pl/Program-ROTH-PP-EKSPERT-1285.htm
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Ze względu na jubileuszowy charakter konferen-
cji, wydarzenie było również okazją do podsumowa-
nia pięcioletniej działalności stowarzyszenia. Prezen-
tację o tym co udało się osiągnąć przez pięć lat 
istnienia organizacji wygłosił prezes PORT PC Paweł 
Lachman. Podstawowym celem, na którym opierają 
się główne działania PORT PC, jest zwiększanie jako-
ści wykonywanych instalacji z pompami ciepła. Do 
działań tych należy między innymi wprowadzenie w 
Polsce znaku EHPA Q oraz europejskiego systemu 
szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła Eucert. 
W dotychczasowym dorobku stowarzyszenia jest rów-
nież sześć części branżowych wytycznych PORT PC. 
Podczas pierwszej części konferencji rozstrzygnię-
ty został Konkurs na najlepszą pracę dyplomową  
o tematyce pomp ciepła organizowany przez PORT 
PC. Na ręce dr inż. Piotra Jadwiszczaka przekazana 
została nagroda dla Krzysztofa Piechurskiego, ab-
solwenta Politechniki Wrocławskiej, którego pra-
ca pt.: „Porównanie efektywności eksploatacyjnej 
pompy ciepła powietrze-woda z wynikami symula-
cji uzyskanych za pomocą wybranych metod anali-
tycznych” zajęła pierwsze miejsce w kategorii prac 
magisterskich.
W Polsce każdego roku przez zanieczyszczenie po-
wietrza w naszym kraju ginie około 45 tysięcy miesz-
kańców. Niska emisja zanieczyszczeń w bardzo dużej 
mierze przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Zda-
niem prezesa Pawła Lachmana – Wyzwania klima-
tyczne i konieczność szybkiej redukcji emisji CO2 wska-
zują, że za 15 lat w Europie pompy ciepła mają szansę 
zastąpić kotły gazowe czy olejowe, a w wielu przypad-
kach zastępują już kotły węglowe. Biorąc pod uwagę 
konieczność szybkiej likwidacji problemu niskiej emi-
sji w Polsce, pompy ciepła mogą idealnie wpisać się 
w powyższe cele redukcyjne. Prezes PORT PC przed-
stawił również nowe inicjatywy jakie stowarzyszenie 
zamierza podjąć w najbliższej przyszłości. Do działań 
tych należy między innymi wydanie kompleksowych 
wytycznych pomp ciepła w 2017 roku, współpraca 
z agendą ONZ Global Compact, a także planowane 

kampanie informacyjne o pompach ciepła. 
Autorem rozdziału Raportu Agendy ONZ poświę-
conego tematyce niskiej emisji jest Andrzej Guła – 
prezes Polskiego Alarmu Smogowego (PAS), który 
również wygłosił prezentację podczas konferen-
cji PORT PC. Wykład dotyczył skutecznej walki  
z problemem niskiej emisji, który jest jednym z głów-
nych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce.  
W swojej prezentacji zwrócił on uwagę na brak stan-
dardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe. Zda-
niem prelegenta problemem jest także brak odpowied-
nich norm jakości węgla, który wciąż jest stosowany w 
znacznej części polskich budynków. Prezes PAS pod-
kreślił, że Alarmy Smogowe w swoich działaniach nie 
preferują żadnych technologii grzewczych, jednak fakt 
nierównego traktowania technologii bezemisyjnych, 
takich jak pompy ciepła, jest niezrozumiały.

Szczególnie duże zainteresowanie uczestników kon-
ferencji wzbudziła część techniczna, podczas której 
omawiane były między innymi poradniki przygoto-
wane przez PORT PC we współpracy z BWP. Przed-
stawiono również 30 specjalnie przygotowanych na-
rzędzi projektowych do doboru różnych elementów 
instalacji z pompami ciepła. Narzędzia te od Kongre-
su są dostępne w regularnej sprzedaży za pośred-
nictwem sklepu internetowego PORT PC. W czasie 
konferencji zapowiedziano także wydanie nowych 
kompleksowych wytycznych projektowania i do-
boru instalacji z pompami ciepła w pierwszej poło-
wie 2017 roku.
Piąty, jubileuszowy Kongres PORT PC okazał się być 
dużym sukcesem. 
Zdjęcia: WJ
Źródło: PORT PC

Swoją prezentację wygłosił także Karl-Heinz Stawiarski 
– prezes niemieckiego stowarzyszenia Bundesverband 
Wärmepumpe (BWP), które od wielu lat z sukcesem działa na 
rzecz rozwoju technologii pomp ciepła w Niemczech. Według 
ostatnich informacji rząd niemiecki planuje wprowadzić 
zakaz sprzedaży kotłów olejowych i gazowych od 2030 roku. 
Sprzedawane będą tylko urządzenia korzystające z OZE.  
Co ciekawe druga izba niemieckiego parlamentu Bundesrat 
opowiada się za tym, by również od 2030 roku wprowadzić 
zakaz rejestracji samochodów z silnikiem spalinowym. 
Oznaczałoby to, że kierowca kupujący samochód za 14 lat 
musiałby wybrać samochód z napędem elektrycznym

Ważną częścią Kongresu było wystąpienie Dyrektora 
Inicjatywy Generalnego Sekretarza Generalnego ONZ 
Global Compact w Polsce Kamila Wyszkowskiego. Prelegent 
przedstawił główne zagadnienia i problemy ujęte  
w opublikowanym niedawno Raporcie Agendy ONZ. Jest to 
pierwszy, kompleksowy raport dotyczący niskiej emisji

http://www.instalreporter.pl
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zapłaci za ogrzewanie. Różnica w rachunkach przy 
nieodpowiednim ustawieniu pracy może docho-
dzić do 10%. 

Sprawność kotła a temperatura spalin 
– praktyka potwierdza teorię 

Sprawność kotła kondensacyjnego zmienia się w za-
leżności od temperatury spalin, czyli jednocześnie 
od temperatury c.o. I tak dla określonej temperatu-

ry spalin (rys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) można zmierzyć ana-
lizatorem spalin sprawność kotła wynoszącą odpo-
wiednio:
– dla 35,0°C sprawność to 107,7% ,
– dla 40,3°C sprawność to 106,2%, 
– dla 44,9°C sprawność to 104,1%, 
– dla 50,6°C sprawność to 101,3%, 
– dla 55,1°C r sprawność to 98,7%, 
– dla 60,2°C sprawność to 97,8%, 
– dla 64,9°C sprawność to 97,5 %.

Jak ważny jest wybór 
odpowiedniej krzywej grzewczej?

Instalator podczas pierwszego uruchomienia usta-
wia krzywą grzewczą według własnego doświadcze-
nia, wybierając jedną z wielu dostępnych fabrycznie 
w kotle (rys. 1) lub tworzy ją za pomocą parame-
trów. Wybór właściwej charakterystyki krzywej 
grzewczej uzależniony jest od strefy klimatycznej 
oraz od właściwości termicznych budynku. Wiedza 
i doświadczenie instalatora (serwisanta) ma duże 

znaczenie, ponieważ wybierany jest nie tylko zakres 
pracy kotła, lecz także nachylenie krzywej grzew-
czej. Jeżeli zostanie wybrana niewłaściwa krzywa 
grzewcza, użytkownik dość szybko odczuje to na 
własnej skórze. Serwisant będzie musiał dokonać 
korekty wybranej wcześniej krzywej grzewczej lub 
wytłumaczyć użytkownikowi, jak ją modyfikować. 
I tak dla przykładu przy wyborze krzywej grzew-
czej nr 2 (rys. 1) kocioł będzie produkował czyn-
nik grzewczy o temperaturze od 40°C do 80°C (są 
to ograniczenia systemowe dla ogrzewania grzejni-
kowego). Inaczej będzie z krzywą grzewczą nr 0,6, 
która odpowiada ogrzewaniu podłogowemu. Za-
kres pracy w takim przypadku będzie ograniczo-
ny od 20°C do 40°C.
Istnieje możliwość modyfikacji/wyboru krzywej grzew-
czej, jak i zakresów pracy kotła. Instalator decyduje  
o tym, jak często kocioł będzie pracował w trybie 
kondensacyjnym, czyli jednocześnie o tym, ile klient 

Efektywna praca kotła kondensacyjnego zależy głównie od jego właściwej instalacji 
oraz odpowiedniego ustawienia parametrów pracy. Przy dzisiejszym tempie życia 
ustawienie parametrów pracy kotła kondensacyjnego często schodzi na dalszy plan. 
W poniższym artykule zwrócę uwagę na kilka parametrów, które można ustawić 
w kotle tak, aby podnieść sprawność pracy systemu grzewczego przy zachowaniu 
komfortu użytkowania instalacji. W tym celu posłużę się przykładem domu 
jednorodzinnego z ogrzewaniem grzejnikowym, podłogowym oraz mieszanym.

Pierwsze uruchomienie 
kotła kondensacyjnego

Parametry pracy ustawione przez instalatora

Marcin JósKowsKi

Szczególną uwagę należy poświęcić wy-
borowi odpowiedniej krzywej grzewczej 
oraz odpowiedniego programatora do za-
rządzania pracą kotła.

1  Charakterystyki 
krzywych grzewczych 
dostępnych w kotle 
[1]

Najwyższa sprawność kotła dla spalin  
o temperaturze poniżej 55°C

Z powyższej analizy wynika, że w zakresie tem-
peratury spalin od 40,0 do 55,1°C sprawność ko-
tła zmniejsza się w sposób liniowy od 107,7 do 
98,7%. Związane jest to ze zjawiskiem konden-
sacji pary wodnej zawartej w spalinach i zaniku 
tego zjawiska przy temperaturze spalin ok. 55°C 
(dla gazu G20). Sprawność kotła w zakresie zmia-

ny temperatury spalin od 55°C do 65°C zmienia się 
tylko o ok. 1,2% (tj. dla 55,1°C wynosi ok. 98,7%, 
dla 65°C wynosi 97,5%). 
Jasno z tego wynika, że w celu poprawienia sprawno-
ści pracy instalacji, kocioł powinien pracować z tem-
peraturą spalin poniżej 55°C, gdy tylko jest to możliwe. 
Następuje wtedy widoczny wzrost sprawności kotła. 

http://www.instalreporter.pl


Praca z kondensacją a temperatura 
zasilania instalacji c.o.

Temperatura spalin zależy od temperatury czynni-
ka grzewczego powracającego do kotła i jest z regu-
ły wyższa od niej o kilkanaście °C (65°C temperatury 
spalin w badanym przypadku w laboratorium odpo-
wiadała temperaturze na zasilaniu 78°C). 

W układach grzejnikowych oczywiście kotły kon-
densacyjne mogą pracować z temperaturą 80°C na 
zasilaniu i nie jest ona przeciwwskazaniem do za-
stosowania ww. kotła. Dodatkowo często w kotłach 
jest możliwość ograniczenia zakresu pracy z wybra-
ną krzywą grzewczą za pomocą dodatkowych pa-
rametrów. Dzięki temu możemy dokładnie określić 
temperaturę pracy kotła na potrzeby c.o. Wiadomo, 
że obecnie budynki są dobrze ocieplone i zapotrze-

6  Wydruk z analizatora spalin dla 
temperatury spalin 55,1°C

2  Wydruk z analizatora spalin dla 
temperatury spalin 35,0°C
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7  Wydruk z analizatora 
spalin dla temperatury 
spalin 60,2°C

Pobierz

3  Wydruk z analizatora 
spalin dla temperatury 
spalin 40,3°C

Pobierz

4  Wydruk z analizatora 
spalin dla temperatury 
spalin 44,9°C

Pobierz

5  Wydruk z analizatora 
spalin dla temperatury 
spalin 50,6°C

Pobierz
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bowanie na ciepło jest na niskim poziomie. Dlatego 
też „przewymiarowane” grzejniki często umożliwiają 
pracę kotła z temperaturą maksymalną na zasilaniu 
nawet poniżej 60°C przy temperaturze zewnętrznej 
np. -20°C. Ustawiając w kotle parametr maksymal-
nej temperatury wody c.o. na wartość np. 60°C, za-
gwarantujemy pracę kotła przez większą część se-
zonu grzewczego w trybie kondensacyjnym, czyli  
z wyższą sprawnością, co jednocześnie przedłuży 
również żywotność całej instalacji. Podobny zabieg 
należy wykonać dla instalacji podłogowej. Z tą różni-
cą, że kocioł będzie pracował w całym swoim zakre-
sie (od 20 do 45°C) z efektem kondensacji ze spraw-
nością 108-104%. 

W przypadku instalacji z układem mieszanym 
(grzejniki oraz podłogówka) ważny jest wybór jak 
najniższej krzywej grzewczej na ogrzewaniu grzejni-

kowym. żądanie pracy w części instalacji podłogo-
wej uruchamia kocioł, który grzeje według krzywej 
grzewczej, jaką ma zastosowaną na grzejnikach, po-
nieważ to ręczny zawór termostatyczny (rys. 9) ob-
niża temperaturę czynnika grzewczego na zasilaniu. 
Istnieją układy z zaworami mieszającymi współpra-
cującymi z kotłami (rys. 10), które również zmniejsza-
ją temperaturę c.o., dostosowując ją do wymogów 
instalacji podłogowej. W tym przypadku w kotłach 
do dyspozycji instalatora są dwie krzywe grzewcze. 
Pierwsza z nich odpowiada instalacji grzejnikowej, 
druga – podłogowej. 

Wpływ programatora na  
sprawność układu

Zastosowanie odpowiedniego programatora może 
podnieść sezonową sprawność od 2% do 4%. Sto-
sując prosty programator dający tylko sygnał pracy 
(ON/OFF) w momencie spadku temperatury w po-
mieszczeniu np. o 0,2°C, uzyskujemy wzrost efektyw-
ności całego systemu o ok. 2%. Na rynku są obecnie 
programatory, które uwzględniają zarówno tempe-
raturę zewnętrzną oraz wewnętrzną, jak odpowied-
nio kontrolują (za pomocą sygnału cyfrowego) tem-
peraturę czynnika grzewczego c.o. 
Jeżeli różnica między temperaturą aktualną w po-
mieszczeniu a żądaną jest wysoka, np. 2°C, programa-
tor wymusza na kotle produkcję czynnika grzewczego 
o wyższym parametrze niż temperatura wynikająca 
z krzywej grzewczej. Wartość wzrostu temperatury 
określona jest parametrem i jej wartość wyliczona 
jest w sposób automatyczny według odpowiednie-
go wzoru, np. T Zasilania c.o. = T Krzywa + (CLI × InFL 
× ΔT Amb); gdzie 
T Krzywa – jest to temperatura wynikająca z wybra-
nej krzywej grzewczej 
CLI – wybrana krzywa grzewcza (np. 2)
InFL – wpływ otoczenia (zakres od 0 do 20), gdzie  
0 oznacza, że kocioł grzeje dokładnie według wy-
branej krzywej grzewczej (brak wpływu). Im wyższa 

8  Wydruk z analizatora spalin dla 
temperatury spalin 64,9°C
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Ustawienia grzania c.w.u. Równie ważnym para-
metrem pracy kotła kondensacyjnego jest tempe-
ratura czynnika grzewczego podczas grzania c.w.u. 
W domach jednorodzinnych najczęściej występuje 
zasobnik. Producenci kotłów w różny sposób kontro-
lują wartość temperatury czynnika grzewczego, któ-
ry zasila wężownicę zasobnika. W pierwszych wer-
sjach kotłów, czyli niekondensacyjnych jej wartość 
była ustawiana fabrycznie na 80°C. Wysoka wartość 
temperatury gwarantuje uzyskanie najwyższej mocy 
wężownicy zasobnika, czyli jednocześnie najszybsze 
podgrzanie wody użytkowej. W kotłach kondensa-
cyjnych nastąpiła zmiana koncepcji. Ze względu na 
sprawność kotłów konieczne stało się ogranicze-
nie temperatury na zasilaniu wężownicy. Tempera-
tura wody może być zmieniana w sposób automa-
tyczny przez oprogramowanie kotła, np. ustawiona 
jest różnica, jaka ma być utrzymywana pomiędzy 
czynnikiem grzewczym a temperaturą wody użyt-
kowej. Jeżeli użytkownik ustawi wartość tempera-
tury c.w.u. w zasobniku na 50°C, wówczas kocioł 
pracuje tak, aby utrzymać temperaturę czynnika 
grzewczego na poziomie 65°C. W innych przypad-
kach wartość czynnika grzewczego zasilającego wę-
żownicę zasobnika może być ustawiana indywidu-
alnie przez instalatora na stałą wartość, np. od 55°C 
do 80°C, co przy wyborze, np. 55°C spowoduje pra-
cę kotła kondensacyjnego również w trybie konden-
sacyjnym w czasie produkcji c.w.u. Należy tutaj za-
znaczyć, że przy takim ustawieniu wydłuża się czas, 
który jest potrzebny do uzyskania wymaganej tem-
peratury wody użytkowej. Wynika to z tego, że moc 
wężownicy zasobnika zależy m.in. od temperatury 
czynnika grzewczego. Im wyższa temperatura, tym 
moc wężownicy też jest wyższa, a czas potrzebny 
do dogrzania c.w.u. jest krótszy.
Z powyższych przykładów widać jak ważny jest od-
powiedni wybór pracy oraz ustawienie odpowied-
nich parametrów kotła kondensacyjnego. 

[1] – materiały techniczne marki Beretta

wartość, tym wpływ będzie większy – korekcja tem-
peratury wyższa.
ΔT Amb – różnica pomiędzy bieżącą temperaturą 
otoczenia a ustawioną na programatorze. 
W naszym przypadku (CLI = 2, InFL = np.2, ΔT Amb = 2)  
korekta, wynikająca z dużej różnicy temperatury ak-
tualnej w pomieszczeniu a ustawionej na progra-

matorze, wynosi aż 8°C. Tak więc np. przy 
temperaturze zewnętrznej 0°C kocioł będzie 
produkował czynnik grzewczy o temperatu-
rze 76°C zamiast 68°C. Dzięki temu użytkow-
nik szybciej uzyska temperaturę komforto-
wą w pomieszczeniu.

Ustawienia wpływające na 
komfort użytkowania

Ustawienia pracy pompy. Kolejnym inte-
resującym aspektem jest możliwość usta-
wienia ciągłej pracy pompy w przypadku 
uzyskania ustawionej temperatury w po-
mieszczeniu. W ustawieniach fabrycznych 
kotła zastosowanie programatora poko-
jowego i osiągnięcie temperatury żądanej  
w pomieszczeniu powoduje wyłączenie ko-
tła. Pompa kotła i palnik zostają wyłączone. 
Ponowne załączenie następuje w momen-
cie żądania pracy przez programator. I tutaj 
pojawia się pytanie, co zrobić w przypadku 
ogrzewania podłogowego i uwag klienta, że 
temperatura podłogi jest za niska po przej-
ściu z temperatury ekonomicznej na komfor-
tową w pomieszczeniu? Instalatorzy propo-
nują wówczas wcześniejsze załączanie kotła. 
Ale co zrobić, np. jeżeli są klienci, którzy 
twierdzą że grzejnik jest zimny więc w domu 
jest zimno, pomimo, że programator wska-
zuje osiągnięcie temperatury komforto-
wej w pomieszczeniu. W pierwszym, jak  
i drugim przypadku kotły mają możliwość 
ustawienia parametru tak, aby po osią-

gnięciu temperatury komfortowej w pomieszcze-
niu nie nastąpiło całkowite wyłączenie kotła, a tyl-
ko zmniejszenie wartości temperatury czynnika 
grzewczego, np. z 60°C na 48°C (wg algorytmu fa-
brycznego). Dzięki temu podłogówka lub grzejnik 
pozostaje przez cały czas ciepły, a użytkownik nie 
ma odczucia zimna. 

„przewymiarowane” grzejniki często umożliwiają pracę kotła z temperaturą maksymalną na zasilaniu 
nawet poniżej 60 °C przy temperaturze zewnętrznej np. -20°C. Ustawiając w kotle parametr 
maksymalnej temperatury wody c.o. na wartość, np. 60°C zagwarantujemy pracę kotła przez większą 
część sezonu grzewczego w trybie kondensacyjnym, czyli z wyższą sprawnością, co jednocześnie 
przedłuży również żywotność całej instalacji. Podobny zabieg należy wykonać dla instalacji 
podłogowej. Z tą różnicą, że kocioł będzie pracował w całym swoim zakresie (od 20 do 45 °C)  z 
efektem kondensacji ze sprawnością od 108-104%.    

W przypadku instalacji z układem mieszanym (grzejniki oraz podłogówka) ważny jest wybór jak 
najniższej krzywej grzewczej na ogrzewaniu grzejnikowym. Żądanie pracy w części instalacji 
podłogowej uruchamia kocioł, który grzeje według krzywej grzewczej, jaką ma zastosowaną na 
grzejnikach, ponieważ to ręczny zawór termostatyczny (rys.3) obniża temperaturę czynnika 
grzewczego na zasilaniu. Istnieją układy z zaworami mieszającymi współpracującymi z kotłami (rys.4), 
które również zmniejszają temperaturę c.o., dostosowując ją do wymogów instalacji podłogowej. W 
tym przypadku w kotłach do dyspozycji instalatora są dwie krzywe grzewcze. Pierwsza z nich  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawór mieszający  

Zawór termostatyczny  
z nastawą ręczną 
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Zawór mieszający  

Zawór termostatyczny  
z nastawą ręczną 

9   Moduł ogrzewania 
grzejnikowego oraz 
podłogowego z ręcznym 
zaworem termostatycznym 

10   Moduł ogrzewania 
grzejnikowego  
i podłogowego z zaworem 
mieszającym sterowanym 
przez kocioł [1]

Panasonic i Schneider  
Electric integrują systemy

Firmy Panasonic oraz Schneider Electric ogłosiły współpra-
cę w zakresie zarządzania energią w budynkach komercyj-
nych. W ramach partnerstwa systemy klimatyzacyjne VRF 
firmy Panasonic zostały zintegrowane z systemem zarządza-
nia budynkiem SmartStruxure, który umożliwia sterowanie 
różnymi instalacjami w obiekcie, między innymi wentylacji, 
ogrzewania, chłodzenia czy oświetlenia. Zarówno systemy 
Panasonic VRF, jak i systemy BMS firmy Schneider Electric to 
rozwiązania stworzone z myślą o budynkach komercyjnych. 
Firmy opracowały wspólnie bezprzewodowy interfejs, umoż-
liwiający bezpośrednią komunikację szeregową między sys-
temami zarządzania budynkiem i kontrolerami pokojowymi 
Schneider Electric oraz urządzeniami Panasonic opartymi na 
zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF). Komu-
nikacja ta opiera się na łączności bezprzewodowej ZigBee.
Wspólne rozwiązanie Panasonic i Schneider Electric może być 
zainstalowane bezprzewodowo – na przykład przy moderni-
zacji starszych budynków, wówczas pozwala zachować istnie-
jącą infrastrukturę lub też podłączone do układu HVAC. Roz-
wiązanie wykorzystuje technologię plug and play, co pozwala 
znacząco uprościć konfigurację systemu, ograniczyć koszty  
i czas jego instalacji. Oprócz tego zarządzający obiektem mogą 
liczyć na wsparcie techniczne zarówno ze strony ekspertów fir-
my Schneider Electric, jak i Panasonic. Mają też dostęp do kom-
pleksowych raportów odnośnie zużycia energii w budynku.
http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/
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Firma Geberit opatentowała system, który zmie-
nia filozofię łazienkowych ścianek instalacyjnych. 
W rozwiązaniach standardowych podstawą syste-
mu jest stelaż instalacyjny, 
do którego dokłada się kon-
strukcję ściany. Natomiast 
podstawą zaproponowane-
go przez firmę Geberit syste-
mu Geberit GIS jest uniwer-
salny profil montażowy, 
który łączony jest za pomo-
cą prostych w montażu ele-
mentów, tworząc wytrzyma-
łą konstrukcję całej ścianki 
instalacyjnej. W tak powstałą konstrukcję wmon-
towywane są spłuczki podtynkowe i elementy mo-
cujące inne przybory sanitarne. 
Szczególną zaletą jest możliwość wykonania w warsz-
tacie kompletnych konstrukcji ścian wraz z elemen-
tami instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Ścianki 
takie mogą być transportowa-
ne na plac budowy i na miej-
scu natychmiast montowa-
ne. Jest to przydatna cecha 
zwłaszcza w łazienkach re-
montowanych lub w przypad-
ku wykonywania kilku takich 
samych ścianek w bloku.
Cały system składa się z kil-
ku podstawowych elemen-
tów: profil montażowy, łącz-
niki, elementy instalacyjne 
do umywalki, wc i bidetu, 
uzupełnionych o szereg ele-
mentów specjalistycznych, 
jak np. wzmocnienia. Specjal-
ny kształtownik opracowany  
w laboratoriach Geberit gwa-
rantuje stabilność całej ścianki. 
W systemie Geberit GIS ścian-
ka instalacyjna jest wykoń-

czona systemowymi płytami gipsowo-kartonowy-
mi o grubości 18 mm i wymiarach dostosowanych 
do zasad montażu konstrukcji. Dzięki temu kon-

strukcja może być pokryta tyl-
ko jedną warstwą płyt. Płyty 
są dostępne w wersji pełnej 
oraz z fabrycznie wykonany-
mi otworami dopasowanymi 
do spłuczek.

Łatwe wymiarowanie

Dzięki uproszczonej meto-
dzie wymiarowania, długości 

poszczególnych profili mogą być prosto obliczone 
przez każdego. Wystarczy ołówek i kartka papieru. 
A dla bardziej skomplikowanych układów pomocny 
jest specjalny program obliczeniowy, który określa 
dokładne długości poszczególnych profili i generu-
je kompletne zestawienie materiałowe.

Stelaże podtynkowe z wbudowanymi spłuczkami na stałe wrosły w krajobraz 
polskich łazienek. Na rynku dostępna jest ogromna liczba modeli. Różne ceny, 
różne modele przycisków, ale też różny poziom jakościowy, różne okresy gwarancji, 
różny poziom serwisu i dostępności części zamiennych. Wśród tej oferty wyróżniają 
się systemy Geberit. Stelaże i spłuczki podtynkowe Geberit charakteryzują się 
nie tylko najwyższą jakością i niezawodnością. Do dyspozycji jest również szeroki 
asortyment przycisków, począwszy od prostych mechanicznych do eleganckich 
urządzeń do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania. Całość dopełnia 10-letnia 
gwarancja na wszystkie części spłuczki i 25-letnia gwarancja dostępności części 
zamiennych. Taki zestaw gwarancji oferuje tylko Geberit.

System Geberit GIS 
– łatwa instalacja

4 podstawowe części 
systemu: profil montażowy, 
łącznik profili, łącznik 
i kątownik montażowy 
pozwalają na wykonanie 
kompletnej ścianki 
instalacyjnej.

Profil 
montażowy

Charakterystyczny kształt opa-
tentowanego przez Geberit sta-
lowego profilu umożliwia proste 
wykonanie stabilnej konstrukcji 
i łatwy montaż urządzeń. Profil 
jest dostępny w odcinkach  
o długości 5 m.

Łącznik 
profili

Obok profilu montażowego to 
podstawowa, część systemu 
Geberit GIS. Służy do prostopa-
dłego łączenia profili. Za pomocą 
łączników i profili wykonujemy 
konstrukcję ścianki. Montaż od-
bywa się bez użycia narzędzi.

Łącznik Za pomocą tego elementu wy-
konuje się łączenie profili rów-
noległych. Długość łącznika jest 
regulowana w zakresie 9-14 cm.

Kątownik 
montażowy 

Służy do mocowania konstrukcji 
ścianki do ścian, podłogi, sufitu. 
Prosty sposób mocowania po-
zwala na szybkie przymocowanie 
do profilu.

http://www.instalreporter.pl
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Łatwy montaż

Przestrzeganie kilku podstawowych zasad pozwala 
na wykonanie i montaż bezpiecznej, solidnej ścian-
ki instalacyjnej. Do każdego elementu montażowe-
go jest załączona instrukcja montażu, która krok po 
kroku, w sposób obrazkowy opisuje kolejne etapy 
montażu i specyficzne zasady mocowania.

Koszty

Materiał dla ścianki wykonanej w systemie Geberit 
GIS jest tańszy niż materiał dla ścianki wykonanej  
z użyciem standardowych stelaży. Dzieje się tak, po-
nieważ system GIS nie jest dodatkiem do klasycznych 
stelaży, a kompletnym systemem z własnymi, syste-
mowymi rozwiązaniami konstrukcji wsporczych dla 
przyborów sanitarnych.
•	Idealne	dopasowanie	do	warunków	w	 łazience	
dzięki nieograniczonym możliwościom konstruk-
cji ściany.
•	Błyskawiczny	montaż	dzięki	możliwościom	spre-
fabrykowania całej ścianki łącznie z instalacją wod-
no-kanalizacyjną, ograniczający do niezbędnego 
minimum uciążliwość dla klienta podczas remontu 
łazienki.
•	Solidna	konstrukcja	wzbudzająca	zaufanie	klien-
ta i zapewniająca nieporównywalną stabilność 
ścianki.
•	Wyjątkowa	uniwersalność	GIS,	która	powoduje,	że	
jest idealnym rozwiązaniem dla nietypowych sytu-
acji (np. wolno stojąca ścianka typu „wyspa”, duża 
podwójna umywalka).
•	Ograniczenie	kosztów	zapewnione	dzięki	kom-
pletności oferty powodującej, że ścianka GIS nie 

Elementy 
montażowe 
do WC

Dostępne są elemen-
ty montażowe ze 
spłuczkami Sigma  
i Kappa, które mogą 
być zamontowane  
w ściankach o wyso-
kości minimalnej  
114 cm (spłuczka 
Sigma) oraz 86 cm 
lub 100 cm (spłuczka 
Kappa).

Element 
montażowy 
do umywalki

Prosta konstrukcja, 
łatwy montaż, uni-
wersalne zastosowa-
nie, przyłącza wody  
w komplecie. Dostęp-
ny jest też wariant  
z syfonem podtyn- 
kowym.

Element 
montażowy 
do bidetu

Uniwersalna kon-
strukcja umożliwiają-
ca montaż praktycz-
nie każdego bidetu.

Element 
montażowy 
do pisuaru

Uniwersalna kon-
strukcja umożliwia-
jąca montaż pisuaru 
z zaworem spłukują-
cym Geberit. Zamon-
towana fabrycznie 
skrzynka montażowa 
zaworu. Dostępne 
również inne modele.

Łączenie profili nie wymaga żadnych narzędzi

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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Urządzenie do spłukiwania higienicznego 
Geberit. Zostało skonstruowane specjalnie  
do zastosowania w toaletach publicznych i służy 
do zapobiegania długim okresom stagnacji wody 
pitnej w instalacji. Cechuje się łatwym montażem 
(możliwa zabudowa podtynkowa i natynkowa), 
ma pięć modułów roboczych, umożliwia 
połączenie ze zintegrowanym systemem 
zarządzania, jest bezobsługowe.  
Ma dopuszczenia wymagane na rynek polski: 
atest higieniczny PZH, At itb. 
Urządzenie wymusza w przewodzie rurowym 
przepływ wody przez określony, zaprogramowany 
czas, z zaprogramowaną częstotliwością. 
Zapobiega to pogorszeniu się jakości wody 
w instalacjach wodociągowych, w których 
występują dłuższe przerwy w eksploatacji.
Komunikacja z modułem elektronicznym w celu 
zmiany parametrów sterowania odbywa się przy 
użyciu aplikacji na smartfona – Geberit SetApp

jest droższa niż analogiczna ścianka wykonana  
w klasycznej technologii.
•	10	 lat	gwarancji	na	wszystkie	elementy	(łącznie	 
z zaworami i uszczelkami) spłuczki i 25 lat gwaran-
cji dostępności części zamiennych.

To podstawowe argumenty przemawiające za wy-
borem systemu Geberit GIS. 
Z doświadczenia firmy wynika, że instalatorzy, którzy 
zaczną pracę z systemem GIS, w znakomitej większo-
ści nie chcą wracać do klasycznej technologii. 
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Wkładka zaworowa a zawór – praktyczne  
ta sama funkcja, inny tylko sposób zabudowy?

HONEYWELL: Miejsce montażu zdeterminowane 
typem grzejnika: „C” – zasilanie boczne, „V” zasila-
nie dolne.
OVENTROP: Na rynku występują zarówno wkładki za-
worowe do grzejników zintegrowanych, jak i zawory 
termostatyczne o takich samych charakterystykach. 
Termostatyczny zawór grzejnikowy to nic innego jak 
wkładka zamontowana w korpus zaworowy. W zakre-
sie zaworów grzejnikowych Oventrop mamy wybór 
między kilkoma charakterystykami – zawory z nastawą 
płynną – AV9 lub stopniową, zawory o obniżonym kvs 
- zawory F, zawory o podwyższonym kvs-ie na większe 
przepływy – zawory A czy zawory automatyczne AQ.
Wśród wkładek termostatycznych znaleźć można 

mające identyczne charakterystyki jak poszczegól-
ne zawory. Dodatkowo istnieje dużo więcej wyko-
nań wkładek: różne wkładki do grzejników różnych 
producentów – różnią się one długością oraz kon-
strukcją gniazda.

Co rozumiemy pod hasłem nastawa wstępna? 
Prosty sposób na obliczenie/dobór nastawy 
wstępnej…

HONEYWELL: Zmienna kryza wykorzystywana w regu- 
lacji hydraulicznej systemu ogrzewania grzejnikowe-
go. Z wykresu przepływu po przyjęciu wartości stra-
ty ciśnienia 10 kPa.
OVENTROP: Nastawa wstępna jest to ograniczenie 
przepływu zgodnie z wymaganym zapotrzebowaniem 
na ciepło w danym pomieszczeniu, można powiedzieć 

Gazowe czy cieczowe –  
najpopularniejsze głowice na rynku?

DANFOSS: Do popularnych głowic dostępnych na 
rynku polskim możemy zaliczyć takie, które mają 
czujnik składający się z mieszaniny skraplających 
się gazów. Dzięki temu, że pojemność cieplna ga-
zów jest niższa od cieczy i ciał stałych, charaktery-
zują się one wyjątkowo dużą zdolnością szybkie-
go reagowania na zmianę temperatury otoczenia. 
Przekłada się to także na zwiększoną, bardziej pre-
cyzyjną regulację, z uwagi na to, że gaz w większym 
stopniu niż ciecz zwiększa lub zmniejsza swoją ob-
jętość. W przypadku zmiany temperatury w danym 
pomieszczeniu nawet tylko o jeden stopień, powo-
duje większy ruch trzpienia, co umożliwia głowicy 
termostatycznej zamknięcie przepływu, nawet przy 
małej różnicy temperatury.
HERZ: Najpopularniejszym rodzajem głowic termosta-
tycznych na rynku polskim i europejskim są głowice  
z czujnikiem cieczowym, ze względu na ich prostotę i cenę.
HONEYWELL: Najpopularniejsze są głowice cieczowe.

Jakie nowe/przełomowe rozwiązania  
w budowie zaworów i głowic proponują 
producenci?

DANFOSS: Głowica elektroniczna to kolejny krok w 
stronę zwiększenia oszczędności energii. Pomimo 

większego kosztu zakupu w porównaniu do trady-
cyjnej głowicy okazuje się, że za jej pomocą można 
zmniejszyć wydatki na centralne ogrzewanie nawet 
do 20%. Jest to możliwe dzięki optymalizacji procesu 
ogrzewania poprzez ustawianie parametrów tempe-
ratury w systemie dobowym, a także tygodniowym. 
Za jej pomocą, użytkownik instalacji może wybrać 
najbardziej odpowiedni program temperaturowy, któ-
ry będzie najbliżej oddawał jego rozkład dnia. Mają 
one dodatkowe, automatyczne funkcje, które nie są 
dostępne dla standardowych rozwiązań, a mianowi-
cie np. funkcję „otwartego okna”.
HONEYWELL: Zawory termostatyczne z regulacją 
równoważącą.

Czy zawsze zawór termostatyczny 
montujemy na zasilaniu? 

HERZ: Głowice termostatyczne przeważnie są mon-
towane na zasilaniu, przede wszystkim ze wzglę-
du na ich lepsze usytuowanie w kontekście odbio-
ru temperatury pomieszczenia. Nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, aby były montowane na powro-
cie i w niektórych przypadkach tak są montowa-
ne w praktyce.
HONEYWELL: W zasadzie, z uwagi na fakt, że jest to 
regulacja ilościowa (regulacja dławieniowa) od para-
metru temperatury otoczenia kontrolowana przez 
głowicę termostatyczną.

Głowice i zawory 
termostatyczne

Przychodzi redakcja do producenta... z pytaniem

Autorzy odpowiedzi

Danfoss Poland Sp. z o.o
Marcin Kolano 
Koordynator Produktu,

Herz Armatura i Systemy
Marek Ostrowski 
Zastępca dyrektora technicznego 

Honeywell Sp. z o.o.
Marek Wnuk
Senior Technical Support

Oventrop Sp. z o.o.
Joanna Pieńkowska
Doradca techniczny 

Joanna Pieńkowska Marcin Kolano Marek Ostrowski
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Jak działa głowica termostatyczna?

DANFOSS: Pierwszy zawór termostatyczny został 
skonstruowany w 1943 r. przez Madsa Clausena, zało-
życiela firmy Danfoss. Od początku jego zasada dzia-
łania była taka sama. Głównym elementem głowicy 
jest tzw. mieszek sprężysty, który może być wypeł-
niony woskiem, cieczą lub gazem. Każde z tych me-
diów, pod wpływem temperatury, ulega rozprężaniu 
lub sprężaniu. Zjawiska te są przenoszone na trzpień 
zaworu termostatycznego, który reguluje położenie 
grzybka w zaworze. Tak więc, wysoka temperatura 

panująca w pomieszczeniu, powoduje rozszerzanie 
się medium znajdującego się w mieszku, i tym sa-
mym trzpień dociska grzybek – przepływ wody do 
grzejnika zostanie ograniczony. W przypadku spadku 
temperatury otoczenia poniżej temperatury nasta-
wionej, medium się skurczy, trzpień uniesie grzybek 
do góry i przepływ wody do grzejnika się zwiększy. 
Zadaniem głowicy termostatycznej jest utrzymywa-
nie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu na 
zadanym poziomie. Ma to na celu poprawę komfor-
tu użytkowników, jak również racjonalne gospoda-
rowanie energią.

że nastawa to tzw. kryzowanie. W zależności od wiel-
kości mocy jaką musimy dostarczyć przy pomocy da-
nego odbiornika-grzejnika możemy wybierać między 
zaworami z różnym zakresem regulacji – w przypadku 
zaworów AV9 Oventrop – do dyspozycji mamy nastawy 
z zakresu 1 do 9 (możliwe nastawy główne oraz połów-
kowe - naniesione na skali). Nastawa 2 odpowiada za-
zwyczaj małemu grzejnikowi o mocy rzędu 350-450 W,  
większe grzejniki około 800-1200 W odpowiadają na-
stawie ok 3-4, grzejniki duże w granicach 1800-2000 W 
będą wymagały nastawy większej, tj. rzędu 5-8.

Zawory do dużych przepływów  
(dużej przepustowości) – co to oznacza,  
kiedy i gdzie je stosujemy? 

HERZ: Zawory termostatyczne o powiększonym 
przepływie stosujemy w instalacjach jednorurowych, 
grawitacyjnych oraz jako zawory strefowe czyli tam, 
gdzie „zwykłe” zawory termostatyczne mają zbyt 
małą przepustowość. 
HONEYWELL: Do podłogówki dla dużych pętli (np. 
Honeywell V2050H).

Nastawy zaworów termostatycznych...

OVENTROP: Zawory termostatyczne dostarczane 
są w pozycji w pełni otwarty. W takiej pozycji powin-
ny zostać zamontowane, również płukanie instalacji 
oraz próby ciśnieniowe powinny zostać wykonane  
z takim ustawieniem. Na podstawie projektu, odpo-
wiednich obliczeń hydraulicznych należy po urucho-
mieniu instalacji wykonać nastawy wstępne na po-
szczególnych zaworach/wkładkach grzejnikowych. 
Mamy możliwość wykonania nastawy stopniowej – 
w przypadku zaworu AV9 Oventrop do wyboru jest 
17 pozycji zaznaczonych na podziałce. W przypadku 
zaworów z nastawami płynnymi jakim jest np. zawór 
F do dyspozycji wykonawcy jest dużo więcej pozycji 
pośrednich (7 obrotów i w zakresie każdego obrotu 
9 pozycji pośrednich).

Nieprawidłowy dobór zaworu i jego skutki, 
czyli np. kiedy powstaje hałas itp.? 

HONEYWELL: Efektem złego przyjęcia nastawy 
wstępnej lub doboru zaworu z wkładką z ograni-
czonym przepływem są szumy przepływu lub „stu-
ki’” w instalacji. W małych instalacjach można so-
bie poradzić, stosując zawór upustowo-różnicowy 
(np. Honeywell DU145, DU146 itp.), który jest mon-
towany na by-passie pomiędzy zasilaniem a powro-
tem instalacji.
OVENTROP: Dobierając armaturę grzejnikową, trze-
ba zwrócić uwagę na 
maksymalny dopusz-
czalny spadek ciśnie-
nia. Większość zawo-
rów grzejnikowych ma 
tu precyzyjnie określo-
ne maksymalne ciśnie-
nie różnicowe. Należy 
zadbać o to, aby ci-
śnienie dyspozycyjne 
przed danym zaworem 
nie było zbyt wysokie – 
aby nie przekraczało 
podanego maksymal-
nego ciśnienia różni-
cowego. Przekrocze-
nie tego parametru 
powodować będzie 
nieprawidłową pracę 
zestawu: zawór grzej- 
nikowy+ głowica ter-
mostatyczna. Niepra- 
widłowe działanie mo- 
że objawiać się występo-
waniem szumów oraz 
niedomykaniem gło-
wic termostatycznych, 
a tym samym nadprze-
pływami.

mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

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

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.
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Idealnym rozwiązaniem gwarantują-
cym poprawne zrównoważenie hy-
drauliczne pionów „świecowych” oraz 
kontrolowanie temperatury powrotu 
jest zastosowanie na powrocie pionu 
armatury Unofix QR.

Unofix QR jest połączeniem zaworu 
Cocon QTZ, którego zadaniem jest 
ograniczanie ustawionego przepływu 
oraz głowicy termostatycznej typu  
Uni RTLH kontrolującej bezpośrednio temperaturę czynnika na powrocie. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminujemy zjawisko zbyt wysokiej temperatury 
powrotu, co bezpośrednio wpływa na wzrost efektywności energetycznej systemu.

Unofix QR rozwiązaniem na problemy  
w systemach c.o. z pionami „świecowymi”

mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

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

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.
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mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

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

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

HERZ: W okresie międzygrzewczym producenci gło-
wic termostatycznych zalecają ustawienie ich w pozy-
cji całkowitego otwarcia (tzw. nastawa letnia). Wiąże 
się to z brakiem ruchu trzpienia zaworu termosta-
tycznego, co przy niesprzyjających warunkach eks-
ploatacyjnych instalacji (osady związane z zanie-
czyszczeniem oraz wapniem w wodzie instalacyjnej) 
może skutkować zablokowaniem trzpienia zaworu.

Głowice dedykowane do budownictwa 
wielorodzinnego – główne cechy i parametry 

OVENTROP: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z 12.04.2002 z późniejszymi zmianami, §134, 
pkt. 6 głowice termostatyczne w budynkach wieloro-
dzinnych nie powinny pozwolić użytkownikowi na uzy-
skanie temperatury w pomieszczeniu niższej niż 16°C. 
W głowicach termostatycznych z takim ograniczeniem 
brak jest możliwości ustawienia pozycji mniejszej niż 
„2” (odpowiadającej właśnie tej granicznej temperatu-
rze 16°C). Najbardziej skuteczne są blokady wykonane 
fabrycznie, czyli przez producenta – przykładem mogą 
być głowice UNI LH i UNI LD dostarczane przez firmę 
Oventrop. Takie blokady fabrycznie wykonane możli-
we są również w przypadku tańszych głowic termosta-
tycznych inwestycyjnych, jak np. Vindo TH.

Działanie głowic termostatycznych  
w momencie wietrzenia pomieszczenia/
gwałtownego spadku temperatury  
– ciekawe rozwiązania producentów.

DANFOSS: W przypadku tradycyjnej głowicy otwar-
cie okna powoduje jednocześnie otwarcie zaworu 
termostatycznego, bo przecież głowica omywana 
jest zimnym powietrzem. Prowadzi to do strat ener-
gii. Aby temu zapobiec, powinno się każdorazowo 

na czas wietrzenia zakręcać głowicę termostatyczną  
i odkręcać ją po skończonym wietrzeniu.
Natomiast poprzez zastosowanie głowicy elektronicznej 
wykorzystujemy funkcję „otwartego okna”. Termostat 
zamyka przepływ wody w grzejniku, bez potrzeby pod-
chodzenia do niego, w przypadku gdy korpus głowicy 
zostanie „omyty” przez dużą ilość zimnego powietrza.
HERZ: Podczas wietrzenia pomieszczenia z regulacją 
termostatyczną, „zwykła” głowica termostatyczna od-
czuwa dużą różnicę temperatury i powoduje przeważnie 
całkowite otwarcie zaworu. Oczywiście zależne to jest 
od długości wietrzenia i różnicy temperatury wewnętrz-
nej i zewnętrznej. Użytkownicy głowic termostatycznych 
zachowują się różnie. Jedni zamykają głowicę ze wzglę-
du na oszczędności ogrzewania, inni wybierają wariant 
szybkiego nagrzania się świeżego powietrza. Producenci 
termostatyki często dodają funkcję „wietrzenia” w głowi-
cach elektronicznych, dzięki której pod wpływem dużej 
różnicy temperatur, następuje samoczynne zamykanie 
zaworu termostatycznego przez taką głowicę. 
OVENTROP: Głowica termostatyczna jest automatycz-
nie działającym regulatorem temperatury: zamyka  
i otwiera przepływ ze względu na zmierzoną tempera-
turę powietrza. W przypadku otwarcia okna i zmierze-
nia niskiej temperatury głowica rozpocznie otwieranie 
przepływu. W takich przypadkach, aby zminimalizo-
wać straty ciepła, zalecane jest wietrzenie przy w peł-
ni otwartych wszystkich skrzydłach okiennych. Wie-
trzenie powinno trwać około 3-5 min. Krótkie i szerokie 
otwarcie okien umożliwia skuteczną wymianę powie-
trza. Ze względu na relatywnie długi cykl otwarcia/za-
mknięcia głowic termostatycznych, w czasie wietrze-
nia trwającego do 5 minut ograniczone zostaną do 
minimum straty ciepła. Jeśli chodzi o inne rozwiązania 
na potrzeby ograniczenia strat ciepła związane z wie-
trzeniem pomieszczeń, w przypadku zastosowania gło-
wic elektrycznych (np. napędów elektrotermicznych) 
można doposażyć system w styki okienne. Otwarcie 
czy nawet uchylenie okna spowoduje wysłanie sygna-
łu do systemu sterowania o otwarciu okna i tym sa-
mym zamknięcie przepływu czynnika na grzejnik. 
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Asortyment produktów termostatycznych  
Comap® jest rozwijany od ponad 40 lat. Obecnie 
asortyment ten charakteryzuje się doskonałymi pa-
rametrami oraz podwyższoną precyzją, w skład jego 
wchodzą produkty łączące atrakcyjny wygląd i wy-
dajność. Wszystkie produkty termostatyczne są pro-
dukowane we Francji, w zakładzie produkcyjnym  
COMAP w Abbeville.

4 powody uzasadniające wybór 
produktów firmy COMAP

Dobrze znana marka
Comap opracowuje rozwiązania regulujące od po-
nad 60 lat. Marka jest doceniana przez fachowców 
dzięki wysokiemu poziomowi niezawodności oraz 
zaawansowania techicznego.

Gwarantowana wydajność energetyczna
Produkty Comap charakteryzują się doskonałą wy-
dajnością energetyczną: głowica termostatyczna  
z jedną z najwyższych na rynku ocen zmienności 
temperatury (lub oceną TELL), zawór termostatycz-
ny z regulowaną wielkością przepływu itd.

Kompleksowa obsługa techniczna
Karty charakterystyki dla każdego produktu łącznie 

Głowice i zawory termostatyczne, zawory ręczne, grzejnikowe zawory powrotne i moduły przyłączeniowe armatura 
regulacyjna, rozdzielacze itd.: Comap oferuje całą gamę rozwiązań regulujących, które pozwalają zoptymalizować  
zużycie energii przez instalacje oraz zapewnić komfort użytkownikom. 

Armatura grzewcza COMAP
Najlepsze rozwiązania dla wydajności energetycznej

SENSO SENSITY

SENSO SENSO – RIS SENSO – IFD

Głowica termostatyczna SENSO łączy nowoczesne wzornictwo i elegancję. Przez blisko 20 ostatnich lat kolejne 
generacje SENSO uznawane były za jedne z najbardziej niezawodnych, precyzyjnych i reaktywnych w działaniu 
głowic na rynku. Wbudowany czujnik cieczowy (wewnętrzny lub wyniesiony: 2, 5, 8 m), przeprojektowane otwory 
wentylacyjne; kompatybilne ze wszystkimi zaworami termostatycznymi COMAP M28, COMAP M30 z wkładką typu 
Heimeier i zaworami termostatycznymi na zatrzask

Modele Sensity, Sensity RI, Sensity R, Sensity nastawa 0 łączą 
w sobie najlepszą wydajność termostatyczną (precyzja i reak-
tywność) z nowoczesnym wyglądem. Czujnik cieczowy i prze-
projektowane na nowo otwory wentylacyjne powodują, że ten 
model jest jednym z najlepszych technologicznie rozwiązań 
na rynku głowic termostatycznych. Elegancki projekt, kolor 
czysta biel RAL 9016. Zakres regulacji 7-28°C. Kompatybilna 
ze wszystkimi zaworami termostatycznymi COMAP z gwintem 
M28 i COMAP z gwintem M30 z wkładami typu Heimeier

Termostatyczny zawór grzejnikowy ze stałym Kv

prosty kątowy kątowy odwrócony thermotriaxe

zawory termostatyczne grzejnikowe TRV do regulacji temperatury o stałej wartości Kv (zawory bez nastawy wstępnej); podłączenie głowicy termostatycznej: M28x1,5, 
M30x1,5; gwintowane podłączenie od strony instalacji; od strony grzejnika: metal/metal: 3/8″, 1/2″, 3/4″ lub z dwoma uszczelkami typu o-ring na stożku i po stronie grzejni-
ka: 3/8″ i 1/2″; korpus: mosiądz kuty na gorąco, niklowany, odporne na zapiekanie gniazdo zaworu; maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. temperatura robocza: 110°C
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ze specyfikacjami hydraulicznymi oraz instrukcja-
mi dotyczącymi przeprowadzania regulacji. Zespo-
ły ds. obsługi technicznej pomagają wybrać najbar-
dziej odpowiednie produkty.

Pełna gama rozwiązań
Duża różnorodność z asortymencie produktów Comap 
może zaspokoić wszelkie potrzeby, dla dowolnego za-
stosowania, w instalacjach jedno- i dwururowych. 

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, www.comap.pl
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Głowicę SENSO można łatwo dostosować do estetyki pomieszczenia dzięki wymiennym 
nakładkom obudowy

Stosowanie urządzeń regulacyjnych w syste-
mach grzewczych ma na celu zapewnienie komfor-
tu cieplnego użytkownikom poprzez zabezpiecza-
nie odpowiednich warunków pracy instalacji. 
Regulacja termostatyczna systemów grzewczych 
ogranicza równocześnie zużycie energii, a w konse-
kwencji obniża koszty związane z ogrzewaniem. Obo-
wiązek stosowania regulacji wynika z prawa budow-
lanego (Dz.U. z 2004 Nr 75, poz. 690). Wymagania 
„Prawa budowlanego” doskonale spełniają głowice 
termostatyczne marki HERZ we współpracy z zawo-
rami termostatycznymi HERZ, jak również głowice 
HERZ instalowane na grzejnikach wyposażonych  
w termostatyczne wkładki zaworowe.
Termostat HERZ (zawór termostatyczny z głowicą 
termostatyczną) jest regulatorem proporcjonalnym 
bezpośredniego działania, ponieważ ma zadajnik 
(pokrętło głowicy), element wykonawczy (mieszek 
z czynnikiem roboczym napędzający trzpień zawo-
ru) oraz czujnik temperatury zabudowany w głowi-
cy. Aby taki regulator ciepła regulował temperaturę 

w pomieszczeniu, musi być spełniony warunek pod-
stawowy, czyli pomiar temperatury w odpowiednim 
miejscu. W małych pomieszczeniach warunek ten 
jest spełniony w sposób oczywisty. Przekazywanie 
informacji na temat temperatury w pomieszczeniu 
do regulatora odbywa się na zasadzie swobodnej 
konwekcji, z pewnym opóźnieniem w czasie.
W przypadku pomieszczeń o dużej powierzchni lub 
dużej wysokości, przekazanie informacji jest utrud-
nione – termostat działający automatycznie regulu-
je temperaturę tylko w swoim sąsiedztwie. Wynika to  
z faktu, iż czujnik temperatury jest zintegrowany z ele-
mentem nastawczym i regulacyjnym. Nie ma również 
możliwości regulacji wydajności pracy grzejników ka-
nałowych w podłodze, grzejników zabudowanych lub 
schowanych za kotarą przy wykorzystaniu tradycyj-
nych głowic termostatycznych. W takich przypadkach 
należy stosować głowice termostatyczne HERZ 9000 
z wyniesionymi czujnikami lub zadajnikami. 
Głowica termostatyczna HERZ nazywana jest gło-
wicą z wyniesionym czujnikiem, ponieważ tempe-

W ofercie produktowej grupy HERZ zawory  
i głowice termostatyczne stanowią centralną 
pozycję. Produkty marki HERZ w pełni 
sprawdziły się i nadal sprawdzają w polskich 
warunkach eksploatacyjnych, a najlepszym 
tego dowodem jest ponad 7 milionów 
sprzedanych termostatów.

W zestawie termostatycznym (głowica i korpus), korpus reguluje przepływ wody i łączy grzej-
nik z rurami. Korpus termostatyczny Comap o stałym współczynniku przepływu (Kv) pozwa-
la regulować temperaturę na podstawie stałej wielkości przepływu w całej instalacji.
Zalety korpusów termostatycznych Comap o stałym współczynniku przepływu (Kv):
- doskonałe parametry
- można go używać przy przepływie w obydwu kierunkach: brak szumu przepływającej 
wody, brak wibracji, mechanizm nie zacina się w przypadku długiego zamknięcia zaworu.

Systemy regulacji 
temperatury HERZ

Precyzja regulacji, prostota rozwiązania

http://www.instalreporter.pl
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HERZ TS-98-V zawór termostatyczny z nastawą ciągłą, 
widoczną, figura prosta lub kątowa,  
do budownictwa jednorodzinnego;
DN 10-20, maks. temp. 120oC, maks. 
ciśnienie 10 bar, szereg montażowy F, kv: 
0,03-0,55, kvs: 1,1, wykonany z mosiądzu, 
niklowany, z półśrubunkiem, przyłącze od 
strony rur z gwintem wewnętrznym (mufa) 
lub zewnętrznym do stosowania przyłączy 
zaciskowych

HERZ VUA-40 do tradycyjnych grzejników drabinkowych 
łazienkowych w instalacjach dwururowych, 
figura prosta lub kątowa, z wkładką 
termostatyczną z nastawą wstępną widoczną;
kv: 0,03-0,55, kvs: 1,1, przyłącze od strony 
grzejnika R ½ z rurką nurnikową, od strony rur 
G ¾ ze stożkiem, rozstaw 40 mm, maks. temp. 
120oC, maks. ciśnienie 10 bar, wykonany  
z mosiądzu, niklowany

HERZ VUA-50 De Luxe
chrom lub biały

do tradycyjnych grzejników drabinkowych 
łazienkowych w instalacjach dwururowych, 
figura prosta lub kątowa, z wkładką 
termostatyczną z nastawą wstępną widoczną;
kv: 0,03-0,55, kvs: 0,75, przyłącze od strony 
grzejnika R ½ z rurką nurnikową, od strony rur 
M22x1,5 ze stożkiem, rozstaw 50 mm, maks. 
temp. 120oC, maks. ciśnienie 10 bar, kolor 
chrom lub biały. Dodatkowe wyposażenie: 
głowica termostatyczna HERZ Mini lub napęd 
ręczny HERZ w kolorze zaworu

HERZ 3000 De Luxe
chrom lub biały

do grzejników drabinkowych z podłączeniem 
dolnym środkowym, w instalacjach 
dwururowych, figura prosta lub kątowa;
przyłącze od strony grzejnika G ¾ ze stożkiem 
lub R ½, od strony rur M22x1,5 ze stożkiem, 
rozstaw 50 mm, maks. temp. 120oC, maks. 
ciśnienie 10 bar, kvs: 0,75, kolor chrom lub 
biały. Dodatkowe wyposażenie: głowica 
termostatyczna HERZ Mini lub napęd ręczny 
HERZ w kolorze zaworu

HERZ Mini do zaworów termostatycznych HERZ, 
czujnik cieczowy, do regulacji temperatury 
pomieszczenia, zakres regulacji 6-28oC, 
zabezpieczenie przed zamarznięciem 
instalacji, gwint przyłączeniowy M 
28x1,5, kolor biały, możliwość blokady 
lub ograniczenia nastawy, możliwość 
zabezpieczenia przed kradzieżą

HERZ Mini De Luxe
chrom lub biała

do zaworów termostatycznych HERZ 
De Luxe, czujnik cieczowy, do regulacji 
temperatury pomieszczenia, zakres 
regulacji 0-30oC, z mechanicznym 
zamknięciem, zabezpieczenie przed 
zamarznięciem instalacji, gwint 
przyłączeniowy M 28x1,5, kolor chrom  
lub biała

HERZ ETK głowica elektroniczna do zaworów 
termostatycznych HERZ, do regulacji 
temperatury pomieszczenia, z programem 
tygodniowym, zakres regulacji 5-30oC, 
różnica przełączeń 0,5K, zasilanie bateryjne 
2x1,5 V AA, kolor biały 

HERZ Armatura  
i Systemy Grzewcze 
sp. z o.o.
32-020 Wieliczka,  
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, 
faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl,  
www.herz.com.pl
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ratura, którą chcemy utrzymać w pomieszczeniu, 
jest zadawana bezpośrednio na głowicy, informa-
cja zaś o temperaturze w pomieszczeniu pozyski-
wana jest poprzez kapilarę z czujnika znajdującego 
się w pomieszczeniu. Rozwiązanie sterowania tem-
peraturą w pomieszczeniu z zastosowaniem głowi-

cy HERZ z wyniesionym czujnikiem charakteryzu-
je się tym, iż nastawę temperatury możemy zrobić 
w miejscu, gdzie zabudowany jest zawór termosta-
tyczny. Miejsce zabudowy takiej głowicy, to zazwy-
czaj zamykane szafki instalacyjne. Takie rozwiązanie 
jest szczególnie zalecane do regulacji temperatury w 

pomieszczeniach ogólnodostępnych, gdzie układ re-
gulacyjny jest chroniony przed dostępem osób trze-
cich (np. w szkołach, biurach czy pomieszczeniach 
użyteczności publicznej).
Istnieje także możliwość wykorzystania do regulacji 
temperatury głowicy termostatycznej HERZ z wynie-
sionym zadajnikiem. Różnica pomiędzy głowicą ter-
mostatyczną z wyniesionym czujnikiem, a głowicą  
z wyniesionym zadajnikiem polega na tym, iż w po-
mieszczeniu, w którym chcemy regulować tempera-
turę, zabudowany jest zadajnik ścienny, za jego po-
mocą zadawana jest temperatura. W pokrętle 
zadajnika znajduje się zespolony czujnik, który po-
biera informacje o temperaturze w pomieszczeniu  
i poprzez kapilarę przenosi ciśnienie do napędu ele-
mentu wykonawczego, a mieszek wywiera odpo-
wiedni nacisk na trzpień zaworu termostatycznego. 

Powoduje to przymykanie lub otwieranie zaworu  
i w konsekwencji regulację wydajności pracy grzej-
nika. Rozwiązanie z głowicą termostatyczną z wynie-
sionym zadajnikiem ma zastosowanie w domach jed-
norodzinnych oraz w mieszkaniach, gdzie wskazana 
jest możliwość zmiany nastaw przez każdego z do-
mowników wg indywidualnych potrzeb.

http://www.instalreporter.pl
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reguluje równie precyzyjnie jak nowy. I nawet jeśli 
ząb czasu wpłynął na jego wygląd – nie traci nic ze 
swoich wartości użytkowych. Jest od swoich konku-

rentów masywniejszy i wyraźnie cięższy, ale dzięki 
temu doskonale radzi sobie w długim okresie eks-
ploatacji, nawet w najtrudniejszych warunkach. Spół-

Oventrop produkuje zawory od końca XIX wieku, a termostaty od lat 60. XX wieku. 
Prawie 170-letnia historia i fakt pozostawania firmy w rękach rodziny założyciela 
do dnia dzisiejszego to najlepsza – choć nieformalna – gwarancja dla jej produktu. 
Przy okazji – ogromne zobowiązanie dla właścicieli i pracowników. Nikt lepiej od 
nich nie wie, jak cenne jest zdobycie i utrzymanie zaufania klientów. Firmowy 
„honor” nie jest w przypadku Oventropa pustą kategorią, mierzoną jedynie 
doraźnym zyskiem na sprzedaży. 

OVENTROP  
– głowice i zawory 
termostatyczne  
na lata

Wydajność tysięcy grzejników w Europie i na ca-
łym świecie regulują zawory termostatyczne Oventrop  
montowane jeszcze w latach sześćdziesiątych ubie-
głego wieku – głównie dlatego, że każdy z nich został 
wykonany „jak dla siebie”. Należy przez to rozumieć: 
z najlepszych dostępnych materiałów, w najnowo-
cześniejszej technologii i w zgodzie z najnowszymi 
zdobyczami techniki. I bez rozróżniania rynków na 
lepsze i gorsze, na klientów bogatych i ubogich. Każ-
dy z nich niezależnie od adresu dostaje ten sam, pra-
wie optymalny produkt. Produkt, za którym od po-
koleń stoją twarze konkretnych, rozpoznawanych w 
branży ludzi. Zachęcam wszystkich do sprawdzenia 
i porównania – przy najbliższej okazji – funkcjonal-
ności termostatów pochodzących od różnych pro-

ducentów, zamontowanych np. 20 lat temu. W ra-
mach testu proszę o sprawdzenie:
- jak trzyma się termostat na zaworze lub grzejniku,
- jak obraca się pokrętło,
- jak reaguje zawór i grzejnik na zmianę ustawienia.

Niezależnie od okoliczności jesteśmy spokojni o wy-
nik, bo takich testów przeprowadziliśmy dziesiątki. 
A listy referencyjne pisane DZISIAJ dla zaworów ter-
mostatycznych Oventrop zamontowanych 25 lat 
temu w polskich spółdzielniach w przekonaniu tym 
nas utwierdzają. Termostat Oventrop trzyma się pew-
nie, obraca bez skrzypienia z lekkim równomiernym 
oporem (co umożliwia precyzyjną regulację), nie ugi-
na się pod palcami i jest kompletny. Zapewniam, że 

Zawory 
termostatyczne

Zawory termostatyczne Oventrop – mosiężne, 
niklowane, gwint pod termostat M 30x1,5; średnice 
DN10-DN25; maks. temperatura pracy 120°C  
(krótkotrwale do 130°C); ciśnienie różnicowe do  
0,1 MPa; możliwość wymiany i zamiany wkładek 
przy użyciu Demo-blok-a bez przerywania pracy  
i opróżniania instalacji.  
Podstawowe wykonania różniące się rodzajem 
wkładki: 
1. AV9 z 9-stopniową nastawą wstępną (standard), 
kv 0,67 
2. AF (precyzyjna), kv 0,32, ciśn. różnicowe do 0,3 MPa 
3. AQ z funkcją automatycznego równoważenia 
niezależnie od wahań ciśnienia, zakres przepływu 
od 10 do 170 l/min  
Inne wykonania na zapytanie

Multiflex Podwójne przyłącza grzejnikowe do instalacji 1- lub 
2-rurowych. Funkcje (w zależności od wykonania): 
odcięcie, nastawa wstępna, opróżnianie, napełnia-
nie, zamiana kierunków przepływu. Proste, kątowe 
lub zmiennokątowe. Korpus z mosiądzu, niklowany. 
Do grzejników zaworowych z króćcami 3/4″ GZ lub  
z gw. wewn. 1/2″. Temp. pracy do 120°C (krótko-
trwale do 130°C), maks. ciśnienie pracy 1 MPa. Białe 
maskownice jako wyposażenie dodatkowe

Multiblock T-RTL Armatura do równoległego podłączenia grzejnika  
i pętli ogrzewania podłogowego w instalacji 2-ruro-
wej. Niezależna praca obu obiegów. Blok armaturo-
wy z nastawą wstępną, z odcięciem, ze zintegrowa-
nym ogranicznikiem temperatury, z termostatem 
dekoracyjnym (Uni SH lub Pinox). Korpus z mosią-
dzu, niklowany. Max. ciśnienie pracy: 10 bar (PN 10), 
temperatura pracy: 2 do 70°C. Maskownice  
w kolorze białym lub chromowane

Multiblock T Dekoracyjne, termostatyczne, podwójne przyłącze 
grzejnikowe z nastawą wstępną, do grzejników  
z króćcami w rozstawie 50 mm (np. łazienkowych). 
Zintegrowane funkcje: zawór termostatyczny, od-
cięcie, opróżnianie i napełnianie. Korpus z mosią-
dzu, niklowany. Max. ciśnienie pracy: 1 MPa (PN 10), 
temperatura pracy od 2 do 120°C (krótkotrwale do 
130°C). Maskownice: białe, antracytowe, chromo-
wane, inox

http://www.instalreporter.pl
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dzielnie, które dawno temu zdecydowały się na ar-
maturę Oventrop wymieniają w ramach remontów 

rury i grzejniki, ale zostawiają sobie zawory, pytając 
nas co najwyżej o klucze do nastaw. 

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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Termostaty 
Uni LH

Zakres regulacji 0-7*-28°C, możliwość ograniczania lub 
blokowania. Czujnik cieczowy. Montaż na wszystkich 
zaworach Oventrop lub na grzejnikach zaworowych 
wyposażonych w odpowiedni rodzaj wkładki. Max. 
temperatura czynnika grzejnego: 120°C. Wykonania: 
standard z pozycją zero (mechaniczne odcięcie) lub bez,  
z ograniczeniem do 16°C (polskie warunki techniczne),  
z czujnikiem zdalnym lub z zadajnikiem zdalnym. Dostępne 
wykonania: biały, szary, antracytowy, chromowany

Termostaty 
Vindo

Jak termostat Uni LH, ale bez wykonań z kapilarą i tylko  
w kolorze białym. 
Wykonanie specjalne (Vindo RTD) do montażu np.  
na starszych zaworach Danfoss RTD

Termostaty 
Uni LHB

Model instytucjonalny, ze zintegrowanym zabezpieczeniem 
antykradzieżowym i podwyższoną wytrzymałością na 
zginanie. Z wbudowanym czujnikiem cieczowym. Zakres 
nastaw: 7-28°C. Montaż na wszystkich zaworach Oventrop  
z gwintem M 30x1,5. Maks. temperatura czynnika grzejnego: 
120°C

Termostaty 
Uni SH

Termostat dekoracyjny z wbudowanym czujnikiem 
cieczowym. Zakres nastaw: 7-28°C. Montaż na wszystkich 
zaworach Oventrop z gwintem M 30x1,5 i na grzejnikach 
zaworowych wyposażonych w odpowiedni rodzaj wkładki. 
Max. temperatura czynnika grzejnego: 120°C. Dostępne 
wykonania: biały, chromowany, inox

Dzień OZE i Czystego powietrza - konferencja

City Brand Energia Odnawialna wraz z Dolnośląską Szkołą 
Wyższą organizuje otwartą konferencję: „Dzień OŹE i Czyste-
go powietrza” oraz targi OZE i efektywności energetycznej. 
Wydarzenie odbędzie się 26-27 stycznia 2017 roku, we Wro-
cławiu. Konferencja „Dzień OZE i czystego powietrza” orga-
nizowana przez Wydział Nauk Technicznych Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej oraz firmę City-Brand Energia Odnawialna, 
jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się segment 
gospodarki i ochrony środowiska w zakresie technologii od-
nawialnych źródeł energii. W ciągu dwudniowej konferen-
cji uczestnicy dyskutować będą na temat kierunków roz-
woju, współpracy, szansach i zagrożeniach związanych  
z gospodarką energetyczną w Polsce. W ramach Dni OZE 
2017 organizowane są również I Targi OZE oraz Efektywno-
ści Energetycznej w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
W programie m.in.:
•	redukcja	emisji	 i	 zanieczyszczeń	atmosferycznych	 
z sektora bytowego,
•	projekt	LIFE-APIS/PL	–	zintegrowany	i	innowacyjny	sys-
tem wspierania zarządzania jakością powietrza,

•	efektywność	energetyczna	w	budynkach	mieszkalnych,
•	efektywność	energetyczna	w	przemyśle,
•	energetyka	w	Polsce	–	mix	energetyczny	w	polskich	
realiach,
•	ustawa	OZE	wraz	z	nowelizacjami,
•	system	aukcyjny	–	nowe	zasady	wsparcia	dla	dużych	
projektów,
•	wyniki	pierwszych	aukcji	energii	–	wnioski	i	przemyślenia,
•	mikroinstalacje	OZE,
•	OZE	w	przestrzeni	miejskiej	–	oświetlenie	miejskie	za-
silane energią fotowoltaiczną,
•	Lokalne	Obszary	Bilansowania	szansą	rozwoju	małych	
elektrowni wodnych w świetle ustawy o odnawialnych 
źródłach energii,
•	sposoby	finansowania	inwestycji	OZE,
•	działania	na	rzecz	poprawy	jakości	powietrza	i	efek-
tywności energetycznej realizowane na obszarze Dol-
nego Śląska.
Wstęp na konferencję oraz targi jest bezpłatny.
Więcej informacji

http://www.instalreporter.pl
http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/dzien-oze-i-czystego-powietrza-targi-oze-i-efektywnosci-energetycznej
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λ = 0,15 W/mK. Całkowita odporność rur na korozję 
eliminuje konieczność stosowania przewodów kon-

trolnych. Warstwę izolacyjną rur stanowi pianka poli-
uretanowa (λPUR = 0,0275 W/mK). Płaszcz zewnętrz-

Przeznaczeniem tych rur jest przesyłanie mediów 
płynnych na duże odległości. W celu zapewnienia eko-
nomicznych warunków takiego przesyłu stworzono 
kompletny system preizolowany – aquatherm Ti, 
umożliwiający swobodne prowadzenie rurociągów 
w wykopie. 
Podstawą tego systemu są wielowarstwowe rury 

tworzywowe z polipropylenu stabilizowane włóknem 
szklanym. Rury dostarczane są w sztangach o dłu-
gościach 5,8 lub 11,6 m. Rury przewodowe charak-
teryzują się niskim współczynnikiem wydłużalności 
liniowej α = 0,035 mm/mK, blisko pięciokrotnie niż-
szą wagą niż rury stalowe oraz wielokrotnie niższym 
niż dla stali, współczynnikiem przewodzenia ciepła 

Wieloletnie doświadczenie firmy aquatherm w dziedzinie systemów 
instalacyjnych z polipropylenu oraz zakres produkowanych aktualnie 
średnic rur i kształtek (do średnicy 315 mm), stworzyło możliwość 
poszerzenia oferty rynkowej o rury preizolowane.

System rur 
preizolowanych 
aquatherm Ti

Tomasz Palimąka

aquatherm-Polska Jacek Ligaszewski
ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa
tel./faks +48 22 321 00 00, 22 321 00 20
biuro@aquatherm.com.pl
www.aquatherm.com.pl
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W skład systemu wchodzą rury:

• aquatherm green pipe MF Ti
Rury stabilizowane włóknem szklanym SDR 9
Przeznaczone do wody pitnej
Średnice 32-315 (DN25-DN250); Tmax 70ºC

• aquatherm blue pipe MF Ti
Rury stabilizowane włóknem szklanym SDR 11
Przeznaczone do instalacji technologicznych, 
geotermalnych
Średnice 32-315 (DN25-DN250); Tmax 80ºC

•	aquatherm blue pipe MF OT Ti
Rury stabilizowane włóknem szklanym SDR 11,  

z warstwą antydyfuzyjną
Przeznaczone do instalacji technologicznych, 
grzewczych
Średnice 32-250 (DN25-DN200); Tmax 80ºC

oraz:
Kolana 45º
Kolana 90º w wersji: 
- krótkiej (L = 500 mm) 
- długiej (L = 1000 mm)
Trójniki
Trójniki redukcyjne
Trójniki z kolanem na odejściu
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ny wykonany w technologii bezszwowej, odporny 
jest na temperatury dochodzące do - 50°C i zrobio-
ny jest z twardego polietylenu, odpornego na ude-
rzenia i działanie promieniowania UV. 
Wszystkie rury systemu aquatherm Ti, oraz kształtki 
średnic powyżej 125 mm mają końcówki nieizolowa-
ne (na długości 25 cm), by umożliwić wykonanie po-
łączeń zgrzewanych, dominujących w technologii łą-
czenia rur polipropylenowych. Miejsca połączeń, po 
wykonaniu próby ciśnieniowej, należy zaizolować. 
Można tego dokonać wykorzystując kompletne ze-
stawy do preizolacji.
Zestaw do preizolacji aquatherm Ti składa się z:
•	rękawa	foliowego,
•	rękawa	termokurczliwego,
•	zestawu	łupin	poliuretanowych	dostosowanych	do	
średnicy zabudowywanej mufy,
•	mufy	PP-R	(	dla	średnic	32-125	mm),
•	taśmy	uszczelniającej.
Elementy te są dostarczane w zestawie jako kom-
plet. Produkty należy przechowywać w oryginalnych 
zamkniętych opakowaniach i unikać ekspozycji na 
działanie promieni słonecznych, deszczu, śniegu, ku-
rzu lub innych niekorzystnych warunków środowi-
ska. Należy unikać przechowywania w temperatu-
rze powyżej 80°C lub poniżej -20°C. 

Zestaw do preizolacji aquatherm Ti

Jednym z głównych zadań Polskiej Organizacji 
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła jest dbanie  
o prawidłowy rozwój rynku pomp ciepła w Polsce 
oraz o rzetelne informowanie o tej technologii wy-
twarzania ciepła. 

Wspomniane urządzenie grzewcze nie jest pompą 
ciepła, gdyż w urządzeniu tym nie jest pobierane 
ciepło niskotemperaturowe z dolnego źródła i po 
podniesieniu jego temperatury do poziomu umożli-
wiającego wykorzystanie, ciepło przekazywane jest 
do instalacji odbiorczej, przy czym w procesie tym 
ilość ciepła wzrasta o ilość energii elektrycznej po-
branej przez sprężarkę. „Indukcyjna pompa ciepła” 
nie ma żadnych elementów mechanicznych i jest to 
po prostu kocioł elektryczny, w którym bezpośred-
nio za pomocą energii elektrycznej podgrzewana 
jest woda. A zatem takie urządzenie grzewcze może 
mieć klasę energetyczną E, a nie klasę A++, która 

charakteryzuje urządzenia grzewcze wykorzystują-
ce ciepło z odnawialnych źródeł (powietrzne i grun-
towe pompy ciepła) lub urządzenia wysokospraw-
nej kogeneracji, w których wytwarzane jest ciepło 
i energia elektryczna.
PORT PC zwraca również uwagę na to, że producen-
ci gazowych, olejowych lub elektrycznych urządzeń 
grzewczych od września 2015 roku mają obowiązek 

rzetelnego informowania klientów o klasach energe-
tycznych oferowanych urządzeń. Dotyczy to zarówno 
informacji podawanych w prospektach i ulotkach, jak 
również na stronach internetowych. Ponadto, zgod-
nie z obowiązującymi już od roku wymogami ekopro-
jektu, sprzedawca jest zobowiązany do udostępnia-
nia, tzw. karty oraz etykiety produktu. 
(Źródło: PORT PC) 

Przegląd klas energetycznych dla różnych urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania 
(źródło: EHPA/PORT PC)

PORT PC przestrzega przed tzw. 
„indukcyjnymi pompami ciepła”

W związku z często pojawiąjący-
mi się pytaniami klientów zainte-
resowanych zakupem tzw. „induk-
cyjnych pomp ciepła” PORT PC, po 
dokładnym rozeznaniu sprawy in-
formuje, że tego typu rozwiąza-
nie grzewcze nie ma nic wspólne-
go z pompą ciepła i używana w tym 
przypadku nazwa pompa ciepła jest 
błędna i całkowicie nieuzasadniona. 
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gólnych urządzeń pod względem chociażby efek-
tywności energetycznej. Trudno jest na przykład 
ocenić, czy efektywność COP wynosząca 3,7 dla 
pompy ciepła powietrza/woda można uznać za 
standardową, czy może za ponadprzeciętną. Moż-
na się także zastanawiać, czy sprężarka inwertero-
wa stosowana jest już w większości pomp ciepła, 
czy może jedynie w określonych przypadkach? In-

teresujące mogą być także informacje o tenden-
cjach w oferowanych mocach grzewczych, np.  
w jakim stopniu oferta rynkowa pomp ciepła po-
dąża za trendem obniżania zapotrzebowania cie-
pła dla celów grzewczych w budynkach. 
Z pomocą w szukaniu odpowiedzi na te i inne py-
tania przychodzi zestawienie niemieckiej instytucji 
rządowej Federalnego Urzędu Gospodarki i Kontro-
li Eksportu BAFA (Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle), który zajmuje się m.in. określa-
niem warunków dofinansowania dla urządzeń OZE. 
Lista BAFA zawiera wykaz pomp ciepła, które prze-
szły badania w niezależnych laboratoriach i uzyska-
ły potwierdzoną w ten sposób wartość COP. Lista 
jest stale aktualizowana i zamieszczana na stronie 
internetowej www.bafa.de. Według stanu na dzień 
24.10.2016 lista zawierała dane dla 2878 pomp ciepła 
pochodzących od 129 producentów (tabela 1). Oko-
ło 1/3 spośród nich oferuje swoje urządzenia także 
na rynku polskim. Duża ilość pomp ciepła zamiesz-
czonych na liście BAFA, podobieństwo warunków 
klimatycznych Niemiec i Polski, a także obecność 
większości modeli pomp ciepła na rynku polskim 
sprawia, że analiza statystyczna wykonana na ba-
zie wspomnianej listy jest interesująca i aktualna  
w znacznej mierze dla obecnych i przyszłych realiów 
rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.Do największych rynków pod względem rocz-

nej sprzedaży powietrznych pomp ciepła należą Wło-
chy, Hiszpania, Francja, Portugalia i Szwecja. Jednak 
wykluczając pompy ciepła typu powietrze-powie-
trze, do czołówki należeć będą Francja, Niemcy, Wło-
chy, Wielka Brytania i Austria. Pozycja Polski na eu-
ropejskim rynku w segmencie powietrznych pomp 
ciepła jest jeszcze odległa (14 w 2015 r.), za to pod 
względem sprzedaży gruntowych pomp ciepła zaj-
mujemy aż 5 pozycję [1]. Polska należy do najszyb-
ciej rozwijających się rynków pomp ciepła liczących 
się już w Europie. Liczba instalowanych pomp cie-
pła w przeliczeniu na 1000 istniejących w kraju bu-
dynków jest nawet większa niż w Niemczech [2].  
W Niemczech już co trzeci nowobudowany dom wy-

posażony jest w pompę ciepła. W Polsce trudno po-
dać jednak dokładną liczbę. Dane za ostatni rok po-
kazują, że sprzedanych zostało 18 000 pomp ciepła, 
a do użytku zostało oddanych 175 220 obiektów bu-
dowlanych, z czego blisko połowa to budynki miesz-
kalne (81 439 jednorodzinne i 3886 wielorodzinne). 
Pamiętać jednak trzeba, że część pomp ciepła trafi-
ła też do obiektów modernizowanych lub nowych, 
nieoddanych jeszcze do użytku.

Jakie są trendy w ofercie rynkowej 
pomp ciepła?

Ogromna różnorodność rozwiązań technicznych  
w ofercie pomp ciepła nie ułatwia oceny poszcze-

Segment pomp ciepła w Europie należy w ostatnich latach 
do jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się na 
rynku grzewczo-instalacyjnym. W rozwoju tego segmentu 
nie przeszkodziła nawet stabilna lub wręcz spadkowa tendencja cen paliw i energii 
elektrycznej. W roku 2015 rynek w Europie wzrósł w stosunku do roku 2014 o 20% 
[1]. Liczba pomp ciepła znajdujących się w eksploatacji w krajach europejskich 
przekroczy w 2016 roku 30 milionów (w Polsce powinna przekroczyć 70 000). 

Analiza statystyczna 
oferty rynkowej 
pomp ciepła

Na przykładzie rynku niemieckiego

ireneusz Jeleń

Typ pompy ciepła 
(tryb regulacji wydajności)

Zakres mocy grzewczej 
(min.-maks.) Średnia moc grzewcza Liczba pomp ciepła

Powietrze/woda
(stała wydajność) 3,88 do 61,28 kW 11,95 kW 521 szt. (18,1%)

Powietrze/woda
(inwerter/stopniowa) 2,21 do 50,32 kW 9,53 kW 700 szt. (24,3%)

Solanka/woda
(stała wydajność) 2,66 do 86,60 kW 13,87 kW 815 szt. (28,3%)

Solanka/woda
(inwerter/stopniowa) 3,32 do 100,00 kW 30,58 kW 174 szt. (6,0%)

Woda/woda
(stała wydajność) 5,50 do 98,80 kW 17,53 kW 512 szt. (17,8%)

Woda/woda
(inwerter/stopniowa) 4,45 do 98,86 kW 42,85 kW 112 szt. (3,9%)

Bezpośrednie 
odparowanie czynnika 5,62 do 31,32 kW 12,74 kW 44 szt. (1,5%)

Suma: 2878 szt. (100%)

Tabela 1  Ogólne zestawienie pomp ciepła z listy BAFA (stan na 24.10.2016)
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i WW o 30%. Rozwój oferty rynkowej dotyczył więc 
przede wszystkim pomp ciepła powietrze/woda, co 
będzie miało także swoje odzwierciedlenie w kolej-
nych statystykach.

Statystyka rynkowa – udziały 
rynkowe rodzajów pomp według 
mocy grzewczej (< 20 kW)

Jednym z trendów rynkowych jest obniżanie progu 
mocy grzewczej pomp ciepła, co jest związane z po-
trzebami klientów wobec systematycznego zmniej-
szania potrzeb cieplnych budynków. W przypadku 
pomp ciepła solanka/woda (BW) ostatnie lata nie 
przyniosły tutaj znaczącej zmiany. Pompy ciepła  
z łącznego zakresu do 11 kW stanowią w 2016 roku 

ok. 64% całego segmentu, czyli niemal tyle samo 
jak w roku 2012 (rys. 3). Znaczna zmiana nastąpiła 
jednak w segmencie pomp ciepła powietrze/woda 
(AW), gdzie łącznie zakres do 11 kW stanowi ok. 74% 
tego segmentu. Wzrost ilości oferowanych pomp cie-
pła AW dotyczy przede wszystkim najniższego zakre-
su mocy do 7 kW, który w 2012 roku zajmował 14%,  
a obecnie już 29% całego segmentu.

Statystyka rynkowa – rodzaje 
regulacji mocy grzewczej pomp  
ciepła (< 20 kW)

Rozwój segmentu pomp ciepła małej mocy można 
w znacznej mierze zawdzięczać popularyzacji sto-
sowania sprężarek o płynnej regulacji wydajności.  

Statystyka rynkowa – udziały 
rynkowe rodzajów pomp według 
dolnego źródła ciepła

Obserwowanym w większości krajów trendem jest 
wzrost popularności zastosowania pomp ciepła typu 
powietrze/woda (w skrócie AW) do ogrzewania i chło-
dzenia budynków oraz podgrzewania wody użyt-
kowej. Znajduje to swoje odwzorowanie w struktu-
rze oferty rynkowej. O ile jeszcze w 2012 roku udział 
pomp ciepła AW wynosił tu 39,9%, to w 2016 już 
48,5% (rys. 2). 

W jaki sposób oferta rynkowa reaguje na zmia-
ny popytu? Lata 2013-2015 to nieznaczne spadki 
sprzedaży pomp ciepła na rynku niemieckim spo-
wodowane m.in. przez niskie ceny paliw (w szcze-
gólności oleju opałowego, dla którego pompy cie-
pła stanowiły naturalną alternatywę). Spadek ten 
nie dotknął jednak pomp ciepła powietrze/woda 
(sprzedaż 2012-2015: +7%), dotycząc jedynie seg-
mentu pomp ciepła solanka/woda i woda/woda 
(2012-2015: -23%). W tym czasie liczba oferowanych 
urządzeń (patrząc za listą BAFA) wzrosła w przy-
padku pomp ciepła AW o 77%, a pomp ciepła BW  

Statystyka typów pomp ciepła (BAFA 10.2016, < 20kW)

Statystyka typów pomp ciepła (BAFA 02.2012, < 20kW)
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2  Statystyka rodzajów pomp ciepła według dolnego źródła ciepła zgodnie z listami BAFA 10.2016  
i 02.2012, dla pomp ciepła o maksymalnej mocy grzewczej do 20 kW (AW – powietrze/woda,  
BW – solanka/woda, WW – woda/woda, DW – bezpośrednie odparowanie). 
Liczba uwzględnionych w analizie pomp ciepła (łącznie dla 2 list) n = 3943

Statystyka mocy grzewczych pomp ciepła AW (< 20kW)

Statystyka mocy grzewczych pomp ciepła BW (< 20kW)
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3  Statystyka mocy grzewczych oferowanych pomp ciepła powietrze/woda AW (A2/W35, EN 14511) 
i solanka/woda BW (B0/W35, EN 14511) zgodnie z listami BAFA 10.2016 i 02.2012 (do 20 kW). 
Liczba uwzględnionych w analizie pomp ciepła n = 3021
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Jak wskazuje statystyka (rys. 4) w segmencie pomp 
ciepła powietrze/woda (AW), liczba urządzeń wy-
posażonych w sprężarkę inwerterową (n = 656) jest 
wyraźnie wyższa od urządzeń o stałej wydajności  
(n = 477). Statystyka procentowa wskazuje, że sprę-

żarki inwerterowe znajdują częściej zastosowanie  
w dolnych zakresach oferowanych mocy. Przykłado-
wo 36% „inwerterowych” pomp ciepła AW to urzą-
dzenia do 7 kW mocy grzewczej (A2/W35, EN 14511), 
a 47% w zakresie mocy 7-11 kW (rys. 4).

Szersze zastosowanie sprężarek inwerterowych do-
tyczy przede wszystkim pomp ciepła małej mocy – 

głównie pomp typu powietrze/woda. Aż 73% urządzeń 
w zakresie mocy do 7 kW i 60% w zakresie 7÷11 kW 
wyposażonych jest w sprężarkę inwerterową (rys. 5)

Statystyka rynkowa – efektywność 
COP pomp ciepła (< 20 kW)

Minimalna wartość współczynnika COP dla powietrz-
nej pompy ciepła została określona na poziomie 3,10 
(EN 14511, A2/W35), co wynika z zapisów w decyzji 
2007/742/WE Komisji Europejskiej w sprawie wyma-
gań ecoprojektu. Pompy ciepła typu powietrze/woda 
zamieszczone w wykazie BAFA cechują się wysokimi 
współczynnikami COP. Średnia wartość COP dla pomp 
ciepła typu powietrze/woda wynosi 3,62 lub 3,54 za-
leżnie od sposobu regulacji mocy grzewczej (rys. 6). 
Efektywność COP pomp ciepła powietrze/woda (AW) 
znajdujących się na liście BAFA 10.2016 wzrosła w sto-
sunku do roku 2012 o około 3÷4% (rys. 6) i wynosi 
średnio 3,62 dla pomp ze sprężarką o stałej wydaj-
ności i 3,54 ze sprężarką inwerterową. W przypad-
ku pomp ciepła solanka/woda, efektywność COP  
w ciągu lat 2012-2016 wzrosła o około 3%.

Statystyka typów pomp ciepła (BAFA 10.2016, < 20kW)
    - ilościowo i procentowo z rozróżnieniem
      sposobu regulacji mocy grzewczej
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4  Statystyka rodzajów pomp ciepła według dolnego źródła ciepła i sposobu regulacji mocy grzewczej, zgodnie z listą BAFA 10.2016 (do 20 kW, AW – powietrze/woda, 
BW – solanka/woda, WW – woda/woda, DW – bezpośrednie odparowanie) – ilościowo i procentowo. Liczba uwzględnionych w analizie pomp ciepła n = 2338

Statystyka rodzajów regulacji mocy  grzewczej
pomp ciepła AW (< 20kW) w segmentach mocy
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5  Statystyka rodzajów regulacji mocy grzewczej pomp ciepła powietrze/woda (AW), zgodnie z listą 
BAFA 10.2016 (do 20 kW). Liczba uwzględnionych w analizie pomp ciepła n = 1133
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6  Statystyka współczynników efektywności COP dla pomp ciepła wg rodzajów dolnego źródła ciepła  
i sposobu regulacji mocy grzewczej, zgodnie z listą BAFA 10.2016 oraz dla porównania pomp ciepła AW i BW 
z listy BAFA 02.2012. Współczynniki COP odpowiednio dla punktów A2/W35, B0/W35, W10/W35, wg normy 
EN 14511. Wymagane wartości minimalne COP odpowiednio 3,10 (pompy ciepła AW), 4,30 (BW) i 5,10 (WW) 
zgodnie z decyzją 2007/742/WE. Liczba uwzględnionych w analizie pomp ciepła n = 3425. Lista BAFA z 02.2012 r.  
nie zawierała rozdzielonych danych dla pomp ciepła z regulacją wydajności (np. inwerter) i bez niej
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Statystyka rynkowa – zakresy 
efektywności COP pomp ciepła (< 20 kW)

Jak ocenić efektywność pompy ciepła na tle innych 
urządzeń oferowanych na rynku? Można tego doko-
nać, przypisując ją do danego zakresu wartości COP. 
Na przykład pompa ciepła powietrze/woda o efek-
tywności COP = 4,00 należy do grupy urządzeń o naj-
wyższej efektywności stanowiącej 12,6% swojego seg-
mentu rynkowego (rys. 7). W przypadku pomp ciepła 
powietrze/woda można zaobserwować znacznie więk-
szą rozpiętość wartości COP niż w przypadku pomp 
solanka/woda. Wartość COP najmniej efektywnych 
pomp ciepła powietrze/woda jest blisko 40% niższa 
w porównaniu do pomp ciepła o najwyższej efek-
tywności. Dla pomp ciepła solanka/woda ta sama 
różnica jest znacznie niższa i wynosi 15%. Szczegól-
nie więc przy wyborze pomp ciepła powietrze/woda 
należy zwracać uwagę na cechy jej budowy i pracy  
w określonych warunkach eksploatacyjnych (najwyż-
sza efektywność COP w punkcie A2/W35 nie oznacza, 
że ta sama pompa ciepła będzie uzyskiwać najwyższą 
efektywność w innych punktach pracy, np. A-7/W35).

Podsumowanie

Ostatnie lata rozwoju pomp ciepła oznaczały znacz-
ne zwiększenie liczby oferowanych na rynku urządzeń, 

szczególnie powietrze/woda, ale także solanka/woda 
(rys. 2). Oferta poszerzyła się zdecydowanie w kierun-
ku pomp ciepła małych mocy (< 7 kW, rys. 3), gdzie 
większość pomp ciepła powietrze/woda ma sprę-
żarkę inwerterową (rys. 5). Efektywność COP pomp 
ciepła oferowanych obecnie wzrosła statystycznie  
o około 3÷4% w ciągu ostatnich 4 lat (rys. 6). Trzeba 
zaznaczyć, że na efektywność pomp ciepła (szczegól-
nie typu powietrze/woda) wpływa szereg czynników 
i samo zastosowanie sprężarki inwerterowej nie sta-
nowi gwarancji uzyskiwania wysokich wartości COP 
(rys. 6). Szereg innych cech konstrukcyjnych związa-
nych np. z wielkością parownika, skraplacza, rodza-
jem silnika wentylatora, czy też rodzajem sterowania 
zaworem rozprężnym będzie decydować tutaj o uzy-
skiwanej przez pompę ciepła efektywności COP. No-
wym trendem w budowie pomp ciepła jest wyposaża-
nie ich w regulatory z funkcją SMART, czyli zdolnych do 
współpracy z sieciami elektroenergetycznymi (np. blo-
kowanie pracy przy zwiększonej cenie zakupu energii 
lub wymuszanie pracy przy jej obniżonej cenie). Oko-
ło 60% wszystkich pomp ciepła zamieszczonych na li-
ście BAFA 10.2016 ma obecnie funkcję SMART.

Literatura:
[1] „Heat pumps Barometer”, EUROBSERV’ER 2016
[2] „Heat pumps in Europe”, EHPA, Martin Forsén 2015
[3] Listy BAFA 24.10.2016, 03.02.2012, bafa.de 
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7  Statystyka zakresów współczynników efektywności COP dla pomp ciepła AW i BW zgodnie z listą 
BAFA 10.2016. Liczba uwzględnionych w analizie pomp ciepła n = 1895
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łe i bezpieczne połączenie pomiędzy odpływem  
a korpusem. System ten ułatwia również montaż po-
szczególnych elementów. 
Modele Advantix wyposażone są między innymi  
w piaskowany kołnierz, innowacyjny syfon zabezpie-
czający przed wydostawaniem się nieprzyjemnych 
zapachów, a szerokość szczeliny odpływowej wy-
nosi jedynie 5 mm, przez co odwodnienie eleganc-
ko komponuje się z płytkami.

Decyzja o tym, który ruszt połączyć z konkretną 
ramką należy do klienta. żeby jeszcze bardziej uła-
twić klientom i projektantom wybór właściwego 
odwodnienia z gamy Advantix, Viega uruchomiła 
specjalny konfigurator online: viega.pl/Konfigura-
torAdvantix.

Wąskie korpusy odpływów z nowej gamy  
Advantix zainstalujemy w dowolnym miejscu strefy 
prysznicowej lub bezpośrednio przy ścianie. Wyso-
kość instalacji przy standardowym odpływie wyno-
si 95 mm. Jeśli wylewka jest niższa, syfon podsta-
wowy może zostać skrócony na miejscu budowy. Inne 
rozwiązanie to specjalna wersja, przeznaczona do re-
montów, o wysokości zabudowy jedynie 70 mm. 
W przypadku odpływów z pionową rurą odpływo-
wą wysokość instalacji może być zmniejszona do  

40 mm. Możemy także zastosować je tam, gdzie woda 
jest odprowadzana przez strop, z rurą przeciwpo-
żarową R120 – idealnie sprawdzi się to na przykład  
w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych. 
Ponadto, rurę odpływową w modelach z poziomym 
wylotem, ułożymy również pomiędzy nóżkami regu-
lacyjnymi, dokładnie pod odpływem liniowym. Dzięki 
temu wylewka zostanie położona jednolicie na rów-
nej wysokości, na całej powierzchni strefy prysznica. 
Innowacyjne mocowanie klipsowe zapewnia trwa-

Nowy, modułowy system odpływów Advantix składa się  
z dwóch podstawowych modeli korpusów, dostępnych w pięciu 
długościach. Oferta obejmuje również trzy odpływy, regulowane 
nóżki w dwóch wysokościach, trzy warianty ramek i pięć różnych 
rusztów. Wszystkie elementy systemowe mogą być ze sobą 
łączone w dowolnych kombinacjach.

Nowe odpływy 
liniowe Viega 
Advantix w wersji 
modułowej

Nowa gama modułowych odpływów Advantix obejmuje 5 rusztów o różnorodnym 
wzornictwie i 3 warianty ramek. Wydajność nowych odpływów wynosi od 0,4 do 1,1 l/s 
w zależności od zastosowanego wariantu odwodnienia. Standardowe ruszty są wyko-
nane z matowej lub błyszczącej stali nierdzewnej. Atrakcyjna wizualnie alternatywa to 
model z bezpiecznego szkła i wersja do wyłożenia dowolnie wybranymi płytkami. 

Szeroki, piaskowany kołnierz gwarantuje szczelność  
i bezpieczeństwo 

http://www.instalreporter.pl
http://viega.pl/KonfiguratorAdvantix
http://viega.pl/KonfiguratorAdvantix
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Ogrzewanie fasadowe

Innym specjalnym rozwiązaniem przygotowanym przez 
firmę Jaga dla polskiego inwestora jest ogrzewanie fa-
sadowe portu lotniczego we Wrocławiu. Zadaniem 
tego systemu było skompensowanie strat ciepła wy-
wołanych dużym i wysokim przeszkleniem (szklana 

fasada o wysokości kilku pięter) oraz wyeliminowanie 
zjawiska opadania zimnego powietrza, które wpływa 
na powstawanie przeciągów w dolnej części budynku.  
W tym celu konwektorowe wymienniki ciepła Jaga Low-
-H2O zostały zaopatrzone w obudowy o wysokości ram 
fasady i przymocowane do nich na dwóch poziomach. 
Niewielkie rozmiary grzejników oraz ich kolor identycz-
ny z kolorem obramowania sprawiły, że urządzenia są 
prawie niewidoczne. W obudowach zamknięto rów-
nież orurowanie i zawory. Zastosowane grzejniki wy-
korzystują zjawisko naturalnej konwekcji, która stano-
wi barierę dla chłodu opadającego w dół przeszklenia. 
Ogrzewanie fasadowe to nowy sposób na zastąpie-
nie standardowych urządzeń nadmuchowych, które 
mają duże gabaryty, generują wysoki poziom hałasu 

oraz wywołują szybki ruch powietrza. Kompensacja 
strat ciepła u jego źródła na kilku poziomach zmniej-
sza zużycie energii oraz znacznie poprawia komfort 
użytkowników. System fasadowy w połączeniu z grzej-
nikami kanałowymi z wymuszoną konwekcją wydaje 
się być idealnym zestawem ogrzewania dla tego typu 
obiektów wielkokubaturowych.

Grzejniki kanałowe

Najczęstszym typem grzejników wybieranym z ofer-
ty firmy Jaga do budynków z dużymi przeszklenia-
mi są grzejniki kanałowe. Montowane poniżej po-
ziomu podłogi skutecznie ogrzewają pomieszczenia  
i rekompensują straty ciepła generowane przez duże 
okna. Są też estetycznie wkomponowane we wnętrze 
i oferują prawidłową komunikację przy przeszkleniu. 
Jednostką kanałową Jaga najczęściej wybieraną do 
zastosowań inwestycyjnych jest Mini Canal – superwy-
dajny, płytki grzejnik o głębokości tylko 9 cm. Jest on 
zastosowany jako podstawowy grzejnik w systemie c.o. 
m.in. wysokościowca Cosmopolitan w Warszawie.  
Aby sprostać potrzebom wnętrz apartamentów w tym 
budynku, Mini Canal musiał przejść specjalny „lifting” – 
długość grzejników została precyzyjnie dostosowana 
do długości okien i odległości pomiędzy elementami 

nośnymi, a ponadto przedłużone koryta wyposażo-
no w specjalne przestrzenie na gniazdka elektryczne  
i zaciski multimediów. W związku z dużymi powierzch-
niami okien, w niektórych pomieszczeniach takie roz-
wiązanie ułatwia podłączenie urządzeń elektrycznych, 
sieci, internetu i nagłośnienia nawet po stronie cał-
kowicie przeszklonej fasady, co pozwala również na 
większą swobodę w projektowaniu wnętrz. 
Warto zwrócić uwagę także na wzdłużną konstruk-
cję solidnej kratki grzejników oraz na to, że jej część 
przykrywająca gniazda elektryczne jest podnoszo-
na. Linie estetycznych, aluminiowych kratek Jaga, 
ułożonych wzdłuż fasady, doskonale podkreślają wy-
sokie przeszklenia budynku. Ponadto kratki świetnie 
maskują grzejnik, którego wnętrze widoczne jest wy-
łącznie z bliska. Wymiennik ciepła lakierowany jest 
na taki sam kolor, co koryto grzejnika, co czyni go 
niemalże niewidocznym.

Warszawski apartamentowiec Cosmopolitan i port lotniczy we Wrocławiu to przykłady 
indywidualnie projektowanych realizacji grzewczych firmy Jaga. Rozwiązania szyte na 
miarę, ściśle dopasowane do potrzeb i wymagań danego obiektu, to przyszłość rynku.

Grzejniki Jaga  
do wymagających 
budynków

http://www.instalreporter.pl
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Odpowietrznik automatyczny  
z zaworem stopowym 1/2″

Zapowietrzona instala-
cja grzewcza nie tylko 
wpływa na spadek efek-
tywności grzejników, ale  
w dłuższej perspektywie 
może prowadzić do ko-
rozji i uszkodzeń, które 
skrócą żywotność urzą-
dzeń i narażą użytkow-
ników na wyższe koszty 
eksploatacji. Aby nie do-
puścić do tego problemu, 
stosuje się zawory odpo-
wietrzające. Najnowszym 
produktem Ferro w tym 
asortymencie jest auto-
matyczny odpowietrznik 
z zaworem stopowym 1/2″. Składa się z mosiężnego 
korpusu, pływaka i zaworu stopowego z mosiężnym 
elementem zamykającym. W zapowietrzonej insta-
lacji korpus odpowietrznika wypełniony jest powie-
trzem, dlatego pływak może opaść pod własnym 
ciężarem i otworzyć zawór. Po jego otwarciu, dzięki 
ciśnieniu wody, następuje usunięcie powietrza, po 
czym pływak ponownie unosi się do góry i automa-
tycznie zamyka zawór. Zawór stopowy ma jeszcze tę 
właściwość, że umożliwia demontaż odpowietrznika 
z instalacji będącej pod ciśnieniem. Parametry pra-
cy zaworu: maksymalna temperatura 110°C, maksy-
malne ciśnienie 10 bar.

Szafki natynkowe do rozdzielaczy 
mosiężnych

Kompaktowe, praktyczne i estetyczne – szafki do 
rozdzielaczy zapewniają łatwy dostęp, bezpieczne 
użytkowanie oraz ochronę urządzenia. Ofertę Fer-
ro wzbogaciły 2 modele szafek natynkowych o głę-

bokości 170 mm. Wykonane w całości z blachy sta-
lowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm i malowane 
proszkowo na kolor biały służą do montażu rozdzie-
laczy z grupą mieszającą. Zdejmowane fronty umoż-
liwiają wygodną instalację i dostęp do rozdzielacza. 
Drzwiczki zamykane są na zamek monetowy. W ze-
stawie znajdują się listwy montażowe.

Zawór do rur wielowarstwowych 
PE-X/Al/PE-X

Mające szerokie zastosowanie w budownictwie 
rury wielowarstwowe PE-X/Al/PE-X marki Ferro zo-
stała wzbogacona o zawory kulowe wodne 1/2” 
(16x2 mm), z motylkiem. Zawory służą do łączenia 
rur PE-X w instalacjach c.o., c.w.u. lub ogrzewania 
podłogowego. 

Maksymalne ciśnienie pracy zaworu wynosi 10 bar, 
najwyższa temperatura pracy 100°C. Zawór ma 
przyłącze z gwintem zewnętrznym 1/2″ z uszczel-
nieniem typu o-ring wykonanym z EPDM. Przyłą-
cza zaciskowe do rur wielowarstwowych o wymia-
rach 16x2 mm mają z kolei podwójne uszczelnienie 
o-ring z EPDM.
System PEX marki Ferro, czyli rury, zawory i złączki 
wyróżnia nowoczesna technologia produkcji i wy-
soka jakość. Dzięki dodatkowym wiązaniom atomo-
wym (sieciowanie) trójwarstwowa konstrukcja rury 
została jeszcze bardziej wzmocniona, co ułatwia jej 
zginanie i przede wszystkim pozwala na użytkowa-
nie produktu w ekstremalnych temperaturach, aż 
do 95°C, dlatego PE-X/Al/PE-X może być z powodze-
niem stosowana w układach c.o. oraz ogrzewaniu 
podłogowym. Warto podkreślić, że tak wysokie pa-
rametry zostały uzyskane również dzięki spawaniu 
warstw metodą TIG, która obecnie należy do naj-
nowocześniejszych. Specjalna budowa, materiały 
o najlepszych właściwościach oraz zaawansowana 
technologia umożliwiają różnorakie wykorzystanie 
Systemu PEX w nowoczesnych instalacjach sanitar-
nych i grzewczych gwarantując dłuższą żywotność 
produktu i niezawodność działania.

Koniec lata i początek jesieni to czas wzmożonych prac instalacyjnych i zarazem 
świetny okres na wprowadzanie nowości. Tych Ferro proponuje całkiem sporo 
i są to głównie elementy instalacji grzewczych i sanitarnych oraz aparatura 
regulacyjna i pomiarowa.

Nowe produkty Ferro
Nowości techniki grzewczej i instalacyjnej

http://www.instalreporter.pl
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tryb testowy pozwalający na sprawdzenie popraw-
ności działania regulatora.
 Charakterystyka techniczna regulatorów:
•	napięcie	zasilania:	3V	DC	(2	baterie	AA)
•	zakres	pomiaru	temperatury:	od	-9,9°C	do	+45°C
•	zakres	regulacji	temperatury:	5-45°C
•	dokładność	wskazań	temperatury:	0,1°C
•	dokładność	regulacji	temperatury:	0,2°C
•	zakres	histerezy:	0,2°C/0,5°C/1°C/2°C/5°C
•	temperatura	pracy:	od	2°C	do	45°C
•	maksymalne	obciążenie:	5	A,	230	V,	50	Hz
Regulator przewodowy ma wyjście przekaźnikowe, 
beznapięciowe, SPDT (przełączne). W modelu prze-
wodowym FQ1 istnieje możliwość podłączenia czuj-
nika zewnętrznego. Producent oferuje regulatory  
w komplecie z kołkami rozporowymi i bateriami.
 
Termometr axialny

Armatura pomiarowa marki Ferro została poszerzo-
na o nowy model termometru. Termometr 40 mm 
1/4″ 120°C axialny (tylny) T40120A służy do pomiaru 
temperatury we wszelkich rodzajach instalacji grzew-
czych. Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowa-
nej, pokrywa z tworzywa odpornego na zarysowa-
nie, a tarcza z aluminium lakierowanego proszkowo. 
Mechanizmem urządzenia jest spirala bimetaliczna.
Parametry techniczne: średnica tarczy: 40 mm; za-
kres: 0-120°C; przyłącze: mosiężne 1/4″ tylne.

Grupa mieszająca do rozdzielaczy 1″ 
dla pompy 130 mm

Grupa mieszająca do rozdzielaczy 1″ dla pompy  
o rozstawie przyłączy 130 mm GM-WP jest urządze-
niem służącym do obniżenia temperatury czynnika 
grzewczego w instalacjach ogrzewania podłogowe-
go. Głównymi elementami grupy są: czterodrogowy 
mieszający zawór termostatyczny Rp3/4 o zakresie re-
gulacji 25-50°C, termometr 0-80°C oraz odpowietrz-
nik ręczny służący do odpowietrzenia pompy. Do-

datkowo na wyposażeniu znajdują się półśrubunki 
do pompy 1 1/2″ oraz przyłącza do rozdzielacza  
z uszczelnieniem o-ring. Całe urządzenie pełni rolę 
miejscowego układu zmieszania stosowanego kiedy 
ogrzewanie podłogowe znajduje się w obrębie jed-
nej kondygnacji. Konstrukcja i wymiary grupy mie-
szającej umożliwiają montaż bezpośrednio do każde-
go typu rozdzielacza o rozstawie przyłączy 210 mm. 
Charakterystyczną cechą i główną zaletą urządzenia 
są prostota i precyzja regulacji oraz małe gabaryty.
 
Dobowe regulatory elektroniczne

Najnowsze regulatory temperatury marki Ferro – do-
bowy regulator elektroniczny FQ1 i dobowy regulator 
elektroniczny bezprzewodowy FQ1TXT6 przewidzia-
ne są do pracy w instalacjach grzewczych i klimaty-
zacyjnych. Głównym zadaniem regulatora jest ste-
rowanie urządzeniem grzewczym tak, aby osiągnąć 
zadaną temperaturę. Urządzenia Ferro są zgodne  
z dyrektywami EMC, LVD, RoHS. Charakteryzują się 
funkcjonalnością, prostotą i wygodą w ustawianiu 
temperatury. Na uwagę zasługuje innowacyjna funk-
cja automatycznego zapamiętywania dwóch nastaw 
dobowych. Do podstawowych funkcji regulatorów 
należy: sygnalizacja pracy urządzenia grzewczego, 
sygnalizacja rozładowania baterii, korekta wskazań 
temperatury, a także możliwość wyłączenia regula-
tora po sezonie grzewczym. Urządzenia mają także 

SBS już po raz 4. Perłą 
Polskiej Gospodarki!

Grupa SBS po raz czwarty została wyróżniona pre-
stiżowym tytułem „Perła Polskiej Gospodarki” w ka-
tegorii Perły Duże. W tym ważnym rankingu zajęła 
bardzo wysokie, szóste miejsce.
14. gala wręczenia Pereł Polskiej Gospodarki odby-
ła się 28 października bieżącego roku w sali balo-
wej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wyróżnie-
nie przyznano SBS-owi za konsekwentną realizację 
polityki i strategii biznesowej oraz za bycie liderem 
wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efek-
tywnych przedsiębiorstw w Polsce. 
Warto podkreślić, że ranking Pereł Polskiej Gospodar-
ki opracowywany jest przez niezależnych naukowców 
z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu 
Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie. Zbadali oni ponad 2000 firm, których przycho-
dy z całokształtu działalności gospodarczej w okre-
sie ostatniego roku wyniosły co najmniej 100 mln zł.
Algorytm stosowany przez badaczy szereguje przed-
siębiorstwa posługując się międzynarodowymi 
wskaźnikami audytorskimi. Pod uwagę brane są 
głównie wyniki związane z efektywnością i dynami-
ką rozwoju.
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kotłowego. Obieg czynnika grzewczego w poszcze-
gólnych jego częściach wymuszany jest przez pom-
py obiegowe sterowane przez układ regulacji kotła. 
Kotłownia przygotowuje czynnik grzewczy, który 
w większości wykorzystywany jest do zasilania na-
grzewnic w centralach wentylacyjnych nowej części 
obiektu oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Ta ostatnia funkcja realizowana jest przez dwa pod-
grzewacze BUDERUS typu Logalux SU1000 zapew-
niające maksymalny komfort. Podgrzewacze wypo-
sażono dodatkowo w grzałki elektryczne 6 kW każda. 
Grzałki pełnią funkcję awaryjnego lub zastępczego 
źródła ciepła do podgrzewania c.w.u. Kotłownia jest 
w pełni zautomatyzowana – za sterowanie odpo-
wiada automatyka Buderus Logamatic, jest też zin-
tegrowana z systemem BMS obiektu z wykorzysta-

niem protokołu LON. Ponadto kotłownia odzyskuje 
i wykorzystuje ciepło powstające w procesie przygo-
towania czynnika chłodniczego. Powietrze potrzeb-
ne do procesu spalania jest dostarczane z zewnątrz 
bezpośrednio kanałem do kotłów, natomiast spali-
ny odprowadzane są na zewnątrz dwoma komina-
mi. Takie rozwiązanie zapobiega wychładzaniu się 
pomieszczenia kotłowni, a tym samym gwarantu-
je oszczędność energii koniecznej do jego ogrzania. 
Kondensat powstający podczas pracy kotłów neu-
tralizowany jest w neutralizatorach Buderus NE 0.1, 
a następnie odprowadzany do kanalizacji.

System grzewczy zastosowany na poznańskim lot-
nisku jest wysoce efektywny i pracuje z wysoką 
sprawnością, co przekłada się znacząco na reduk-
cję kosztów.

Terminal pasażerski Portu Lotniczego Ławica  
w Poznaniu rozbudowano i zmodernizowano w okre-
sie przygotowań do turnieju piłkarskiego EURO 2012. 
W tym czasie dobudowano m.in. halę odpraw, halę 
przylotów, sortownię bagażu oraz część biurową. 
Obecnie terminal ma ok. 23 000 m2 powierzchni użyt-
kowej. Podczas rozbudowy i modernizacji wyposa-
żono go w nowoczesną gazową kondensacyjną ko-

tłownię BUDERUS o mocy 1,41 MW zbudowaną  
w oparciu o trzy wysokowydajne kondensacyjne  
kotły BUDERUS Logano plus GB402 470 kW. 

Kotły Buderus pracują w układzie kaskadowym  
w funkcji temperatury zewnętrznej. Obiegi grzewcze 
zasilane są z kolektora zainstalowanego za sprzęgłem 
hydraulicznym, które zapewnia separację od obiegu 

W Porcie Lotniczym Ławica w Poznaniu pracuje nowoczesna gazowa kondensacyjna 
kotłownia Buderus o mocy 1,41 MW, która dostarcza ciepło i ciepłą wodę użytkową 
do nowych części budynku. Na potrzeby terminala pasażerskiego z halą przylotów 
oraz łącznika w kotłowni pracują trzy kotły BUDERUS Logano plus GB402 470 kW. 

Kotły Buderus w Porcie Lotniczym Ławica
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Zamówienia publiczne 

W trzecim kwartale 2016 roku w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pojawiło się niemal 25 tysięcy ogłoszeń 
przetargowych – wynika z opracowania wykonanego 
przez serwis eGospodarka.pl. To o ponad jedną pią-
tą mniej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Przy-
czyna tego zjawiska jest zmiana prawa, w III kwarta-
le 2016 weszła bowiem w życie kolejna nowelizacja 
Prawa Zamówień Publicznych. 
W branży budowlanej trwająca od trzech lat dyna-
mika spadku upadłości spowolniła. Można się spo-
dziewać pod koniec 2016 roku wzrostu liczby upadło-
ści w budownictwie, inwestycje publiczne bowiem 
w infrastrukturę spadły w I połowie roku aż o 25% 
(Źródło: GUNB). 
Liczba nowych inwestycji z przyczyn finansowych 
(inne priorytety budżetowe), jak i proceduralnych 
będzie prawdopodobnie w następnym roku spadać. 

Rozwój rynku instalacyjno-
grzewczego w ocenie respondentów

Trzeci kwartał 2016 roku w branży instalacyjno-grzew-
czej jest oceniany pozytywnie praktycznie przez 
wszystkich respondentów, którzy wskazywali na 
wzrosty na różnym poziomie w stosunku do III kwar-
tału 2015 roku. 
Według zebranych opinii, 3. kwartał 2016 był bar-
dzo nierówny. Różnice polegały na ocenach prze-
biegu sprzedaży w ciągu poszczególnych miesię-
cy kwartału. Jego początek, czyli lipiec, ale także 
sierpień były całkiem obiecujące. Z opinii pozy-
skanej od wielu dystrybutorów sporym rozczaro-
waniem był wrzesień. Nie było w zasadzie widać 
typowego dla jego miesiąca „odbicia” sprzedaży  
w związku z sezonem grzewczym. Mogła na to mieć 
wpływ częściowo bardzo dobra pogoda, ale rów-
nież odczuwalna spadająca liczba nowych inwe-
stycji. Głównym powodem ich spadku jest brak fi-
nansowania z budżetu państwa oraz niepewność 

Budownictwo mieszkaniowe 

Według danych podanych przez GUS, w pierwszych 
trzech kwartałach 2016 roku, wydano pozwolenia na 
ponad 154 tys. mieszkań, co stanowi prawie 12% wię-
cej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wo-
bec wzrostu przed rokiem o 14,8%). Pozytywnie wy-
gląda także liczba mieszkań, które oddano do użytku 
i których budowę rozpoczęto. W tym okresie oddano 
do użytkowania ponad 112 tys. mieszkań, co stanowi 
o 10,9% więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 
2015 r., kiedy odnotowano wzrost o 1,2%. Wzrosła 
również liczba mieszkań, których budowę rozpoczę-
to – do ponad 133 tys. czyli o 3,9% (wobec wzrostu 
w 2015 roku który wyniósł o 11,8%). 
Tradycyjnie, największy udział wynoszący 49,3%  
w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowa-
nia mieli inwestorzy indywidualni. Udział dewelope-
rów wyniósł 47,5%.
W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. wzrost 
liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowa-
no w dziesięciu województwach, w tym największy: w 
lubuskim – o 33,1%, zachodniopomorskim – o 26,7%, 
mazowieckim – o 24,8% i dolnośląskim – o 24,4%. Spa-
dek wystąpił w pięciu, w tym największy: w łódzkim –  
o 9,6%, pomorskim – o 7,8% i podkarpackim – o 5,0%. 

O rosnącej skali działalności deweloperów w bu-
downictwie mieszkaniowym mówi się już długo. 
Począwszy od lipca 2013 roku GUS regularnie co 
kwartał informował o dynamicznie rosnącej liczbie 
rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych i wyda-
wanych w tym celu pozwoleniach na budowę. W tej 
tendencji od początku 2016 roku pojawia się jednak 
coraz częściej symptomy osłabienia. Jedną z nich są 
najnowsze dane GUS, które pokazują dokonania za 
wrzesień br. Wynika z nich, że deweloperzy zaczęli 
budować 6,6 tys. mieszkań. To o ponad 10% mniej 
niż miesiąc wcześniej, ale też o ponad 25% mniej niż 
we wrześniu 2015 roku.
Oczywiście pojedynczy wynik nie oznacza , że ten-
dencja trwająca od ponad trzech lat zmienia się 
– szczególnie, że dane za wcześniejsze miesiące 
były pozytywne. Niemniej warto zwrócić uwagę na 
zmiany, które w najbliższym czasie mogą utrudnić 
deweloperom sprzedaż mieszkań. Powoli zaczyna 
się bowiem mówić o podnoszeniu stóp procento-
wych, co uderzy w deweloperów podnosząc koszt 
kredytu, ale też oprocentowania lokat, które sta-
wać się będą coraz bardziej atrakcyjną alternatywą 
dla zakupu mieszkań na wynajem. Do tego nale-
ży dodać informację o malejącej skłonności ban-
ków do udzielania kredytów hipotecznych. Po-

nadto od stycznia 2017 roku banki wymagać będą 
20% wkładu własnego przy zakupie mieszkania na 
kredyt. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że ostatnia 
transza pieniędzy na dopłaty w programie „Miesz-
kanie dla młodych” na 2017 rok wyczerpie się naj-
pewniej w pierwszym kwartale 2017 roku. Później, 
bez wsparcia z budżetu państwa wyniki sprzedaży 
deweloperów mogą się pogorszyć. Z drugiej strony 
wrzesień był też miesiącem wzrostu liczby miesz-
kań oddanych do użytkowania. We wrześniu de-
weloperzy zakończyli prace nad kolejnymi 7,3 tys. 
mieszkań, co stanowi o 33% więcej niż w sierp-
niu 2016 i o 8% więcej niż w analogicznym okresie 
2015 roku. W kolejnych miesiącach należy dalszym 
ciągu spodziewać się dobrych wyników w tym ob-
szarze. Kończone są bowiem inwestycje rozpoczy-
nane przez ostatnie ponad 3 lata ożywienia. Z dru-
giej strony, daje się zauważyć coraz większy udział 
transakcji w budownictwie mieszkaniowym, zawie-
ranych w oparciu o gotówkę, z pominięciem kre-
dytu. To może oznaczać pewna ucieczkę inwesto-
rów od lokat bankowych, obawiających się utraty 
wartości pieniądza lub ograniczeniami w opera-
cjach bankowych, które mogą być spowodowane 
luką w budżecie państwa w obecnej polityce wy-
datkowej rządu. 

Trzeci kwartał 2016 roku w branży instalacyjno-grzewczej był generalnie dobry. Na bardzo dobre wyniki branży w III kwartale 
2016 roku należy jednak patrzeć przez pryzmat dobrych wyników budownictwa mieszkaniowego w ostatnim roku oraz 
widoczną niepewnością inwestorów co do przyszłości finansów i gospodarki, co przełożyło się np. na zwiększony udział 
w inwestycjach mieszkaniowych realizowanych za gotówkę. Dotyczyło to zarówno zakupu nowych mieszkań, jak i prac 
modernizacyjnych w istniejącej już infrastrukturze mieszkaniowej.

Branża w III kwartale 2016 r. 
oPracowanie Janusz sTarościk
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parentnych wymogów technicznych, które przy do-
brej woli rządzących mogą być solidną podstawą 
dla stworzenia stabilnego systemu wsparcia dla in-
stalacji kolektorów słonecznych. 

Kotły gazowe wiszące. Sytuacja w tej grupie pro-
duktowej była zdominowana przez obowiązujące 
od ponad roku regulacje prawne. Dał się zaznaczyć 
bardzo duży spadek sprzedaży kotłów konwencjo-
nalnych z otwartą komorą spalania. Niektóry sprze-
dawcy sygnalizowali, że brakuje już tych urządzeń 
na rynku dla inwestorów, którzy chcieliby wymienić 
takie stare urządzenie na nowe. Natomiast można 
zaobserwować mniejsze zainteresowanie nowymi 
kotłami z otwartą komorą na nowe inwestycje, co 
wynikać może z większej świadomości zagrożeń wy-
nikających z montażu tych urządzeń. W perspekty-
wie 1-2 lata można założyć całkowite zmarginalizo-
wanie lub zniknięcie tego typu kotłów z rynku. 
Widać bardzo duży wzrost sprzedaży kotłów kon-
densacyjnych sięgający 50-150% w zależności od 
dystrybutora i rynku. Spadki z kolei sprzedaży ko-
tłów konwencjonalnych na poziomie 90% pokazu-
ją, jak odwróciła się struktura sprzedaży kotłów wi-
szących w ciągu ostatniego roku. 

Przepływowe podgrzewacze do wody. W tej gru-
pie produktowej widoczna jest kontynuacja trwają-
cej już dłuższego czasu wyraźnej tendencji spadko-
wej. Panuje duża niepewność, co do przyszłości tego 
rynku w kontekście prowadzania zapisów dyrekty-
wy ErP w przyszłych latach. 

Gazowe i olejowe kotły stojące. Sytuacja w tej 
grupie wygląda podobnie, jak w wypadku kotłów 
wiszących. W kotłach gazowych praktycznie poza 
pojedynczymi sprzedażami ze starych zapasów ma-
gazynowych ustała sprzedaż kotłów konwencjonal-
nych. Prawie 50% wzrost sprzedaży kotłów konden-
sacyjnych nie był w stanie zrównoważyć spadków  
w kotłach konwencjonalnych, co na koniec daje wynik 

spadkowy rzędu 5-10% dla kotłów gazowych rok do 
roku. Daje się także zauważyć poszukiwanie sprawdzo-
nych urządzeń, głównie w celach modernizacyjnych. 
Nieco inaczej wygląda sytuacja w wypadku kotłów 
olejowych. Taniejąca ropa spowodowała większe za-
interesowanie kotłami na olej opałowy. Wynik wzro-
stu ok. 80% od początku roku i ponad 15% tylko  
w 3. kwartale 2016 w wypadku stojących olejowych 
kotłów kondensacyjnych nie wymaga komentarza. 

Grzejniki. Według zebranych ocen, w grupie produk-
towej grzejników stalowych 3. kw. 2016 był nieco gor-
szy niż w 2015 roku. W wypadku grzejników stalowych 
może to dotyczy spadku na poziomie 10%, o czym może 
świadczyć walka cenowa i pogłębienie rabatów w tej 
grupie produktowej. Brak wystarczającej ilości miaro-
dajnych danych dla grzejników w 3. kwartale 2016 nie 
pozwala jednak na głębszą ocenę tego segmentu.

W grupie kotłów na paliwa stałe sygnalizowana sy-
tuacja jest stabilna, wykazuje coroczną tendencję sil-
nego wzrostu w 3. kwartale. W porównaniu z analo-
gicznym okresem ubiegłego roku poziom sprzedaży 
nie uległ widocznej zmianie. 
W przypadku kotłów automatycznych wzrost moż-
na szacować na poziomie ponad 20% rok do roku 
oraz prawie 40% w stosunku do 3Q2014. Utrzymu-
je się powolny spadek zainteresowania tradycyjny-
mi kotłami zasypowymi, który wyniósł ponad 15% 
w porównaniu do 3Q2015. Udział sprzedaży kotłów 
zasypowych w 3 kwartale stanowił w dalszym cią-
gu ok. 60%, natomiast ok.40% przypadało na sprze-
daż kotłów automatycznych, co daje ok. 10% wzrost 
udziału kotłów z automatycznym zasypem w ogólnym 
wolumenie sprzedawanych kotłów na paliwa stałe. 

Raporty dotyczące oceny kwartalnej rynku instala-
cyjno-grzewczego będą dostępne na stronach inter-
netowych Stowarzyszenia Producentów i Importe-
rów Urządzeń Grzewczych (SPIUG): 
www.spiug.pl. 

jutra często podnoszona przez przedsiębiorców. 
Zakończyła się w zasadzie również już sprzedaż stan-
dardowych kotłów z zamkniętą komorą. Ta grupa 
produktów zanotowała bardzo duży spadek, co wy-
daje się oczywistą konsekwencją wejścia w życie roz-
porządzeń dla dyrektywy ekoprojektu. Duże wymu-
szenie sprzedaży tych kotłów w 2015 odbija się dziś 
negatywnie na ogólnych wolumenach sprzedaży ko-
tłów gazowych. 
Ogólny w branży instalacyjno-grzewczej wzrost 
sprzedaży w kanale dystrybucji producent-hurtow-
nia szacowany jest na poziomie 5-10%, co jest spo-
wodowane wprowadzaniem nowych produktów 
rynek i zatowarowaniem magazynów dystrybuto-
rów na główny sezon sprzedaży przypadający zwy-
kle właśnie w 3. kwartale każdego roku. Hurtownie 
korzystają z agresywnych promocyjnych obniżek 
cen zakupu. W kanale dystrybucji hurtownia-firmy 
wykonawcze nastąpił wzrost na poziomie 10-20%  
w zależności od hurtowni i regionu Polski. Pewne 
zjawisko: płatność za instalację urządzeń w relacji 
producent-firmy wykonawcze stała się standardem 
rynkowym, producenci wręcz przebijają się wyso-
kością wynagrodzenia dla instalatora. W dalszym 
ciągu występuje obiegowa opinia na temat proble-
mu z cenami w internecie. żeby wyjaśnić definityw-
nie tę sprawę, SPIUG podjął się inicjatywy na rzecz 
stworzenia rzeczywistego obrazu tego rynku oraz 
propozycji ewentualnych regulacji, aby ten segment 
rynku ucywilizować z korzyścią dla klientów końco-
wych, dystrybutorów i producentów, jak to stało się 
w kilku innych krajach UE. Ubocznym efektem wpro-
wadzenia regulacji ekoprojektu jest także wpływ na 
spadek re-exportu urządzeń. Daje się także zauwa-
żyć brak jednoznacznych wytycznych i kontroli ich 
realizacji w segmencie tzw. kotłów quasi-kondensa-
cyjnych. Także to m.in. spowodowało ostrą konkuren-
cję i spadek cen zakupu w firmach dystrybucyjnych 
i u producentów w segmencie kotłów kondensacyj-
nych do poziomu zbliżonego bardzo do wcześniej-
szych cen kotłów konwencjonalnych. 

Sytuacja w wybranych grupach 
produktowych… 

Pompy ciepła. Wynik 3. kwartału 2016 roku wska-
zuje na osłabienie dynamiki wzrostów rynkowych. 
Więcej było opinii na temat stagnacji lub nawet lek-
kich spadków. Opinie wzrostowe wskazują w więk-
szości na wzrosty rzędu 5-10%, choć według kilku 
opinii osiągnęły 15, a nawet 20%. Wzrosty dotyczy-
ły praktycznie grupy pomp powietrze-woda. Nale-
ży pamiętać, że ciągle jest to stosunkowo niska baza 
wyjściowa. Niemniej jednak powodzenie tego rodza-
ju pomp bezpośrednio przekładało się na opinie na 
temat generalnego wzrostu tego rynku. Tymczasem  
w innych grupach pomp ciepła dały się zaznaczyć na-
wet dwucyfrowe spadki, co w rezultacie, po uwzględ-
nieniu całego wolumenu sprzedaży pomp ciepła 
w Polsce, daje pewną stagnację lub nawet spadek 
sprzedaży tych urządzeń na poziomie nawet do 10%.

Kolektory słoneczne. Podobnie jak w poprzednich 
kwartałach br. utrzymała się tendencja dużego spad-
ku sprzedaży na poziomie do nawet 50-60%, co jest 
spowodowane ustaniem dotacji dla instalacji budowa-
nych przez klientów indywidualnych oraz ustawaniem 
wsparcia dla inwestycji publicznych w tym zakresie. 
W Polsce praktycznie nie stosuje się szerzej roz-
wiązań hybrydowych, gdzie kolektory słoneczne są 
podstawowym elementem skutecznie podwyższa-
jącym efektywność energetyczną instalacji grzew-
czej, do której są włączone. Sytuacja dużych spad-
ków rynku kolektorów słonecznych paradoksalnie 
może przyczynić się do odrodzenia tego rynku na 
stabilnych podstawach, czego zabrakło przy pierw-
szym boomie na te instalacje. Rynek wyczyścił się  
z tzw. pseudoproducenckich firm składających kolek-
tory z podzespołów importowanych z Chin. Z uwagi 
na to, że żadna organizacja nie zajmuje się – w prze-
ciwieństwie do lat poprzedniego boomu – rozwo-
jem i sprawami kolektorów słonecznych w Polsce, 
obecnie SPIUG podjął inicjatywę stworzenia trans-

http://www.instalreporter.pl
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Po raz pierwszy w swojej dwudziestoletniej historii 
Grupa Instal-Konsorcjum zorganizowała Giełdę To-
warową. Było to wyjątkowe spotkanie instalatorów, 
hurtowników i przedstawicieli producentów, łączą-
ce w sobie elementy wystawiennicze z handlowymi.
Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum odbyła się 
w dniach 7-9 września 2016 roku w łódzkiej Hali Expo. 
Przez trzy dni w Giełdzie uczestniczyło łącznie ponad 
3500 osób. Codziennie czołowi klienci hurtowni Instal-
-Konsorcjum mogli odwiedzać stoiska 107 wystaw-
ców zajmujące blisko 4000 m2 powierzchni. Na każdym  
z nich czekali na nich wykwalifikowani pracownicy, któ-
rzy prezentowali nie tylko standardową ofertę swoich 
firm, ale w szczególności nowości i innowacje. Dodatko-
wymi atrakcjami były premiery produktów, a także kon-

Relacja z Giełdy 
Towarowej IK

Wilo na Giełdzie Towarowej

Podczas Gieły Towarowej jednym z wystawców była firma 
WILO. Stoisko i szkolenia WILO cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem, zapewne z powodu kawy i krówek, hostess, czy 
pełnych poświecenia pracowników WILO – nawet na kola-
nach tłumaczących pompowe tematy. A za najlepsze zamó-
wienie każdego dnia Wilo rozdawało tablet Samsung Galaxy!

http://www.instalreporter.pl
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kursy i atrakcje organizowane przez wystawców. Kilku 
producentów przygotowało również specjalne konferen-
cje, podczas których instalatorzy mogli poszerzyć swo-
ją wiedzę i umiejętności oraz zapoznać się szczegółowo  
z najnowszymi produktami.

Spotkanie w Łodzi miało przede wszystkim wymiar 
handlowy. Każdego dnia klienci hurtowni mogli zło-
żyć zamówienia na pakiety towarów dostępne tylko 
na Giełdzie. Specjalnie przygotowana oferta obejmo-
wała łącznie 253 pakiety, które oprócz atrakcyjnej 

ceny czy dodatkowych punktów PIK, pozwalały na 
wzięcie udziału w Wielkiej Loterii Instal-Konsorcjum. 
Każdego dnia wśród uczestników, którzy złożyli zamó-
wienia towarowe podczas Giełdy, rozlosowano samo-
chód Ford Transit Connect. Szczęśliwi klienci firm Eko-

-Instal sp.j. z Bydgoszczy, Sanet sp. z o.o. z Gdyni oraz 
Tech-Gaz sp. z o.o. z Łodzi wylosowali samochody  
o łącznej wartości rynkowej ponad 240 000 zł.
Krótki reportaż fotograficzny i wideo dostępny jest 
już na stronie http://www.gieldatowarowa.ik.pl/ 

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:

1) może być np. ... Świąt lub "... ciepła w Twoim domu" konkurs Purmo. 4) jedna z witryn Purmo, z inspiracjami

grzejnikowymi, poradami dla klientów końcowych. 9) rodzaj sieci rybackiej. 10) nielotny ptak. 12) 500 arkuszy papieru.

13) podawana na powitanie. 15) nabiał ze szczypiorkiem. 16) stworzona z żebra Adama. 17) melancholijna pieśń zwana

często portugalskim bluesem. 18) napój alkoholowy. 20) Juliusz, autor powieści "W osiemdziesiąt dni dookoła świata".

21) ubytek. 24) wypukła, końcowa część palca. 26) ... zaworowa, stanowi wyposażenie grzejników płytowych.

28) cienka, prześwitująca tkanina. 29) maksymalne dla grzejników to 1 MPa. 31) muzyka Komedy. 32) zespół komórek o

podobnej budowie. 33) arcykapłan żydowski, prowadził proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu.

PIONOWO:

1) rajska wyspa na Oceanie Indyjskim lub ... jeden z grzejników łazienkowych Purmo. 2) Sokrates lub Zorba. 3) mocna

karta. 4) w grzejniku jedna, dwie lub trzy. 5) podstawowy element systemu ogrzewania podłogowego. 6) brak ich w

grzejnikach higienicznych/szpitalnych. 7) filozofia moralności 8) malowanie podkładowe grzejników. 11) Wojciech,

popularny dziennikarz. 12) zdolność szybkiego reagowania, odruch. 14) ... Niepodległości, ... podatkowa, ale też ...

zgodności użytkowych. 19) hodowla roślin. 22) ozdoba mankietu koszuli. 23) podmiejski domek letniskowy.

25) instalatorowi kojarzy się z mocowaniem rury, kobiecie z kolczykiem. 27) drzewo liściaste. 28) jednostka mocy.

30) duszek leśny.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Rettig Heating 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy parasol, scyzoryk i małą torbę na ramię.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 15 grudnia 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

POZIOMO: 
1) może być np. ... Świąt lub „... ciepła w Twoim domu” konkurs Purmo. 4) nazwa bloga Purmo,  
z inspiracjami grzejnikowymi, poradami dla klientów końcowych. 9) rodzaj sieci rybackiej. 10) nielotny ptak. 
12) 500 arkuszy papieru. 13) podawana na powitanie. 15) nabiał ze szczypiorkiem. 16) stworzona z żebra 
Adama. 17) jeden z grzejników dekoracyjnych Purmo lub miasto w Portugalii. 18) napój alkoholowy.  
20) Juliusz, autor powieści „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”. 21) ubytek. 24) wypukła, końcowa  
część palca. 26) ... zaworowa, stanowi wyposażenie grzejników płytowych. 28) cienka, prześwitująca 
tkanina. 29) maksymalne dla grzejników to 1 MPa. 31) muzyka Komedy. 32) zespół komórek o podobnej 
budowie. 33) arcykapłan żydowski, prowadził proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu. 

PIONOWO: 
1) rajska wyspa na Oceanie Indyjskim lub ... jeden z grzejników łazienkowych Purmo. 2) Sokrates  
lub Zorba. 3) mocna karta. 4) w grzejniku jedna, dwie lub trzy. 5) podstawowy element systemu ogrzewania 
podłogowego. 6) brak ich w grzejnikach higienicznych/szpitalnych. 7) filozofia moralności 8) malowanie 
podkładowe grzejników. 11) Wojciech, popularny dziennikarz. 12) zdolność szybkiego reagowania, odruch. 
14) ... Niepodległości, ... podatkowa, ale też ... zgodności użytkowych. 19) hodowla roślin. 22) ozdoba 
mankietu koszuli. 23) podmiejski domek letniskowy. 25) instalatorowi kojarzy się  
z mocowaniem rury, kobiecie z kolczykiem. 27) drzewo liściaste. 28) jednostka mocy. 30) duszek leśny.

MAŁA TORBA 
nA RAMię

scyzORykpARAsOl

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.com/pl/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy
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Bosch PMF to narzędzia wielofunkcyjne. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii narzędzie piłuje, szli-
fuje, poleruje, tnie, frezuje i oczyszcza powierzchnie. Można nim przyciąć panele lub rury z tworzywa sztuczne-
go, skrócić ościeżnice, wykonać wycięcia w drewnie pod gniazdka i włączniki oświetlenia. Wśród zestawu wy-
miennych końcówek o różnych funkcjach znajdują się m.in. brzeszczoty, noże segmentowe czy płyty szlifierskie.
W serii Bosch PMF w 2016 roku pojawiły się trzy nowe modele narzędzi wielofunkcyjnych: PMF 350 CES, PMF 250 
CES i PMF 220 CE. Różnią się one mocą, wagą i przeznaczeniem. 
Jeśli szukasz uniwersalnego narzędzia do prostych prac domowych, wybierz Bosch PMF 220 CE. To najbardziej 
wszechstronny, komfortowy i ważący zaledwie 1,1 kg sprzęt o mocy 220 W. Doskonale sprawdzi się w przypad-
ku cięcia drewna oraz szlifowania lub polerowania rozmaitych powierzchni.
Jeśli potrzebujesz mocniejszego sprzętu, rozważ PMF 250 CES lub PMF 350 CES. W obu modelach końcówki 
mocuje się poprzez system AutoClic, inspirowany mechanizmem wiązań narciarskich. Wymiana osprzętu zaj-
muje zaledwie 3 sekundy, bez potrzeby użycia klucza! Dodatkowo w modelu Bosch PMF 350 CES zastosowano 
innowacyjną taśmę LED, która zapewnia pasmo światła 180° dokładnie oświetlające miejsce pracy. To najmoc-
niejszy PMF o mocy 350 W, ważący 1,6 kg do najtrudniejszych prac.
Cena: PMF 350 CES – 849 zł PMF 250 CES – 669 zł i PMF 220 CE – 469 zł

BoscH

BoscH PmF – jedno narzędzie, wiele funkcji

Koniec z widocznymi kostkami we wnętrzu misek WC. Dyskrecję zapewnia nowatorskie rozwiązanie ViFresh. 
Dzięki niemu odświeżającą kostkę lub żel można umieścić w niewidocznej komorze na zewnątrz ceramiki. 
Koszyk na kostkę zapachową lub żel został zastąpiony niewielką komorą, która jest umieszczona na zewnątrz 
miski i zintegrowana z jej powierzchnią. Pod wzglę-
dem designu i funkcjonalności ViFresh jest perfek- 
cyjnie dostosowany do bezrantowych misek ustę- 
powych z technologią DirectFlush i jest dostępny  
dla miski z kolekcji Subway 2.0. 
ViFresh to zintegrowana komora znajdująca się przy 
dopływie wody, tuż za deską sedesową. Rozwiązanie 
to jest prawie niewidoczne dzięki osłonie, która do-
stępna jest w wersji białej lub chromowanej. Wystar-
czy do środka włożyć standardową kostkę toaleto-
wą lub żel – i gotowe! Podczas każdego spłukiwania 
woda pobiera jednakową ilość środka czyszczącego  
i rozprowadza go równomiernie w całej misce ustępo-
wej. Pojemnik, w którym umieszcza się kostkę, można 
z łatwością wyjąć, umyć i uzupełnić.

Villeroy & BocH

ViFresh od Villeroy & Boch 

http://www.instalreporter.pl
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nowy termostat DeVireg™ smart

Nowe urządzenie DEVIreg™ Smart to 
doskonałe rozwiązanie dla instalatorów 
oraz użytkowników. Dzięki intuicyjnej 
aplikacji DEVIsmart™ App instalacja jest 
prosta. Instalator może wykonać cały 
proces za pomocą swojego smartfona 
– bez potrzeby podłączania się do sieci WiFi klienta. Termostat może być ustawiony w kilka sekund za pomocą kre-
atora lub przez proste skopiowanie ustawień z już działającego termostatu do nowego po wpisaniu kodu.
Termostat DEVIreg™ Smart jest kompatybilny z wieloma typami ramek różnych producentów i kilkoma czujnikami 
temperatury NTC dostępnymi na rynku. Tak więc bez problemu może być wkomponowany w istniejące systemy. 
Połączenie z Internetem umożliwia użytkownikom sterowanie termostatami z każdego miejsca za pomocą jed-
nego smartfona lub tabletu dzięki aplikacji DEVIsmart™ App. DEVIreg™ Smart może być połączony za pośred-
nictwem DEVIsmart™ App z maksymalnie 10 urządzeniami mobilnymi. Może komunikować się równocześnie  
z dwoma urządzeniami mobilnymi.
Termostat DEVIreg™ Smart zapewnia zmniejszenie zużycia energii nawet do 20% w porównaniu do prostych 
systemów sterowania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych funkcji regulacji, takich jak np. ada-
ptacyjny zegar czwartej generacji odpowiedzialny za inteligentne załączanie i wyłączanie systemu grzewczego, 
funkcji „wykrywania otwartego okna”, która automatycznie wyłącza ogrzewanie podczas wietrzenia pomiesz-
czenia, czy też funkcji personalizacji harmonogramu ogrzewania, co umożliwia ustawienie termostatu zgodnie  

z indywidualnymi potrzebami.
Oprogramowanie uaktualniane jest automatycznie po włączeniu termostatu. 
Termostat DEVIregTM Smart: 
- umożliwia zdalne sterowanie elektrycznym oraz wodnym ogrzewaniem pod-
łogowym przez smartfon lub tablet;
- zapewnia komfort cieplny dokładnie wtedy, kiedy jest wymagany – możli-
wość zaprogramowania działania system grzewczego;
- dostępny w czterech kolorach: biały, czarny, śnieżnobiały, kość słoniowa;
- szczędza energię nawet do 20% i zmniejsza koszty ogrzewania, np. dzięki 

funkcji otwartego okna;
- ma 5-letnią gwarancję;
- łatwy w obsłudze – dotykowy, intuicyjny;
- ma możliwość obsługi systemów grzewczych z innymi czujni-
kami – obsługuje kilka różnych typów czujników NTC;
- za pośrednictwem jednej aplikacji DEVIsmart™ App można 
sterować wieloma systemami grzewczymi z praktycznie nie-
ograniczoną liczbą termostatów DEVIreg™ Smart.

deVi

Grzejnik Panama wyposażono w wodny wymiennik ciepła, należy więc podłączyć go do pompy ciepła. Dzięki 
temu, w zależności od trybu jej pracy, może zarówno ogrzewać, jak i chłodzić. Aby osiągnąć, ustawioną na wy-
świetlaczu, temperaturę w rewersyjnym systemie pracy urządzenia, wentylator dostosowuje swoją prędkość.  
W trybie chłodzenia grzejnik pozwala osiągnąć minimalną temperaturę 17,5°C.
Dzięki współpracy z generatorem gorącej wody, grzejnik zużywa jedynie 25% energii, gdyż zapewnia 75% od-
zysk ciepła.
Podczas pracy w trybie Eko, który zalecany jest szczególnie podczas nieobecności od 12 do 48 godzin, 100% 
energii pochodzi z pompy ciepła. Ta funkcja polega na obniżeniu temperatury o 3,5°C w stosunku do wybranej 
w poprzednim trybie. 
Aby utrzymać optymalną temperaturę, nawet podczas bardzo mroźnych dni, urządzenie wyposażono tak-
że w element grzewczy i wentylator współosiowy. Załączamy wówczas tryb Komfort, w którym może zostać 
uruchomiona przednia płyta grzew-
cza. Wspomoże ona działanie wen-
tylatora, którego prędkość jest kon-
trolowana. 
Trzecim trybem, w który wyposażo-
ny jest grzejnik Atlantic Polska, jest 
Quiet. Polega on na zminimalizowa-
niu hałasu do maksymalnie 21 dB(A), 
poprzez ograniczenie pracy wenty-
latora. Jednak w trybie cichym czas 
oczekiwania na uzyskanie, wybranej 
temperatury, będzie dłuższy.
Do dynamicznego grzejnika radiacyj-
nego dokupić można centralę steru-
jącą systemu Cozytouch.
Panama ma wysokość 678 mm, głę-
bokość 178 mm, natomiast szero-
kość zależy od wersji i wynosi  
635 mm lub 920 mm. Wersja Pana-
ma 500 kosztuje 2823 zł i w zależno-
ści od trybu pracuje z maksymalną 
mocą od 430 do 1070 W. Natomiast 
Panama 1000 kosztuje 3137 zł, a jej 
maksymalna moc wynosi od 565 W 
do 2210 W.

aTlanTic

Panama – grzejnik, który chłodzi
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TacoVent Vent niezawodnie usuwają niepożądane powietrze z instalacji grzewczych. Zwiększają sprawność systemu i tym samym 
obniżają zużycie energii i koszty eksploatacyjne. Można je samodzielnie przykręcić w miejsce dotychczasowego zwykłego odpo-
wietrznika bez użycia żadnych specjalistycznych narzędzi. Zawory TacoVent Vent mogą być stosowane zarówno w budownictwie 
mieszkaniowym, jak i w obiektach użyteczności publicznej, hotelach czy budynkach przemysłowych. Skutecznie odpowietrza-
ją grzejniki, wymienniki rurowe, rurociągi, kotły, zbiorniki, jak również rozdzielacze ogrzewania podłogowego. Samoczynna funkcja 
automatycznego odpowietrzania zwiększa bezpieczeństwo użytkowania (ograniczenie procesu korozji) oraz podwyższa komfort 
eksploatacji (likwiduje szumy i hałas wywoływane przez powietrze). Odpowietrznik ma dodatkową funkcję szybkiego i wydajnego, 
ręcznego odpowietrzania, umożliwiającą szybkie napełnianie instalacji. Automatyczne działanie odpowietrznika polega na wyko-
rzystaniu własności pęcznienia (pod wpływem wody) podkładek zamontowanych we wkładce. W stanie suchym podkładki te po-
zwalają usunąć na zewnątrz powietrze i gaz z systemu. Wypływ wody jest niemożliwy ze względu na natychmiastowe pęcznienie 
podkładek. Ręczne, szybkie odpowietrzanie następuje przez poluzowanie pokrętła, co umożliwia wyprowadzenie powietrza i gazu 
z instalacji. Chemiczne dodatki do wody w instalacji mogą skrócić żywotność podkładek. Dzięki wbudowanemu zaworowi stopo-
wemu można bez problemu wymienić wkładkę odpowietrznika (łącznie z uszczelnieniem i podkładkami pęczniejącymi). Przy pierwszym uruchomieniu instalacji, 
dopóki podkładki pęczniejące są jeszcze suche, może wydostawać się kilka kropli wody. Zjawisko to nie występuje już podczas eksploatacji systemu. 

TaconoVa

automatyczne odpowietrzniki TacoVent Vent

Najprostszą metodą zapewnienia optymalnej wilgotności po-
wietrza jest regularne wietrzenie. Jednak w deszczowe dni lub 
gdy mieszkanie znajduje się blisko cieków czy zbiorników wod-
nych wietrzenie jest niewystarczające.
Osuszacz powietrza Dorai to skuteczny i efektywny spo-
sób walki z wilgocią. Wykonany według najnowszej, japoń-
skiej technologii chłodniczej zapewnia ochronę pomieszczenia 
przed wilgotnym powietrzem. Jego głównym zadaniem jest ze-
branie z powietrza pary wodnej, skroplenie jej i umieszczenie  
w specjalnym zbiorniku. Osuszacz jest pomocny w zmniejszeniu 
wilgotności powstałej w wyniku gotowania czy suszenia prania. 
Osuszacze coraz częściej stają się również podstawowym wy-
posażeniem remontowanych budynków, w których wspiera-
ją i przyspieszają proces osuszania tynków czy świeżo malowa-
nych ścian. Co ważne, dzięki swoim właściwościom osuszacze 
potrafią także złagodzić symptomy Syndromu Chorych Bu-
dynków, który to wg badań WHO dotyczy 30% nowopowsta-
łych budynków. W tym przypadku ich zadaniem jest, nie tylko 
usunięcie z pomieszczeń nadmiaru wilgoci, ale również popra-
wienie jakości powietrza. Dlatego osuszacz Dorai został wypo-
sażony w Super Jonizator iAIR, który neutralizuje zanieczysz-
czenia, eliminując z powietrza wirusy, bakterie, roztocza  
i alergeny.
Osuszacz Dorai ma programa-
tor umożliwiający sterowanie 
czasem włączenia i wyłącze-
nia jednostki, co więcej moż-
na w nim zdefiniować żądany, 
a więc najbardziej optymalny 
poziom wilgotności.
Osuszacz Dorai jest kom-
paktowy i lekki, a jego mi-
nimalistyczne wzornictwo 
sprawia, że pasuje zarówno 
do klasycznego, jak i nowo-
czesnego wnętrza.

roTenso

osuszacz powietrza Dorai

Panasonic zaprezentował kompaktowe i jednocześnie wydajne agregaty z linii Mini VRF ECOi. Urządzenia oferują elastyczną instalację, wysokie ciśnienie sta-
tyczne i wskaźnik COP do 4,62. Nowa linia Panasonic Mini VRF została zaprojektowana z myślą o małych sklepach, biurach oraz większych obiektach mieszkal-

nych, gdzie przestrzeń na instalację agregatu jest bardzo ograniczona. Modele te ze względu na kompaktowe rozmiary oraz 
konstrukcję z bocznym wyrzutem powietrza mogą zostać umiejscowione nawet na balkonie. Sprawdzą się także w dużych 
obiektach komercyjnych, np. hotelach, gdzie istotne jest, aby jednostki zewnętrzne nie zaburzały estetyki budynku. Jednostki 
Mini ECOi są dostępne w wariantach 4, 5, 6, 8 oraz 10 KM. Oprócz niewielkich rozmiarów, oferują ciśnienie statyczne na pozio-
mie 35 Pa oraz efektywną pracę w szerokim zakresie temperatury zewnętrznej. Ponadto modele cechuje wysoka wydajność, 
o czym świadczy współczynnik COP na poziomie do 4,62. Jednocześnie za oszczędność energii odpowiadają efektywny wy-
miennik ciepła oraz szeroka gama sprężarek inwerterowych, dzięki którym praca urządzeń jest dopasowana do obciążenia  
w budynku.
Układ można dostosować do budynków różnych rodzajów i wielkości nie tylko za sprawą niewielkich wymiarów, ale także 
dzięki możliwościom elastycznego projektowania instalacji. Długość głównego rurociągu może wynosić do 150 m, a do agre-
gatu można podłączyć aż 15 jednostek wewnętrznych. Ponadto z myślą o użytkownikach końcowych modele Mini VRF wypo-
sażono w tryb cichej pracy. Są one również kompatybilne z dostępnymi sterownikami dla układów ECOi.

Panasonic

Panasonic prezentuje nowe jednostki mini VrF
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
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Bogata oferta grzejników łazienkowych Purmo obejmuje zarówno modele, które doskonale sprawdzą się  
w neutralnie urządzonej łazience rodzinnej, jak i takie, które dodadzą nutę niepowtarzalności i ekstrawagancji 
łazience gościnnej lub indywidualnej.
Java to grzejnik drabinkowy o klasycznym designie. Charakteryzuje się eliptycznymi, umieszczonymi pod ką-
tem kolektorami poziomymi. Interesujący projekt modelu podnosi jednocześnie jego walory praktyczne, zde-
cydowanie ułatwiając suszenie ręczników. Java dostępna jest w wielu standardowych wielkościach. 
W przestronnych łazienkach zdaje egzamin Mauritius. 
Jego niezaprzeczalnym atutem jest możliwość mon-
tażu prostopadle do ściany i wykorzystania jako ele-
mentu dzielącego pomieszczenie na strefy użytkowe. 
Model wyróżnia się dużą mocą grzewczą w stosunku 
do swojej wielkości i nietuzinkową konstrukcji w po-
staci podwójnego rzędu poziomych kolektorów.  
Mauritius znajduje powszechne zastosowanie również  
w kuchni otwartej na jadalnię lub salon. 

reTTiG HeaTinG

Funkcjonalne i stylowe grzejniki łazienkowe Purmo
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