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Redakcja InstalReportera  

życzy Wesołych Świąt!

Kampania telewizyjna marki Junkers-Bosch

Marka Junkers-Bosch po raz drugi w swojej historii roz-
poczęła kampanię reklamową w polskiej telewizji. Ośmio-
sekundowe spoty sponsorskie emitowane będą do koń-
ca grudnia w kilku ogólnopolskich stacjach.
Pierwsza kampania marki Junkers-Bosch w polskiej te-
lewizji została przeprowadzona w 2015 roku. Junkers 
zmieniał swój wizerunek, dlatego ubiegłoroczne spoty 
przede wszystkim podkreślały związek marki Junkers z 
marką Bosch. Tegoroczna kampania służy promocji naj-
nowszej linii gazowych kotłów kondensacyjnych Bosch 

Condens 9000i, które charakteryzują się innowacyjnym 
designem. Fronty kotłów wykonane są z odpornego na 
uszkodzenia, hartowanego szkła. Nowej linii urządzeń 
jest też poświęcona specjalna mikrostrona www.po-
prosturewolucyjny.pl, na której można znaleźć wszyst-
kie niezbędne informacje techniczne, porady oraz ma-
teriały marketingowe.
Spoty sponsorskie przygotowane w ramach kampanii 
są emitowane od 2 do 31 grudnia w czterech ogólno-
polskich stacjach: TVP1, TVP2, TVN oraz Polsat.

Nowy oddział Iglotech w Gdyni

iglotech zaprasza do nowego oddziału w Gdyni przy ul. 
Hutniczej 19. Jest to już 13 placówka firmy. Nowy od-
dział dostarcza klientom produkty z zakresu klimatyza-
cji, wentylacji, chłodnictwa. 
Tylko teraz wszystkie firmy instalatorskie, które odwiedzą 
iglotech w nowej lokalizacji, otrzymają BON O WArTOŚCi 

100 zł na zakupy w oddziale. dodatkowo można skorzystać 
z WiELKiCH OBNiżEK CEN na klimatyzatory, sprężarki, ma-
teriały i akcesoria montażowe do klimatyzacji i wentylacji. 
dla wszystkich klientów oddziału iglotech organizuje także 
KONKurS, w którym do wygrania jest sprzęt AGd. Szcze-
góły konkursu w oddziale iglotech Gdynia.

Ferro nagrodzone w Konkursie Design dla Konesera

Jednym z laureatów tegorocznej edycji Konkursu design dla Konesera zostały 
baterie Espacio firmy FErrO. Baterie otrzymały główne wyróżnienie w katego-
rii łazienka. Espacio to najnowsza kolekcja baterii marki FErrO przeznaczona 
przede wszystkim do łazienek. Kolekcję złożoną z 6 modeli charakteryzuje kla-
syczna forma zaokrąglona na krawędziach oraz wyprofilowane, ergonomiczne 
uchwyty. Baterie wyposażone są w regulatory ceramiczne i pokryte chromowa-
ną powłoką. W kolekcji znajdują się 2 baterie umywalkowe – standardowa sto-
jąca z korkiem spustowym typu Clik-clack oraz nablatowa, bateria wannowa 
ścienna z automatycznym przełącznikiem wanna/prysznic, bidetowa stojąca  
z automatycznym korkiem spustowym i natryskowa ścienna. Organizatorem Ple-
biscytu design dla Konesera jest ZPr Media SA. W konkursie czytelnicy i eksper-
ci magazynu „dobre Wnętrze” wybierają najciekawsze i najbardziej innowacyj-
ne produkty pojawiające się na rynku wnętrzarskim. Nominowane przedmioty 
należące do 6. kategorii, ułatwiają codzienne funkcjonowanie, charakteryzują 
się doskonałym wzornictwem oraz wyposażone są w nowoczesne technologie.

http://www.instalreporter.pl


Targi Aquatherm Warsaw – podsumowanie

druga polska edycja spotkań profesjonalistów branży 
HVAC, instalacji sanitarnych i basenów zgromadziła po-
nad 2100 odwiedzających i wystawców z 13 krajów Euro-
py i Azji. Międzynarodowe targi Aquatherm Warsaw od-
bywały się w dniach 16-18 listopada 2016 r. w Warszawie.
Oferta wystawiennicza firm z Polski, ale także Włoch, 
Turcji, Chin, Litwy czy ukrainy, obejmowała kotły, pompy 
ciepła, grzejniki, systemy ogrzewania płaszczyznowego, 
instalacje grzewcze i akcesoria instalacyjne, komponen-
ty do klimatyzacji i wentylacji, a także wyposażenie ba-
senów i SPA. Ofertę wystawienniczą uzupełniały liczne 
wykłady i panele dyskusyjne, poświęcone najważniej-
szym zagadnieniom branżowym, takim jak zwiększa-

nie efektywności energetycznej w nowo budowanych 
i modernizowanych obiektach. Podczas konferencji 
Polskiej Organizacji rozwoju Technologii Pomp Cie-
pła dyskutowano o najlepszych instalacjach, kosztach 
eksploatacji i najczęstszych błędach. W prezentacjach 
uczestniczyli eksperci firm inverter, danfoss czy He-
walex. Nowością tegorocznej edycji Aquatherm War-
saw była wyodrębniona sekcja basenów i SPA, której 
towarzyszyła specjalna konferencja poświęcona stra-
tegii poprawy funkcjonalności i optymalizacji kosztów 
obiektów basenowych. Przedstawiciele branży dysku-
towali także o zmianach, związanych z rozwojem branży 
usług budowlanych i instalacyjnych. Fundacja Prakty-

ków Biznesu prezentowała skuteczne metody dotarcia 
i pozyskania klientów i zdobywania zleceń. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, organizatorzy nagro-
dzili wysokiej jakości produkty, wyróżniające się in-
nowacyjnością, funkcjonalnością i designem. „Złoty 
Medal Targów Aquatherm Warsaw” otrzymały firmy: 
rakoczy Stal – za kocioł Cortina, a także Ferraro Group 
– producent jednostek odzysku ciepła HPr, firma FE-
rVOr Home Comfort – za inteligentny system służący 
do sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem domu oraz 
Karbonteko Sistema – wyróżniona za system ogrze-
wania płaszczyznowego Carbontek.
Wydarzenie odbywało się w EXPO XXi w Warszawie.

Grupa Saint-Gobain z nową stroną internetową

Grupa Saint-Gobain ma nową stronę internetową. dzię-
ki niej można w szybki i intuicyjny sposób uzyskać in-
formacje na temat działalności poszczególnych ma-
rek, produktów i inicjatyw Saint-Gobain oraz poznać 
ludzi, którzy tworzą firmę. Nowa witryna Saint-Gobain 
to kolejna odsłona, po czerwcowej zmianie logo Gru-

py, nowej strategii komunikacyjnej Grupy. Opiera się 
ona na zaznaczeniu bliskiej więzi z klientami i użyt-
kownikami produktów Saint-Gobain.
Wyróżnia ją szybka, wygodna i intuicyjna nawigacja. Po-
szczególne informacje dotyczące Saint-Gobain podzie-
lono w taki sposób, by każdy odwiedzający mógł bły-

skawicznie odnaleźć interesujące go elementy. Ponadto 
internauci w łatwy sposób mogą poznać najważniejsze 
dane na temat poszczególnych gałęzi działalności Gru-
py – rozwiązań dla budownictwa, transportu i licznych 
zastosowań produktów Saint-Gobain w przemyśle.
www.saint-gobain.pl

Innowacyjne klapy motylkowe
z siłownikami z serii  PR..

BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa
tel. 22 886 53 05-07 fax 22 886 53 08
info@belimo.pl          www.belimo.pl

- energooszczędne siłowniki
- przyjazne dla użytkownika
- niezawodne
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Pakiet Czystej Energii 2016 – koniec wsparcia dla paliw kopalnych?

Pakiet ten to propozycja, która ma na celu utrzymanie 
konkurencyjności unii Europejskiej w czasach, gdy przej-
ście na czystą energię zmienia światowe rynki energii. 
Zdaniem Komisji dostosowywanie się do tych przemian 
nie jest wystarczające, potrzebne jest zintegrowane po-

dejście, w którym priorytetem jest efektywność ener-
getyczna. Celem Komisji jest ponadto osiągnięcie przez 
unię Europejską pozycji lidera na polu energii odnawial-
nej oraz zadbanie o to, aby europejscy konsumenci byli 
traktowani uczciwie. 

Wstępne przejrzenie Pakietu wskazuje pozytywne, czę-
sto jednak pośrednie wskazania do stosowania pomp 
ciepła jako „najlepszej z dostępnych technologii”* słu-
żących dekarbonizacji sektora grzewczego i ciepłow-
niczego, m.in.:
– zwiększenie efektywności energetycznej docelowo do 
30% (w 2030 r.), powinno pomóc w ograniczeniu stoso-
wania nieefektywnych technologii;
– budżet przewidziany na przemianę energetyczną  
i zwiększenie wsparcia dla odnawialnych źródeł ener-
gii to 40 mld euro;
– zachęta dla krajów członkowskich do wymagania od 
dostawców energii corocznych wzrostów udziału ener-
gii odnawialnej, to nowy bodziec dla odejścia od paliw 
kopalnych;
– promowanie wykorzystania energii odnawialnej  
w miejscu jej produkcji oraz elastycznego korzystania  

z energii elektrycznej, jako podstawa dla połączenia  
i integracji sektorów energii elektrycznej i ciepła;
– nowy współczynnik nakładu energii pierwotnej wy-
noszący 2,0 (poprzednio wynosił 2,5) lepiej odzwiercie-
dla wpływ zmniejszenia udziału paliw kopalnych w mik-
sie energetycznym i będzie wskazówką dla inwestorów  
i konsumentów w podejmowaniu przyszłych decyzji in-
westycyjnych;
– przepisy prowadzące do zwiększenia udziału odna-
wialnych źródeł energii oraz ciepła odpadowego w sie-
ciach ciepłowniczych, jak również wzmianka dotyczą-
ca niewykorzystanego potencjału zastosowania pomp 
ciepła w przemyśle i obiektach handlowych;
– większa liczba odniesień do technologii pomp ciepła, 
które zapewnią inwestorów, że technologia jest rozpo-
znawalna ze względu na swoje zalety.

Pomimo zapewnień komisarza ds. działań w dzie-
dzinie klimatu i energii Miguel’a Arias Cañete, że Ko-
misja Europejska „nie będzie bezpośrednio, ani po-
średnio wspierać wykorzystania paliw kopalnych”, 
sugerowane założenia polityki energetycznej wciąż 
są zbyt neutralne technologicznie. Brakuje wyszcze-

gólnienia konkretnych źródeł energii, które przyczy-
nią się do dekarbonizacji systemu energetycznego. 
W konsekwencji paliwa kopalne w krajach członkow-
skich wciąż mogą być faworyzowane kosztem odna-
wialnych źródeł energii. Nie powstrzyma to również 
dotacji do paliw kopalnych.
Zdaniem sekretarza generalnego Europejskiego Sto-
warzyszenia Pomp Ciepła EHPA Thomasa Nowaka „Pa-
kiet ten jest pierwszym krokiem w dobrym kierunku, ale 
kompatybilne ustalenia szczytu klimatycznego COP21 
w Paryżu powinny zapewnić brak wsparcia dla rozwią-
zań technologicznych, które nie są „gotowe na rok 2050”. 
W zamian, jak najszybciej powinny być wprowadzane 
wysoko efektywne rozwiązania wykorzystujące odna-
wialne źródła energii. Europejski przemysł jest gotowy 
na tą przemianę ale wymaga ona mocniejszego popar-
cia przez decydentów”.
źródło: EHPA/POrT PC

W opublikowanej w kwietniu br. Stra-
tegii UE w zakresie ogrzewania i chło-
dzenia, Komisja Europejska poświę-
ciła istotną uwagę energii cieplnej. 
Konsekwentne podejście do tego za-
gadnienia pojawiło się w odpowied-
nim momencie, ponieważ dekarboni-
zacja systemu energetycznego Europy 
nie jest możliwa bez dekarbonizacji 
sektorów ogrzewania i chłodzenia. 
30 listopada 2016 r. Komisja opubli-
kowała tzw. „Pakiet Czystej Ener-
gii”, który jest krokiem w kierunku 
umieszczenia celów Strategii w pra-
wie Unii Europejskiej.

* IEA Energy Efficiency Market Report 2016 określa 
pompy ciepła jako „najlepszą z dostępnych 
technologii” na potrzeby ogrzewania pomieszczeń

Eko-raty – sposób na finansowanie inwestycji OZE

instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), choć po-
żądane ze względu na niskie koszty eksploatacyjne  
i możliwość ochrony środowiska naturalnego, wyma-
gają nakładów inwestycyjnych i dlatego nie zawsze są 
brane pod uwagę w momencie podejmowania decyzji 
o instalacji lub modernizacji ogrzewania. Firma de die-
trich chcąc umożliwić klientom realizację EKO-inwesty-
cji, wprowadziła narzędzie finansowania instalacji OZE 
o nazwie EKO-raty.

EKO-raty są kredytem ratalnym oferowanym przez Alior 
Bank przeznaczonym dla sfinansowania instalacji:
• kolektorów słonecznych,
• systemów fotowoltaicznych,
• pomp ciepła,
• urządzeń hybrydowych,
• termodynamicznych podgrzewaczy wody.
dzięki EKO-ratom można liczyć na kwotę kredytu od 
1000 do 60 000 zł rozłożoną na okres kredytowania od 

12 do 120 miesięcy. istnieje możliwość kredytowania 
całości lub tylko części wartości inwestycji: urządzeń, 
kosztów materiałów i wykonania instalacji.

Alior Bank oferuje kredyt poprzez swoich autoryzowa-
nych pośredników, którzy współpracują z Autoryzowa-
nymi Partnerami Handlowymi de dietrich na terenie 
całego kraju. Wszystkie formalności można załatwić 
podczas wizyty w punkcie sprzedaży.

http://www.instalreporter.pl
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Panasonic Smart Cloud

Panasonic wprowadził do oferty system AC Smart Cloud 
– rozwiązanie do sterowania, monitorowania i za-
rządzania urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi  
w ramach jednej lub wielu instalacji. System został opra-
cowany dla układów komercyjnych, takich jak GHP, PACi 
i ECOi. Pozwala za pomocą jednego kliknięcia uzyskać 
dostęp do wszystkich jednostek w wielu lokalizacjach.
AC Smart Cloud został zaprojektowany z myślą o wła-
ścicielach obiektów komercyjnych, w szczególności sie-
ci sklepów, hoteli czy biur. Pozwala za pomocą telefonu 
bądź komputera kontrolować instalacje grzewczo-cho-
dzące w różnych miejscach. To bardzo proste i intuicyj-
ne narzędzie zapewniające zarządcy czy też właścicie-
lowi obiektu aktualizacje statusów instalacji w czasie 
rzeczywistym. dzięki temu możliwe jest przewidywa-
nie ewentualnych awarii, kontrola zużycia energii i tym 
samym optymalizacja kosztów. 
System AC Smart Cloud jest prosty w instalacji, może 
współpracować zarówno z istniejącymi, jak i nowymi 
systemami. Adapter komunikacyjny, który jest podłą-
czony do układów grzewczych i chłodniczych Panasonic  
w każdym obiekcie, przekazuje informacje za pośrednic-
twem centralnego portalu Cloud do użytkownika, do-

starczając mu danych na temat pracy jednostek.
Chmura Panasonic jest także prosta w obsłudze i nie wy-
maga specjalistycznego oprogramowania. istnieją dwa 
sposoby podłączenia urządzeń grzewczych i chłodzą-
cych Panasonic do serwera w chmurze. Można to zrobić 
z użyciem zintegrowanego połączenia LAN Panasonic 
lub też za pomocą dedykowanego modułu komunika-
cyjnego. intuicyjna i prosta chmura Panasonic Smart 
Cloud zapewnia między innymi:
• kontrolę temperatury, co powala optymalizować pra-
cę jednostek i tym samym zredukować koszty energii 
elektrycznej, 
• kontrolę czasu pracy i tym samym przewidywanie prac 
konserwacyjnych i optymalizację zużycia energii,
• kontrolę awarii: szybką reakcję na ewentualne błędy 
w działaniu urządzeń, 
• kontrolę efektywności jednostek, która umożliwia zmi-
nimalizowanie emisji CO2 oraz zużycia energii,
• kontrolę wydajności urządzeń w różnych lokaliza-
cjach i tym samym porównanie osiągów jednostek  
w poszczególnych sklepach i opracowanie jak najlep-
szych praktyk,
• tworzenie profili użytkowników: administratorzy insta-

lacji mogą łatwo 
tworzyć konta dla 
użytkowników przy-
pisane do konkret-
nych lokalizacji,
• podgląd map: in-
stalacja może być 
wyświetlana w po-
staci prostego wy-
kresu bądź mapy, co 
umożliwia spraw-
ną obsługę nawet 
przez niewykwalifi-
kowanych użytkow-
ników. 

Targi InEnerg 2017

Kolejna edycja inEnerg® OZE + Efektywność Energetycz-
na odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2017 roku, na 
Stadionie we Wrocławiu. Targom będzie towarzyszyć 
szereg konferencji, warsztatów i forów dotyczących naj-
ważniejszych tematów branżowych. 
Organizowane podczas inEnerg® 2017 specjalistyczne 
konferencje oraz fora są okazją do nawiązania nowych 

kontaktów, a także do zapoznania się z innowacjami  
w sektorze energetycznym. 
11.04.2017 – konferencja Warsztaty: „Fotowoltaika - jak 
właściwie inwestować jak właściwie instalować”
12.04.2017 – iii dzień rolnictwa
„rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa”
Więcej

VIEGA: internetowy konfigurator  
do odpływów Advantix

Nie ma uniwersalnych rozwiązań do odwodnień sto-
sowanych przy prysznicach bez brodzika. uwarunko-
wania budowlane, takie jak konstrukcja posadzki, wy-
magana wydajność odpływu czy jego umiejscowienie, 
odgrywają tu równie istotną rolę, co względy estetyczne.  
Za każdym razem projektant i instalator muszą odpo-
wiedzieć sobie na wiele różnych pytań. doskonałą po-
mocą w odpowiedzi na te pytania jest nowy konfigura-
tor do odwodnień podłogowych Advantix. Wystarczy 
kilka kliknięć myszką, aby wybrać odpowiedni wariant 
i sporządzić gotową listę produktów do zamówienia.  
Z konfiguratora można korzystać za pośrednictwem 
komputera, tabletu lub smartfona. Jego obsługa jest 
bardzo intuicyjna. Projektant lub instalator nawet bez-
pośrednio na budowie może określić:
• jaki rodzaj odpływu ma być zastosowany (liniowy, 
punktowy czy przeciwpożarowy),
• jak wygląda sytuacja montażowa (uszczelnienie itp.),
• jakie rozwiązania będą optymalne (wraz z detalami, 
takimi jak wymiary, wydajność odpływu czy wysokość 
zamknięcia wodnego),
• jaki ruszt zastosować.
Kolejnym punktem menu jest automatyczne podsumo-

wanie wraz z przekrojem, wszystkimi danymi technicz-
nymi i listą materiałów. dane te można następnie zapi-
sać w osobnym dokumencie i wydrukować lub przesłać 
mailem jako link. Konfigurator odpływów podłogowych 
z serii Advantix to proste narzędzie pozwalające na fa-
chowy dobór rozwiązań do odprowadzania wody o wy-
sokich walorach estetycznych i funkcjonalnych w każ-
dej sytuacji montażowej.
Konfigurator jest dostępny pod adresem: 
viega.pl/KonfiguratorAdvantix

http://www.instalreporter.pl
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk184990ms2496.html
http://viega.pl/KonfiguratorAdvantix
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Pompy ciepła Danfoss w fabryce mebli Klose

Firma KLOSE postanowiła obniżyć koszty produkcji cie-
płej wody dla pracowników. Firma ECO-Synergia, którą 
inwestor wybrał do realizacji zlecenia, zaproponowała 
wykorzystanie pomp ciepła i odpadowego ciepła, któ-
re powstaje w wyniku procesów produkcyjnych. Taki 
projekt umożliwia nie tylko produkcję ciepłej wody, ale 
może być również wykorzystany do celów produkcyj-
nych fabryki – zasilania ciągów technologicznych do su-
szenia mebli lakierowanych. 
Ciepło jest odzyskiwane za pomocą powietrznych pomp 
ciepła danfoss montowanych przy sprężarkowni. Cie-
płe powietrze odpadowe ze sprężarkowni jest kierowa-
ne do pomp ciepła, gdzie następuje zamiana 
nośnika z powietrza na wodę, podwyższe-
nie temperatury wody i skierowanie jej do su-
szarni lakierniczych. Ciąg technologiczny su-
szenia mebli po lakierowaniu wykorzystuje 9 
powietrznych pomp ciepła danfoss o łącznej 
mocy 158 kW. dotychczas zakład musiał la-
tem utrzymywać pracę kotła o mocy 1,5 MW, 
którego sprawność ze względu na częściowe 
obciążenie latem była obniżona. Jego praca, 
pomimo że wykorzystywane były odpady po-
produkcyjne, wymuszała dokupowanie pali-
wa na zimę. Obecnie zakład odłącza kotłow-
nię wiosną i oszczędza własne paliwo. użyte 
powietrzne pompy ciepła dHP-AQ pracują 
w bardzo korzystnych warunkach, ponieważ 
temperatura powietrza ze sprężarkowni osią-
ga 40°C. Ciepło zasila nagrzewnice wodne za-
montowane w kabinach lakierniczych i w li-
niach produkcyjnych fabryki mebli, a pełna 
automatyka systemu utrzymuje stałą tempe-
raturę 30-45°C w kabinach. Typowo, w warun-
kach zimowych pompy ciepła tracą na spraw-
ności w ujemnych temperaturach. innowacyjne 
wykorzystanie ciepła odpadowego z zakładu 
produkcyjnego, które wprowadzone zostało 

bezpośrednio na wymiennik ciepła w pompie danfoss, 
spowodowało, że dHP-AQ 18 pracują przez cały rok  
z wysoką i stałą sprawnością. Oszczędności z tytułu in-
westycji dają jej zwrot już w 1,5 roku.
Za wdrożenie rozwiązania odpowiada autoryzowa-
ny instalator pomp ciepła i innych systemów danfoss  
w Polsce – firma ECO-Synergia. Jest ona pomysłodawcą 
pierwszego innowacyjnego rozwiązania wykorzystania 
ciepła odpadowego do stworzenia optymalnych warun-
ków pracy pompy ciepła danfoss, która produkuje cie-
pło potrzebne w procesach technologicznych klienta.
Więcej

Przyjemność nauki z Buderusem

Budynek Biblioteki Wydziału Teologicznego uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został oddany do 
użytku pod koniec 2014 roku. Na kilku piętrach znajdują 
się dwie czytelnie i magazyny z księgozbiorem, który liczy 
ponad 400 tys. woluminów. Temperatura powietrza w bi-
bliotece ma ogromne znaczenie. System grzewczy takie-
go miejsca musi być niezawodny. Gwałtowne zmiany nie 
służą księgozbiorom, a w Bibliotece Wydziału Teologicz-
nego uAM znajduje się wiele cennych książek z dziedziny 
filozofii i teologii, biblistyki i historii Kościoła, psycholo-
gii, pedagogiki i nauk społecznych. O właściwą tempe-

raturę w obiekcie dbają kotły grzewcze marki Buderus.
Powierzchnia całkowita budynku to ponad 2700 m2. Na 
pierwszych trzech kondygnacjach mieszczą się magazy-
ny z 273 regałami o łącznej długości ponad 17,5 km. Na 
trzecim i czwartym piętrze znajdują się czytelnie i ko-
lejnych 150 regałów z książkami. Zaplecze techniczne  
z kotłownią gazową umieszczono na piętrze piątym. Tam 
też znajduje się trzykondygnacyjny łącznik pomiędzy bi-
blioteką a budynkami dydaktycznymi, z pomieszczenia-
mi biurowymi i socjalnymi dla pracowników.
Bibliotekę i łącznik ogrzewa kaskada wiszących ga-
zowych kotłów kondensacyjnych Buderus Logamax 
Plus GB162 100 kW. Kotłownia została zamontowana 
na wspólnym fabrycznym stelażu kaskadowym zakoń-
czonym sprzęgłem hydraulicznym. Za sprzęgłem zloka-
lizowano rozdzielacz, który zasila kilka obiegów grzew-
czych, sterowanych niezależnie za pomocą automatyki 
Logamatic 4000. Ciepła woda użytkowa jest przygoto-
wywana w podgrzewaczu Logalux Su 300. W obiekcie 
zamontowano również 94 szt. grzejników Logatrend VK, 
które zapewniają komfort cieplny w pomieszczeniach.

Nowe logo Niczuk

Polski producent zamocowań, firma Niczuk Metall-PL, w przy-
szłym roku będzie odchodzić 60-lecie działalności. Nowy rok 
zawsze jest początkiem kontynuacji. Firma zaczyna go powie-
wem świeżości i prezentuje nowe logo.

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
https://www.youtube.com/watch?v=O0_oiYyYaj4
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Promocja Stiebel Eltron

Promocja Stiebel Eltron rozpoczęła się 28.11.2016r. i jest 
skierowana do klientów indywidualnych oraz partnerów 
handlowych. Przy zakupie ogrzewaczy elektronicznych 
bateria EMW jest proponowana w korzystnej cenie.
Bezciśnieniowa armatura jednouchwytowa EMW z re-
gulatorem strumienia, mieszaczem oraz z zestawem 
odpływowym jest przeznaczona do montażu na umy-
walce. Produkt wykonano w technologii ceramicznej, 
ma masywne, solidne wykonanie z mosiądzu. Wychy-
lenie baterii wynosi 120 mm, wysokość wylotu 47 mm.
EMW stanowi nowoczesną alternatywę dla zwykłej ar-
matury dwuzaworowej oraz baterii regulujących tem-
peraturę. idealnie komponuje się w zestawach z bez-
ciśnieniowymi, przepływowymi lub pojemnościowymi 
ogrzewaczami wody STiEBEL ELTrON.
Teraz w promocji przy zakupie dowolnego ogrzewacza 
przepływowego serii dEM lub ogrzewacza pojemno-
ściowego SNu...SLi (5 lub 10 litrów) bateria EMV kosz-
tuje TYLKO 85 zł. Obniżka ceny baterii EMW obowiązu-
je do wyczerpania zapasów.
Mini przepływowe, elektroniczne ogrzewacze serii dEM 
montowane pod umywalką, wraz z baterią EMW, to urzą-
dzenia, które zapewniają ciepłą wodę podgrzewając ją tyl-

ko w chwili zużycia, a dzięki elektronicznej regulacji mocy 
oszczędzają energię i wodę. Małe, bezciśnieniowe ogrzewa-
cze pojemnościowe serii SNu...SLi do montażu pod umy-
walką są dostępne w 2 pojemnościach: 5 lub 10 litrów. Wy-
posażone w komfortowe funkcje Antitropf i Thermostop.
Promocyjna cena baterii EMW obowiązuje tylko przy za-
kupie w zestawach, których ceny wynoszą:
• DEM 3 + EMW 635 zł 
• DEM 4 + EMW 635 zł 
• DEM 6 + EMW 635 zł
• DEM 7 + EMW 665 zł
• SNU 5 SLi + EMW 465 zł
• SNU 10 SLi + EMW 605 zł
Więcej

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2017

W jubileuszowej 15. edycji targów Forum Wentylacja 
– Salon Klimatyzacja 2017 swój udział w imprezie po-
twierdziło już 123 wystawców z Polski i z zagranicy. do 
zamknięcia listy wystawców pozostał jeszcze ponad mie-
siąc, a już ponad 80% powierzchni targowej jest zajęte. 
Organizator zauważa znaczący wzrost dużych stoisk, 
co świadczy o tym, że firmy będą pokazywały nowości 
i rozwiązania techniczne dedykowane branży wentyla-
cyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. 

Listę firm już zgłoszonych na targi można zobaczyć tutaj 
(zgłoszenia na dzień 16.12.2016r.)
Targi FOruM WENTYLACJA–SALON KLiMATYZACJA 2017 
odbędą się w dniach 7-8 marca 2017r. w Warszawie,  
w centrum MT Polska.
Targi Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłod-
niczej to największa w Polsce specjalistyczna impreza 
dedykowana branży, w której udział biorą projektanci, 
instalatorzy, użytkownicy instalacji, inwestorzy, firmy wy-

konawcze, architekci, producenci, dystrybutorzy, przed-
stawiciele uczelni technicznych oraz przyszli inżynierowie. 

FOruM WENTYLACJA – SALON KLiMATYZACJA :
• Spotkanie całej branży – w edycji 2016 udział wzięło 
ponad 5900 profesjonalistów z 20 krajów, 
• Prezentacja oferty liderów rynku – w edycji 2016 udział 
wzięło 172 wystawców
• Promocja nowych produktów – w czasie Forum orga-

nizowany jest Konkurs Najciekawszy Produkt
• Strefa prezentacji – Arena Technologii, w której zaprezen-
towane zostaną Systemy VrF i wentylatory oddymiające.
• Strefa Instalatora – miejsce pokazów, praktycznej wie-
dzy i doskonalenia zawodowego 
• 2-dniowe, dostępne dla wszystkich odwiedzających, 
wykłady i prezentacje
 
Więcej informacji na www.forumwentylacja.pl

Na targach CES (Consumer Electronics Show®) 2017, 
które odbędą się w dniach
5-8 stycznia 2017 w Las Vegas firma Bosch zaprezentu-
je technologie zintegrowane, które ułatwiają codzienne 
życie, czyniąc je bardziej komfortowym i bezpieczniej-
szym. Przedsiębiorstwo pokaże innowacyjne rozwiąza-
nia w dziedzinach Smart Home, Smart City, Connected 
Mobility czy Przemysł 4.0. Podczas konkursu „CES® 2017 
innovation Awards”, który odbywa się przed targami  
i w którym nagradzane są najlepsze produkty, aż czte-
ry wyróżnienia otrzymały inteligentne produkty Bosch: 
zintegrowany podgrzewacz wody oraz dwa innowacyj-
ne rozwiązania dla motocykli.
Wygodne, zdalne włączanie i wyłączanie podgrzewacza 
wody, ustawianie temperatury wody lub monitorowanie 
działania za pomocą aplikacji: te funkcje przekonały jury 
konkursu do przyznania nowej generacji podgrzewaczy 
wody firmy Bosch wyróżnienia w kategorii „Home Ap-
pliances”. urządzenie Greentherm 9000iSE jest wypo-
sażone w opcję komunikowania się za pośrednictwem 
internetu, dzięki czemu właściciele domów i mieszkań-

cy mogą je wygodnie 
obsługiwać za pomocą 
aplikacji zainstalowa-
nej na smartfonie lub 
tablecie.
Systemy dla motocy-
kli otrzymały w sumie 
trzy nagrody. System 
informacji dla kierow-
ców, w którym klasyczny zestaw wskaźników zastępuje 
wyświetlacz, przekonał jury do wręczenia firmie Bosch 
aż dwóch nagród: w kategorii „in-Vehicle Audio/Video” 
oraz w kategorii „Vehicle intelligence”. integrated con-
nectivity cluster integruje wszystkie wskaźniki w kokpi-
cie motocykla na jednym wyświetlaczu oraz umożliwia 
kierowcy korzystanie ze smartfona.
Zintegrowane rozwiązanie dla mniejszych motocykli  
i skuterów zdobyło także wyróżnienie w kategorii „Ve-
hicle intelligence”: Lean connectivity unit umożliwia in-
tegrację smartfona za pomocą technologii Bluetooth  
w przypadku mniejszych motocykli oraz skuterów.

Cztery wyróżnienia dla inteligentnych 
rozwiązań Bosch

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/promocja_emw
http://www.forumwentylacja.pl/wystawcy
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Parametry hydrauliczne pomp

Każde urządzenie pompujące pracuje zgodnie z cha-
rakterystyką hydrauliczną. Charakterystyka ta jest 
zależnością pomiędzy wysokością podnoszenia  
a przepływem. Tak więc maksymalną wysokość 
podnoszenia pompa osiąga przy 0 (zerowym) prze-
pływie, natomiast maksymalny przepływ przy mini-
malnej (dla danej pompy) wysokości podnoszenia.  
Na rys. 1 przedstawiono charakterystykę na przy-
kładzie pompy Wilo rexa Fit V05 dA-122. Jak moż-
na zauważyć wykres parametrów pompy nie schodzi 
poniżej wartości podnoszenia wynoszącej ok. 1,3 m. 
Jest to minimalna wysokość podnoszenia, przy któ-
rej ten konkretny typ pompy może pracować. Krót-
kotrwałe przekroczenie „zakresu zastosowania” nie 
powoduje uszkodzenia pompy, jednak częsta praca 
poza dopuszczalnymi parametrami spowoduje dużo 
szybsze wyeksploatowanie urządzenia. 
O ile nie trzeba zbyt dużo pisać, czym jest przepływ 
(ilość czynnika, jaką przetłaczamy w jednostce cza-
su), myślę, że warto przybliżyć pojęcie wysokości 
podnoszenia pompy zatapialnej. 

Rodzaj zasilania pompy 

Jeżeli tylko jest taka możliwość do ścieków zawierają-
cych fekalia należy zastosować pompę 3~. Pompy te 

Zawsze należy mieć na uwadze, że grawitacyj-
ne odprowadzenie medium z budynku/pomieszcze-
nia jest najtańsze w eksploatacji, a także najmniej 
awaryjne ze względu na brak „wprowadzania” do-
datkowych urządzeń. Zawsze warto pamiętać, że 
prawdopodobieństwo, iż urządzenie mechaniczne 
ulegnie awarii wynosi 100%, oczywiście w zależno-
ści od klasy zastosowanych produktów możemy je-
dynie przesunąć je w czasie.

W przypadku rozpatrywania odpowiednich urządzeń 
przetłaczających należy brać pod uwagę wiele czyn-
ników mających wpływ na późniejszą bezawaryjną 
eksploatację danego układu i są to m.in.:
- parametry hydrauliczne instalacji tłocznej, 
- rodzaj zasilania, 
- rodzaj zastosowanego wirnika, 
- retencja w zbiorniku,
- liczba zastosowanych pomp,
- sposoby sterowania,
- prawidłowe wykonanie instalacji tłocznej. 
Jak widać z powyższego, celem zapewnienia pra-
widłowego przepływu ścieków czy też wody zanie-
czyszczonej należy wziąć pod uwagę bardzo wiele 
czynników wpływających na pracę. 

Kanalizacja ciśnieniowa to rozwiązanie stosowane w przypadkach, gdy nie ma technicznej możliwości zastosowania kanalizacji 
grawitacyjnej (lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione). W przypadku domów jednorodzinnych i różnego rodzaju warsztatów 
możemy się spotkać z koniecznością wykonania kanalizacji ciśnieniowej. Kiedy trzeba rozważyć instalację ciśnieniową? 
• Gdy miejsce napływu medium znajduje się poniżej punktu wpięcia do kanalizacji grawitacyjnej.
• Gdy wykonanie prac budowlanych związanych z poprowadzeniem rurociągów kanalizacji grawitacyjnej jest ekonomicznie 

nieuzasadnione.

Jakie pompy do kanalizacji ciśnieniowej?
O pompach dedykowanych do gospodarstw domowych

Olgierd Przybysz

O kanalizacji ciśnieniowej najczę-
ściej możemy mówić w przypadku 
konieczności odprowadzenia me-
dium związanego ze ściekami fekal-
nymi, wodami opadowymi lub wo-
dami drenażowymi.

Wysokość podnoszenia jest sumą 
dwóch czynników. Pierwszy jest to róż-
nica poziomów (tak zwana wysokość 
geodezyjna) pomiędzy lustrem wody 
(w trakcie „pompowania” lustro opa-
da więc ta różnica rośnie) a punktem 
wtłoczenia medium do instalacji grawi-
tacyjnej. Drugim czynnikiem są opory 
hydrauliczne spowodowane przepły-
wem: im większe prędkości przepły-
wu, tym większe opory. W przypadku 
rozległych instalacji należy dokładnie 
je policzyć, w instalacjach o niewielkich 
długościach dla uproszczenia można 
ten parametr pominąć, pamiętając  
o konieczności zastosowania kilkupro-
centowego marginesu parametrów. 

1  Charakterystyka hydrauliczna pompy

http://www.instalreporter.pl
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Wielkość zbiornika i ustawienie 
poziomów załączenia i wyłączenia 
pompy

W przypadku odwodnienia np. piwnicy czy garażu spra-
wa miejsca montażu jest stosunkowo prosta: należy wy-
konać przegłębienie w posadzce o wymiarach na tyle du-
żych, aby zmieściła się w nim pompa, dodatkowo trzeba 
zadbać o to, aby pływak mógł swobodnie się poruszać. 
Wszystkie te zabiegi w przypadku większych insta-
lacji nie są już tak oczywiste. Podczas doboru zbior-
nika i pompy, jaka będzie w nim zanurzona, należy 
zwrócić uwagę na klika ważnych aspektów:
a. objętość zbiornika powinna być na tyle duża, aby 
nie występowała konieczność zbyt częstego urucha-
miania pompy (każde urządzenie ma określoną licz-
bę załączeń na godzinę);
b. należy zwrócić uwagę, czy producent pompy do-
puszcza, aby dane urządzenie pracowało z wynurzo-
nym silnikiem (ze względu na mniejszą przewodność 
cieplną powietrza może dochodzić do przegrzewa-
nia niektórych typów pomp zanurzeniowych pracu-
jących z wynurzonym silnikiem);
c. podczas normalnego cyklu napełniania zbiornika 
nie powinniśmy dopuszczać do „zalewania” rurocią-
gu napływowego, może to bowiem powodować za-
gniwanie medium w rurociągu;
d. nie powinno się dopuszczać do odsłaniania korpusu 
hydraulicznego pompy, ponieważ może to skutkować:
– uszkodzeniem uszczelnienia mechanicznego,
– zapowietrzeniem rurociągu tłocznego;
e. należy pamiętać, aby fekalia nie znajdowały się 
zbyt długo w zbiorniku. Po kilku godzinach rozpo-
czynają się procesy gnilne, które mogą prowadzić 
do korozji betonu i innych elementów pompowni. 

Jedna czy kilka pomp w układzie? 

Odpowiadając na to pytanie, należy za każdym razem 
dokładnie przeanalizować ekonomiczne aspekty na-
szych decyzji. Nie można kierować się tylko i wyłącz-

mogą osiągać wyższe moce, a silniki trójfazowe osią-
gają dużo wyższe momenty obrotowe. dodatkowo 
unikamy konieczności stosowania rozruchów konden-
satorowych, tak więc możemy wyeliminować jeden  
z elementów, jaki potencjalnie mógłby ulec uszkodze-
niu. Kolejną zaletą jest to, że dzięki rozłożeniu obciąże-
nia na 3 fazy instalacja domowa jest mniej obciążana. 
Przykładowo pompa o mocy przyłączeniowej 1,5 kW  
(jej ch-ka znajduje się na rys. 1) w wykonaniu 1~ po-
biera prąd 7,2 A, natomiast prądy rozruchu wynoszą 
29 A. Pompa tego samego typu w wykonaniu na 3~ 
pobiera prąd 2,9 A, a prądy rozruchu wynoszą 20 A. 
Jeżeli natomiast chodzi o pompy (małej mocy) prze-
znaczone do okazjonalnego odpompowywania wody 
z piwnicy bądź szachtów z powodzeniem można 
stosować pompy 1~ z zintegrowanym pływakiem, 
zwłaszcza ze względu na dużo łatwiejsze rozwiąza-
nia sterowania taką pompą.

Rodzaj zastosowanego wirnika

Przy pompach o stosunkowo niedużych gabary-
tach najczęściej wykorzystuje się jeden z trzech ro-
dzajów wirników.

Wirnik z nożem tnącym (rys. 2) – jest to dobre roz-
wiązanie, gdy mamy ograniczone możliwości związa-
ne ze średnicą rurociągu tłocznego. Najczęściej pompy 
takie podłączane są do instalacji ø32 lub ø40. Z zało-
żenia nóż tnący przymocowany do wirnika hydrau-
licznego ma rozdrabniać wszelkie zanieczyszczenia  
i pozwalać na przetłaczanie ich dość niewielkimi śred-
nicami rurociągów. dodatkowo pompy z nożami tną-
cymi charakteryzują się zazwyczaj dość wysokimi pa-
rametrami pracy. Musimy jednak pamiętać o tym, że 
aby noże tnące dobrze funkcjonowały, szczeliny po-
między elementami wirującymi muszą być dość małe. 
Z tego względu wirniki te są bardzo „wrażliwe” na pia-
sek występujący w instalacji. W przypadku dużej ilo-
ści piasku dochodzi do szybkiego wyeksploatowania 
noży (stępienia lub zwiększenia szczeliny pomiędzy ele-

mentami). dość „niebezpieczne” dla takich instalacji 
są również plastik (np. patyczki do uszu), jak i kamie-
nie. Elementy takie nie spowodują natychmiastowe-
go (przynajmniej z reguły) uszkodzenia noży, jednak 
przyczynią się do szybszego ich wyeksploatowania. 
W przypadku „stępienia” nóż przestaje spełniać swo-
ją funkcję tnącą i w rezultacie dochodzi do nagroma-
dzenia zanieczyszczeń stałych w zbiorniku. Natomiast 
zwiększenie szczeliny pomiędzy elementami może pro-
wadzić do zablokowania noża przez ciała włókniste. 
Większość producentów umożliwia regulację szczeli-
ny, tak więc o ile noże nie uległy stępieniu, występu-
je możliwość dokonania korekty i dalszej eksploatacji 
urządzenia bez konieczności wymiany części.

Wirnik jednokanałowy (rys. 3): jest to wirnik charak-
teryzujący się największą (spośród trzech omawianych) 
sprawnością. W przypadku wirników bez noża tnące-
go często natkniemy się na określenie tj. „przelot kuli” 
jest to parametr mówiący o tym, jakiej średnicy zanie-
czyszczenia mogą zostać przetłoczone przez pompę 
(odpowiednik kuli o odpowiedniej średnicy). Jest to 
rodzaj wirnika, przez który przepływa całe przetła-
czane medium. Celem uzyskania wysokich sprawno-
ści zarówno w korpusie hydraulicznym, jak i na wirni-
ku zamontowane są pierścienie (bieżny i stały), które 
zmniejszają straty hydrauliczne, ze względu na wystę-
powanie bardzo małych szczelin (dziesiąte części mili-
metra). W przypadku pracy takich wirników z medium 
zawierającym dużą ilość piasku może dojść do zwięk-
szenia szczelin między pierścieniami, co prowadzi do 
dużego spadku sprawności i osiąganych parametrów. 

Wirniki otwarte „Vortex” (rys. 4). Wirniki o najwięk-
szym swobodnym przelocie, równym praktycznie 
średnicy króćca tłocznego. Wirniki te mają praktycz-
nie tylko w niewielkim stopniu styczność z przetła-
czanym medium dzięki czemu są dość odporne na 
zawarty w nim piasek. Wirniki otwarte charaktery-
zują się bardzo równomierną i „cichą” pracą, jednak 
jest to okupione stosunkowo niewielką sprawnością.

2  Wirnik z nożem tnącym

3  Wirnik jednokanałowy

4  Wirnik otwarty
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nie ekonomią związaną z ceną inwestycji (w 99% pom-
pownia wyposażona w jedną pompę będzie tańsza). 
Mówiąc o ekonomii danego rozwiązania, należy rów-
nież zastanowić się, z jakimi konsekwencjami będzie 
się wiązał brak pracy danej pompowni. W przypad-
ku gdy mówimy o małej pompie przenośnej z pływa-
kiem, zazwyczaj montujemy jedną pompę ponieważ 
jej ewentualna awaria nie będzie się dla nas wiązała 
z dużymi stratami materialnymi. Jednak jeżeli mamy 
wykonane drenaże wokół domu lub mamy przepom-
pownię sanitarną, czy też mamy zbiornik wody desz-
czowej, który w przypadku obfitych opadów musimy 
opróżnić warto rozważyć wyposażenie instalacji w dru-
gie urządzenie tłoczące. Celem zmniejszenia kosztów 
można rozważyć montaż pompowni dwupompowej, 
w której w trakcie normalnego użytkowania jedna 
pompa jest wystarczająca dla wypompowania me-
dium, natomiast w przypadku bardzo dużych napły-
wów druga będzie pompą wspomagającą. 

Kontrola wysokości lustra  
i sterowanie pompami

Pomiar wysokości lustra
Możemy wyszczególnić trzy podstawowe (oczywi-
ście nie jedyne) sposoby pomiaru:
• pływaki – stany załącz/wyłącz – dość proste i mało 
awaryjne urządzenia pomiarowe, które „potrzebu-
ją” stosunkowo dużo miejsca do prawidłowej pra-
cy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku dużej 
ilości tłuszczu może dochodzić do ich „zarastania”;
• sondy hydrostatyczne – na sterowniku widocz-
ne jest wskazanie w cm. Bardzo dokładne urządze-
nie pomiarowe wymagające ostrożnego obchodze-
nia (nieumiejętne czyszczenie może spowodować 
uszkodzenie membrany i w rezultacie konieczność 
wymiany sondy). Narzędzie pomiarowe kilka rzę-
dów droższe od pływaków, jednak nie jest potrzeb-
na duża ilość miejsca;
• dzwon pomiarowy – na sterowniku z przetworni-
kiem sygnału widoczne jest wskazanie w cm. System 

tani w zakupie i eksploatacji. W przypadku błędnego 
pomiary w 95% przypadków wystarczy wyjąć żeliwny 
dzwon ze studni. Ciężko go uszkodzić. W przypadku 
ustawiania nastaw zwłaszcza przy wodzie deszczo-
wej należy pamiętać o konieczności jego „odsłonię-
cia” celem zapewnienia wymiany powietrza – elimi-
nuje to przekłamania związane z zagniwaniem wody. 
 
Sposób sterowania pompami
W przypadku pomp pojedynczych mogą być one 
wyposażone w zintegrowany wyłącznik pływakowy 
lub być sterowane z zewnętrznego sterownika. Cza-
sem spotyka się również pompy bez sterowania – 
wtedy „operator” decyduje, kiedy pompa ma pra-
cować poprzez podanie napięcia.
W przypadku pomp podwójnych zawsze zalecane 
jest zastosowanie sterownika nadrzędnego celem 
umożliwienia naprzemiennej pracy, zastępowalno-
ści w razie awarii, a także zapewnienia równomier-
nego zużycia urządzeń.
Każde sterowanie powinno umożliwiać zabezpiecze-
nie nadprądowe pomp, aby w przypadku np. bloka-
dy nie doszło do uszkodzenia silnika.

Aby serwis był łatwiejszy….

Z serwisowego punktu widzenia prawidłowo wykona-
na instalacja pompowni powinna być wyposażona w:
– zawory zwrotne i armaturę odcinającą
– mechanizmy umożliwiające demontaż pomp – 
pomp zatapialnych nie powinno się przytwierdzać 
„na sztywno” do dna zbiornia, a armatura powinna 
zostać wyposażona w szybkozłącza lub przynajmniej 
mieć możliwość rozkręcenia.
Celem długiej i bezproblemowej eksploatacji instalacji 
należy również pamiętać o kilku ważnych zasadach,  
a więc co jakiś czas (min. raz do roku) należy kontrolować 
parametry urządzeń pompowych, dodatkowo w przy-
padku instalacji sanitarnych nie należy ich traktować 
jak śmietnik i wykorzystywać je do przetłaczania/spła-
wiania tylko elementów do niej przeznaczonych.

Promocja trwa do 30 czerwca 2017 lub do wyczerpania zapasów kart ORLEN.
Więcej na www.pomporozdrabniaczewilo.pl

     Dojedź  
   do Klienta za darmo! 

Odbierz

50 zł 
na paliwo.

ƒ  Promocja dotyczy pomp do odprowadzania wody brudnej i ścieków 
typu Wilo-HiDrainlift i Wilo-HiSewlift. 

ƒ  Promocja jest skierowana do Instalatorów montujących 
pomporozdrabniacze Wilo w domach jedno- i wielorodzinnych  
(nie dotyczy obiektów komercyjnych).

ƒ  Za zakup i montaż jednego pomporozdrabniacza Wilo przysługuje  
1 karta paliwowa ORLEN o wartości 50 zł brutto. 

ƒ  Zgłoszenia do promocji należy dokonać za pośrednictwem strony 
www.wilo.pl wypełniając formularz promocyjny. 

ƒ  W formularzu należy podać dane osobowe, adres 
dostawy karty paliwowej oraz dane potwierdzające 
zakup, czyli numer faktury, nazwę i miejscowość 
hurtowni. 

ƒ  Po dokonaniu weryfikacji w terminie 30 dni od 
zgłoszenia, Organizator wyśle kartę paliwową.

ƒ  Promocja trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 lub 
do wyczerpania zapasów kart ORLEN. 

ƒ  Każdy Instalator może dokonać zakupu dowolnej 
ilości pomporozdrabniaczy Wilo w okresie trwania 
promocji. 

Przystąpienie do promocji oznacza akceptację regulaminu 
dostępnego na stronie www.wilo.pl 
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z PAKIETEM KORZYŚCI

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

GRATIS

Zamontuj 
pomporozdrabniacz 
Wilo i śpij spokojnie!

Przez 2 lata serwis Wilo wyczyści, naprawi  
bądź wymieni pomporozdrabniacz  
BEZPŁATNIE W DOMU KLIENTA!
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Przepompownie typu PSA, PSE 
(jednopompowe), PSB, PSC i PSD 
(jedno- i wielopompowe)

Dane techniczne:
• przepompownie: jedno- i dwupompowe oraz wie-
lopompowe wyposażone w zależności od charak-
terystyki ścieków w pompy FZ1, FZ2, FZ3, FZ4, FZ5, 
FZ6, FZ7 z wirnikiem otwartym typu vortex, kanało-
wym zamkniętym, półotwartym z tarczą rozciera-
jącą lub urządzeniem rozdrabniającym, z silnikami 
trójfazowymi o mocach od 0,55 do 30 kW;
• wydajność: do 1000 m3/h;
• wysokość podnoszenia: do 71 m;
• sterowanie: UZS.4, UZS.6, UZS.7, UZS.8 za pomo-
cą sygnalizacji pływakowej lub dodatkowo sondy 
hydrostatycznej, sygnalizacja świetlno-dźwiękowa 
jako opcja;

Przepompownie ścieków Hydro-Vacuum wykorzystywane są w systemach 
kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do 
transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom.

Przepompownie  
Hydro-Vacuum S.A.

Przeznaczone do tłoczenia ścieków bytowo-gospodarczych, 
wód drenażowych oraz opadowych

http://www.instalreporter.pl
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• szafy sterownicze mogą być wyposażone w system 
powiadamiania GSM i GPrS i dostosowane do wy-
magań klienta.

Cechy szczególne: nowoczesne rozwiązania kon-
strukcyjne, kompletne wyposażenie przepom-
powni, gwarancja wieloletniej pracy, łatwy i szyb-
ki montaż przepompowni w każdych warunkach 
gruntowych ograniczający do minimum prace 
ziemne, zautomatyzowana i bezobsługowa pra-
ca urządzenia, możliwość przepłukiwania ruro-
ciągów poprzez podłączenie przez złączkę „stra-
żacką”, zastosowanie energooszczędnych silników 
dostępnych również w wersji przeciwwybuchowej, 
niskie koszty zakupu i eksploatacji, stały nadzór 
techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna ob-
sługa techniczna, łatwy dostęp do części zamien-
nych, realizacja indywidualnych wymagań i do-
stosowanie wyrobu do wymogów klienta, niskie 
koszty zakupu.

Przepompownie z separacją ciał stałych 
typu TSA, TSB, TSC (tłocznie ścieków)

Jednym z głównych i najbardziej uciążliwym pro-
blemem występującym w instalacjach przetłacza-
nia ścieków jest obecność w nich ciał stałych. Bez 
względu na rodzaj stosowanych pomp zawsze będzie 
pojawiało się ryzyko przytkania układu hydraulicz-
nego pomp. Szczególnie kłopotliwe są tutaj wleczo-
ne przez ścieki elementy stałe w postaci sznurków, 
szmat, bandaży itp. Stosowanie przepompowni  
z separacją ciał stałych pozwala w sposób skutecz-
ny unikać ww. i innych problemów, które pojawiają 
się w systemach przetłaczania ścieków. 

Dane techniczne:
• wydajność: do 500 m3/h;
• wysokość podnoszenia: do 86 m;
• szafy sterownicze produkcji Hydro-Vacuum;
• możliwość zdalnego monitoringu pracy tłoczni.

Cechy szczególne: konstrukcja opracowana przez 
inżynierów działu Badawczo-rozwojowego Hydro-
-Vacuum, tłocznia opatentowana w polskim i euro-
pejskim urzędzie patentowym, w tłoczniach pracu-
ją sprawdzone i wyróżniane medalami targowymi 
pompy typu FZ, całość produkowana jest w macie-
rzystej fabryce Hydro-Vacuum w Grudziądzu, kom-
pleksowość – od dostawy po montaż tłoczni i pod-
łączenie zdalnego monitoringu, indywidualny dobór 
każdej tłoczni do potrzeb użytkownika.

Nagrody i medale: Złoty Medal Targów Poznańskich 
2006, Eureka 2007 Kielce za innowacyjną technolo-
gię, Medal Targów Kieleckich 2010, innowacyjny pro-
dukt 2012.

HYdrO-VACuuM S.A.
86-303 Grudziądz, ul. droga Jeziorna 8, 
skr. poczt. 31
tel. 56 45 07 415, faks 56 46 25 955
hv@hv.pl, www.hv.pl
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Hydro-Vacuum S.A. to dynamicznie rozwija-
jący się lider branży produkcji pomp w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej. Firma opie-
ra swój rozwój o własny dział badawczo-roz-
wojowy oraz o pozyskiwanie nowych rynków 
zarówno geograficznych, jak i branżowych. 
Nowe, innowacyjne pompy, w których często 
stosowane są opatentowane w Polsce i Euro-
pie rozwiązania konstrukcyjne, znajdują na-
bywców na rynku polskim oraz przeszło  
czterdziestu rynkach eksportowych.
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Zagadnienie odwadniania często dotyczy złożo-
nych problemów w infrastrukturze obiektu. Przykła-
dowo tam, gdzie pomieszczenia położone są poniżej 
poziomu zalewania i konieczne jest stosowanie ochro-
ny przeciwzalewowej lub gdy kolektor kanalizacyjny 
jest zlokalizowany wyżej niż instalacja w budynku.  

W takich sytuacjach najlepsze rozwiązanie stanowią 
zwykle przepompownie ścieków, których niezawod-
ne działanie zależy od prawidłowego doboru urzą-
dzenia i od jego poprawnej zabudowy technicznej. 
Firma KESSEL oferuje szeroką gamę rozwiązań dla 
praktycznie wszystkich warunków i problemów na-

Firma KESSEL zorientowana jest na potrzeby klienta, innowacyjność i niezawodność 
w zakresie odwadniania. Kompleksowe rozpoznanie problemów i potrzeb 
użytkowników umożliwia firmie zaoferowanie najlepszych możliwych rozwiązań. 
Dlatego tworzy produkty, które pozwalają skutecznie rozwiązać każdy problem  
z odwadnianiem, często wyznaczając w tej dziedzinie nowe ścieżki. 

Przepompowywanie 
ścieków wg KESSEL

Wygodne, niezawodne, ekonomiczne

Pomporozdrabniacz Minilift F 

Minilift F jest skutecznym, efektywnym i korzyst-
nym cenowo rozwiązaniem rozdrabniającym  
i przepompowującym ścieki z urządzeń sanitar-
nych w gospodarstwach domowych. Wyposażone 
jest w pompę ze stali nierdzewnej z wysokowydaj-

nym i niezawodnym mechanizmem rozdrabnia-
jącym SharkTwister zapewniającym całkowite 
bezpieczeństwo eksploatacyjne. do pomporoz-
drabniacza można podłączyć również umywal-
kę, bidet, prysznic lub pisuar. 
Minilift F jest wyposażony w inteligentną techno-
logię sterowania (z funkcją alarmu akustycznego) 
umieszczoną w wydzielonej z urządzenia części 
suchej, która zapewnia czystą i komfortową kon-
serwację. W celach serwisowych pompę można 
wyjąć w kilku prostych ruchach – podobnie jak 
we wszystkich przepompowniach KESSEL. 

potkanych w miejscu zabudowy. dobór właści-
wego urządzenia zależy m.in. od rodzaju ście-
ków (z fekaliami lub bez fekaliów) oraz miejsca 
montażu (wewnątrz lub na zewnątrz budynku). 
Aby zapewnić niezawodność działania, wszystkie 
przepompownie KESSEL dostępne są również jako 
urządzenia dwupompowe. KESSEL dostarcza także 
wiele rozwiązań łączących w sobie funkcje odwod-
nieniowe różnych urządzeń, np. wpustów czy urzą-
dzeń przeciwzalewowych.

Aqualift F Compact do odwadniania piwnicy 
Przepompownia Aqualift F Compact przejmuje funkcję 
kompleksowego odwadniania piwnicy i tłoczy ścieki 
czarne oraz szare ponad poziom zalewania do wyżej 
położonej kanalizacji. urządzenie dostępne jest w wer-
sji do zabudowy w posadzce lub swobodnego usta-

Ecolift XL. Najkrótsza droga odwadniania

http://www.instalreporter.pl
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a także umożliwia ograniczenie kosztów konserwacji 
dzięki mniejszemu eksploatacyjnemu zużyciu pomp. 
Przepompownia hybrydowa Ecolift XL zapewnia wyższy 
poziom bezpieczeństwa także w przypadku braku prą-
du, jako że wykorzystując naturalny spadek do kanału, 
nie zagrażają jej przestoje w pracy pomp. urządzenie 
Ecolift XL jest nie tylko niezawodne, bezpieczne i oszczęd-
ne, ale także charakteryzuje się różnorodnymi możliwo-
ściami zabudowy zarówno w nowych, jak i remontowa-
nych budynkach. W zależności od wymogów budow- 
lanych może bowiem zostać zabudowane w betonie za 
pomocą odpowiednich komponentów systemowych, 
bądź w studzience na zewnątrz budynków. Może rów-
nież zostać ustawione samodzielnie.

wienia. Wariant do zabudowy w podłodze dodatkowo 
pełni funkcję wpustu (również w przypadku pęknięcia 
rury lub zalania), a pokrywa do wklejenia płytki umoż-
liwia uzyskanie estetycznego wyglądu pomieszczenia.

Aqualift F / F XL do użytku przemysłowego 
i prywatnego 
Przepompownie dostępne są ze zbiornikami o po-
jemności 50, 120 l (Aqualift F) oraz 200, 300 i 450 l 
(Aqualift F XL) oraz pompach o mocy 1,4-5,5 kW. 
Zbiorniki zaprojektowano w taki sposób, aby możli-
we było ich bezproblemowe transportowanie przez 
standardowe drzwi o szerokości 800 mm. Przepom-
pownia może zostać zabudowana w studzience na 
zewnątrz budynku, co pozwala zaoszczędzić po-
wierzchnię mieszkalną. Ścieki domowe przepływa-
ją ze swobodnym spadkiem do studzienki i stam-
tąd są pompowane w sposób zabezpieczony przed 
przepływem zwrotnym do wyżej położonego kana-
łu. W pełni automatyczne sterowanie pompą odby-
wa się z wnętrza budynku. Taka studzienka oferuje 

najwyższy komfort i bezpieczeństwo przy zabudo-
wie, eksploatacji i konserwacji.

Przepompownia hybrydowa Ecolift XL
Jest nowatorskim i jedynym na rynku rozwiązaniem 
łączącym w sobie bezpieczeństwo przepompowni 
ścieków z wydajnością zaworu zwrotnego. urządze-
nie w normalnym trybie pracy wykorzystuje grawi-
tacyjny spadek do kanału i działa bez wykorzysta-
nia energii elektrycznej. Pompa załączana jest tylko 
podczas przepływu zwrotnego, podczas którego kla-
py zaworu blokują napływ ścieków, a urządzenie tło-
czy je do kolektora przez pętlę przeciwzalewową. Po-
zwala to znacznie zaoszczędzić na kosztach energii, 

Kessel Sp. z o.o. 
ul. innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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Aqualift F Compact

Aqualift F XL zamontowana za separatorem tłuszczu Kessel EasyClean

Praca

CALDO WENTYLACJA: koordynator działu sprzedaży wentylacji 
SYSTEMAIR: samodzielny handlowiec 
METRO WARSZAWSKIE: konserwator wentylacji 
AERECO: doradca klienta (3-4 województwa) 
AERECO: doradca klienta (Łomna Las) 
ONNINEN: przedstawiciel handlowy (branża instalacyjno-grzewcza) 
TERLAN: inżynier budowy 
ZYMETRIC: doradca techniczno-handlowy HVAC 
VTS: corporate R&D manager 
SYSTRA: projektant sieci wodno-kanalizacyjnych 
WROTERM: młodszy specjalista/-ka ds. przygotowania produkcji 
SINEVIA: kosztorysant branży sanitarnej 
ASTALDI: inżynier ds. instalacji wewnętrznych 
INSTAL-LUBLIN: kosztorysant instalacji sanitarnych 
BUDIMEX: asystent projektanta ds. BIM (instalacje sanitarne) 
FUSTE POLSKA: kierownik budowy 
FERRO: przedstawiciel handlowy 
PRACOWNIA INWESTPROJ: projektant instalacji sanitarnych 
PHTSPiO SUPON: monter instalacji sanitarnych 
INSTALCOMPACT: inżynier sanitarny 
INFINE: koordynator instalacji sanitarnych 
ADEO ENERGY: asystent/projektant instalacji sanitarnych 
SAVI: kierownik robót sanitarnych 
SAVI: inżynier budowy (dział sanitarny) 
AFRISO: przedstawiciel techniczno-handlowy 
TECE: doradca ds. techniczno-handlowych 
RUG RIELLO: pracownik działu marketingu 
THERM-INSTAL: pracownik działu marketingu 
VIESSMANN: referent ds. dyspozycji materiałowej 
ENIX: regionalny kierownik sprzedaży 
TKT ENGINEERING: asystent projektanta 
HYDROSOLAR: przedstawiciel handlowy 
DE DIETRICH: specjalista ds. obsługi klienta 
ZG-M ZĘBIEC: doradca techniczno-handlowy 
ZG-M ZĘBIEC: specjalista ds. marketingu 
BIMS PLUS FHH: handlowiec 
INVENA: doradca techniczno-handlowy 
INSTAL COMPLEX: specjalista ds. zakupów 
DE DIETRICH: doradca techniczno-handlowy 

http://www.instalreporter.pl
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http://instalreporter.pl/praca/phtspio-supon-monter-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/instalcompact-inzynier-sanitarny-5/
http://instalreporter.pl/praca/infine-koordynator-instalacji-sanitarnych/
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http://instalreporter.pl/praca/savi-kierownik-robot-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/savi-inzynier-budowy-dzial-sanitarny/
http://instalreporter.pl/praca/afriso-przedstawiciel-techniczno-handlowy-5/
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http://instalreporter.pl/praca/de-dietrich-specjalista-ds-obslugi-klienta/
http://instalreporter.pl/praca/zg-m-zebiec-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/zg-m-zebiec-specjalista-ds-marketingu/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-fhh-handlowiec-4/
http://instalreporter.pl/praca/invena-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/instal-complexspecjalista-ds-zakupow/
http://instalreporter.pl/praca/de-dietrich-doradca-techniczno-handlowy-5/


15s t r.1 2 / 2 0 1 6
A r T Y K u Ł  T E C H N i C Z N Y

urządzenia występują w 3 wariantach: 
- Wilo-Hidrainlift 3-24 – ergonomiczna budowa po-
zwalająca na montaż pod szafką z dwoma przyłącza-
mi dN 40 oraz przyłączem tłocznym dN 32,
- Wilo-Hidrainlift 3-35 – szczelna budowa i duża 
odporność na gorącą wodę do 60ºC (max. 5 min)  
z trzema przyłączami dN 40 oraz przyłączem tłocz-
nym dN 32, 
- Wilo-Hidrainlift 3-37 – szczelna budowa i duża odpor-
ność na gorącą wodę do 75ºC (max. 5 min) z trzema 
przyłączami dN 40 oraz przyłączem tłocznym dN 32. 

Wilo-HiDrainlift 

drugi typoszereg agregatów służy zaś do odpro-
wadzania wody z pryszniców, umywalek czy bide-
tów. Funkcjonalność oraz zalety tego urządzenia 
są zbliżone do opisanego powyżej agregatu Wilo- 

-HiSewlift z tą jednak różnicą, iż urządzenie to nie 
jest wyposażone w „młynek”, ponieważ przezna-
czone jest do przetłaczania wody zanieczyszczonej 
wolnej od fekaliów. 
3 warianty montażowe: 
- Wilo-HiSewlift 3-15 – do montażu bezpośrednio za 
miską ustępową, wykorzystując przyłącze tłoczne 
dN 100 plus jedno dodatkowe przyłącze (np. prysz-
nic lub umywalka),
- Wilo-HiSewlift 3-35 – również do montażu bezpo-
średnio za miską ustępową, wykorzystując przyłą-
cze tłoczne dN 100, a dodatkowo trzy przyłącza (np. 
prysznic, umywalka, bidet), 

Estetyczny wygląd zapewnia kompaktowa bu-
dowa tych urządzeń oraz 3 wersje wykonania, któ-
re pozwalają na montaż urządzenia bezpośrednio 
za toaletą bądź podtynkowo. Zmniejszona pojem-
ność zbiornika pozwala na wkomponowanie urzą-

dzenia w zabudowę łazienki oraz szybkie opróż-
nianie zbiornika bez konieczności stagnacji 
ścieków. Zarówno Wilo-HiSewlift, jak i Wilo-Hidra-
inlift charakteryzują się hermetyczną budową gwa-
rantującą cichą pracę. Zintegrowany filtr z węglem 
aktywnym zabezpiecza przed uwalnianiem się nie-
przyjemnych zapachów.

Wilo-HiSewlift 

Przeznaczone są do instalacji odprowadzania ście-
ków sanitarnych. Te kompaktowe agregaty wypo-
sażono w urządzenie do rozdrabniania większych 
frakcji. dzięki temu zarówno instalacja, jak i agrega-
ty są skutecznie chronione przez zapchaniem. Zgod-
nie z przepisami i obowiązującymi normami (PN-EN 
12050-1) przy zastosowaniu urządzeń bez rozdrab-
niacza należy stosować rurę o minimalnej średnicy 
dN 80 do odprowadzania ścieków sanitarnych zawie-
rających fekalia. Zastosowanie pomporozdrabniacza 
wyposażonego w „młynek”, pozwala na zmniejsze-
nie średnicy rurociągu do dN 32.

Wilo przedstawia najnowszą generację pomporozdrabniaczy przeznaczonych do zbierania oraz odprowadzania wody brudnej  
i ścieków, podzieloną na dwa typoszeregi: Wilo-HiSewlift i Wilo-HiDrainlift pod względem aplikacji, w których mogą być one stosowane. 

Pomporozdrabniacze Wilo 
z pakietem serwisowym 

Wilo-HiDrainlift i Wilo-HiSewlift

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

Wilo-HiDrainlift Wilo-HiSewlift

3-24

Wilo-HiDrainlift

3-35 3-37 3-15

Wilo-HiSewliftWilo-HiSewlift

3-I35

Możliwe warianty zastosowań poszczególnych modeli 
pomporozdrabniaczy Wilo

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel.: 22 702 61 61, faks: 22 702 61 00
wilo@wilo.pl, www.wilo.pl
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Sprawdź, gdzie kupić 
pomporozdrabniacze WILO  
w promocji! 

Przejdź

Dla Instalatora 

Instrukcja doboru i montażu krok po kroku
Urządzenia do przetłaczania wody brudnej i ścieków 
Wilo-HiDrainlift i Wilo-HiSewlift

2-lata
GWARANCJI

2-lata
OPIEKI SERWISU WILO
W DOMU KLIENTA

GRATIS

1

http://www.instalreporter.pl
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- Wilo-HiSewlift 3-i 35 – do montażu na ścianie (szer. 
< 149 mm) we współpracy ze stelażem podtynko-
wym, z przyłączem dopływowym dN 100 plus trzy 
dodatkowe przyłącza (np. prysznic, umywalka, bidet).

Montaż pomporozdrabniaczy

Pomporozdrabniacze Wilo są urządzeniami wyjątko-
wo łatwymi do montażu. W pełni gotowe do podłą-

czenia urządzenie dostarczane jest wraz z elemen-
tami montażowymi. 
Pomporozdrabniacz należy zamontować w taki 
 sposób, aby nie stykał się ze ścianami pomieszcze-
nia (wskazana odległość ok. 5 cm). Trzeba go posta-
wić na zupełnie płaskiej powierzchni, tak aby pod-
kładki antywibracyjne jak najlepiej spełniały swoją 
funkcję. Zbiornik przykręca się do podłogi, a nie  
do ściany.

2 lata opieki serwisowej! 

Bezpieczeństwo użytkowania zapewni inwe-
storowi montaż urządzenia objętego pakietem  
„Darmowa 2-letnia opieka autoryzowanego 
serwisu w domu Klienta”.
Jeśli urządzenie popsuje się w okresie gwarancji wszel-
kie naprawy czy wymiana urządzenia na nowe od-
będą się w domu klienta bez dodatkowych kosztów. 
Pracownik autoryzowanego serwisu Wilo pojawi się 

w ciągu 48 godzin od wezwania 
za pośrednictwem formula-

rza serwisowego ze strony  
www.wilo.pl. Gdy urzą-
dzenie zapcha się czy 

popsuje z winy niewłaściwego użytkowania w okre-
sie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo wyczy-
ści i naprawi urządzenie w domu klienta bezpłatnie. 
Jeśli klient zażyczy sobie przeglądu i konserwa-
cji w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku ser-
wis Wilo dokona niezbędnych czynności w domu 
klienta bezpłatnie. Koszty dojazdu w ramach pa-
kietu pokrywa Wilo Polska. 
W czasie 2 lat klient nauczy się poprawnego użyt-
kowania pomporozdrabniaczy, a produkt dopasu-
je się do miejsca użytkowania, zdejmując z insta-
latora obowiązek wykonywania nieprzyjemnych 
czynności serwisowych. 

1

„Czysta Energia dla wszystkich” –  
największy pakiet legislacyjny dla energetyki

30 listopada Komisja Europejska wydała do-
kument „Czysta energia dla wszystkich". Jest 
to największy pakiet legislacyjny w historii 
polityki energetycznej. Wraz z innymi propo-
zycjami legislacyjnymi będącymi w przygoto-
waniu, 90% europejskich ramowych regulacji  
w dziedzinie energii zostanie zweryfikowanych 
i ukształtuje europejski rynek energii na na-
stępne 10-15 lat.

W pakiecie legislacyjnym efektywność energe-
tyczna jest uwzględniona w szczególny sposób. 
To dobra wiadomość dla Europy i dobra wiado-
mość dla rozwoju. Koszty inwestycyjne nigdy nie 
były niższe; stoimy przed historyczną szansą, aby 
odblokować inwestycje. uE nie powinna się oba-
wiać skorzystania z tej okazji, przyjmując ambit-
ne ramowe regulacje, w tym bardziej ambitny cel 
efektywności energetycznej – 40% do roku 2030. 
decydenci muszą dać silne sygnały dla rynku  
w celu przyspieszenia i zwiększenia skali nakładów 
inwestycyjnych.

Proponowana w pakiecie zmiana dyrektywy do-
tyczącej charakterystyki energetycznej budyn-
ków mierzy się z ważnym mankamentem – zapo-
mnianym wymiarem efektywności energetycznej: 
optymalizacji lub braku optymalizacji systemów 
technicznych budynku (systemów ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody). Efektyw-
ność tę można zapewnić dzięki automatyzacji i re-
gulacji instalacji bez względu czy ciepło pochodzi  
z kotła czy z odnawialnego źródła energii. Związane  
z tym inwestycje są niskie, zysk szybki, a zwrot z in-

westycji wysoki. Proponowane rozwiązania mogą 
pomóc budować w przyszłości inteligentne budyn-
ki. Ale obywatele uE potrzebują wymiernych ko-
rzyści już teraz: 50 do 100 mln z nich nadal nie jest  
w stanie kontrolować swoich wydatków na ogrzewa-
nie, ze względu na brak urządzeń do regulacji tem-
peratury w pomieszczeniach.

uE musi być liderem tworzenia podstaw prawnych 
pozwalających na inteligentną modernizację zaso-
bów budowlanych, przygotowaną na wpływ rewo-
lucji cyfrowej. Wierzymy, że inteligentne i połączo-
ne budynki mogą przynieść ogromne korzyści dla 
Europy i dla mieszkańców w postaci przystępnych 
kosztów energii oraz komfortu i dobrego samopo-
czucia. Cyfryzacja w obszarze budownictwa na-
pędzi rozwój innowacji i nowe modele biznesowe 
oraz zapewni unii Europejskiej konkurencyjność.
„Polska ma przed sobą długą drogę w stronę trans-
formacji energetycznej. Polskie systemy grzewcze 
są przestarzałe, najczęściej stosowane rozwiązania 
są oparte na spalaniu węgla, a prawidłowa regu-
lacja temperatury dotyczy niecałych 30% wszyst-
kich budynków. Według raportu przygotowane-
go przez BPiE zaledwie 1% wszystkich budynków  
w Polsce można uznać za energooszczędne. Liczby 
te pokazują, jak wiele mamy do zrobienia dlatego 
tym bardziej pozytywnie przyjmujemy przedsta-
wiony przez Komisję Europejską pakiet legislacyj-
ny, który nie tylko prowadzi do rozwoju inżynierii 
w Europie, ale też realizuje ustalenia Porozumie-
nia Paryskiego.” – powiedział Adam Jędrzejczak, 
prezes zarządu danfoss Poland.
Źródło: Danfoss Poland
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wiewnymi umożliwia uzyskanie bardzo małej wyso-
kości obudowy. dwustronny nawiew powietrza oraz 
nowa konstrukcja dysz gwarantują niskie straty ci-
śnienia i pozwalają na szeroki wachlarz zastosowań.
Nawiewniki mogą być montowane w sufitach pełnych 
z płyty gipsowo-kartonowej lub w sufitach moduło-
wych, możliwy jest także montaż swobodnie pod-
wieszony z opcjonalną poszerzoną ramką.
• Mała wysokość obudowy, od 170 mm. Pozostałe wy-
miary to: L 893-3000 mm, B: 593, 598, 618, 623 mm.
• Cicha praca przy dużych wydajnościach (10-125 l/s 
36-450 m3/h powietrza pierwotnego, moc chłodze-
nia do 3100 W, grzania 2330 W).
• Odchylana kratka powietrza indukowanego, per-
forowana, z otworami zmniejszającymi się w kie-
runku krawędzi.
• 5 wariantów dysz.
• Możliwość współpracy z systemami regulacji X-AIR-
CONTrOL.
• Do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych lub 

sufitach modułowych 600x600 lub 625x625.
• Wariant do montażu swobodnie podwieszonego 
może być wyposażony w oświetlenie, głośniki, try-
skacze, detektory dymu lub czujniki ruchu.

...DID 614
Nowe aktywne belki chłodzące typu did 614 o czte-
rostronnym nawiewie, z poziomym wymiennikiem 

X-BEAM. Niepodważalne zalety
■ duża skuteczność wykorzystania przestrzeni. Sys-
temy powietrzno-wodne wymagają stosunkowo nie-
wielkich ilości powietrza pierwotnego, co wpływa na 
redukcję przekrojów przewodów wentylacyjnych.
■ Elastyczność architektoniczna. dzięki wariantom wy-
konania urządzeń do montażu w podłogach, sufitach,  
w ścianach/fasadach zawsze istnieje możliwość wy-
boru systemu odpowiedniego do wymagań archi-
tektonicznych.
■ Łatwość adaptacji do zmian przeprowadzanych  
w budynku. dzięki modułowej konfiguracji większości 
systemów powietrzno-wodnych możliwa jest zmia-
na przeznaczenia budynku w późniejszej fazie, bez 
dokonywania zmian w instalacji.
■ Zachowanie konstrukcji budynku modernizowanego. 

Systemy powietrzno-wodne doskonale sprawdzają się 
w modernizacjach i aranżacjach istniejących budynków.

Aktywne nawiewniki indukcyjne 

...DID 642
Nowe aktywne belki chłodzące typu did 642 charak-
teryzują się bardzo niską konstrukcją oraz perforo-
waną kratką powietrza indukowanego z otworami 
zmniejszającymi się w kierunku krawędzi.
Możliwość zastosowania różnych rozmiarów dysz, 
w tym przestawialnych dysz podwójnych, zapew-
nia optymalne dostosowanie urządzenia do wyma-
ganej mocy chłodniczej z uwzględnieniem zakłada-
nej ilości powietrza wentylacyjnego.
Poziomy wymiennik ciepła oraz płyta z dyszami na-

Systemy powietrzno-wodne X-BEAM oparte o aktywne belki chłodzące stosowane 
są obecnie w wielu nowoczesnych budynkach, w szczególności w pomieszczeniach 
biurowych i budynkach administracyjnych, odprowadzając obciążenia cieplne 
zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych pomieszczeń. Wielka różnorodność 
możliwości montażowych tych systemów oznacza, że prawie dla wszystkich  
typów budynków dostępne jest rozwiązanie spełniające najbardziej wyszukane  
i nietypowe wymagania architektoniczne.

Systemy powietrzno-wodne X-BEAM  
w efektywnej klimatyzacji 

Nowe nawiewniki indukcyjne DID 642 i DID 614 w ofercie TROX Technik
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ciepła, dzięki pięciu wariantom dysz nawiewnych 
oraz różnym wariantom podłączenia obiegu wodne-
go znajdują zastosowanie w projektach o indywidu-
alnych wymaganiach. Nawiewniki did 614 wyróżnia-
ją się perforowaną kratką powietrza indukowanego,  
z otworami zmniejszającymi się w kierunku krawędzi, 
ładnie harmonizującą z powierzchnią sufitu.
• Cicha praca przy dużych wydajnościach (8-83 l/s, 
30-300 m3/h powietrza pierwotnego, moc chłodze-
nia do 3000 W, grzania 2170 W).
• Duży zakres strumieni objętości powietrza.

• Perforowana kratka powietrza indukowanego, de-
montowana bez użycia dodatkowych narzędzi.
• 5 wariantów dysz.
• Szeroki zakres zastosowania, duża wszechstronność 
dzięki przestawianym podwójnym dyszom.
• Opcjonalne, przestawiane kierownice powietrza 
pozwalają uzyskać wysoki komfort w pomieszcze-
niu, nawet przy niekorzystnych warunkach monta-
żu, na przykład przy ścianie.
• Wymiary L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 
mm; B: 593, 598, 618, 623 mm; H: 230, 245 mm.

Regulacja kierunku wypływu powietrza 
za pomocą opcjonalnych przestawnych 
kierownic

L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 mm 
B: 593, 598, 618, 623 mm · H: 230, 245 mm
8 – 83 l/s · 30 – 300 m³/h powietrza pierwotnego
Do 2170 W
Do 3000 W

  ▶ Aktywne nawiewniki indukcyjne DID 614 ▶▶

DID 614 – Duża wydajność, atrakcyjne wzornictwo
Nowe aktywne belki chłodzące typu DID 614 o czterostronnym 
nawiewie, z poziomym wymiennikiem ciepła, dzięki pięciu 
wariantom dysz nawiewnych oraz różnym wariantom podłączenia 
obiegu wodnego znajdują zastosowanie w projektach  
o indywidualnych wymaganiach. Nawiewniki DID 614 wyróżniają 
się perforowaną kratką powietrza indukowanego, z otworami 
zmniejszającymi się w kierunku krawędzi, ładnie  
harmonizującą z powierzchnią sufitu.

 ■ Cicha praca przy dużych wydajnościach
 ■ Duży zakres strumieni objętości powietrza
 ■ Perforowana kratka powietrza indukowanego, demontowana 

bez użycia dodatkowych narzędzi
 ■ 5 wariantów dysz
 ■ Szeroki zakres zastosowania, duża wszechstronność dzięki 

przestawianym podwójnym dyszom
 ■ Opcjonalne, przestawiane kierownice powietrza pozwalają 

uzyskać wysoki komfort w pomieszczeniu, nawet przy 
niekorzystnych warunkach montażu, na przykład przy ścianie
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Konferencja WOD-KAN w Dębem

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i inżynierii Środowiska Politechniki Warszaw-
skiej organizuje Vii Ogólnokrajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: 
„instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, 
eksploatacja”, która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 r. w ośrodku 
konferencyjnym w dębem k. Warszawy.
Celem Konferencji jest prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych 
rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągo-
wych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem m.in. następu-
jących zagadnień:
• problematyka prawna w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych,
• projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji wodociągowych 
wody zimnej i ciepłej,
• problematyka projektowania, wykonania, eksploatacji grawitacyjnych, ci-
śnieniowych i podciśnieniowych instalacji i sieci kanalizacyjnych w obrę-
bie posesji i osiedli,
• oszczędzanie wody i energii w budynkach ze szczególnym uwzględnie-
niem rozporządzenia o świadectwach energetycznych dla obiektów bu-
dowlanych, 
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowywania wody 
ciepłej,
• poprawa jakości wody w instalacjach wodociągowych,
• pomiar zużycia wody, dobór wodomierzy. 
www.is.pw.edu.pl/konferencje

http://www.instalreporter.pl
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Cel: optymalizacja obiegów 
hydraulicznych

Wyzwanie
Obiegi hydrauliczne instalacji grzewczej były źró-
dłem nieustannych zmartwień osób nadzorujących 
pracę systemów technicznych w budynkach szpita-
la. do wielu pomieszczeń i stref w szpitalu, o łącz-
nej powierzchni około 50 000 m², nie docierała od-
powiednia ilość gorącej wody, co było przyczyną 
skarg na zbyt niską temperaturę w pomieszczeniach. 
Początkowe próby sterowania obiegami hydrau-
licznymi przy użyciu ręcznie ustawianych regulato-
rów ciśnienia różnicowego okazały się bezowocne. 
Zainstalowano też pompy, elementy wyposażono  
w deflektory hydrauliczne, a temperaturę wody za-
silającej instalację podwyższono do 90°C.ustawio-
no maksymalną wydajność pomp. działania te spo-
wodowały większy przepływ wody w rurociągach,  
wskutek czego nasiliły się problemy hydrauliczne.  
W obszarach, w których występowały największe 

problemy, różnica między temperaturą wody zasi-
lającej a powracającej wynosiła zaledwie 5 K.

Ogromne koszty eksploatacyjne
Zmiany te skutkowały znacznym wzrostem kosztów 
pracy pomp, zużycia paliwa, a także wytwarzaniem 
około miliona m3 pary rocznie, co przełożyło się na 
zwiększone obciążenie budżetu szpitala. 

Rozwiązanie: zawór Belimo Energy Valve™ 
Tak działo się do czasu, gdy nadzorujący instalacje 
oraz ogrzewanie znaleźli odpowiednie rozwiązanie. 
Gdy wiosną 2013 roku zainstalowano zawory Beli-
mo Energy Valve™ z wbudowaną funkcją monitoro-
wania zużycia energii, zespół opiekujący się instala-
cjami mógł przeprowadzić wizualizację problemów 
i stopniowo opracować ich rozwiązanie.
Zastosowano innowacyjne rozwiązanie w obiegach roz-
dzielni 1, w których występowały największe problemy. 
rozdzielnia ta zasila budynki oddziałów szpitala, budy-
nek z mieszkaniami pracowników oraz hotel dla rodzin 

Duża liczba modernizacji przeprowadzonych w szpitalu Ludmillenstift w Meppen 
(Niemcy) w minionych latach, obejmujących rozbudowy i modyfikacje, doprowadziła 
do problemów w obiegach szpitalnej rozdzielni hydraulicznej. Problemy te 
ostatecznie rozwiązano dzięki użyciu zaworów Belimo Energy Valve™.

Belimo Energy 
ValveTM rozwiązuje 
problemy hydrauliczne

Pomyślne wdrożenie zaworów w szpitalu 
Ludmillenstift w Meppen w Niemczech

Zawór Energy Valve oraz monitor z informacjami 
o statusie pięciu zaworów Energy Valve

Szpital stosuje też siłowniki Belimo do 
zaworów grzybkowych

Szpital Ludmillenstift w Meppen został założony ponad 160 lat temu, posiada 17 oddziałów 
specjalistycznych oraz 9 centrów interdyscyplinarnych i dysponuje 400 łóżkami. Jest w nim 
zatrudnionych około 1300 pracowników, w tym ponad 130 lekarzy. W ciągu roku z opieki  
w placówce korzysta około 18 000 pacjentów szpitalnych i 80 000 pacjentów ambulatoryjnych
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Poziom nasycenia oznacza osiągnięcie maksymalnej 
prędkości wymiany ciepła, która zależy od warunków 
pracy wymiennika (temperatury wody oraz tempera-
tury, wilgotności i przepływu objętościowego powie-
trza). Aby uniknąć strat energii, urządzenia grzewcze 
(lub chłodnicze) oraz pompy obiegowe zasadniczo nie 
mogą pracować w strefie nasycenia. Nieefektywnej 
pracy instalacji grzewczej lub chłodniczej zapobiega 

zawór Belimo Energy Valve™, którego oprogramowa-
nie Energy Valve Tool oblicza optymalną różnicę tem-
peratury, którą można ustawić w zaworze i stale moni-
torować. Funkcja monitorowania zużycia energii 
pozwala też na analizowanie oraz przewidywanie prze-
pływu i zużycia energii w instalacji klimatyzacyjnej.

pacjentów. W kilku strefach zainstalowano łącznie osiem 
zaworów Energy Valve, które poprzez standardowo wbu-
dowany interfejs BACnet/iP podłączono do dotychcza-
sowego systemu automatyki budynku firmy Siemens.
Od chwili zainstalowania, zawory Energy Valve, dzię-
ki precyzyjnie dostosowanym nastawom, na podsta-
wie pomiarów natężeń przepływu i temperatury wody, 
automatycznie regulują pracę wszystkich obiegów 
rozdzielni hydraulicznej. W wymiennikach ciepła we 
wszystkich pomieszczeniach i strefach podłączonych 
do rozdzielni zostały precyzyjnie zapewnione natęże-
nia przepływu wody i ciepła, rzeczywiście potrzebne 
do ogrzewania. Znacznie zmniejszono ilość wody prze-
pływającej przez rurociągi w szpitalu. Ponadto, tem-
peratura wody zasilającej została obniżona do 75°C.

Znaczne obniżenie kosztów eksploatacji

różnica temperatury wody zasilającej oraz powra-
cającej jest teraz optymalna i wynosi od 15 do 20 K. 
Zdemontowano uprzednio zainstalowane dodatko-
we pompy, a ponadto znacznie zmniejszono obcią-
żenie uzdatniaczy gorącej wody. Dzięki temu wy-
raźnie obniżono koszty eksploatacyjne szpitala.
Technicy nadzorujący pracę instalacji chwalą sobie 
specjalną funkcję zaworów Energy Valve – wbudowa-

nie serwera WWW, dzięki któremu precyzyjne dane do-
tyczące pracy instalacji (mierzone przez wbudowane 
czujniki przepływu masowego wody oraz temperatu-
ry wody) można wyświetlać bezpośrednio na laptopie 
albo komputerze stacjonarnym podłączonym do syste-
mu automatyki budynku. Takie rozwiązanie pozwala na 
łatwe i szybkie sprawdzanie temperatury, przepływów 
wody oraz przepływów ciepła w poszczególnych obie-
gach hydraulicznych. Baza 
danych, w której są zapisy-
wane dane robocze, po-
zwala też na przyporząd-
kowanie ilości zużytego 
ciepła do pomieszczeń, 
stref lub oddziałów (miejsc 
powstawania kosztów).

Oszczędność energii 
dzięki monitorowaniu 
danych
ilość ciepła oddawanego 
(lub odbieranego) przez 
wymiennik rośnie wraz ze 
wzrostem natężenia prze-
pływu w wymienniku, ale 
tylko do pewnej wartości. 

Zawór, elektroniczny regulator natężenia przepływu  
oraz miernik zużycia energii jako jedno urządzenie

Zalety rozwiązania
• Skuteczne regulowanie natężenia przepływu i sprawności wymiennika ciepła, a także 
monitorowanie różnicy temperatury.
• Automatyczna kompensacja hydrauliczna oparta na ciągłym pomiarze natężenia przepływu.
• Monitorowanie zużycia energii za pośrednictwem wbudowanego serwera WWW oraz 
sieci BACnet iP, BACnet MS/TP lub szyny MP-Bus®.
• Łatwe optymalizowanie pracy systemu dzięki analizowaniu danych w oprogramowaniu 
narzędziowym Belimo Energy Valve™.
• Dostęp do danych oraz ustawień poprzez Internet.
• Zakres temperatury pracy: od -10°C do 120°C.
• 11 średnic nominalnych: od DN15 do DN150.Elektroniczne układy pomiarowe

Siłownik

Wbudowany 
serwer www

Zawór z kryzą regulacyjną
Rurka pomiarowa z czujnikiem 
prędkości przepływu

Czujniki temperatury

Budynek  F Budynek  G Budynek 
mieszkalny

 Budynek  D Budynek D 
– część dobudowana

 

Budynek  A
Hotel

Budynek  B

Rozdzielnia 1

Zastosowanie zaworów Energy Valve w poszczególnych rurociągach 
powrotnych obiegów rozdzielni 1

Przy użyciu oprogramowania Belimo Energy Valve™ 
Tool można wczytywać oraz analizować wszystkie dane 
zarejestrowane przez zawór Energy Valve. Oprogramowanie 
pozwala na przejrzyste wizualizowanie oraz optymalizowanie 
stabilności i charakterystyk początkowych systemu, a także 
wielu innych czynników wpływających na zużycie energii

Korzystając z oprogramowania Energy Valve Tool można też 
wyznaczyć charakterystykę wymiennika ciepła, a z wykresu 
wydajności – określić poziom nasycenia. Aby zapobiec 
nadmiernemu przepływowi wody przez wymiennik ciepła, 
w zaworze można ustawić minimalną wartość różnicy 
temperatury. Taka metoda regulacji pomaga oszczędzać 
energię oraz obniżać koszty eksploatacyjne
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danych powierzchni (urządzeń, przedmiotów, prze-
gród…). Kamera termowizyjna najprościej mówiąc, 
mierzy niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowa-
nie podczerwone i przekształca je w obraz widzial-
ny, czyli termogram.
Termowizja to badanie nieinwazyjne, całkowicie bez-
pieczne dla ludzi i badanych przedmiotów.

Badania termowizyjne  
w budownictwie, w tym instalacjach 

Badania termowizyjna całych obiektów pod kątem 
strat ciepła najczęściej wykonuje się podczas sezo-
nu grzewczego, a więc od października do marca. 

Krótko o termowizji

Badania termowizyjne wykorzystują zjawisko pro-
mieniowania cieplnego. Wszystkie obiekty w na-

szym otoczeniu emitują promieniowanie cieplne (fale 
elektromagnetyczne), które zależy m.in. od tempe-
ratury tych ciał. Badanie termowizyjne polega na 
zdalnym pomiarze temperatury na powierzchni ba-

Dziś kamera termowizyjna powinny być prawie standardowym wyposażeniem 
każdego instalatora. „Prawie”, bo m.in. ze względu na cenę, nie każdy fachowiec może 
sobie na nią pozwolić. A szkoda, bo naprawdę warto o niej pomyśleć, chociażby ze 
względu na fakt, że wielu instalatorów kilka lub nawet kilkanaście razy do roku jest 
pytanych o możliwość nieinwazyjnego wykrycia wycieku czy miejsc nadmiernych 
strat ciepła. W budownictwie mieszkaniowym przydaje się więc nie tylko do 
lokalizacji niewłaściwie wykonanego ocieplenia budynku, mostków termicznych, 
czy zawilgocenia ścian i ich wad konstrukcyjnych, ale też w kotłowniach, węzłach 
ciepłowniczych, instalacjach grzewczych, ciepłej wody czy chłodniczych. 

Badania instalacji kamerami termowizyjnymi 
Pola zastosowań, usługi i ich ceny

OPracOwanie: redakcja

Lokalizacja nieciągłości izolacji oraz zatorów Obraz w podczerwieni pokazuje wyciek z ogrzewania 
podłogowego

Wadliwa izolacja cieplna instalacji doprowadzającej czynnik grzewczy do mieszkania ze skrzynki 
rozdzielczej znajdującej się w korytarzu [Źródło: Pracownia Pomiarów Energetycznych 
i Termowizyjnych (www.termowizja.warszawa.pl)]

Nieizolowane zawory są jak grzałki działające przez cały rok, ich temperatura może osiągać 70°C. 
Poniżej zaworów nieizolowana rura z gorącą wodą [Źródło: Pracownia Pomiarów Energetycznych 
i Termowizyjnych (www.termowizja.warszawa.pl)]
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dla obiektów budowlanych musi być zachowana 
odpowiednia różnica temperatury pomiędzy oto-
czeniem zewnętrznym a wnętrzem budynku i taka 
minimalna różnica temperatury to 10°C, ale w prak-
tyce zaleca się, żeby różnica temperatury powietrza 
w budynku i powietrza zewnętrznego w chwili pomia-
ru, była nie mniejsza niż 15°C. Samo badanie powin-
no być przeprowadzane o określonych porach dnia,  

z zapewnieniem w miarę stałych warunków (bez zbyt 
dużych zmian temperatury, bez wiatru). 
W instalacjach z kolei przebieg badania i jego sku-
teczność są zależne od rodzaju samej instalacji  
i rodzaju awarii. Skuteczność np. lokalizacji wycie-
ków zależy m.in. od temperatury czynnika, inten-
sywności wycieku, głębokości, na której znajduje 
się wyciek, a także rodzaju przegrody z wyciekiem. 
Najdokładniejsze, najbardziej precyzyjne wskazania 
miejsca wycieku są wtedy, gdy wyciek jest dość in-
tensywny, a czynnik ma wyraźnie inną temperaturę 
od temperatury otoczenia jak przykładowo: prze-
wody grzewcze, czy chłodnicze. Zlokalizowanie wy-
cieku kamerą termowizyjną oznacza mniejsze kosz-
ty naprawy usterki.

Kiedy warto pomysleć o badaniu 
instalacji kamerą termowizyjną?

Awarie , czyli losowe przypadki…..
Na badanie kamerą termowizyjną właściciele domów 
lub zarządcy obiektów najczęściej decydują się, gdy 
powstają różnego rodzaju awarie np. zachodzi po-
trzeba detekcji wycieków wody z instalacji grzewczej, 
czy wod-kan, a więc np. wyraźnie jest wyciek w in-
stalacji, a na konstrukcji budynku nie widać jeszcze 
miejsca wycieku lub wilgoć występuje np. na całym 
suficie i trudno precyzyjnie określić miejsce pęknięcia. 

Brak dokumentacji przebiegu instalacji
Badania termowizyjne instalacji c.o. i wodnych umoż-
liwiają określenie przebiegu tych przewodów w prze-
grodach budowlanych. Tak więc przeprowadzane 
są m.in. w starych obiektach bez dokumentacji lub  
w domach bez projektu instalacji, w domach po prze-
budowie, remoncie…

Zakup mieszkania czy domu 
Przed nabyciem mieszkania lub domu od dewelope-
ra, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku wtórnym 
wykonanie badania termowizyjnego pozwala okre-
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Przykładowe zastosowanie 
termowizji w instalacjach: 

– detekcja wycieków,
– lokalizacja nieciągłości izolacji na instalacjach oraz zatorów,
– lokalizacja (inwentaryzacja) zakrytych instalacji,
– badanie awarii ogrzewania podłogowego lub ściennego 
(powstałego w wyniku przecieku lub zatoru), 
– sprawdzanie prawidłowości działania grzejników,
– ocena instalacji wentylacji, klimatyzacji (np. sprawdzanie 
prawidłowości działania kratek wentylacyjnych),
– okresowe przeglądy techniczne,
– ocena systemów kominowych, 
– analiza pracy i stanu kolektorów słonecznych,
– badanie kotłowni lub węzłów cieplnych pod kątem strat 
ciepła, 
– lokalizacją przecieków cieczy z rurociągów technologicz-
nych i wiele innych.
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bardzo zróżnicowany, orientacyjnie można przyjąć, 
że jest to nie mniej niż 200 zł (przeciętnie 300-600 zł)  
lub w rozliczeniu czasowym średnio 130-200 zł/h.  
Koszt usługi czasami obejmuje określony pakiet ter-
mografów (liczbę), inny doliczają je osobno. raport 
w wersji drukowanej najczęściej jest płatny dodat-
kowo (2-3 zł/stronę).
Najtańszą kamerę termowizyjną można wypożyczyć 
już średnio od 120-160 zł za dobę, przeciętnie jednak 
dobra kamera to rząd 200-350 zł/dobę, przy czym 
im dłuższy okres wypożyczenia, tym taniej. Jeśli my-
ślimy o świadczeniu takich usług, warto pomyśleć  
o specjalnym kursie przygotowującym do prawidło-
wo przeprowadzania badań oraz uczącym opraco-
wywania raportów zgodnie z obowiązującymi nor-
mami i przepisami prawnymi. 

Przykładowe kamery termowizyjne 

testo 872 – kamera termowizyjna
Wysoka jakość obrazu termowizyjnego: 
• rozdzielczość detektora 320x240 pikseli, SuperRe-
solution – 640×480 pikseli
• precyzyjny pomiar: czułość termiczna 0,06°C
• bezprzewodowy transfer danych pomiarowych  
z amperomierza cęgowego testo 770-3 oraz mierni-
ka wilgotności testo 605i
• innowacyjne funkcje: testo ScaleAssist i testo 
ε-Assist dla porównywalnych i bezbłędnych obra-
zów termowizyjnych 

Kamera termowizyjna testo 865 łączy wszystkie 
najważniejsze cechy wymagane do wysokiej jakości 
pomiaru termowizyjnego – dokładność, wytrzyma-
łość, szybkość i niezawodność. Testo 865 zapewnia 
wysokiej jakości obraz termowizyjny i może pracować 
nawet w trudnych warunkach otoczenia. A wszyst-
ko to w niskiej cenie.
Wysoka jakość obrazu termowizyjnego: 
• rozdzielczość detektora 160 x 120 pikseli, SuperRe-
solution – 320×240 pikseli

• wizualizacje różnic temperatury od 0,12°C
• automatyczne wykrywanie ColdSpot/HotSpot
• szeroki wybór akcesoriów w zestawie: walizka, pro-
fesjonalne oprogramowanie, kabel uSB, akumulator 
litowo-jonowy.

Kamery termowizyjne Flir serii Ex przeznaczone 
są do inspekcji urządzeń elektrycznych, hydraulicz-
nych i jako wsparcie dla audytów energetycznych 
(rozdzielczość detektora E4 80x60, E5 120x90, 
E6 160x120, E8 320x250 pikseli).

ślić wady budowlane i instalacyjne będące przyczy-
ną wysokiego zużycia ciepła.

Dokumentacja dla sądu, ubezpieczyciela
Wyciek z instalacji np. w nowo zakupionym mieszkaniu 
oznacza konkretne szkody materialne i konieczność 
remontu. Badanie termowizyjne jest wtedy pomoc-
ne w przygotowaniu dokumentacji skutków wycie-
ków np. w celu uzyskania odszkodowania od firmy 
ubezpieczeniowej lub w negocjacjach z deweloperem.

Rynek termowizji

Bardzo ważnymi dla badania termowizyjnego jest 
zarówno doświadczenie specjalisty przeprowadzają-

cego badanie jak też jakość użytej kamery termowi-
zyjnej, a w szczególności takie parametry, jak rozdziel-
czość i czułość termiczna detektora podczerwieni.
Czułość termiczna dostępnych na rynku kamer wy-
nosi ok. 0,1 K, a często jest dużo lepsza, rozdzielczość 
zaś detektora to np. 60x120 pikseli lub 320×240 pikseli. 
Ceny najtańszych kamer spadają nawet poniżej 2000 
zł, ale taka naprawdę solidna kamera termowizyjna 
„na lata”, służąca specjalistom na różnych polach za-
stosowań oferowana przez firmy Testo czy Flir kosztu-
je już kilka tysięcy złotych, w pełni zaś profesjonalne 
– kilkanaście tysięcy złotych, ceny tych najwyższych 
serii są porównywalne z ceną… średniej klasy samo-
chodu. dla potrzeb jednak termowizji w instalacjach 
wystarczy średniej klasy 
Cena usług badania kamerą termowizyjną, a także 
wypożyczenia kamer są zależne oczywiście od danej 
firmy, regionu, zakresu badania itp. Koszt lokalizacji 
pojedynczego wycieku w mieszkaniu lub domu jest 

Zdjęcie z kamery termowizyjnej obrazujące pracę instalacji c.o.
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Kamera termowizyjna testo 872 i testo 865
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Jakość modułów krzemowych
W zależności od jakości ogniw fotowoltaicznych, do-
stępne są one w trzech klasach:
Klasa A – ogniwa bez wad
Klasa B – ogniwa z nielicznymi skazami (uszkodze-
niami)
Klasa C – ogniwa z licznymi skazami

im wyższa klasa ogniw, tym wyższa moc modułu 
fotowoltaicznego w przeliczeniu na jednostkę po-
wierzchni, to również wyższa jakość modułu.Rodzaje modułów 

Fotoogniwa można podzielić między innymi na: 
• grubowarstwowe (z krzemu monokrystalicznego 
lub polikrystalicznego, o grubości 0,2 mm) i 
• cienkowarstwowe (grubość ogniw wynosi ok. 1-3 
mikrometrów).
Moduły wykonane z ogniw mono- i polikrystalicz-
nych zaliczane są do modułów i generacji i nadal są 
najczęściej stosowane. Charakteryzują się dobrym 
stosunkiem kosztów produkcji do ich ceny oraz sto-
sunkowo wysoką sprawnością i długą żywotnością. 
Moduły ii generacji wykonane są z cienkich warstw 
materiału fotowoltaicznego naniesionych na podłoże, 
np. z tlenku kadmu (CdTe), z miedzi, indu, galu, selenu 
(CiGS). Charakteryzują się mniejszą ilością wykorzysty-

wanego do ich produkcji półprzewodnika, czyli niż-
szymi nakładami energetycznymi przy ich produkcji. 
dużą zaletą modułów iii generacji są niskie koszty  
i prosta produkcja ogniw. Natomiast wadą jest mała 
sprawność, która wynosi kilka procent oraz krótka 
żywotność. 

Ogniwo – moduł – generator 
fotowoltaiczny 

Pojedyncze krzemowe ogniwo fotowoltaiczne (ogni-
wo słoneczne, fotoogniwo), składa się z płytki krze-
mowej. Na górnej powierzchni płytki znajduje się 
elektroda w postaci siatki, która zbiera elektrony.  
W dolnej części znajduje się elektroda dolna wyko-
nana najczęściej w postaci warstwy metalicznej.

Niska cena instalacji fotowoltaicznej (PV) może wynikać z zastosowania niskiej jakości 
modułów fotowoltaicznych. Warto więc zwracać uwagę na to, co wybieramy, bo może to 
mieć istotny wpływ na efektywną i niezawodną pracę instalacji przez co najmniej 20-25 lat.

Uwaga na jakość modułów fotowoltaicznych 
O modułach i ich uszkodzeniach

krzysztOf gnyra

Pojedyncze ogniwa mają zazwyczaj 
wymiary 10x10 cm lub 15x15 cm  
i są w stanie wytworzyć prąd o mocy 
od 1,0 do 6,97 W. Pojedyncze ogniwa 
łączy się ze sobą szeregowo i równo-
legle w moduł fotowoltaiczny (mo-
duł solarny, panel fotowoltaiczny). 
Jeden moduł wykonany z ogniw 
krzemowych jest w stanie wygene-
rować moc rzędu do 250-300 W. 

Budowa modułu fotowoltaicznego

Ogniwo-moduł-generator fotowoltaiczny
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im niższa klasa, tym tańsze moduły fotowoltaiczne.
Warto przyjrzeć się modułom, które stosujemy.  
Gołym okiem możemy znaleźć skazy czy uszkodzenia 
modułów klasy C. Znacznie trudniej będzie nam rozpo-
znać moduły klasy B i A – pewną wskazówka może być 
niejednolity kolor ogniw. Wyraźne różnice w odcieniu 
poszczególnych ogniw mogą świadczyć, że do budo-
wy modułu nie wykorzystano ogniw najwyższej klasy. 
Niedolutowane końcówki ścieżek, niska jakość lu-
tów, widoczne uszkodzenia modułów, świadczą  
o tym, że jest to moduł niskobudżetowy. Zazwyczaj 
możemy się spodziewać, że do jego budowy zasto-
sowano również niskiej klasy ogniwa. 

Delaminacja

Folia EVA (etylen-winyl-acetat) chroni fotoogniwa 
przed czynnikami atmosferycznymi, jak wilgoć i pro-
mieniowanie uV. W czasie produkcji modułu jego 
komponenty są laminowane pod precyzyjnie okre-
ślonym ciśnieniem i temperaturą. Jest niezmiernie 
ważne, aby czas i temperatura laminowania były od-

powiednio dobrane do parametrów folii EVA. 
Niewłaściwie przeprowadzony proces lub użycie zbyt 
tanich materiałów, może spowodować późniejsze 
odklejenie się warstwy folii EVA, tzw. delaminację.  
Widać to po mlecznym kolorze miejsca, w którym 
nastąpiła delaminacja.
Moduły z delaminacją powinny być wymienione, bo 
z jej powodu wilgoć może dostać się do fotoogniw, 
co w konsekwencji spowoduje ich korozję i spadek 
wydajności modułu. dodatkowo transmisja światła 
do fotoogniw będzie znacznie ograniczona.

Przebarwienie warstwy EVA

Folia EVA, dla zapewnienia dużej przepuszczalno-
ści światła, ma dodatki chemiczne tzw. stabilizatory 
optyczne, które zapobiegają jej przebarwieniu. Zbyt 
mała ich ilość (niska jakość folii), może być przyczy-
ną postępujących w czasie zmianom barwy folii – od 
przeźroczystej do żółtej, a nawet brązowej. 
Zmiana barwy folii powoduje spadek wydajności 
modułu od 5% do nawet 40%. 

Gorące punkty, czyli „hot-spoty”

Podczas produkcji modułów fotowoltaicznych 
może dojść do drobnych uszkodzeń ogniw, niewi-

delaminacja folii EVA: białe części – mleczny kolor 
folii [Źródło: Quelle www.photovoltaikforum.com]

Zżółknienie warstwy EVA zmniejsza światło 
przepuszczalność i wydajność modułu – 
kwalifikuje moduł do wymiany
[Źródło: www.solaris18.blogspot.com]
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docznych „gołym okiem”, tzw. mikropęknięć. Moż-
na je wykryć na zdjęciu elektroluminescencyjnym 
bądź wykonanym metodą laserową. renomowani 
producenci wykonują takie badania dla każdego 
modułu opuszczającego fabrykę. do mikrouszko-
dzeń ogniw może dojść również podczas transpor-

tu, magazynowania i montażu modułów. 
Hot-spoty. Obecność mikrouszkodzeń jest przyczyną 
powstawania tzw. gorących punktów, czyli miejsc, 
które będą się silnie nagrzewać, zwłaszcza przy ich 
zacienieniu. 
W wyniku gorących punktów, zacienione ogniwa 
mogą nagrzewać się do temperatury ponad 250°C, 
co może prowadzić do ich uszkodzenia oraz spo-
wodować przebarwienie, a w skrajnym przypadku 
przepalenia foli EVA, ogniwa, a nawet do samoza-
płonu modułu. 
Przyczyną lokalnego i nadmiernego nagrzewania się 
ogniw PV mogą być również wady mechaniczne ście-
żek prądowych, np. ich nieciągłość (przerwy), niedo-
lutowania. Wady te powodują duże wahania rezy-
stancji podczas przepływu prądu, co związane jest 
z nierównomiernym nagrzewaniem się poszczegól-
nych części modułu. Najsilniej nagrzewają się miej-
sca o zwiększonej rezystancji w czasie zacienienia 
uszkodzonego ogniwa. 
uszkodzenia ścieżek prądowych oraz mikrouszko-
dzenia ogniw mogą powstawać w procesie produkcji, 
ale również podczas niewłaściwego transportowa-
nia modułów, chodzenia po nich w czasie montażu, 
mogą wynikać ze zbyt silnego dokręcania modu-
łów do konstrukcji montażowej, itd. dlatego nie po-

Modułu z widocznymi pęknięciami (po lewej), moduł bez wad (po prawej)

Przepalone na wylot ogniw PV w module 
fotowoltaicznym [Źródło: www.solgen.pl]
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winno się chodzić po modułach – jak już, to w od-
powiednim obuwiu i unikając stawania w centralnej 
części modułu. 
Gorące punkty na pracującej już instalacji można 
wykryć za pomocą badania kamerą termowizyjną. 

Przykłady innych uszkodzeń 

inne rodzaje uszkodzeń modułów PV mogą wynikać 
z niedopracowanej lub niedbałej ich produkcji. Mogą 
również być następstwem pracy w trudnych warun-
kach atmosferycznych.
„Kto kupuje tanio, ten kupuje dwa razy” – powiedze-
nie to dobrze oddaje sytuację, bo niska cena instala-

Zjawisko fotowoltaiczne

Termin fotowoltaika (z ang. photovoltaic), pocho-
dzi ze słowa: photo – światło i słowa: voltaic – ozna-
czającego napięcia. 
Fotowoltaika jest dziedziną nauki, która zajmuje 
się przetwarzaniem promieniowania słoneczne-
go na energię elektryczną. 
W roku 1893, francuski fizyk Alexandre Edmond 
Becquerel odkrył efekt fotowoltaiczny. Pierwsze 
ogniwa fotowoltaiczne wykonane były z selenu. 
dopiero w 1918 roku, polski uczony Jan Czochar-
ski odkrył metodę wytwarzania monokryształów 
krzemu, które w 1941 r. stały się podstawowym 
składnikiem pierwszego krzemowego ogniwa fo-
towoltaicznego. i do dzisiaj ogniwa krzemowe są 
najczęściej wykorzystywane do budowy modu-
łów fotowoltaicznych. Wynika to przede wszyst-
kim z ekonomicznie uzasadnionej relacji kosztów 
produkcji do efektywności ich pracy. 

Jak działa fotoogniwo krzemowe? 

Krzem
Jądro każdego atomu zbudowane jest z proto-

nów i neutronów. Wokół niego, po różnych orbi-
tach, krążą elektrony. Nośnikami prądu w półprze-
wodniku są elektrony i dziury.
Po zewnętrznej orbicie (najdalej od jądra), krążą 
elektrony, które mają najwyższy poziom energii  
i nazywane są elektronami walencyjnymi. Gdy do-
prowadzimy energię do półprzewodnika, nastąpi 
wybicie z orbity elektronów walencyjnych. 
Atom, z którego orbity uciekł elektron zyskuje ła-
dunek dodatni. Na orbicie walencyjnej, w miejscu 
skąd oderwał się elektron, pozostaje tzw. dziura, 
która ma ładunek dodatni. 
Każdy atom krzemu ma 4 elektrony walencyjne. 

Z kolei, 5 atomów tworzy komórkę elementarną 
kryształu krzemu. 
Mają one wspólne elektrony walencyjne – każdy atom 
krzemu otacza 8 elektronów walencyjnych: 4 własne 
i 4 z sąsiednich atomów, które łączą się w pary. 

Domieszkowanie
Czysty krzem nie zawiera zbyt wiele elektronów wa-
lencyjnych, co sprawia, że charakteryzuje się małą 
przewodnością. dlatego stosuje się domieszkowa-
nie, czyli do kryształu krzemu wprowadzamy ato-
my innych pierwiastków. uzyskuje się w ten spo-
sób tzw. półprzewodniki domieszkowane. 

Krzem typu „n” i „p”
Aby wystąpił efekt fotowoltaiczny, do kryształu krze-
mu wprowadza się domieszki fosforu (P) lub boru (B). 
Fosforem domieszkuje się tzw. krzem typu n 
– atom fosforu zajmuje miejsce jednego atomu 
krzemu. A że ma 5 elektronów walencyjnych, czyli  
o jeden więcej niż atom krzemu, pojawia się do-
datkowy elektron pozbawiony pary.
Krzem typu p uzyskuje się przez domieszkowanie 
borem. Tutaj również atom boru zastępuje jeden 
atom krzemu. Ma on 3 elektrony walencyjne, czyli 
o 1 mniej niż atom krzemu. Tym samym, w krysz-
tale pojawia się tzw. dziura. 

 Budowa atomu krzemu Budowa kryształu krzemu Budowa kryształu krzemu 

uszkodzenia ogniwa spowodowane gorącymi punktami (hot-spots) [Źródło: LGenergy.com.au]

W skrajnych przypadkach, gorące punkty mogą być 
przyczyną zapalenia się modułów PV
[Źródło: www.instsani.pl]
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cji fotowoltaicznej wiąże się najczęściej z problema-
mi i ciągłym dokładaniem do inwestycji. 
W najlepszym przypadku niskiej jakości moduły PV 
będą produkować mniej prądu niż można by ocze-
kiwać. Wystarczy jeden uszkodzony moduł w insta-
lacji, aby ta zmniejszyła swoją efektywność pracy, 
np. przez tzw. niedopasowanie prądowe. 

Bibliografia:
instalacje fotowoltaiczne, wydanie V; Bogdan Szy-
mański, GLOB Energia 2016 r.
Systemy fotowoltaiczne i słoneczne systemy grzew-
cze. Praktyczny poradnik instalatora; M.dębowski  
i inni, ATuM 2016 r.

Zjawisko fotowoltaiczne

Złącze typu p-n
Łącząc ze sobą dwa rodzaje półprzewodników, 
miejsce, w którym się stykają, nazywa się złączem 
p-n (tzw. warstwa przejściowa). 
Gdy do ogniwa fotowoltaicznego doprowadzimy 
niewielką ilość energii, np. promieniowanie sło-
neczne czy światło sztuczne, nastąpi wzbudzenie 
dodatkowego elektronu i oderwanie go od orbity 
walencyjnej atomu fosforu. Nadmiar elektronów 
z obszaru „n” przepłynie przez złącze p-n, do ob-
szaru „p”. Elektrony zapełnią dziury w obszarze „p”. 
W miejscu ucieczki elektronu z obszaru „n” poja-
wią się nowe dziury. Zjawisko to nosi nazwę prą-
du dziurowego. 
Jeśli do obszarów „n” i „p” doprowadzimy meta-
lowe kontakty (elektrody), to na kontakcie obsza-
ru „p” otrzymamy ładunek ujemny, a na kontak-
cie obszaru „n” ładunek dodatni. Gdy zamkniemy 
obwód (np. podłączymy żarówkę), popłynie prąd 
elektryczny i żarówka będzie świecić.

Przerwa energetyczna
Jeśli elektron wytrącony z orbity walencyjnej (np. 

pod wpływem światła – fotonu), ma wystarczająco 
dużą energię, to może pokonać tzw. przerwę ener-
getyczną półprzewodnika (z ang. bandgap). Na-

stępuje wówczas przepływ prądu elektrycznego.
Przerwa energetyczna zależy od rodzaju materiału  
i dla krzemu (Si), wynosi: 1,11 eV (eV – elektronowolt).

Ogniwo fotowoltaiczneZłącze p-n 

Zarysowania na szkle 
[Źródło: www.selfa-pv.com]

Szyba uszkodzona przez grad
[Źródło: www.selfa-pv.com]

rozwarstwienie ramy modułu 
[Źródło: www.selfa-pv.com]
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Powietrze nawilżone, co to znaczy…

O każdej porze roku w powietrzu zawarta jest woda 
w postaci pary. ilość tej pary wiąże się z temperatu-
rą powietrza i im jego temperatura jest wyższa, tym 
więcej wilgoci w powietrzu „się zmieści”. Masa pary 
wodnej wyrażona w gramach na m3 powietrza jest 
zwana wilgotnością bezwzględną. Większość z nas 
kojarzy jednak częściej wilgotność względną, czyli 
wyrażony w procentach stosunek ciśnienia cząstko-
wego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężno-
ści pary wodnej nasyconej nad płaską powierzchnią 
czystej wody w tej samej temperaturze. Tyle mówią 
definicje, ale dla wyjaśnienia prosty przykład.

W powietrzu o temperaturze -15°C znajduje się 1 gram  
pary na kg powietrza suchego (1 m3 powietrza). Wil-
gotność względna tego powietrza wynosi 100%. 
W powietrzu o temperaturze 30°C znajduje się 
13,5 grama pary na kg powietrza suchego (1 m3 

powietrza). Wilgotność względna tego powietrza 
wynosi 50%.
Właśnie z tego powodu powietrze zewnętrzne pod-
grzane w zimie od -15°C do 21°C jest bardzo suche 
– wilgotność względna poniżej 10%. Zaczynają się 
wtedy problemy zarówno ze zdrowiem mieszkań-
ców, jak i z otaczającą nas częścią techniki. Nam 
wysycha śluzówka, która staje się podatna na infek-
cje. Sprzęty wokół nas, szczególnie sztuczne oraz 

elektronika, zaczynają się elektryzować i „kopią”, 
nic groźnego, ale i mało przyjemne. dla serwerów 
i niektórych urządzeń takie warunki nie są najlep-
sze i mogą prowadzić do awarii. Człowiek za to wy-
trzyma wszystko.
Wykres obok przedstawia strefy komfortu człowieka 
w określonych warunkach temperatury i wilgotności. 

Proces nawilżania powietrza, jako jeden 
z etapów obróbki powietrza, można 

rozwiązać na wiele sposobów. Czy i kiedy 
jednak nawilżać powietrze? Jakie czynniki 

determinują ten proces? …zacznijmy jednak 
od początku, a więc kilka zdań odnośnie 

wilgotności powietrza i parametrów komfortu.

Dylematy nawilżania, czyli…nawilżacze 
skuteczne i ekonomiczne

Opłacalne sposoby na komfortowe powietrze

GrzeGorz KitlińsKi 

Jak widać względny komfort za-
chowujemy w dość szerokim zakre-
sie 18-27°C oraz 20-80% wilgotno-
ści względnej, a warunki komfortu 
to 19-24°C oraz 40-70%. Komfort też 
jest pojęciem względnym i każdy 
odczuwa go inaczej, ale większość  
w powyższych granicach się mieści.

Centrale klimatyzacyjne Wolf KG Top. Centrale te mają sekcję nawilżania, którą można zabudować dowolnym nawilżaczem, dobranym do potrzeb klienta
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wiedniej wydajności. Możemy zastosować nawilża-
cze różnego rodzaju.
1. Nawilżacz parowy – najbardziej higieniczny. Na-
wilżanie odbywa się gorącą parą doprowadzaną  
z nawilżacza np. do lanc kanałowych lub poprzez 
swobodny wydmuch przy zastosowaniu specjalnych 
nasadek. Para powstaje wskutek zagotowania wody 
w zbiorniku nawilżacza. 
Ze względu z kolei na sposób podgrzewania wody 
wyróżniamy nawilżacze:
– elektrodowe – elementem grzejnym są elektro-
dy, pomiędzy którymi przepływa prąd elektryczny. 
Wymagana jest twarda woda zasilająca. Nawilżacz 
tego typu o wydajności 24 kg pary/h pobiera oko-

ło 18 kW mocy elektrycznej (koszt nawilżacza oko-
ło 1500 euro);
– rezystancyjne – elementem grzejnym jest grzał-
ka elektryczna. Nawilżacz tego typu o wydajności 
20 kg pary/h pobiera około 15 kW mocy elektrycz-
nej (koszt nawilżacza około 3000 euro);
– z palnikiem gazowym – elementem grzejnym jest 
palnik podgrzewający wodę w zbiorniku. Wydajność 
nawilżaczy tego typu rozpoczyna się od około 50 kg 
pary/h przy zużyciu gazu około 4 m3/h (koszt nawil-
żacza około 10 000 euro). Koszt eksploatacji takiego 
nawilżacza jest 2 razy niższy niż nawilżaczy z elek-
trycznym elementem grzejnym.
2. Nawilżacz wodny – woda przepływa przez złoże w cen-

W jakich obiektach nawilżamy 
powietrze?

W domach, mieszkaniach… 
….wilgotność powietrza zmienia się tak, jak pory roku  
i nie mamy na to przeważnie wpływu. W zimie dostarcza-
my do powietrza wilgoci z każdym naszym oddechem, 
coś gotując lub biorąc prysznic. dlatego najczęściej w do-
mach nasze powietrze ma 20-30% wilgotności względnej. 

W biurach lub przemyśle…
…sytuacja wygląda inaczej. Tam powietrze dostarcza-
ją centrale wentylacyjne mające za zadanie utrzymać 
określone parametry powietrza w pomieszczeniach. 
W obiektach, gdzie zachodzą procesy technologicz-
ne nikt nie dyskutuje, czy nawilżać powietrze, czy nie, 
taki jest wymóg np. produkcji leków. inaczej sprawa 
wygląda w biurach. W biurowcach klasy A nawilża-
nie jest w niższych klasach, zdarza się lub nie ma. 

Jak nawilżać? Nawilżacze, obliczenia, 
ceny urządzeń…

W powietrzu wywiewanym z pomieszczeń znajduje 
się więcej wilgoci niż w tym zewnętrznym (cały czas 
mówimy o okresie zimowym). 
W przypadku pomieszczeń wentylowanych mecha-
nicznie przez centralę wentylacyjną nawiewno-wy-
wiewną zgodnie z przepisami musimy stosować od-
zysk ciepła (wymiennik obrotowy, wymiennik płytowy 
czy też wymienniki z czynnikiem pośrednim). 
Jeżeli możemy zastosować wymiennik obrotowy do 
odzysku ciepła w centrali, to taki wymiennik odzyska 
też część wilgoci z powietrza wywiewanego i prze-
każe go do powietrza nawiewanego. 

Rozważmy odpowiednio różne warianty wymien-
ników, w kolejności przekazywania wilgoci: rotor 
standardowy, z odzyskiem wilgoci i sorbcyjny. 
dla naszych warunków przyjmijmy, że mamy centra-
lę nawiewno-wywiewną, Vn = Vw = 10 000 m3/h, po-

wietrze zewnętrzne -15°C, φ = 100%; powietrze wy-
wiewane 20°C, φ = 40%:
1. dla wymiennika krzyżowego lub z czynnikiem po-
średnim nie odzyskujemy wilgoci, tn = 20°C, φ = 22%
2. dla rotora standardowego temperatura po odzy-
sku 14,4°C, φ = 39%, przy tn = 20°C, φ = 28%
3. dla rotora z odzyskiem wilgoci temperatura po od-
zysku 14,4°C, φ = 42% przy tn = 20°C, φ = 30%
4. dla rotora sorbcyjnego temperatura po odzysku 
14,6°C, φ = 52,7% przy tn = 20°C, φ = 37%
Aby osiągnąć wilgotność powietrza nawiewanego  
φ = 40% przy tn = 20°C, musimy odpowiednio do-
starczyć następującą ilość wilgoci, w g/m3 powietrza:
1. dla wymiennika krzyżowego lub z czynnikiem po-
średnim 2,7 g/m3 x 10 000 m3/h = 27 kg/h 
2. dla rotora standardowego 1,9 g/m3 x 10 000 m3/h 
= 19 kg/h
3. dla rotora z odzyskiem wilgoci 1,7 g/m3 x 10 000 m3/h  
= 17 kg/h
4. dla rotora sorbcyjnego 0,7 g/m3 x 10 000 m3/h = 7 kg/h
W zależności więc od zastosowanego rodzaju od-
zysku ciepła musimy stosować nawilżacze o odpo-
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Condair dL to nawilżacz hybrydowy, który nawilża 
powietrze w dwóch etapach. W pierwszym etapie 
rozpylana przez dysze woda odparowuje do 
przepływającego strumienia powietrza.  
W drugim etapie, ta część wody, która nie zdąży 
odparować, osiada na specjalnym ceramicznym, 
nienasiąkliwym złożu i tam odparowuje 
do przepływającego powietrza. Specjalne 
niskociśnieniowe dysze i złoże ceramiczne 
współtworzą system, który zapewnia powietrze 
nawilżone, ale absolutnie wolne od aerosoli

Nawilżacze parowe Condair EL z cylindrami 
parowymi Condair. Elektrodowy system 
produkcji pary produkuje higienicznie czystą 
parę wodną, ze zmienną, elektronicznie 
kontrolowaną wydajnością
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Nawilżacze wodne firmy HASCON FOG są 
przykładem nawilżaczy hybrydowych, w których 
wykorzystuje się zarówno rozpylanie, jak  
i odparowanie dyfuzyjne. Maksymalna zdolność 
rozpylania wody do 240 l/h. Sterowanie on/off lub 
ciągłe 4-20 A. urządzenia tego typu cechuje bardzo 
wysoka sprawność dochodząca do 95%  
i ekonomiczna eksploatacja
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trali prostopadle do przepływu powietrza. Woda powin-
na być uzdatniona (miękka). Nawilżacz, w którym odpa-
rowuje około 20 litrów wody/h kosztuje około 6000 euro. 
Pobór mocy elektrycznej przez pompę wody około 1 kW.
3. Nawilżacz wysokociśnieniowy (adiabatyczny) 
– woda jest rozpylana dyszami pod wysokim ciśnie-
niem. Woda powinna być uzdatniona (miękka). Nawil-
żacz adiabatyczny o wydajności około 20 kg pary/h 
 – koszt nawilżacza około 16 000 euro. Pobór mocy 
elektrycznej przez pompę wody około 1 kW.

Kilka uwag do nawilżaczy, czyli zanim 
wybierzemy urządzenie

Jak widać z porównania, na pierwszy rzut oka koszt eks-
ploatacji nawilżaczy z elektrycznym elementem grzej-
nym jest około 18-krotnie wyższy niż np. nawilżacza 
adiabatycznego. Przy nawilżaczu adiabatycznym nale-
ży jednak podgrzać powietrze do wyższej temperatury, 

gdyż rozpylona w dyszach woda schładza powietrze.
Efekt schładzania powietrza w nawilżaczu adiabatycz-
nym można również wykorzystać w okresie letnim.  
W centrali wentylacyjnej, stosując taki nawilżacz po stro-
nie powietrza wywiewanego przed sekcją odzysku ciepła, 
możemy schłodzić powietrze wywiewane poniżej 20°C,  
a następnie odzyskać „chłód”, czyli schłodzić powietrze 
zewnętrzne. Zmniejsza nam się w ten sposób zapotrze-
bowanie na chłód np. z agregatu wody lodowej, która jest 
dostarczana do chłodnic w centralach klimatyzacyjnych. 
Stosowanie nawilżania w układach klimatyzacyjnych 
jest konieczne, jeżeli wymagają tego np. procesy 
technologiczne. dla obiektów biurowych nie zawsze 
będzie to niezbędne. Każdy przypadek, jak i rodzaj 
zastosowanych nawilżaczy będzie inny. Jest to kwe-
stia wymagań technicznych, wymagań inwestora 
oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,  
a także możliwości zastosowania danego rozwiąza-
nia (szczególnie dla obiektów modernizowanych).

Nawilżacz 
powietrza CErTO 
działa na zasadzie 
wysokociśnieniowego 
rozpylania wody. 
Wpływający strumień 
powietrza przechodzi 
poprzez opatentowaną 
komorę z zestawem 
dysz, w której dochodzi 
do wzdłużnego 
zawirowania 
powietrza, to 
zapewnia optymalne 
nawilżanie wewnątrz 
komory zraszania. 
W centrum każdego 
wygenerowanego 
zawirowania powietrza 
woda pod wysokim 
ciśnieniem zostaje 
rozpylona przez dysze
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HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Artura Grottgera 58, 
tel.: 12 289 02 20, faks: 12 289 02 21, www.herz.com.pl, centrala@herz.com.pl

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2017 roku życzy
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dla niektórych obiektów wymagane ustawowo.  
W niektórych krajach instalacje takie powstają nawet  
w budownictwie jednorodzinnym, a ich posiadanie 
ma korzystny wpływ na obniżenie opłat przy ubez-
pieczaniu nieruchomości.
instalacje tryskaczowe wodne wykonuje się najczę-
ściej, jako układy sieci pierścieniowe, układy typu 
ruszt lub jako sieci rozgałęzieniowe. 

System aquatherm red pipe
Firma aquatherm - Polska do ich budowy proponu-
je unikalny system instalacyjny o nazwie aquatherm 
red pipe. System ten składa się z rur, elementów łą-
czących i kształtek przeznaczonych do budowy in-
stalacji tryskaczowych w budynkach i obiektach 
lądowych o małym i średnim stopniu zagrożenia 
pożarowego. Podstawę tego systemu stanowi wie-
lowarstwowa rura polipropylenowa wzmocniona 
włóknem szklanym. dla potrzeb systemu podczas 
opracowania receptury tworzywa PP-r(80) FS, stwo-
rzono taki materiał, który w pełni odpowiada szcze-
gólnym wymaganiom stawianym w przeciwpożaro-
wej ochronie obiektów. Wszystkie elementy systemu 
spełniają wymagania klasy reakcji na ogień B-s1,d0, 
zdefiniowane przez normę diN 4102-1, PN-EN 13501.Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządze-

niu MSWiA dz.u. 80 poz. 563 z dnia 21.04.2006 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych stosowanie stałych 
urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:
- budynkach handlowych lub wystawowych;
- jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwa-

lifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL i o po-
wierzchni powyżej 10 000 m2,
- wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwa-
lifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL i o po-
wierzchni powyżej 8000 m2;
- budynkach służących celom gastronomicznym  
o liczbie miejsc powyżej 600;

- salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc 
powyżej 3000;
- budynkach użyteczności publicznej wysoko-
ściowych;
- budynkach zamieszkania zbiorowego wysoko-
ściowych.
Jak widać zastosowanie tego typu instalacji jest 

Prawie niewidoczne dla wiecznie  
śpieszących się i zamyślonych ludzi, ale obecne,  

czuwające i gotowe do ochrony mienia, a bywa, że i życia  
– instalacje tryskaczowe aquatherm red pipe. O przydatności 

systemu świadczą liczne aprobaty techniczne i certyfikaty oraz 
instalacje wykonywane już w Europie.

Instalacje tryskaczowe 
aquatherm red pipe

tomasz PalimąKa

Podczas opracowywania systemu wzięto pod uwagę oczekiwania obu stron procesu inwestycyjnego, jakimi są inwestor i wykonawca.  
Dla wykonawców/instalatorów istotna jest łatwość montażu, dla inwestorów czas realizacji oraz trwałość i niezawodność w później-
szym okresie użytkowania. Dla wielu obiektów, szczególnie o konstrukcji szkieletowej nie bez znaczenia pozostaje kwestia małego cię-
żaru rurociągów aquatherm red pipe, które w stosunku do stalowych są prawie trzykrotnie lżejsze. Dodatkowym atutem systemu jest 
brak konieczności malowania rurociągów celem zapewnienia ochrony antykorozyjnej. System jest całkowicie odporny na korozję po-
wierzchni zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Fakt ten jest istotny dla prawidłowego działania tryskaczy, brak bowiem produktów 
korozji oznacza niezapychane dysze tryskaczy, co gwarantuje ich pełną gotowość do działania.

http://www.instalreporter.pl
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sza prefabrykacja całych fragmentów instalacji try-
skaczowej. Bezpośrednio na budowie pozostaje 
do wykonania jedynie połączenie wcześniej przy-
gotowanych elementów instalacji w całość. użyty 
w systemie aquatherm red pipe polipropylen PP-
r(80)FS oraz zastosowany w kształtkach z gwin-
tem uszlachetniony stop mosiądzu, są korozyjnie 
odporne na działanie betonu.
do budowy instalacji tryskaczowej mogą być użyte 
wyłącznie rury i kształtki systemu aquatherm red 
pipe. Nie wolno z elementami systemu łączyć ele-
mentów z innych systemów z tworzyw. Łączenie  
z elementami nienależącymi do systemu może od-

bywać się wyłącznie poprzez złącza odłączalne ze 
stopów miedzi. W przypadku montażu instalacji 
tryskaczowej w stropach betonowych, z przezna-
czeniem do zalewania w betonie, instalacje można 
wykonywać z rur i kształtek firestop o średnicy od 
25x3,5 do 125x17,1 mm. 
Elementy rurociągu należy mocować do zbrojenia, 
co 1,5-2 m za pomocą obejm lub wiązadeł z two-
rzywa w taki sposób, aby uniemożliwić odkształce-
nia lub utratę stabilności rury podczas betonowa-
nia. Należy zadbać o pełne „zatopienie” rurociągu 
w betonie, bez tworzenia pustych przestrzeni. Me-
chaniczne zagęszczanie betonu należy przeprowa-
dzać z należytą ostrożnością. 
Podczas betonowania przewód musi być utrzy-
mywany pod dopuszczalnym ciśnieniem robo-
czym, żeby w razie ewentualnego uszkodzenia 
wadliwe miejsce było łatwe do identyfikacji. Gdy 
ze względów budowlanych czy konstrukcyjnych 
obiektu zaistnieje potrzeba wykonania szczelin 
dylatacyjnych, wówczas rury należy zabezpieczyć 
półmetrową rurą ochronną (25 cm po obu stro-
nach szczeliny).
Zgodnie z wytycznymi do montażu pod stropem lub 
w przestrzeni stropu podwieszanego można stoso-
wać średnice od 25x3,5 do 75x10,3 mm. W przypad-
ku, gdy instalacje są odkryte, narażone na bezpo-
średnie działanie pożaru, to wówczas powinny być 
one instalowane bezpośrednio przy samym stropie 
lub suficie, a zastosowane tryskacze powinny cha-
rakteryzować się krótkim czasem reakcji. Systemu 
aquatherm red pipe nie można łączyć z instalacją 
wody pitnej.

Jest to więc tworzywo:
- niezapalne, o bardzo ograniczonym udziale w po-
żarze (B),
- wytwarzające niewielkie ilości dymu (s1).
- o niewystępujących płonących kroplach i cząst-
kach (d0) mogących powodować rozprzestrzenia-
nie ognia i ewentualne poparzenia.
Szacunkowa żywotność rurociągu przy założeniu 
przestrzegania warunków eksploatacji wynosi 100 
lat (wg diN 8077). System ma aprobatę CNBOP-PiB: 
AT-1107-0133/2012/2016 oraz certyfikaty VdS, FM, 
FNH, LPCB.
rury i kształtki polipropylenowe, z którymi spo-
tykamy się do tej pory w instalacjach sanitarnych  
i grzewczych są klasyfikowane, jako normalnie za-
palne, klasy B2.

Technika łączenia
Elementy systemu, tj. rury i kształtki, łączymy po-
przez zgrzewanie. dzięki takiemu sposobowi łącze-
nia otrzymujemy niezawodne, jednorodne połącze-

nie. Czas potrzebny na wykonanie połączenia jest 
niezwykle krótki i w zależności od średnicy rur wy-
nosi od 4 do 60 sekund. Technika zgrzewania po-
lipropylenu pozwala zdecydowane na skrócenie 
czasu wykonania instalacji w porównaniu z tech-
nologią tradycyjną.

Montaż, prefabrykacja, projektowanie
Aquatherm red pipe można instalować, podwie-
szając system do stropów betonowych lub mon-
tując w przestrzeniach stropów podwieszanych. 
Odporność systemu na korozję, umożliwia jego 
montaż w konstrukcji stropów, zalewając instala-
cje betonem. Ten sposób wymaga jednak zmian  
w dotychczasowym harmonogramie robót bu-
dowlanych i współdziałania branż na etapie budo-
wy konstrukcji budynku. Prace instalacyjne należy 
wykonać tuż po robotach szalunkowych i zbro-
jeniowych poprzedzających wylewanie stropów.  
Z uwagi na powtarzalność konfiguracji sieci prze-
wodów rozprowadzających możliwa jest wcześniej-

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 otoczeniu zewnętrznym oraz wyzwania związane z 
wprowadzeniem na rynek nowej grupy produktowej 
– systemu instalacyjnego HErZ PipeFix – było zin-
tensyfikowanie działań firmy HErZ w zakresie współ-
pracy z firmami wykonawczymi. Powołanie progra-
mu Klub dobrego Fachowca HErZ stanowiło główny 
punkt przyjętej strategii, otwierając równocześnie cał-
kowicie nowe możliwości dla marki Herz w Polsce.
Od samego początku program partnerski Klub do-
brego Fachowca HErZ (dzisiaj program funkcjonu-
je pod nazwą HErZ-KdF+) zrzesza najlepszych pol-
skich instalatorów, posiadających niezbędną wiedzę 
i odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie 
wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych. 

Ile znaczy Klubu Dobrego Fachowca 
HERZ dla instalatora?

W pierwszym okresie działalności Klubu dobrego 
Fachowca instalatorzy uczestniczyli w przygotowa-

nym specjalnie dla nich programie szkoleniowym 
EPO (EPO, to skrót od słów: ekonomia, prawo i ob-
sługa klienta). Podczas prowadzonego przez spe-
cjalistów firmy HErZ cyklu szkoleń EPO, instalato-
rzy pozyskiwali wiedzę, w jaki sposób zabezpieczać 
własne interesy od strony finansowej i prawnej,  
a także jak pozyskiwać nowych klientów, stosując 
reguły marketingu relacji. 
Od początku istnienia programu firma HErZ prowa-

Z kart historii…

Początek XXi wieku przyniósł w Polsce istotne zmia-
ny w branży instalacyjnej. Kończyła się dekada inten-

sywnej termomodernizacji, powoli zaczynał się pro-
ces konsolidacji firm dystrybucyjnych, a w całej branży 
budowlanej po raz pierwszy od 10 lat widać było istot-
ne spowolnienie. Odpowiedzią na dynamiczne zmiany 

Ideą powołania Klubu Dobrego Fachowca HERZ było stworzenie elitarnej grupy 
profesjonalnych instalatorów, potrafiących tak wykonywać instalacje, aby 
zapewnić ostatecznym użytkownikom możliwość skorzystania ze wszystkich 
zalet wyrobów marki HERZ. Klub Dobrego Fachowca funkcjonuje nieprzerwanie 
od 15 lat i jest najdłużej istniejącym tego typu programem na polskim rynku 
instalacyjnym. Oficjalna inauguracja programu KDF-HERZ miała miejsce 8 grudnia 
2001 roku w Wieliczce. 63 pierwszych uczestników programu otrzymało imienne 
karty potwierdzające przynależność do Klubu Dobrego Fachowca oraz certyfikaty 
potwierdzające status Autoryzowanego Instalatora firmy HERZ.

Jubileusz 15-lecia programu partnerskiego 
HERZ Klub Dobrego Fachowca PLUS

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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dzi również – dedykowane specjalnie dla jego uczest-
ników – szkolenia techniczne (teoretyczne i prak-
tyczne), mające na celu systematyczne podnoszenie 
znajomości swoich produktów, innowacji i nowych 
rozwiązań technicznych. 
Oprócz szkoleń, każdy instalator należący do Klubu 
dobrego Fachowca posiada specjalne przywileje  
i uprawnienia. Jednym z najważniejszych przywile-

jów dostępnych dla uczestników programu, jest 
10-letni okres gwarancyjny, jakim firma Herz obej-
muje wszystkie swoje produkty wykorzystane w wy-
konywanych przez nich instalacjach (standardowo 
produkty marki HErZ objęte są 5-letnią gwarancją). 
dla klubowiczów organizowane są również specjal-
ne promocje, prezentacje, konkursy oraz krajowe  
i zagraniczne spotkania integracyjne.

Pełny komfort, przy równoczesnym ogranicze-
niu zużycia energii, zapewnić mogą wyłącznie 
systemy markowych producentów, instalowa-
ne przez doświadczonych wykonawców. Do-
kładnie o takim idealnym połączeniu możemy 
mówić w przypadku systemów firmy Herz, in-
stalowanych przez profesjonalnych wykonaw-
ców – uczestników programu HERZ-KDF+.  
Od 15 lat instalatorzy uczestniczący w progra-
mie HERZ-KDF+ zapewniają profesjonalne wy-
konawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych 
na terenie całej Polski, systematycznie posze-
rzając grono usatysfakcjonowanych użytkow-
ników produktów marki HERZ. 

7 - 8  M A R C A
W A R S Z A W A

MIĘDZYNARODOWE TARGI 

TECHNIKI WENTYLACYJNEJ, 

KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ

WYDARZENIA TARGOWE
SEMINARIA

dwudniowy cykl wykładów, źródło praktycznej wiedzy

ARENA TECHNOLOGII
systemy VRF oraz wentylatory oddymiające

STREFA INSTALATORA
praktyczne pokazy i montaże, wymiana doświadczeń  

KONKURS
najnowsze urządzenia prezentowane przez wystawców

Pomysłodawca i organizator:

spw@wentylacja.org.pl | tel./fax 22 542 43 14

www.forumwentylacja.pl

BEZPŁATNE 
ZAPROSZENIE

Byłeś na I edycji targów? Mamy dla Ciebie 
bezpłatne zaproszenie – skontaktuj się z nami

e-mail: forum@forumwentylacja.pl

reklama FWSK2017 204x294+5.indd   1 2016-10-24   09:19:00
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Główne elementy klimakonwektora – wymiennik 
ciepła woda/powietrze o dużej powierzchni wymiany 
ciepła oraz wentylator promieniowy, pozwalają osią-
gać wysoką wydajność grzewczą (lub chłodniczą) oraz 
wysoki poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniu. 
Podgrzane lub schłodzone powietrze jest kierowane 
do pomieszczenia w sposób wymuszony (konwekcja 
wymuszona), a jego cyrkulacja sprzyja wyrównaniu 
temperatury w całej kubaturze pomieszczenia. 

Temperatura pracy układu w trybie 
grzania i chłodzenia

Wydajność grzewcza i chłodnicza stosowanych  
w budynku klimakonwektorów musi być dobrana od-

Tradycyjna instalacja grzejnikowa może być zasilana z kotła grzewczego lub 
pompy ciepła, zapewniając jedynie ogrzewanie domu. Coraz częściej mieszkańcy 
myślą także o komforcie cieplnym w sezonie letnim, czyli chłodzeniu. Wiąże się  
to z koniecznością zakupu najczęściej klimatyzatorów ściennych, co zwiększa 
koszty inwestycyjne, dodatkowo też klimatyzatory zajmują sporo przestrzeni  
w pomieszczeniach. Nowoczesnym alternatywnym rozwiązaniem może być  
tu zastosowanie klimakonwektorów wentylatorowych (fan coil). W ofercie  
Hewalex znajdują się 2 rodzaje takich urządzeń – do montażu przy podłodze  
(seria BM) oraz do montażu pod sufitem pomieszczenia (seria SC). Pełne możliwości 
klimakonwektorów można wykorzystać przy współpracy z pompami ciepła,  
które poza trybem grzania, mogą pracować w trybie aktywnego chłodzenia.

Klimakonwektory Hewalex, 
czyli pomysł na kompleksową 
instalację z PC

Komfortowe, ekonomiczne ogrzewanie i chłodzenie domu

1  Klimakonwektory wentylatorowe znajdują zastosowanie szczególnie w nowych i modernizowanych 
systemach grzewczych o maksymalnej temperaturze zasilania rzędu 50÷60oC

2  Klimakonwektory wentylatorowe serii BM i SC mogą 
być zasilane wodą grzewczą o temperaturze do 80oC. 
Pozwala to w razie potrzeby na współpracę z kotłem 
grzewczym, także znajdującym się w tzw. układzie 
hybrydowym ogrzewania domu

3  Powietrze przepływające przez klimakonwektor 
jest dodatkowo oczyszczane w filtrze wykonanym  
z polipropylenu, łatwym do samodzielnego okresowego 
płukania

http://www.instalreporter.pl
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wodą grzewczą o temperaturze zasilania/powrotu  
50/40oC, w pomieszczeniu o temperaturze we-
wnętrznej 20oC (50/40/20oC) uzyskiwać będzie  
2,8 kW mocy grzewczej. W bardzo zbliżonych wa-
runkach pracy (55/45/20oC), grzejnik 2-płytowy uzy-

skać powinien 2,7 kW mocy grzewczej. Wymaga-
na powierzchnia zabudowy dla klimakonwektora 
jest zdecydowanie mniejsza, pozwalając na jego 
zabudowę w ograniczonej przestrzeni, np. małej 
wnęce okiennej.

powiednio do potrzeb budynku. Niezbędne jest tak-
że uwzględnienie maksymalnej wydajności grzew-
czej i chłodniczej pompy ciepła. Klimakonwektory 
Hewalex są przewidziane do zastosowania w stan-
dardowej 2-rurowej instalacji grzewczej (z zacho-
waniem warunku ochrony przed skraplaniem pary 
wodnej na powierzchni rur). dzięki temu zastosowa-
nie klimakonwektorów jest często możliwe w istnie-
jących budynkach przy okazji modernizacji ich sys-
temu ogrzewania.
W większości przypadków pompa ciepła pracuje 
ekonomicznie z maksymalną temperaturą zasilania 
rzędu 50÷60oC. Przykładowo temperatura zasilania 
wodą grzewczą dla pomp ciepła PCCO SPLiT firmy 
Hewalex wynosi 55oC, co jest wystarczające dla sa-
modzielnego ogrzewania nowych energooszczęd-
nych budynków. Minimalna temperatura zasilania 

wodą lodową wynosi z kolei 4oC, jednak ze wzglę-
dów ekonomicznych i użytkowych temperatura ro-
bocza pracy pomp ciepła wynosi w trybie chłodze-
nia (zasilanie/powrót): 7/12oC lub 18/23oC. Należy 
pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego materia-
łu i grubości izolacji cieplnej rur instalacji grzewczo-
-chłodzącej, aby wyeliminować możliwość skrapla-
nia się wilgoci na zimnej powierzchni rur.

Klimakonwektor kontra grzejnik

Wymuszony przepływ powietrza przez klimakon-
wektor nie tylko sprzyja szybkiemu osiąganiu za-
kładanej temperatury w pomieszczeniu, ale także 
zwiększa znacząco wydajność w porównaniu do tra-
dycyjnego grzejnika płytowego. Na przykład klima-
konwektor przypodłogowy Hewalex BM450 zasilany 

Ciepła woda użytkowa CWU 

PCCO SPLIT 
7/10/13 kW 

Zbiornik buforowy wody grzewczej 

Klimakonwektory BM 

C
yr

ku
la

cj
a 

C
W

U
 

System  
ogrzewania/ 
chłodzenia 

Klimakonwektory SC 

Podgrzewacz CWU serii OKC/HP 

4  Przykładowy schemat systemu grzewczego z pompą ciepła PCCO SPLiT i klimakonwektorami

Grzejnik 2-płytowy  |  2600  900 mm  |  Q (55/45/20) = 2,7 kW Klimakonwektor BM450   
1094  580 mm 
Q (50/40/20) = 2,8 kW 

5  Powierzchnia czołowa grzejnika o takiej samej mocy grzewczej jak klimakonwektor 
przypodłogowy jest średnio 4 razy większa

SC-12YB SC-18YB BM 450 BM 550 

Moc grzewcza - maksymalna 
(zasilanie 50 oC) 

4,00 kW 5,77 kW 2,80 kW 4,20 kW 

Moc chłodnicza - maksymalna 
Moc chłodnicza - jawna 
(zasilanie 7 oC) 

1,78 kW 
1,35 kW 

3,37 kW 
2,55 kW 

2,20 kW 
1,90 kW 

3,10 kW 
2,60 kW 

Maks. zużycie energii 35 W 72 W 27 W 33 W 

Zakres temperatury wody 480 oC 

Przepływ powietrza 750 m3/h 1150 m3/h 200460 m3/h 300580 m3/h 

Maks. poziom głośności 35 dB(A) 37 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A) 

Szer.Wys.Głęb. 890280210 1020315210 1094580129 1294580129 

Średnica przyłączy wody 2 G3/8” 2 G1/2” 2 G1/2” 2 G1/2” 

Cena netto, zł 1.500,- 1.750,- 2.300,- 2.500,- 

6  dane techniczne klimakonwektorów Hewalex
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Sterowanie według potrzeb 
użytkowników

Klimakonwektory przypodłogowe serii BM mają ste-
rowniki dotykowe wbudowane bezpośrednio w urzą-
dzenie, z kolei klimakonwektory podsufitowe serii 
SC sterowane są bezprzewodowo (pilot). dodatko-
wo praca wentylatora (wydajność) oraz nastawa po-
łożenia łopatek dla nawiewu powietrza może być 
także dostosowana do potrzeb mieszkańców, także 
w odniesieniu do pory dnia. dzięki temu w nocy nie 
tylko jest możliwa standardowa obniżka tempera-
tury wewnątrz budynku, ale również obniżenie wy-
dajności wentylatora tak, aby maksymalnie zmniej-
szyć głośność pracy.
Z racji niskiego poziomu głośności (seria BM maks. 
44 dB(A), seria SC maks. 37 dB(A)) praca klimakon-
wektora może być całkowicie niesłyszalna (dla po-
równania nowe lodówki osiągają zwykle poziom gło-
śności rzędu 39÷43 dB(A)).

Szersze informacje na temat klimakonwektorów oraz 
pozostałej oferty firmy Hewalex można uzyskać na 
stronie hewalex.pl (www.hewalex.pl). 

Do podstawowych korzyści 
wynikających z zastosowania 
klimakonwektorów Hewalex  
można zaliczyć:
•	wysoki	poziom	komfortu	cieplnego	
latem i zimą
•	wysoka	wydajność	grzewcza	 
i chłodnicza
•	wymuszona	cyrkulacja	powietrza	
w pomieszczeniu
•	filtracja	powietrza	cyrkulacyjnego
•	wykorzystanie	2-rurowej	
tradycyjnej instalacji grzewczej
•	zastąpienie	grzejników	i	oddzielnej	
klimatyzacji
•	niższa	temperatura	zasilania	niż	
grzejników
•	minimalny	poziom	szumów	
podczas pracy
•	trwała	i	odporna	na	warunki	pracy	
konstrukcja
•	nowoczesny	i	uniwersalny	design

7  Sterownik klimakonwektora pozwala wybrać jeden z czterech trybów pracy: automatyczny/ogrzewanie/
chłodzenie/osuszanie pomieszczenia
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NOWOŚĆ*

*dostępny od 2016 roku 

Stylowa obudowa i kompaktowe wymiary ofe-
rują wiele możliwości montażowych. Wewnętrzne 
elementy wykonane są z solidnych i wytrzymałych 
materiałów, takich jak rury miedziane, aluminiowo-
-krzemowy wymiennik ciepła, kompozytowy blok 
hydrauliczny, czy też wykonany ze stali nierdzewnej 
wymiennik c.w.u. w kotle dwufunkcyjnym. Prosta 
konstrukcja monoblokowego wymiennika ciepła 
umożliwia duże przepływy przez kanały wodne. Pom-
pa i wentylator o wysokiej sprawności wraz z wy-
miennikiem ciepła o wysokiej przewodności ciepl-
nej pozwala FGB pracować zgodnie z klasą A 
dyrektywy ErP. dodatkowe elementy, takie jak za-
wór bezpieczeństwa, syfon kondensatu, naczynie 
wzbiorcze, odpowietrznik i klapa spalin (dla kilku ko-

Oszczędność energii, wygodna obsługa i cicha praca to cechy, na które  
zwraca uwagę każdy, kto poszukuje najlepszego urządzenia grzewczego 
do domu. Jeżeli dodać do tego kompaktowe rozmiary, najwyższy standard 
wykonania i doskonały stosunek jakości do ceny to okazuje się, że znalezienie 
ideału nie jest sprawą prostą. Firma Wolf wyszła naprzeciw oczekiwaniom 
instalatorów i odbiorców i stworzyła wyjątkowy kocioł kondensacyjny FGB,  
który jest w stanie spełnić wszystkie powyższe wymogi. 

Kocioł kondensacyjny FGB marki Wolf
Wysoka sprawność, niskie koszty eksploatacji i atrakcyjny design

Gazowy kocioł kondensacyjny marki Wolf występuje w czterech wariantach: jako 
kocioł jednofunkcyjny, przystosowany do współpracy z zasobnikiem ciepłej wody: 
FGB-28 i FGB-35, a także jako kocioł dwufunkcyjny FGB-K-28 i FGB-K-35, o modula-
cji już od 4,8 kW przy sprawności urządzenia dochodzącej do 110%.
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tłów w jednym systemie spalinowym) są już zinte-
growane. Biorąc pod uwagę konstrukcję urządzenia, 
montaż oraz konserwacja (serwis) może być szybko 
wykonana nawet przez jedną osobę.
Konstrukcja komory spalania jest zoptymalizowana 
na czyste spalanie i zakres modulacji (1:6) przy ni-
skim ciśnieniu gazu. Wbudowany sterownik umożli-
wiający regulację pogodową (czujnik jako wyposa-
żenie dodatkowe) jest kompatybilny ze wszystkimi 
sterownikami Wolfa, umożliwia łatwą integrację z sys-
temem solarnym i zapewnia łączność z internetem 
za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobil-
nej (iSM7e jako wyposażenie dodatkowe). 

Kontrola i monitoring online dla użytkowników i serwisan-
tów daje dostęp do kotła z dowolnego miejsca na świecie) 
i lepszą obsługę, więcej oszczędności i najwyższy kom-
fort. duży wyświetlacz pokazuje wszystkie ważne dane 
przez bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs. 
Wydatek ciepłej wody użytkowej w zakresie od 2 l/min 
do 16 l/min wraz z funkcją szybkiego startu i szybkiej 
adaptacji temperatury, daje wysoki komfort ciepłej 
wody użytkowej. Nowy system kontroli przepływu 
wody grzewczej przez kocioł (stała wysoka różnica 
temperatury zasilania i powrotu) obniża temperatu-
rę powrotu dla większej kondensacji, co daje nam 
wyższą sprawność i czystszy wymiennik ciepła.

Branża grzewcza w 2016 r.

Zdaniem Jarosława Blocha, dyrektora sprzeda-
ży Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o., rok 2016  
w branży grzewczej był rokiem niełatwym: Miesią-
ce, zwyczajowo o najwyższej wielkości sprzedaży 
nie były aż tak zauważalne, jak w latach ubiegłych. 
Na rynku pojawiła się zmiana asortymentowa 
urządzeń grzewczych. Po wprowadzeniu dyrekty-
wy ErP, od jesieni ubiegłego roku zniknęły z ryn-

ku kotły z zamkniętą 
komorą spalania. Ich 
miejsce zastąpiły co-
raz bardziej zaawanso-
wane technologicznie 
kotły z nowoczesny-
mi sterownikami, któ-
re umożliwiają zdal-
ne sterowanie całymi 
systemami grzewczy-
mi, oczywiście gdy tyl-
ko mamy dostęp do 
wszechobecnego In-
ternetu.
Rynek inwestycyjny rów-
nież okazał się zdecydo-

wanie trudniejszy i bardziej wymagający. Inwestycje, 
które pojawiały się były pilotowane na każdym etapie 
– od pracowni projektowej po inwestora, co wymaga-
ło niezwykłego zaangażowania i dużego wsparcia ze 
strony producentów urządzeń grzewczych.
Niepewność inwestora potęgowały również zmien-
ne czynniki makroekonomiczne, powodując zacho-
wawczość w inwestowaniu.
Kolejnym czynnikiem, który warto podkreślić to 
„zmiana” pokoleniowa instalatora. Coraz częściej 
we współpracy pojawia się „młody wiekiem”, do-
brze wykształcony instalator, który doskonale re-
aguje na potrzeby i wymagania klienta końcowego, 
a co za tym idzie, sam wymaga od producentów 
urządzeń grzewczych prowadzenia wysokiej ja-
kości szkoleń i wsparcia w jego codziennej pracy.
Podsumowując, rok 2016 charakteryzowały dy-
namicznie zmieniające się uwarunkowania ryn-
kowe i asortymentowe. Był to wymagający okres 
dla zespołu sprzedażowego i wsparcia techniczne-
go. Okazał się też szansą dla podniesienia jakości 
serwisu sprzedażowego i posprzedażowego, na 
czym mamy nadzieję zbudować fundament roz-
woju w 2017 r.

Finał loterii Onninen „dwa Koła” już 
za nami. Motocykle w modelach 20, 
13 i 30 – rozdane.
Zwycięzców wyłoniono 9 grudnia 
2016 roku podczas jubileuszu 20-le-
cia Onninen w Polsce, który świę-
towany był w Centrum dystrybu-
cyjnym w Teolinie. Specjalnie z tej 
okazji przybyło 450 osób z całej Pol-
ski: klientów, dostawców i pracow-
ników firmy Onninen. Po raz kolej-
ny magazyn firmy zmienił się w salę 
klubowo-koncertową.
Wypełniony niespodziankami gra-
fik imprezy nie pozwalał ostudzić 
emocji nawet na chwilę. Event 
uświetnił rewelacyjny Tomasz Ja-
chimek. Wieczorem sceną zawład-
nął zespół „Bracia” wraz z gościem 
specjalnym – Krzysztofem Cugow-
skim. uczta dla melomanów nie 
miała końca także za sprawą ze-
społu „Hello My Sunshine” oraz 
dzięki wspaniałym interpretacjom 
największych przebojów w aranża-
cji na skrzypce i saksofon. 
Zwycięzcy loterii „dwa Koła” – zdo-
bywcy unikalnych motocykli Cu-
stom na bazie Harleya davidsona:
- „Handan” instalacje Sanitarne Si-
doruk i Sidoruk sp.j. z Białegostoku 
otrzymała motocykl Custom Hd 20
- Elektro-Plus Mariusz Surma z Wro-
cławia – Custom Hd 30
- daas Polska sp. z o.o. Sp.K.  z Gdań-
ska – Custom Hd 13

Loteria 2 Koła w Onninen: motocykle rozdane!
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Ogrzewanie sterowane za pomocą aplikacji na 
smartfonie, piekarnik, który podpowiada przepis na 
potrawę, okna, które potrafią „rozmawiać” z grzejni-
kiem. rozwiązania przyszłości stają się rzeczywisto-
ścią. Bosch rozwija technologie inteligentnego domu 
(Smart Home) i oferuje coraz szerszą gamę produk-
tów i usług, które odciążają użytkowników w ruty-
nowych czynnościach.

Inteligentny kocioł grzewczy zaoszczędzi 
energię i pieniądze
Z liczbą ponad 210 000 sprzedanych urządzeń grzew-
czych wyposażonych w opcję komunikacji przez in-
ternet, Bosch jest wiodącym dostawcą inteligent-
nych rozwiązań grzewczych (Smart Heating). Nie 
tylko poprawiają one komfort użytkowania, ale też 
wyraźnie zwiększają efektywność energetyczną sys-
temów grzewczych. 
Na przykład gazowy kocioł kondensacyjny Bosch 
Condens 9000i wyposażono w opcję sterowania za 
pomocą aplikacji na smartfon lub tablet. Jeśli zmie-
niają się plany i powrót do domu się opóźnia, można 
w łatwy sposób zmienić godzinę rozpoczęcia pracy 
systemu grzewczego w trybie wyższej, komfortowej 
temperatury.

Oszczędzanie energii – ważny argument 
dla potencjalnych użytkowników
Bosch wspólnie z Twitterem przeprowadził nie-
dawno ankietę pytając użytkowników tego serwisu  
o wiedzę i preferencje dot. technologii Smart Home. 
Na pytania odpowiedziało 6265 respondentów  
z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Hisz-
panii oraz uSA. 
uczestnicy badania doceniają fakt, że technologia 
Smart Home pozwala zautomatyzować rutynowe 
zadania, zapewnia zdalną kontrolę i daje poczucie 
bezpieczeństwa. Jednak jeszcze bardziej przekonu-
je ich właśnie jej potencjał do oszczędzania ener-
gii. Na przykład łatwe w instalacji zestawy, dzię-
ki którym ogrzewanie wyłącza się automatycznie 

po otwarciu okien, zapewniają realne korzyści go-
spodarstwom domowym.
Wysoką pozycję wśród argumentów przekonujących 
potencjalnych użytkowników do rozwiązań Smart 
Home mają także spokój i bezpieczeństwo. Wskazało 
je odpowiednio 59 i 58% respondentów. dom, który 
w razie włamania automatycznie włącza alarm i wy-
syła do właścicieli powiadomienie na smartfon lub 
zintegrowane kamery, dzięki którym zawsze można 
sprawdzić, czy w domu wszystko jest w porządku, 
przemawiają wyobraźni.

Aplikacja, która integruje obsługę 
inteligentnych urządzeń
rozwijana przez Bosch aplikacja „Bosch Smart 
Home” umożliwia zdalne sterowanie oświetleniem, 
ogrzewaniem, czujkami dymu i ruchu oraz nadzo-
rowanie ich pracy na tablecie lub smartfonie. Już 
w styczniu na targach elektroniki użytkowej CES 
2017 w Las Vegas, Bosch zaprezentuje między in-
nymi tzw. „managera scenariuszy”, dzięki któremu 
obsługa zintegrowanego domu staje się jeszcze bar-
dziej intuicyjna. Na przykład wychodząc z domu, 
użytkownik nie będzie już musiał sam sprawdzać, 
czy wyłączył ogrzewanie, urządzenia elektryczne 
lub światło. Wybierając w aplikacji „Bosch Smart 
Home” scenariusz „wyjście z domu”, przekaże za-
łatwienie tych wszystkich czynności swojemu mo-
bilnemu managerowi.

Smart Home: światowy rynek o potencjale 
10 mld euro
Eksperci rynkowi szacują, że już w 2017 roku świato-
wy rynek rozwiązań Smart Home osiągnie poziom 
10 mld euro. do roku 2020 ok. 230 mln gospodarstw 
domowych na świecie będzie wyposażonych w roz-
wiązania Smart Home. To aż 15% wszystkich gospo-
darstw domowych. System Smart Home oferowany 
przez Bosch to przyjazne i bezpieczne rozwiązanie 
dla inteligentnych domów.
Fot. Bosch

Bosch Smart Home
Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, 

czujkami dymu i ruchu

Obsługa każdego 
domu wymaga 
koordynacji wielu 
czynności i…
pamiętania o nich. 
Produkty z zakresu 
technologii Smart 
Home wprowadzane 
na rynek przez 
firmę Bosch myślą 
za użytkowników. 
Komunikujące się 
ze sobą urządzenia 
odciążają  
w codziennych 
obowiązkach  
i pomagają 
oszczędzać, a niewielki 
smartfon staje się 
mobilnym centrum 
dowodzenia.
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dokładnie 100 lat temu w 1917 roku Johann Viessmann  
założył rodzinną firmę, która początkowo była zakła-
dem ślusarskim, świadczącym usługi m.in. naprawia-
nia różnego rodzaju maszyn i… był w tym napraw-
dę świetny. Jego zmysł „techniczny” zaowocował 
opracowaniem pierwszego urządzenia grzewczego 
– pieca dedykowanego do ogrzewania szklarni. Był 
rok 1928. W latach 30. XiX wieku zaczęto wprowa-
dzać systemy centralnego ogrzewania. Viessmann 
był wtedy w stanie dostosować swoje piece dla róż-

nych branż. do restauracji zaprojektował bardzo 
ciekawy system, ogrzewany ciepłą wodą, a rurowa 
instalacja grzewcza biegła wzdłuż ścian pod ław-
kami, na których siedzieli ludzie, a nie pod oknami. 
dla fabryki obuwia zbudował kombinowane piece 
koksownicze. do budynków użyteczności publicz-
nej, fabryk i budynków mieszkalnych firma dostar-
czała niskociśnieniowe kotły parowe. Johann Vies-
smann otrzymywał patenty na wynalazki i pracował 
z podwykonawcami na bazie umowy licencyjnej.  

Jednak w 1937 roku przeniósł swoją działalność do 
Allendorf na rzece Eder, gdzie założył nową fabry-
kę, zatrudniając już 30 pracowników. i tak zaczę-

ła się prawdziwa przygoda instalacyjna koncernu  
Viessmann. dziś praktycznie nie ma branżysty, któ-
ry nie znałby marki Viessmann.

Czy wiesz, że Viessmann…

W 1991 r. firma Viessmann oficjalnie rozpoczęła 
działalność sprzedażową, szkoleniową i serwisową 
w Polsce. Najpierw we Wrocławiu, a następnie Po-
znaniu, Katowicach, Warszawie, a od 2008 r. rów-
nież w Gdańsku działają Centra Nowoczesnej Tech-
niki Grzewczej Viessmann. W 2000 roku powstał 
Zakład Produkcyjny Viessmann Technika Grzew-

cza Sp. z o.o. w Legnicy. Obecnie zakład posiada 
zróżnicowane technologicznie linie produkcyjne 
wytwarzające zarówno podzespoły do urządzeń 
grzewczych marki Viessmann, takie jak: okablo-
wanie, wiązki kablowe, orurowanie miedziane, jak  
i gotowe produkty. Ponad 400 pracowników znajduje 
zatrudnienie w dwóch zakładach na czterech liniach 

produkcyjnych oraz w działach pozaprodukcyjnych.
Viessmann w Polsce, rozpoznawalny jest jednak przede 
wszystkim jako marka produktów techniki grzewczej, 
na najwyższym poziomie technologicznym, zapewnia-
jących energooszczędność, z najnowszymi aplikacja-
mi sterowania i kontroli. Za świetną ofertą produktową 
stoją ludzie. Zespół odpowiedzialny za pozycję firmy 

liczy około 200 osób, a efekt jego pracy to znakomita 
rozpoznawalność marki na rynku techniki grzewczej. 

Viessmann w Polsce od 2003 roku oferuje komplekso-
wą formę kształcenia w Szkole Nowoczesnych Tech-
nik Grzewczych Akademii Viessmann. Absolwentom 
szkół średnich i zawodowych pozwala zostać specjali-
stą branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Aktyw-

nym fachowcom umożliwia 
podniesienie kwalifikacji  
i uzyskanie państwowych 

dokumentów potwierdzających ukończenie nauki 
wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego. Przy czym, 
szkoła Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii 
Viessmann jest jedyną tego typu szkołą w branży, pro-
wadzoną przez producenta – przez firmę Viessmann. 
Jest to zarazem jedyna szkoła firmy Viessmann na 
świecie o uprawnieniach szkoły publicznej. 
→ AKAdEMiA ViESSMANN

…skończy 100 lat w przyszłym roku? 

…w Polsce działa 25 lat 

…od 13 lat kształci fachowców w Akademii  

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.edu.pl/
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Z początkiem 2012 roku Viessmann ruszył ze specjal-
ną platformą, skupiającą środowisko specjalistów 
– instalatorów branży grzewczej. Zawarł tam boga-
te źródło najnowszych informacji, doradztwo, szko-
lenia, a także liczne programy promocyjne z atrak-
cyjnymi nagrodami. Konsekwencją tego kroku było 
stworzenie kompleksowego Programu instalator 
dedykowanego firmom wykonawczym działającym  
w branży grzewczej, opartego na zasadach partner-

stwa w biznesie 
i wspierającego 
firmy na różnych 
polach ich aktyw-
ności w postaci 
premii, nagród czy pakietów za uruchomienia lub 
rejestrację określonych urządzeń. dziś Program in-
stalator cieszy się dużym uznaniem specjalistów,  
o czym świadczy stale rosnąca liczba jego uczestników.  

Po prostu warto zarabiać z firma Viessmann!
→ PrOGrAM iNSTALATOr

Serwis firmy Viessmann to kompleksowa obsłu-
ga każdego urządzenia. innowacyjne, nowoczesne  
i unikatowe w branży rozwiązania sprawiają, że 
eksploatacja urządzeń firmy Viessmann jest prosta  
i efektywna, ale w razie potrzeby istnieje możliwość 
skorzystania z praktycznie natychmiastowej po-
mocy serwisowej. infolinia Td24 to profesjonalnie 
przygotowani konsultanci oraz doradcy technicz-

ni pozostający do dyspozycji przez 24 godziny, 7 dni  
w tygodniu. Bogata lista Autoryzowanych Partne-
rów Serwisowych firmy Viessmann umożliwia zna-
lezienie serwisu w najbliższej okolicy. Serwis Online 
z kolei zawiera najbardziej potrzebne informacje nt. 
urządzeń, warunków gwarancji, czynności serwiso-
wych, możliwej usterki, zgłoszenia serwisowego itp.
→ ViESSMANN SErWiS

W Polsce Viessmann oferuje swoim klientom możli-
wość poznania i zakupu swoich produktów w 1000 
punktów – Firmach Partnerskich. Tak szeroka sieć 
sprzedaży, z profesjonalną obsługą i świetną znajo-
mością urządzeń grzewczych Viessmann zapewnia 
klientom najwyższy standard obsługi. 

Premiowana rejestracja urządzeń w Programie będzie trwać od stycznia 

do grudnia bieżącego roku.

Rejestracja Państwa instalacji odbywać się będzie na bieżąco 

po przekazaniu nam takiej informacji za pośrednictwem strony 

www.viessmannserwis.pl lub specjalnie uruchomionej na te potrzeby 

infolinii Programu Instalator.

Karty będą zasilane po zakończeniu każdego miesiąca.

Zeskanuj kod swoim 

telefonem lub tabletem 

i zarejestruj się już dziś!

Program InstalatorProgram Instalator Program InstalatorProgram Instalator

4 �� 5�� 55

Program Instalator

…5 lat działa z Programem Instalator 

…zapewnia wsparcie serwisowe przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu 

…postawił na 1000 Firm Partnerskich

Ten, kto nie traktuje cyfryzacji na poważnie,  
ryzykuje swoje dalsze funkcjonowanie”

– Martin Viessmann
Aktualnie Viessmann skupia się na cyfryzacji: ko-
rzystając z funduszu kapitału wysokiego ryzyka  

z Monachium, firma nabyła udziały w start-upach  
i założyła wspólnie z BMW Joint Venture digital Ener-
gy Solutions, wspierającą małe i średnie przedsię-
biorstwa w analizowaniu i redukowaniu własnego 
zużycia energii. W wywiadzie dla „impulse“ Martin 

Viessmann i jego syn Maksymilian mówią o współ-
zawodnictwie o platformy, oprogramowania i dane, 
digitalizacji oraz o ich rodzinnej podróży do doliny 
Krzemowej.
→ WYWiAd

….przyszłość wiąże z cyfryzacją i digitalizacją wytwarzania i kontroli zużycia energii

Pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, spokojnych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! Niech ten 
szczególny czas upłynie pod znakiem domowego  
ciepła, bezpieczeństwa i kojącego odpoczynku.

Państwo również mogą podarować swoim Klientom 
spokojne i ciepłe święta, polecając urządzenia Viessamann 
z aplikacją ViCare. Aplikacja pozwala dopasować czas 
ogrzewania do potrzeb lokatorów i kontrolować je  
z dowolnego miejsca na świecie. Gwarantuje komfort, 
bezpieczeństwo i oszczędności energii, nawet podczas 
świątecznych i sylwestrowych wyjazdów.

Zespół Viessmann

http://www.instalreporter.pl
https://programinstalator.pl/szkolenia/
https://www.viessmann-serwis.pl/serwisonline
http://www.viessmann.pl/pl/prasa/aktualnosci/Przedsiebiorstwo-rodzinne-roku-2016.html
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POZIOMO:

1) w kotłach może być pierwotny i wtórny. 6) tylna część statku. 8) rodzinny kraj koncernu Immergas. 9) ziemia

uprawna. 10) środkowy wyraz w skrócie: c.w.u. 11) bóg wojny w mitologii greckiej lub ... nazwa stojącego

kondensacyjnego kotła firmy Immergas. 12) kotły o najwyższej sprawności na rynku. 18) w szkole lub efektywności

energetycznej. 19) kruszec na jeden z medali. 21) zmniejsza widoczność. 23) nazwa pomp ciepła Immerags. 27) ... mocy

kotła oznacza płynne przechodzenie na różne poziomy pracy.  29) wielki prehistoryczny grobowiec. 32) koreański

samochód. 33) ... Sari, śpiewaczka. 34) funkcja szybkiego podgrzewu c.w.u. od razu po zarejestrowaniu poboru wody

oferowana np. w kotłach kotły Victrix  35) solenizantka z 17 października.

PIONOWO:

1) orzeczenie sądu. 2) egzotyczny kuzyn dyni. 3) niespodziewana wiadomość. 4) pospolity minerał. 5) niejeden w

hotelu. 6) łotewska metropolia. 7) mebel dla pilota. 13) niemiecki obóz jeniecki dla oficerów. 14) produkt z tartaku.

15) taka jest emisja szkodliwych gazów np. w kotłach Victrix. 16) świątynia protestancka. 17) może być z pracy do

domu, a w instalacjach jest przeciwieństwem zasilania. 20) bohater opery Mozarta. 21) faraon w piramidzie.

22) napędzana wiosłami. 24) wiosenny miesiąc. 25) kropla pod mikroskopem. 26) stworzona z żebra Adama.

28) doniosły czyn. 30) podstawowe paliwo w kotłach Immergas. 31) roślina oleista.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Immergas 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy torbę na tablet/notebooka, torebkę przez ramię, bidon z kominem.
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 16 stycznia 2017 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 1/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Immergas  
za ufundowanie nagród.

POZIOMO: 
1) w kotłach może być pierwotny i wtórny. 6) tylna część statku. 8) rodzinny kraj koncernu Immergas.  
9) ziemia uprawna. 10) środkowy wyraz w skrócie: c.w.u. 11) bóg wojny w mitologii greckiej lub...  
nazwa stojącego kondensacyjnego kotła firmy Immergas. 12) kotły o najwyższej sprawności na rynku.  
18) w szkole lub efektywności energetycznej. 19) kruszec na jeden z medali. 21) zmniejsza widoczność. 23) 
nazwa pomp ciepła Immerags. 27) ... mocy kotła oznacza płynne przechodzenie na różne poziomy pracy. 
29) wielki prehistoryczny grobowiec. 32) koreański samochód. 33) ... Sari, śpiewaczka.  
34) funkcja szybkiego podgrzewu c.w.u. od razu po zarejestrowaniu poboru wody oferowana np.  
w kotłach kotły Victrix Maior TT. 35) solenizantka z 17 października. 

PIONOWO: 
1) orzeczenie sądu. 2) egzotyczny kuzyn dyni. 3) niespodziewana wiadomość. 4) pospolity minerał.  
5) niejeden w hotelu. 6) łotewska metropolia. 7) mebel dla pilota. 13) niemiecki obóz jeniecki dla oficerów. 
14) produkt z tartaku. 15) taka jest emisja szkodliwych gazów np. w kotłach Victrix.  
16) świątynia protestancka. 17) może być z pracy do domu, a w instalacjach jest przeciwieństwem 
zasilania. 20) bohater opery Mozarta. 21) faraon w piramidzie. 22) napędzana wiosłami.  
24) wiosenny miesiąc. 25) kropla pod mikroskopem. 26) stworzona z żebra Adama.  
28) doniosły czyn. 30) podstawowe paliwo w kotłach Immergas. 31) roślina oleista.

Torba na TableT/noTebooka

Torebka przez ramię

bidon z kominem
ROZWIąZANIE KRZyżóWKI Z NUMERU 11/2016 INSTAlREPORTERA 

KRZyżóWKA Z FIRMą RETTIG HEATING hasło: ROZDZIElACZ PURMO INVEST

Nagrody otrzymują:  
Mieczysław Drabiński – parasol, Maja Krucińska – scyzoryk, Krystyna Chudziej – małą torbę na ramię

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy
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Wywietrzaki zinte-
growane Monsun to 
konstrukcja kom-
binowana, polega-
jąca na połączeniu 
wentylacji mecha-
nicznej z wentylacja 
grawitacyjna (na-
turalna). Wewnątrz 
wywietrznika wła-
ściwego wykonane-
go z kompozytu po-

liestrowo-szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, który 
za pomocą kanału zakończonego kołnierzem montażowym moż-
ne być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do 
okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym 
otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas po-
stoju wentylatora. Jak również zintensyfikować ją przy jego pracy.
Wentylator w tym przypadku stanowi zwieńczenie wywietrzaka 
zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka pomiesz-
czenia wody opadowej. Jego funkcja jest jednak większa, bo dzię-
ki specyficznemu ukształtowaniu kopuły, struga powietrza wywie-
wanego mechanicznie przez wentylator omywa ekran wywietrzaka 
wydatnie zwiększając poziom wentylacji grawitacyjnej. Wytwarza-
ne w ten sposób podciśnienie jest pewnym bonusem który otrzy-
mujemy „za darmo”, tym samym efektywność zespołu wywietrzak-
-wentylator w niektórych przypadkach rośnie do 20%.
Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami 
ciepła i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowa-
na ciągła wentylacja naturalna natomiast jedynie okresowo w przy-
padku potrzeby włączana wentylacja mechaniczna (np. pomiesz-
czenia z występującym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny 
podczas pracy wózków widłowych spalinowych, zajezdnie autobu-
sowe itp.). urządzenie z powodzeniem może być stosowane rów-
nież w budownictwie wielorodzinnym na zbiorczych kanałach wen-
tylacyjnych.

Uniwersal

MiNOrCA KC 24 marki Fondital to wiszący kocioł konden-
sacyjny ze wstępnym mieszaniem, z natychmiastową pro-
dukcją ciepłej wody użytkowej, idealny do wymiany w in-
stalacjach z grzejnikami. 
Charakterystyka kotła:
- moc grzewcza 20 kW, stosunek modulacji 1:5
- ultrakompaktowy (700x400x250 mm)
- zintegrowany zespół hydrauliczny z zaworem trójdrogo-
wym, automatycznym by-passem, zaworem bezpieczeń-
stwa, przetwornikiem ciśnienia, kurkiem spustowym  
i podłączeniem do naczynia wzbiorczego 7 l
- wbudowana elektroniczna karta bezpieczeństwa z elektro-
nicznym zapłonem palnika i jonizacyjna kontrola płomienia
- interfejs LCd do wyświetlania temperatury zasilania 
ogrzewania, temperatury na wylocie wody użytkowej, ko-
dów usterek, 
ustawień ogrze-
wania, usta-
wień c.w.u.  
i ustawień sta-
nu działania
- palnik z całko-
witym wstęp-
nym mieszaniem
- pompa obie-
gowa z 3-stop-
niową regulacją 
prędkości i wbu-
dowanym odpo-
wietrznikiem
- w komplecie 
zestaw akceso-
riów do wymia-
ny kotła.

fOndital

Kocioł kondensacyjny 
MinOrca kc

Firma de dietrich 
wprowadziła w tym 
roku do oferty linię 
kolektorów płaskich 
Slim Line. Seria skła-
da się z dwóch ko- 
lektorów różniących 
się wymiarami –  
inisol dH200 SL oraz 
inisol CH250 SL. Oba 
są wyjątkowo cien-
kie, mają tylko  
46 mm grubości, co 
gwarantuje ich lek-
kość (27 lub 31 kg bez 
czynnika roboczego) 
i łatwość montażu. 
Powierzchnia czyn-
na kolektora inisol 
dH200 SL to 1,92 m2,  
a kolektora inisol 

CH250 SL 2,4 m2. Kolektory Slim Line to obecnie jedna z ciekawszych propozycji rynko-
wych z uwagi na zminimalizowaną głębokość i ciężar. Sprawność kolektora Slim Line 
jest co prawda poniżej 80%, ale biorąc pod uwagę jego przeznaczenie, jakim jest pro-
dukcja c.w.u, ta „strata” jest do przyjęcia w kontekście wielu innych zalet, w tym ceny.
Kolektor jest dostarczany z aluminiowym absorberem powierzchniowym z powłoką 
selektywną, z wymiennikiem miedzianym typu „harfa”. Ma przezroczystą szybę z bez-
piecznego szkła o grubości 3,2 mm i przezroczystości powyżej 91%. Obudowa kolekto-
ra jest wykonana z profilu aluminiowego, z rowkiem mocującym na obwodzie i alumi-
niową tylną pokrywą zamykającą.
Aktualnie kolektory dostępne są w pakietach solarnych inisol uno SLiM dedykowanych 
do dowolnego podgrzewacza solarnego. Zestaw zawiera: 1, 2 lub 3 kolektory płaskie 
dH200 SLiM lub CH250 SLiM; pakiet do montażu na dachu pochyłym lub płaskim; pa-
kiet hydrauliczny; grupa pompowa; regulator solarny Sol Plus z czujnikiem kolektora; 
naczynie solarne 18 l z wieszakiem; płyn solarny w opakowaniu 20 l gotowy do użycia 
do temperatury -30°C.

de dietricH

Pakiety solarne inisol Uno slim Wywietrzaki monsun

http://www.instalreporter.pl
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Łatwość dopasowania jest znakiem firmowym instalacji do pi-
suarów Geberit. Obszerny asortyment znacznie upraszcza pla-
nowanie, montaż i konserwację instalacji do pisuarów. System 
zawiera sprawdzony podtynkowy zawór spłukujący do pisu-
arów, zawór spłukujący do pisuarów zintegrowany w misce cera-
micznej i rozwiązanie dla wersji bezwodnej. dodatkowo do wy-
boru są dostępne różne rodzaje zasilania. 
Głowica tryskaczowa jest precyzyjnie skoordynowana z dobrze 
zaprojektowaną geometrią wewnętrzną. Optymalne spłukiwa-
nie uzyskuje się już przy użyciu 0,5 l wody. indywidualnie regu-
lowane programy spłukiwania, jak na przykład wypływ okreso-
wy lub 0-litrowe rozwiązanie nierealizujące procesu spłukiwania, 
umożliwia uzyskanie jeszcze mniejszego zużycia wody. 
Kluczową zaletą, jeśli chodzi o prace konserwacyjne jest łatwy 
dostęp do wszystkich elementów funkcjonalnych, bez koniecz-
ności demontażu pisuaru. Praktyczna stacja dokująca została zatem dostosowana do zintegrowanego zaworu 
spłukującego do pisuarów, co na przykład umożliwia bezpośredni dostęp.
Wszystkie komponenty instalacji do pisuarów Geberit są wizualnie do siebie dopasowane – ponadczasowe 
kształty, które wzbogacają każde otoczenie. różne pisuary i systemy sterowania spłukiwaniem, zróżnicowa-
ny asortyment przycisków uruchamiających Geberit i dopasowywanie ścianek międzypisuarowych zapewniają 
duży stopień swobody projektowej.

geberit

Pisuary Geberit

Smatrix to w pełni zintegrowany system sterujący do obsługi instalacji cieplnych z funkcją ogrzewania i chłodze-
nia. System jest wyposażony w technologię automatycznego równoważenia, która nieustannie przewiduje i do-
stosowuje ilość energii potrzebnej do zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu w każdej chwili. Zalety:
• łatwa instalacja: mniej kabli – nawet całkowita bezprzewodowość,
• łatwa obsługa: inteligentne algorytmy automatycznie, bez przerwy optymalizują system (dotyczy sterowników 
przewodowych i bezprzewodowych),
• łatwe sterowanie: optymalna ilość energii oznacza optymalny poziom komfortu.
Na asortyment systemu Smatrix składają się: bezprzewodowe sterowniki pokojowe Smatrix Wave i Smatrix 
Wave PLuS, przewodowy sterownik pokojowy Smatrix Base, ste-
rowniki strefowe Smatrix Space, sterownik Smatrix Move punktu 
zasilania wodą wyłącznie do kontroli ogrzewania.
Moduł u@home umożliwia zarządzanie komfortem cieplnym 
pomieszczeń z dowolnego miejsca – za pomocą aplikacji lub za 
pośrednictwem internetu.

UPOnOr

smatrix: inteligentny system sterujący

W wybranych kotłach zasypowych marki Keller dostępnych w hurtowniach Grupy SBS w zestawie otrzymuje się 
nowe sterowniki EL-883 (zamiast wcześniejszych EL-880). dostępne są one w dwóch wersjach: EL-883 zPid  
(dla kotłów zasypowych) oraz EL-483 zPid Multi (dla kotłów wie-
lopaliwowych).

Funkcje realizowane przez sterowniki EL-883:
- sterowanie: wentylatorem, siłownikiem zaworu mieszającego, 
pompą c.o., pompą c.w.u., pompą dodatkową,
- możliwość podłączenia: regulatora pokojowego z komuni-
kacją rS lub tradycyjną, modułu ST-65 GSM, modułu ST-505 
ETHErNET,
- możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatko-
wych modułów ST-61 v4 lub ST-430 rS,
- oprogramowanie zPid.

grUPa sbs

Nowe sterowniki do kotłów Keller

http://www.instalreporter.pl
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Klasyczna aranżacja pomieszczenia to propozycja dla osób ceniących spokojną estetykę i sprawdzone roz-
wiązania. Świetnym pomysłem na jej gustowne dopełnienie są grzejniki marki Purmo, które przykuwają wzrok 
pięknem formy i gwarantują najwyższy komfort cieplny. dekoracyjne walory grzejników można zaakcentować 
za pomocą odpowiedniego koloru z palety rAL. 
Tinos V to grzejnik pionowy, który charakteryzuje się płaską płytą czołową. Jest ona połączona z osłonami 
bocznymi w taki sposób, że całość tworzy atrakcyjny wizualnie monolit. Model dostępny jest w trzech wysoko-
ściach (1800, 1950 i 2100 mm) oraz czterech długościach (325, 475, 625, 775 mm). Ze względu na smukłą kon-
strukcję z powodzeniem może być zamontowany na wąskiej ścianie. 
Harmonijnym designem wyróżnia się również Faro V, którego płyta czołowa przyozdobiona jest subtelnym, pio-
nowym profilowaniem. Łagodnie wykończone krawędzie przydają mu szyku i lekkości. Model oferowany jest  
w trzech wysokościach (1800, 1950, 2100 mm) i czterech długościach (300, 450, 600, 750 mm). Podobnie jak  
Tinos V – jest bardzo dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy do instalacji urządzenia grzewczego chcemy wyko-
rzystać ograniczoną przestrzeń obok drzwi balkonowych lub okien. 

rettig Heating

Dekoracyjne grzejniki Purmo

http://www.instalreporter.pl
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