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Hewalex w TOP10 producentów światowych

Firma hewalex po raz drugi z rzędu została odnotowa-
na w najnowszym rankingu światowych producentów 
płaskich kolektorów słonecznych. ranking publiko-
wany jest każdego roku przez agencję badawczą Sol-
rico. Wyraźny wzrost pozycji w stosunku do poprzed-

niego zestawienia zanotowało  
3 producentów. Jednym z nich, 
co podkreślono w komentarzu, 
jest firma hewalex.
W najnowszym zestawieniu he-
walex zajął 9 miejsce na świe-
cie, a biorąc pod uwagę jedy-
nie producentów europejskich 
– 5 miejsce. Jest to zasługą pro-
dukcji przeznaczonej przede 
wszystkim na rodzimy rynek, 
co warto podkreślić, biorąc 
pod uwagę fakt, że wielu pro-
ducentów z zestawienia pro-
wadzi produkcję koncernową 
dla swoich oddziałów zlokali-
zowanych na całym świecie. 
Czołowe pozycje w zestawie-

niu zajmują także producenci funkcjonujący na zasa-
dzie OEM, a więc dostarczający swoje produkty dla in-
nych marek (biznes B2B).
Pełna treść raportu znajduje się na stronie SOLARTHER-
MALWORLD.ORG

Województwo wielkopolskie – dofinansowanie na OZE

Od 10.01. do 23.01.2017 r. WFOŚigW w Poznaniu będzie 
przyjmował wnioski w ramach Programu Priorytetowe-
go inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE-2017”.
Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby 
fizyczne posiadające prawo do dysponowania budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym na te-
renie województwa wielkopolskiego.
Program obejmuje zakup i montaż:

•	pomp	ciepła
•	kolektorów	słonecznych
•	instalacji	fotowoltaicznych
Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej 
pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia, z możliwością umorzenia do 30% wartości 
pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 1,0% 
w skali roku. Maksymalny okres finansowania wynosi 15 lat.
Więcej

O fotowoltaice podczas targów InEnerg® 
we Wrocławiu

Po raz kolejny jednym z głównych tematów targów in-
Energ® OZE + Efektywność Energetyczna będzie foto-
woltaika. W dniach 11-12 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu 
spotkają się kluczowe osobowości z branży w celu przed-
stawienia i omówienia najważniejszych kwestii dotyczą-
cych obecnej sytuacji oraz rozwoju fotowoltaiki w Polsce.
Od kilkunastu lat na całym świecie mamy do czynienia 
z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. 
Wszystko wskazuje na to, że i Polska zaczyna rozumieć 
doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora ener-
getyki. Dowodem na to jest aktualna moc elektrowni 
fotowoltaicznych, która wynosi ponad 150 MWp, nato-
miast 5 lat temu było to zaledwie 2 MWp.
Zdecydowanie rok 2017 zapowiada się jednym z lepszych 
dla polskiej fotowoltaiki. Wskazuje na to wiele przesła-
nek. Miedzy innymi Ministerstwo Energii chce do 2020 
roku zwielokrotnić moc elektrowni słonecznych w Pol-
sce. Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Mi-
nisterstwie Energii, Andrzej Kaźmierski zasygnalizował, 
że do 2020 r. Ministerstwo Energii może zakupić ener-
gię z fotowoltaiki pochodzącej z systemów o mocy po-
wyżej 1 gW, a nawet o granicy 2 gW. Kolejnym dobrym 
sygnałem jest spadek cen modułów fotowoltaicznych. 
Koszt modułów PV stanowi największy udział w całym 
koszcie inwestycji w farmy fotowoltaiczne, a jego ob-
niżenie oznacza poprawienie rentowności projektów 
i łatwiejsze finansowanie. Do tego stanowczo wzrosła 
liczba prosumentów. Według danych Polskiego Towa-
rzystwa Fotowoltaiki, na chwilę obecną w Polsce mamy 
już 153 MW łącznej mocy zainstalowanej w fotowolta-
ice, domowych systemów jest ponad 11,2 tys. na łącz-
ną moc ponad 62 MW, z czego najwięcej zamontowa-
no w i połowie 2016 r. 
Warto jednak pamiętać, że kluczowym zagadnieniem 
dla rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce i bez-
piecznego inwestowania w fotowoltaikę jest jakość in-

stalacji i komponentów systemów PV. Konieczne jest 
przestrzeganie procedur na każdym etapie procesu in-
westycyjnego, a szczególnie procedur odbioru i kon-
serwacja systemów fotowoltaicznych przyłączonych 
do sieci energetycznej. 
Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, rEECO wraz z Pol-
skim Towarzystwem Fotowoltaiki organizują po raz 
drugi warsztaty służące pogłębieniu i ugruntowaniu 
wiedzy oraz umiejętności w zakresie projektowania  
i instalowania systemów fotowoltaicznych, które odbę-
dą się 11 kwietnia 2017 roku w ramach targów inEnerg® 
we Wrocławiu. Podczas warsztatów zostaną omówione 
poszczególne etapy realizacji procesu inwestycyjnego 
systemów fotowoltaicznych, tj. projektowanie, montaż, 
testy odbioru końcowego, przyłączanie do sieci dystry-
bucyjnej oraz monitorowanie pracy systemów PV oraz 
zostaną wskazane błędy popełniane najczęściej na po-
szczególnych etapach.
www.inenerg.com 

http://www.instalreporter.pl
http://www.solarthermalworld.org/content/worldwide-flat-plate-collector-manufacturer-ranking
http://www.solarthermalworld.org/content/worldwide-flat-plate-collector-manufacturer-ranking
http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/inwestycje-w-zakresie-odnawialnych-zrodel-energii-dla-budynkow-mieszkalnych-jednorodzinnych.html
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Oferta deweloperów na 2017

Jaką liczbę mieszkań wprowadzili na rynek deweloperzy  
w 2016 r.? ile lokali firmy wystawiły na sprzedaż rok wcze-
śniej? O ile mieszkań planują rozszerzyć ofertę w 2017 r.? 
LC Corp: 2015 – 1755 lokali, 2016 – około 2500 mieszkań 
w 11 różnych lokalizacjach, 2017– około 2000 mieszkań.
Polnord: 2015 – 1205 lokali w 12 projektach. W 2016 do 
oferty wszedł o jeden projekt mniej. 2017 – 10 projek-
tów, około 1500 lokali.
Archicom: 2015 – prawie 1000 mieszkań. 2016 – około 
1400 mieszkań.

Wawel Service: 2015 – około 500 lokali. 2016 – około 400 
mieszkań. 2017 – około 500.
Marvipol Development: 2015 – niemal 900 lokali, 2016 
– 650 lokali, w 2017 – około 750.
Matexi Polska: 2016 – 400 mieszkań, 2017 – 600.
Bouygues immobilier Polska: 2016 - 810 mieszkań. 2017 
– około 1500 lokali.
Mill-Yon: 2015 – około 470. 2016 – 180, 2017 – 215.
Waryński: 2015 – 368 lokali, 2016 – 421, 2017 – 301.
Więcej

Zmniejszenie obowiązkowych szkoleń 
operatorów maszyn budowlanych

Ministerstwo rozwoju planuje wydanie rozporządzenia, 
które zmniejsza obowiązki dot. szkoleń operatorów ma-
szyn, by ułatwić działalność w szczególności firm budow-
lanych i pracowników tego sektora. Obowiązki dotyczące 
wymogów szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych 
są obecnie bardzo rozbudowane. Dokonano ich przeglą-
du i uznano, że wiele z nich jest nadmiernych, bo nawet  
w wypadku prostych urządzeń wymaga się specjalistyczne-
go przeszkolenia i zdania egzaminu. Procedura jest czaso-
chłonna i kosztowna, a kosztem tym najczęściej obciążani 
są pracownicy. Chodzi o urządzenia, takie jak np. samo-
bieżna malowarka pasów na jezdni czy ręczne narzędzie 
udarowe. Na liście jest wiele urządzeń, co do których wy-

starczą ogólne obowiązki kodeksu pracy nakładające na 
pracodawcę zobowiązanie do przeszkolenia pracowników 
na danym stanowisku pracy. Wprowadzono też ułatwie-
nia w wypadku tych urządzeń, do obsługi których nadal 
potrzebny będzie egzamin. Np. w obecnym stanie praw-
nym uprawnienia na koparko-ładowarki nie dają prawa do 
obsługiwania koparek albo ładowarek, bo wymaga to od-
rębnych szkoleń i egzaminów oddzielnie na koparki i łado-
warki. W nowym stanie prawnym uzyskane uprawnienia 
na koparko-ładowarki będą umożliwiały operatorom ob-
sługę małych koparek i małych ładowarek. Podobne uła-
twienia będą dotyczyły kilku innych urządzeń.
Więcej
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Biuro Obsługi Klienta marki Buderus

Bezpośredni kontakt z klientem końcowym 
ma coraz większe znaczenie, także w sprze-
daży urządzeń technicznych takich, jak kotły 
grzewcze czy pompy ciepła. Aby zapewnić 
osobom zainteresowanym zakupem urzą-
dzeń Buderus najwyższy poziom doradztwa 
i obsługi, marka uruchomiła centralne Biu-
ro Obsługi Klienta, które odpowiada za ko-
munikację z klientami.
Z ekspertami Buderusa można się skontak-
tować na kilka sposobów, m.in. poprzez for-
mularz kontaktowy na stronie www.buderus.
pl, infolinię czy email. Wkrótce uruchomio-
ny zostanie także chat. Biuro Obsługi Klien-
ta odpowiada na pytania klientów oraz kie-
ruje ich zapytania do właściwych doradców 
i instalatorów. 

ZPP negatywnie o likwidacji powiatowych 
inspektoratów nadzoru budowlanego

W projekcie „Kodeksu urbanistyczno-budowlanego” 
przewidziano likwidację powiatowych inspektoratów 
nadzoru budowlanego i utworzenie na ich miejsce okrę-
gowych inspektoratów. Związek Powiatów Polskich (ZPP) 
podkreśla swój zdecydowany sprzeciw wobec propo-
zycji powyższego kierunku zmian. 
„Jest to kolejny w ostatnim czasie projekt, który przewi-
duje tworzenie administracji specjalnych nie powiąza-
nych w żaden sposób ze strukturą samorządu terytorial-
nego. W ten sposób odradza się myślenie o państwie jako 
strukturze resortowej. Model taki funkcjonował w Polskiej 
rzeczypospolitej Ludowej i został zarzucony na począt-
ku lat 90. ubiegłego wieku. Stało się to nieprzypadkowo. 

Państwo subsydiarne – a takim jest Polska w świetle obo-
wiązującej Konstytucji – z samej swojej natury musi być 
oparte o strukturę terytorialną” – wskazuje Związek Po-
wiatów Polskich w przedstawionym stanowisku.
W ramach konsultacji, Związek jednoznacznie opowie-
dział się przeciwko zmianie struktury inspekcji nadzoru 
budowlanego. ZPP wskazał, że wprowadzenie instytu-
cji okręgowego inspektora nadzoru budowlanego spo-
woduje oddalenie urzędu od inwestorów i konieczność 
załatwiania spraw w urzędach odległych od miejsca za-
mieszkania wnioskodawców. 
Źródło: Związek Powiatów Polskich
Więcej 

http://www.instalreporter.pl
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-2017-r-deweloperzy-planuja-rozszerzyc-oferte
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mr-chce-zmniejszyc-obowiazki-dot-szkolen-operatorow-maszyn-budowlanych
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projekt-kodeksu-zpp-negatywnie-o-likwidacji-powiatowych-inspektoratow-nadzoru-budowlanego
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Audyt efektywności energetycznej z analizą 
zużycia energii

Co powinien zawierać audyt efektywności energe-
tycznej? Zgodnie z art. 2 pkt 1 u.e.e. audyt efektyw-
ności energetycznej jest to „opracowanie zawiera-
jące analizę zużycia energii oraz określające stan 
techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub in-
stalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej obiektu, urzą-
dzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich 
opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania 
oszczędności energii”. 
ustawodawca zachował więc pojęcie audytu, takie jak 
w obowiązującej poprzednio ustawie z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o efektywności energetycznej - dalej stara u.e.e.
Pewne wymagania w zakresie formy tego dokumen-
tu zostały określone w przepisach rozporządzenia mi-
nistra gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu 
efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efek-
tywności energetycznej oraz metod obliczania oszczęd-
ności energii - dalej r.z.a. 

rozporządzenie to zostało wydane na podstawie sta-
rej u.e.e. Delegację do wydania nowego rozporządzenia  
w tym zakresie zawiera art. 29 u.e.e.
rozporządzenie to nie zostało jednak jeszcze wydane. 
Dlatego też, zgodnie z art. 58 ust. 1 u.e.e. do czasu wy-
dania nowych przepisów wykonawczych, ale nie dłużej 
niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie u.e.e (tj. do dnia 
2 października 2017 r.) należy stosować dotychczasowe 
rozporządzenia.
Pojęcie omawianego audytu efektywności energetycz-
nej należy odróżnić od funkcjonującego w tej samej usta-
wie pojęcia audytu energetycznego przedsiębiorstwa 
zdefiniowanego w art. 37 ust. 1 u.e.e., zgodnie z którym 
„audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą 
mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i po-
twierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności ener-
getycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych 
oszczędnościach energii”. 
Więcej

SBS – nowa strona www, nowe logotypy marek 
Keller, Delfin i Nanopanel

Na 15-lecie działalności SBS przygotował dwie nowe, 
bardzo ważne rzeczy. Pierwszą z nich jest nowa stro-
na internetowa grupy SBS, drugą zaś – nowe logotypy 
marek Keller, Delfin i Nanopanel.

Oprócz całkowicie zmienionego layoutu, nowa witryna 
www.grupa-sbs.pl zyskała też kilka ciekawych funkcjo-
nalności, w tym:
•	jeszcze	lepsza	prezentacja	produktów	Marek	Własnych	
(Keller, Delfin i Nanopanel), w tym możliwość wyszuki-
wania po kodach katalogowych;
•	możliwość	błyskawicznego	znalezienia	serwisu	dla	
produktów Marek Własnych;
•	możliwość	szybkiego	znalezienia	 instalatora	współ-
pracującego z najbliższą hurtownią grupy SBS;
•	jeszcze	lepsza	prezentacja	Hurtowni	Grupy	SBS.

Kolejna nowość na 15-lecie SBS to zmiana logotypów 
marek Keller, Delfin i Nanopanel. Obraz w naszych mó-
zgach jest przetwarzany nawet 60 000 razy szybciej niż 
tekst, dlatego zmiana ta jest szczególnie ważna. Kwe-
stie, które były najważniejsze podczas tworzenia no-
wych logotypów, to:
•	prostota,
•	ponadczasowość,
•	rozpoznawalność.

Dzięki nowym logotypem produkty Marek Własnych 
grupy SBS będą jeszcze lepiej widoczne na sklepo-
wych półkach.

6. Targi Grupy SBS 

Odbędą się w dniach 25-26.04.2017 r. na terenie hotelu 
500 w Strykowie k. Łodzi. 

Jest to impreza dedykowana profesjonalistom z branży 
instalacyjno-sanitarno-grzewczej i sieci zewnętrznych, 

w tym instalatorom, handlowcom, projektantom 
oraz szkołom i uczelniom technicznym.

W trakcie trwania Targów grupy SBS będzie moż-
na spotkać przedstawicieli około 100 największych 
branżowych marek, którzy zaprezentują najnow-
sze produkty i technologie. Oczywiście nie zabrak-
nie też dodatkowych atrakcji.

http://www.instalreporter.pl
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/audyt-efektywnosci-energetycznej-musi-zawierac-m-in-analize-zuzycia-energii
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Kto dokonuje odbioru wylotów kanalizacji 
deszczowej?

Czy organ, który wydał pozwolenie wodnoprawne na 
budowę wylotów kanalizacji deszczowej na działkach 
gminnych i przykrycie rowów na terenach gminnych  
i prywatnych w ramach specustawy drogowej, powinien 
dokonać odbioru robót? Czy odbioru robót powinien 
dokonać inspektor nadzoru budowlanego, właściciele 
rowów czy też inwestor? Odbioru robót budowlanych  
w zakresie wylotów kanalizacji deszczowej odprowadza-
jącej ścieki do wód i ziemi z wybudowanej drogi powi-
nien dokonać organ nadzoru budowlanego.
Organ wydał pozwolenie wodnoprawne na wprowa-
dzenie do wód i do ziemi, wód opadowych pochodzą-
cych z drogi oraz na wykonanie urządzenia wodnego  
w myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  
„Prawo wodne”. Przykryte rowy są rowami ziemnymi 
(urządzeniami wodnymi), ich wykonanie, a także ewen-

tualna przebudowa czy zabudowa wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego, ale obowiązek ich utrzy-
mywania nie wynika z przepisów „Prawa wodnego”, o 
ile nie są częścią melioracji wodnych. Budowa takich 
rowów należy do obowiązków inwestora (budującego 
drogę), co wynika z rozporządzenia ministra transpor-
tu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie. W świetle ww. 
regulacji przedmiotowe urządzenia są urządzeniami bu-
dowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 9 w ustawie  
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, związanymi  
z obiektem budowlanym, którym jest droga. Obiekty 
takie podlegają kontroli według art. 61 i art. 62 pr. bud. 
i do ich odbioru stosuje się „Prawo budowlane”. 
www.abc.com.pl

Kontrola pracy kotła i zarządzanie nim nigdy nie były tak 
proste: teraz zdalnie można decydować o temperaturze cie-
płej wody i temperaturze pomieszczeń w domu. Z aplikacją 
Ariston NET gdziekolwiek jesteś z poziomu swojego smart-
fona lub komputera można modyfikować i kontrolować 
temperaturę w domu, także ciepłej wody. Ariston Net to:
- 4 tryby pracy;
- 2 tryby działania;
- sterowanie wieloma strefami – można ustawić różną 
temperaturę dla różnych stref grzewczych domu. Z tą 
samą aplikacją można zarządzać temperaturą w róż-
nych domach;

- raport zużycia energii – 
dzięki dostępnym rapor-
tom i statystykom zwięk-
sza się świadomość zużycia 
energii i można obniżyć ra-
chunki za gaz i wodę;
- funkcja AuTO – kocioł  
z włączoną funkcją AuTO 
optymalizuje temperatu-
rę, uwzględniając tempe-

raturę na zewnątrz domu, co znacznie zmniejsza zuży-
cie energii;
- programowanie dzienne i tygodniowe – utrzymywanie 
wyłącznie jednego poziomu temperatury nie jest eko-
nomiczne. Precyzyjna regulacja w okresach grzewczych 
z wykorzystaniem zarządzania temperaturą może po-
móc w obniżeniu rachunków za energię.
Pobierz aplikację:

Zymetric – nowe logo na 10-lecie 

rok 2017 to dla firmy Zymetric Sp. z o.o. 10-lecie istnie-
nia. Zymetric to dziś stabilny i uznany gracza na rynku 
hVAC, to sprawnie działająca firma z olbrzymim doświad-
czeniem, a dystrybuowane przez nią systemy klimaty-
zacji Midea cieszą się uznaniem wśród klientów i użyt-
kowników.
Jak podsumowuje Dariusz Jereczek – prezes firmy Zy-
metric: Ostatnie 10 lat to piękny i udany czas dla naszej 
firmy, jest to wypadkowa wielu wyzwań i celów. To okres 
miliona spotkań, tysiąca godzin rozmów handlowych, oce-
anu uśmiechów i kilogramów stresu. Na przestrzeni deka-
dy wprowadzaliśmy wiele zmian, zarówno wewnątrz firmy, 
jak i na rynku HVAC. To sukcesy, jak i potknięcia, co natu-
ralne w organizacji, która nie stoi w miejscu. Wszystko jed-

nak z myślą przewodnią, że jeśli się tylko chce, to można!
Przy okazji 10-lecia firma Zymetric wprowadza istotne 
zmiany wizualne. Zmieniliśmy się i z tych zmian jesteśmy 
bardzo dumni. Już od pewnego czasu mieliśmy świado-
mość, że nasze logo również powinno przejść metamor-
fozę, tak by najlepiej oddać nasz dzisiejszy charakter i by 
pokazać, że mierzymy wysoko.
Poprzez nowy logotyp i towarzyszące mu elementy iden-
tyfikacji wizualnej chcemy zakomunikować najtrafniej opi-
sujące nas cechy: doświadczenie, stabilność, profesjona-
lizm, nowoczesność i rozwój.

Aplikacja Ariston Net

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2017

W dniach 7-8 marca 2017 w Warszawie, odbędzie się  
15. edycja Międzynarodowych Targów Techniki Wenty-
lacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FOruM WENTY-
LACJA – SALON KLiMATYZACJA. 
Targom towarzyszyć będą: Seminaria, Arena Technolo-

gii, w której pokazane będą systemy VrF oraz wentyla-
tory oddymiające, Strefa instalatora – miejsce pokazów 
i praktycznej wiedzy, Warsztaty Projektanta, Warsztaty 
Chłodnicze, Akademia CAD. 
Więcej informacji na www.forumwentylacja.pl

http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/pl/app/ariston-net/id980286873?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotethermo.aristonnet&hl=pl
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Europa broni się przed smogiem, 
Polacy trują się dalej

Co wydarzyłoby się w polskich miastach, gdybyśmy 
przyjęli francuski system ostrzegania przed smogiem? 
Polski Alarm Smogowy przeanalizował zanieczyszcze-
nie powietrza w 6 polskich miastach w roku 2016. Oka-
zuje się, że to co w Paryżu uznawane jest za największy 
smog od dekady, w Polsce jest na porządku dziennym, 
a władze nie informują mieszkańców o zagrożeniu.
W 2016 w Warszawie i Łodzi wystąpiło odpowiednio 8  
i 9 dni z zanieczyszczeniem na tyle wysokim, że w Pary-
żu ogłoszono by alarm smogowy. Tylko w styczniu 2016 
roku Warszawa doświadczyła aż 6 takich alarmowych 
dni. gorzej jest we Wrocławiu – smogowy alarm obo-
wiązywałby przez 12 dni tego roku.
W Zakopanem było aż 29 dni powyżej poziomu, który  
w Paryżu byłby uznany za podstawę do wprowadzenia 
alarmu smogowego. Do rekordowych miast zbadanych 
przez PAS należą Kraków i rybnik – w każdym z nich alarm 
obowiązywałby aż przez 47 dni w roku. W Krakowie w li-

stopadzie i grudniu 2016 roku wystąpiło aż 21 dni alarmo-
wych. W rybniku tylko w styczniu było aż 15 takich dni.
Niestety, ze względu na ułomne prawo, polskie spo-
łeczeństwo nie zostało ostrzeżone przed wysokim za-
nieczyszczeniem powietrza. W Paryżu alarm smogowy 
wprowadza się przy stężeniu pyłu PM10 na poziomie  
80 ug/m3. W Polsce jest to niemal czterokrotnie więcej 
– 300 ug/m3. gdy w miastach Europy zachodniej bije 
się na alarm ze względu na bardzo złą jakość powietrza  
i zachęca mieszkańców do podjęcia działań chronią-
cych zdrowie i życie, w Polsce władze milczą, mimo że 
poziom zanieczyszczeń jest znacznie wyższy.
Polski Alarm Smogowy złożył w listopadzie w Minister-
stwie Środowiska petycję w sprawie obniżenia progów 
alarmowych i rzetelnego informowania mieszkańców  
o złej jakości powietrza, podpisaną przez ponad 10 000 
obywateli. Niestety, na razie nie widać żadnych działań.
Więcej

Alarmujące komunikaty ostatnich mroźnych dni wy-
wołują zaniepokojenie. Przerażające dane, normy prze-
kroczone kilkadziesiąt razy, porównywalna sytuacja do 
najbardziej znanych z zanieczyszczenia miast na świe-
cie (Pekin). istnieją jednak technologie, które potrafią 
w znacznym stopniu ograniczyć emisję pyłów i gazów 
cieplarnianych.
Przyjmuje się, że gdy stężenia pyłów zawieszonych prze-
kraczają 200 jednostek na metr sześcienny, mamy do 
czynienia z bardzo złą jakością powietrza i zaleca się 
unikanie przebywania na zewnątrz. W ostatnich dniach 
Otwock, w którym znajduje się Mazowieckie Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy, odnotował stężenie 
pyłu na poziomie 1912% – o tyle została przekroczona 
norma, która wynosi 50 µg/m3. 
Odpowiedzią na problem smogu i jego efekty jest 
zastosowanie nowoczesnych systemów grzewczych 
w budownictwie. Systemów korzystających z czy-
stego źródła ciepła oraz inteligentnego systemu re-
gulacji, pozwalającego na znaczne zmniejszenie zu-
życia energii, a co za tym idzie ograniczenia emisji 
gazów. Są to m.in. pompy ciepła, które nie emitują 
praktycznie żadnych zanieczyszczeń. 
Polacy mieszkają w domach, w których systemy grzew-
cze są przestarzałe, a najczęściej stosowane rozwiązanie 
to spalanie węgla. Dodatkowo szacuje się, że temperatu-
ra jest prawidłowo regulowana w niecałych 30% wszyst-

kich budynków. Zaledwie 1% wszystkich budynków  
w Polsce można uznać za energooszczędne. 
Jednocześnie uzyskanie wysokich oszczędności jest bar-
dzo proste. Wystarczy zainstalować termostat grzejni-
kowy, aby zmniejszyć zużycie energii o nawet 46%. Je-
żeli w Polsce wszystkie grzejniki zostałyby wyposażone 
w termostaty moglibyśmy zmniejszyć emisję CO2 równą 
emisji generowanej przez 745 000 samochodów.
Źródło: Danfoss
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Smog – rozwiązania już istnieją!

2016 był najprawdopodobniej rekordowy na deweloper-
skim rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
Do klientów trafiło 58 tys. lokali, najwięcej od 2006 
roku (57 tys.). Branży sprzyja sygnalizowany od lat  
i nadal wysoki niedobór mieszkań, który sprawia, że 

są one wciąż tzw. dobrem rzadkim, poszukiwanym 
na rynku przez konsumentów. W unii Europejskiej 
na tysiąc mieszkańców przypada 435 lokali, a w Pol-
sce około 363. 
Więcej

Rekordowy rok w nieruchomościach mieszkaniowych

http://www.instalreporter.pl
http://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,europa-broni-sie-przed-smogiem-polacy-truja-sie-dalej,338.html
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rekordowy-rok-na-rynku-nieruchomosci-mieszkaniowych
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W miesiącach grudzień-marzec najwięcej osób decyduje się 
na budowę domu. Konkretyzując plany, Polacy wybierają 
projekt domu, w którym będą chcieli zamieszkać. Nadając 
bieg całej inwestycji, już kilka tygodni po wyborze projektu 
i załatwieniu wszelkich formalności, podejmują niezbędne 

działania, których efektem będzie rozpoczęcie budowy nie-
ruchomości. Według danych firmy Extradom, największa 
sprzedaż projektów domów przypada na miesiące zimo-
we i wczesną wiosnę. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu 
całego procesu, inwestor wykorzysta ciepłe dni na podjęcie 

budowy, a wspomniany okres przeznaczy na wybór działki, 
projektu, zakup materiałów, umowy z wykonawcami i do-
pięcie niezbędnych formalności. Kwiecień jest najczęściej 
miesiącem rozpoczynającym prace związane z budową.
Źródło: Extradom.pl

Zimą rośnie sprzedaż projektów domów

Bosch – badanie dotyczące technologii Smart Home

Bosch wspólnie z serwisem Twitter przeprowadził ankie-
tę, w której zapytał, co użytkownicy wiedzą na temat tech-
nologii Smart home i jakich funkcji najbardziej by sobie 
życzyli. Badanie przeprowadzono w Niemczech, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Austrii, hiszpanii oraz w uSA. Dla Brytyj-
czyków i Amerykanów zintegrowany dom mógłby stać się 
elementem codzienności, szczególnie jeśli mogliby zdalnie 
nim sterować: 60% Brytyjczyków i Amerykanów chciało-
by to robić, podróżując koleją lub samochodem. Wśród 
hiszpanów, Niemców i Austriaków, taka opcja interesuje 
połowę respondentów, natomiast wśród Francuzów za-
interesowanie wyraziło 45%. Podobnie wygląda porów-
nanie krajów, gdy w grę wchodził aspekt ograniczonej ilo-
ści czasu. Pośpiech to zresztą jedna z sytuacji, w których 
przede wszystkim kobiety byłyby skłonne docenić zalety 
inteligentnego domu. Tę cechę dzielą z najmłodszą gru-
pą respondentów (16 do 24 lat). grupa ta życzyłaby so-
bie inteligentnego domu, którym można sterować z kana-
py. Niezależnie od kraju, wieku czy płci wizja dostępu do 
domu na przykład na urlopie jest dla użytkowników atrak-
cyjna i wzrasta proporcjonalnie do wieku. Oszczędności 
są szczególnie ważne dla hiszpanów, Francuzów i Brytyj-
czyków, wśród których ponad 70% wskazało oszczędza-
nie energii jako przekonujący argument. Spokój i bezpie-
czeństwo jako argumenty przemawiające za technologia 
Smart home wskazało prawie 60% respondentów. inteli-
gentny dom, który w razie włamania automatycznie włą-

cza alarm i wysyła do mieszkańców powiadomienie push 
na smartfon przekonuje w takim samym stopniu jak myśl 
o tym, że dzięki zintegrowanym kamerom zawsze można 
sprawdzić, czy w domu wszystko w porządku. Wielu użyt-
kowników Twittera nie ma świadomości, co potrafią inteli-
gentne domy. Co prawda dwie trzecie respondentów wie, 
że technologia Smart home potrafi automatycznie wyłą-
czyć światło, gdy domownicy wychodzą z domu. Ale już to, 
że piekarnik może zaproponować odpowiednie przepisy 
na potrawy przychodzi do głowy tylko 22% responden-
tów. respondenci w wieku 25 do 34 lat oceniają możliwo-
ści technologii Smart home jako najbliższe rzeczywistości. 
To, że wraz z rosnącym wiekiem maleje świadomość moż-
liwości, nie dziwi aż tak bardzo jak fakt, że nawet osoby do-
brze obeznane ze światem technologii cyfrowych nie znają 
funkcji, które są możliwe już dziś: zwłaszcza w grupie wie-
kowej 16-24 lata, która nie zna przecież świata bez interne-
tu, inteligentne domy są zjawiskiem zaskakująco mało zna-
nym. Powodem tego może być niewielkie znaczenie, jakie 
dla tej grupy respondentów mają kwestie mieszkaniowe. 
Argument ten nie jest jednak trafny w przypadku kobiet, 
które przy ocenie tego, co potrafi inteligentny dom, były 
jeszcze bardziej zachowawcze niż mężczyźni. Ponadto je-
dynie 50% respondentów wiedziało, że dzisiejsze systemy 
Smart home umożliwiają komunikację pomiędzy różnymi 
typami urządzeń i cechuje je interoperacyjność, niezależ-
nie od tego, czy pochodzą od tego samego producenta. 

Spośród respondentów pytanych o powody, dla których 
do tej pory nie wyposażyli swoich domów w urządzenia 
zintegrowane, ponad połowa wymieniła wysokie koszty 
nabycia, przy czym kryterium to traciło na znaczeniu wraz 
z rosnącym wiekiem respondentów. Szczególnie hiszpa-
nie (70%) i Francuzi (68%) zwracali uwagę, że technologia 
Smart home jest dla nich za droga. 31% respondentów nie 
zajmowało się do tej pory w ogóle tematem domu zinte-
growanego. Dwóch na trzech ankietowanych użytkowni-
ków Twittera podało, że przed zakupem rozwiązań Smart 
home zasięgnęłoby na ich temat opinii na stronach inter-
netowych producentów i dystrybutorów. 42% wybrało  
w odpowiedzi blogi i fora. Tak więc internet jest jedno-
znacznie najważniejszym źródłem informacji, dopiero na 
trzecim miejscu z 35% znalazły się sklepy i handel stacjo-
narny. Szczególnie w Wielkiej Brytanii oraz uSA handel sta-
cjonarny odgrywa podrzędną rolę, tylko połowa respon-
dentów z pozostałych krajów skorzystałaby właśnie z tego 
źródła informacji. interesujące jest przy tym, że to najmłodsi 
respondenci woleliby zasięgnąć informacji offline i poszu-
kać w tym celu sklepu stacjonarnego. Ankieta wśród użyt-
kowników Twittera została przeprowadzona w dniach od 
26 lipca do 3 sierpnia 2016 roku. Wzięło w niej udział 6265 
respondentów z Austrii, Niemiec, hiszpanii, Francji, Wiel-
kiej Brytanii i uSA; w każdym z krajów przebadano ponad 
1000 użytkowników Twittera, w Austrii prawie 500.
Wyniki ankiety (w jęz. angielskim)

Lindab: 10 lat gwarancji  
na systemy wentylacyjne

Jako pierwsza firma na polskim rynku Lindab oferu-
je bezpłatną 10-letnią gwarancję na wszystkie swoje 
okrągłe systemy wentylacyjne. Firma jest przekonana, 
że oficjalna gwarancja wystawiana bezpośrednio przez 
producenta zostanie doceniona przez klientów oraz za-
pewni partnerom biznesowym do-
datkową przewagę na konku-
rencyjnym rynku.
Szczegółowe informacje na 
temat zasad i warunków 
gwarancji

http://www.instalreporter.pl
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/media/dam_images/pi9349/survey_smart_home_overview_of_results_bosch_twitter_160830.pdf
http://www.lindab.com/pl/pro/do-pobrania/10-lat-gwarancji/Pages/default.aspx
http://www.lindab.com/pl/pro/do-pobrania/10-lat-gwarancji/Pages/default.aspx
http://www.lindab.com/pl/pro/do-pobrania/10-lat-gwarancji/Pages/default.aspx
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Wytyczne Systemy oddymiania klatek schodowych zosta-
ły po raz pierwszy zaprezentowane 12 stycznia 2017 r.  
podczas konferencji firmy Smay, poświeconej także 
nowemu produktowi firmy. Wytyczne to wynik prac 
podjętych przez instytut wspólnie z zespołem autor-
skim ekspertów CNBOP-PiB w składzie: mgr inż. Marcin  
Cisek (SgSP), mgr inż. Tomasz Kiełbasa (CNBOP-PiB),  
dr inż. Małgorzata Król (Politechnika Śląska) dr inż. grze-
gorz Kubicki (Politechnika Warszawska), mgr inż. Da-
niel Małozięć (CNBOP-PiB), mgr inż. grzegorz Mroczko 
(CNBOP-PiB), dr inż. Dariusz ratajczak (przewodniczą-
cy rady redakcyjnej czasopisma „Ochrona Przeciw-
pożarowa”), mgr inż. Jacek Szczypiorski (PSP-Jrg nr 1 
w Sosnowcu), dr inż. grzegorz Sztarbała (ArDOr) oraz 
mgr inż. izabela Tekielak-Skałka (Politechnika Warszaw-
ska). Systemy oddymiania klatek schodowych są to trze-
cie wytyczne dotyczące urządzeń przeciwpożarowych 
w budynkach, opracowane przez CNBOP-PiB. Sama li-
nia wytycznych została zapoczątkowana w 2011 r. Sta-
nowią uszczegółowienie wymagań zawartych w normie 
PN-B-02877-4 oraz opis dobrych praktyk. Jak podkreśla-
ją eksperci, takie wytyczne są potrzebne, bo sama nor-
ma ma już 16 lat i odzwierciedla stan wiedzy z tamtego 
okresu, gromadząc wyłącznie wymagania podstawo-
we, a to przecież szczegóły budzą najwięcej wątpliwości 
uczestników procesu budowlanego. Jako ciekawostkę 
można wskazać, że wytyczne – obok szeregu rzetelnie 

opracowanych podstaw i niuansów technicznych – za-
wierają też np. propozycję piktogramów, które pokażą 
strażakom, jaki system oddymiania (grawitacyjny czy 
mechaniczny) jest w danym budynku. 
Wytyczne są do pobrania w formie elektronicznej ze 
strony CNBOP-PiB.

Rozwiązanie kRzyżówki z numeRu 12/2016 instalRepoRteRa 
kRzyżówka z FiRmą immeRGas hasło immeRGas wspieRa pRoFesJonalistów

nagrody otrzymują:  
Paweł Wardęga – torbę na tablet/notebooka, Ilona Hassa – torebkę przez ramię,  

Roman Rutkowski – bidon z kominem.

Nowe wzory wniosków budowlanych

Od 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe wzory wniosków 
budowlanych. rozporządzenie ministra infrastruktury  
i budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzo-
rów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele bu-
dowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub roz-
biórkę wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. 
Wzory wniosków będą maksymalnie uproszczone oraz 
bardziej czytelne. rozporządzenie realizuje uwagi NiK 
dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwo-
leniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępo-
wania: rozporządzenie określa wzory:
- wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
- zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego,
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-

nia nieruchomością na cele budowlane,
- informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie 
na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub prze-
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane,
- decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
Ponadto nowe wzory udostępniono w formie edytowal-
nej. Jak wskazuje Ministerstwo, wzory mogą być elektro-
nicznie wypełniane przez inwestorów, co wiąże się możli-
wością zwiększania miejsca na wpisanie poszczególnych 
danych oraz możliwością dodawania kolejnych pozycji  
w ramach poszczególnych punktów, jeżeli inwestor potrzebu-
je wpisać więcej danych. Ważne jest, aby zachowana została 
struktura wzorów wniosków. Miejsce na wpisanie dodatko-
wych danych, np. danych pełnomocnika, zostało przewidzia-
ne we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku.
Źródło: Ministerstwo infrastruktury i Budownictwa

Nowe wytyczne do projektowania: Systemy 
oddymiania klatek schodowych 

Dotacje w województwie mazowieckim

Nawet 7 tysięcy złotych dopłaty na wymianę pieca mogą 
otrzymać właściciele domów jednorodzinnych od mia-
sta. 12.01.17 r. ruszył program wymiany uciążliwych dla 
środowiska źródeł ciepła. Weszła w życie uchwalona  
w grudniu uchwała rady miasta o finansowym wsparciu 
dla właścicieli domów, którzy chcą być bardziej „eko”. 
Mieszkańcy mogą składać już wnioski o dofinansowa-
nie wymiany starych pieców węglowych na nowocze-
sne źródła ciepła opalane gazem.
Od ratusza można otrzymać od 7 do 20 tys. złotych dopła-
ty. udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% 
rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:
- likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastą-
pieniu ich nowym źródłem ciepła opalanym paliwem 

gazowym: 7000 zł dla osób fizycznych i prowadzących 
działalność gospodarczą, 15 000 zł dla wspólnot miesz-
kaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców, 
- likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła 
i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jedno-
czesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej: 
10 000 zł dla osób fizycznych i prowadzących działal-
ność gospodarczą, 20 000 zł dla wspólnot mieszkanio-
wych, osób prawnych i przedsiębiorców.
Tegoroczne wnioski należy składać do 31 marca 2017 r. 
Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie 
także w kolejnych latach. 
Wnioski można pobrać ze strony Biura Ochrony Środo-
wiska: www.zielona.um.warszawa.pl

http://www.instalreporter.pl
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Jak ułożyć ogrzewanie 
podłogowe, gdy  
liczy się każdy 
milimetr wysokości?

Planując renowację domu, inwestorzy często się za-
stanawiają, jak zainstalować ogrzewanie podłogowe, 
nie zwiększając zbytnio wysokości posadzki. Wszyst-

kie elementy takiego systemu grzewczego muszą 
być specjalnie zaprojektowane, aby mimo niewiel-
kich wymiarów dobrze spełniać swoją rolę. Podpo-
wiadamy wygodne rozwiązanie na bazie rzepowej: 
mata rAuThErM SPEED o wysokości 3 mm + rura 
rAuThErM SPEED K o średnicy 10 mm + jastrych ni-
welacyjny Knauf 425 dadzą nam ogrzewaną podło-
gę o wysokości tylko 41 mm (fot. 2).
Samoprzylepną matę można układać na takich pod-
łożach, jak: jastrych cementowy lub anhydrytowy, 
ceramiczne płytki podłogowe, płyty gipsowe i ce-
mentowe wzmacniane włóknami, płyty pilśniowe  

i wiórowe. Bezpośrednio pod płytę nie nadają się na-
tomiast materiały izolacyjne na bazie włókien mine-
ralnych, luźne podsypki oraz podobne, niezwiązane 
materiały izolacyjne.
Dzięki temu, że mata ma od spodu warstwę kleju, 
nie ma konieczności dodatkowego uszczelniania od 
góry taśmą klejącą połączeń między matami. Nie-
przepuszczalność wody zarobowej pochodzącej  
z jastrychu zapewnia przyklejenie mat na zakładkę. 
Wielkość zakładki zależy od tego, czy dysponujemy 
matą w arkuszach czy w rolkach. Minimalna szero-
kość zakładek wzdłuż krawędzi arkusza maty z rze-
pami rAuThErM SPEED wynosi 5 cm. Jeśli natomiast 
korzystamy z maty w rolce, minimalna szerokość za-
kładki na krawędzi podłużnej wynosi 5 cm, a na kra-
wędzi poprzecznej 10 cm. Zakładki na matach wy-
starczy jednorazowo mocno docisnąć nogą. 
Stosując maty z rzepami należy unikać wykonywa-
nia spoin krzyżowych, tzn. poszczególne fragmenty 
maty układamy w taki sposób, aby były one przesu-
nięte względem siebie (fot. 3 i 4).

Układanie maty rzepowej przedstawimy na przy-
kładzie rolki. Na początku należy ją rozwinąć na ok. 

2-3 m i ułożyć równolegle do ściany, wyrównując  
w taki sposób, aby zachować ok. 2 cm odstępu od pa-
ska brzegowego. Stanąć na macie i unieść początek 
rolki. Odkleić umieszczoną na spodniej części folię na 

Odpowiedzi udzielił: Michał Zając
Manager ds. technicznych, Rehau
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długości ok. 30 cm i wywinąć ją równo do tyłu (fot. 5).  
Następnie przykleić matę do podłoża, odpowiednio 
dociskając. Mata musi być przyklejona do stopki pa-
ska brzegowego. Teraz zwijamy rolkę równo aż do 
miejsca, w którym została przyklejona, a następnie 
stopniowo ją rozwijamy, ściągając folię i przyklejając 
matę równolegle do powierzchni ściany. Przy rozwi-
janiu najwygodniej jest stanąć przed rolką i ciągnąć 

ją, przesuwając się w odpowiednim kierunku (fot. 6).  
Na końcu pomieszczenia wywinąć rolkę do tyłu, do-
pasować i przyciąć od góry nożem do dywanów.
Drugą rolkę maty z rzepami umieścić w taki sposób, aby 
zachodziła na pierwszą rolkę wzdłuż krawędzi podłuż-
nej na szerokość minimum 5 cm. Wzór na siatce obu ro-
lek należy tak dopasować, aby tworzył jedną linię. Miej-
sce, w którym rolki zachodzą na siebie, docisnąć nogą.
Jeśli po ułożeniu wszystkich rolek pozostają jakieś 
nieprzykryte fragmenty podłogi, można nakleić na 
nie resztki maty, pamiętając o zakładce. 

Do montażu rury przystępujemy po przykleje-
niu maty. W pierwszej kolejności odklejamy taśmę 
rzepową na odcinku ok. 5 cm od końca rury (fot. 7) 
i podłączamy rurę do rozdzielacza obiegów grzew-
czych, dokręcając śrubunek zaciskowy. Teraz przy-
czepiamy rurę na macie, dociskając co ok. pół metra 
oraz przy zmianie kierunku układania (fot. 8). Należy 
zachować minimalny odstęp rury od ściany wyno-
szący 7 cm. Na prostych odcinkach rurę układamy 
pomiędzy wzorem naniesionym na macie.

Na koniec przeprowadzamy próbę szczelności, po 
czym wylewamy jastrych niwelacyjny. Wysokość po-
szczególnych elementów gotowej podłogi grzewczej 
wynosi w milimetrach: 

przykrycie rury grzewczej [mm] 25
rura z rzepami RAUTHERM SPEED K 10,1x1,1 10
mata RAUTHERM SPEED włącznie z zakładkami [mm] 6
wysokość całkowita [mm] 41

konstrukcja podłogi z i bez 
izolacji

katalog RautHeRm speeD

7

8

Gigafactory Tesli – największy na świecie budynek 
zeroenergetyczny z pompami ciepła

Największa na świecie fabryka akumulatorów „giga-
factory” budowana przez firmę Tesla w Newadzie, 
jest ważnym elementem strategii budowy rynku sa-
mochodów elektrycznych i budynków samowystar-
czalnych. Planowana roczna zdolność produkcyjna 
fabryki baterii to 35 gigawatogodzin (gWh) – stąd na-
zwa gigafactory. Będzie ona produkować akumula-
tory znacznie mniejszym kosztem niż inni wytwórcy, 
między innymi dzięki innowacyjnej produkcji, zmniej-
szeniu ilości odpadów oraz ulokowaniu całej linii pro-
dukcyjnej pod jednym dachem. Oczekuje się, że koszt 
wytwarzania wynikający ze skali produkcji obniży się 
o ok. 30%, a wielkość produkcji będzie porównywal-
na z globalną produkcją akumulatorów w 2013 r. 
Docelowo będzie to nie tylko jeden z największych 
budynków na Ziemi, ale także największy budynek  
w tzw. standardzie ze-
roenergetycznym – bę-
dzie produkował wię-
cej energii ze źródeł 
odnawialnych niż sam 
jej zużywa. Co ważne 
w świetle podpisane-
go porozumienia pa-
ryskiego „gigafactory” 
będzie też budynkiem 
nieemitującym dwu-
tlenku węgla. 
Oprócz tego, że cały 
budynek będzie po-
kryty panelami foto-
wolotaicznymi pro-
dukującymi energię 
elektryczną z promie-
niowania słonecznego, 
za ogrzewanie i chło-

dzenie budynku będą odpowiadać pompy ciepła. 
uzupełnieniem systemu będą duże magazyny ener-
gii elektrycznej, które umożliwią nieprzerwane funk-
cjonowanie obiektu przez cały rok.
rozwiązanie zastosowane w fabryce Tesli w Newa-
dzie jest dobrą wskazówką, w jakim kierunku po-
winna iść budowa nowoczesnych zakładów produk-
cyjnych. Tzw. „Pakiet Energetyczny”, przygotowany  
w 2016 roku przez Komisję Europejską zwraca uwa-
gę na duży potencjał zastosowania pomp ciepła  
w obiektach przemysłowych.
Szerokie zastosowanie pomp ciepła w obiektach 
mieszkalnych i przemysłowych pozwoli łatwiej osią-
gnąć światowe wyzwanie ochrony klimatu związane-
go z koniecznością odejścia w świecie od spalania pa-
liw kopalnych w latach 2050-60.
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zespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrolo-
gicznej tych przyrządów pomiarowych [1]. Zgodnie 
z treścią tego przepisu:
„§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk 
metrologicznych ciepłomierzy i ich podzespołów:
a) przeliczników,
b) par czujników temperatury,
c) przetworników przepływu
— wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wy-
niku dokonania oceny zgodności;
2) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych pod-
czas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej cie-
płomierzy, przeliczników, par czujników temperatury 
i przetworników przepływu;”
W rozumieniu definicji w Wikipedii, licznikiem ciepła 
jest zarówno ciepłomierz(+), jak i ciepłomierz(-). Na-
tomiast w rozumieniu definicji w rozporządzeniu [1],  
wymagania rozporządzenia obejmują wyłącznie liczniki 
ciepła będące ciepłomierzami(+), natomiast nie obej-
mują liczników ciepła będących ciepłomierzami(-).
Tak więc wszystkie wymagania rozporządzenia do-
tyczą wyłącznie liczników ciepła działających jako  
ciepłomierze(+). Natomiast, jeżeli ten sam licznik 
ciepła zastosujemy jako ciepłomierz(-) nie podle-
ga on tym wymaganiom. W praktyce oznacza to, że 

licznik ciepła zastosowany jako ciepłomierz(+) wy-
maga legalizacji, natomiast zastosowany jako ciepło-
mierz(-) legalizacji nie wymaga. Ciekawe dlaczego?

Dlaczego ciepłomierz(-) nie wymaga 
legalizacji?

Dlaczego ciepłomierz(-) nie wymaga legalizacji wyja-
śnia pismo z dnia 4 marca 2015 r., znak DDri0531/16 
NK/488300/16 Departamentu Doskonalenia regula-
cji gospodarczych w Ministerstwie rozwoju.
Z pisma tego wynika, że zalecenia Międzynarodowej 
Organizacji Metrologii Prawnej OiML z obszaru me-
trologii prawnej oraz przepisy prawa unii Europej-
skiej obejmują jedynie regulacje dotyczące prawnej 
kontroli metrologicznej ciepłomierzy zdefiniowanych  
w sposób zgodny z rozporządzeniem [1].
„Pomimo toczącej się dyskusji (m.in. w Ramach Gru-
py Roboczej ds. Przyrządów Pomiarowych) na temat 
objęcia przepisami unijnymi również przyrządów do 
pomiaru energii cieplnej w układach chłodzenia (np. 
klimatyzacja), kwestie te pozostają w gestii Państw 
Członkowskich i są regulowane w prawie krajowym. 
Państwa Członkowskie mogą ustanowić na swoim 
obszarze obowiązek kontroli metrologicznej dla sa-
modzielnych urządzeń do pomiaru energii cieplnej  
w układach chłodzenia. W przypadku urządzeń kombino-

W Wikipedii definicja ciepłomierza brzmi 
następująco:
Licznik ciepła (ciepłomierz) – całkujący przyrząd 
pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości prze-
pływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest 
podstawą do rozliczania się między dostawcą a od-
biorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej 
w układzie Si jest dżul (symbol J) równy 1 wat x 1 se-
kunda (watosekunda). Jest ona zbyt mała do użyt-
ku praktycznego, dlatego powszechnie używaną  
w rozliczeniach jednostką energii jest gigadżul [gJ].

Definicje
W niniejszym artykule będę się posługiwał następu-
jącymi definicjami liczników ciepła:

ciepłomierz(+): przyrząd pomiarowy przeznaczo-
ny do pomiaru ciepła oddawanego 
przez ciecz będącą ciekłym no-
śnikiem ciepła w obiegu wymia-
ny ciepła, wykonany jako przyrząd 
zespolony albo składany, złożony  
z przetwornika przepływu, pary 
czujników temperatury i przelicz-
nika, albo jako kombinacja tych 
dwóch rodzajów konstrukcji. (defi-
nicja zgodna z rozporządzeniem [1])

ciepłomierz(-): przyrząd pomiarowy przeznaczo-
ny do pomiaru ciepła odbieranego  
przez ciecz będącą ciekłym no-
śnikiem ciepła w obiegu wymia-
ny ciepła, wykonany jako przyrząd 
zespolony albo składany, złożony  
z przetwornika przepływu, pary 
czujników temperatury i przelicz-
nika, albo jako kombinacja tych 
dwóch rodzajów konstrukcji.

zakres wymagań rozporządzenia

Wymagania dla ciepłomierza określa rozporządze-
nie ministra gospodarki w sprawie wymagań, któ-
rym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich pod-

Czym się różni ciepłomierz od …ciepłomierza? Dlaczego to samo urządzenie zastosowane 
w instalacji grzewczej wymaga legalizacji, a pracujące w instalacji chłodniczej – NIE?

Ciepłomierz do pomiaru chłodu 
nie potrzebuje legalizacji?

Marek Płuciennik

pismo z dnia 4 marca 2015 r.  
z Departamentu Doskonalenia 
Regulacji Gospodarczych 

artykuł powstał  
we współpracy 

e-czasopisma 
instalReporter 

z oddziałem 
warszawskim pzits

www.pzits.org.pl
Zakopane, 

9–12 marca 2016 r .
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http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/01/od-Min-Rozwoju.pdf


wanych, tj. urządzeń, które mogą mierzyć energię cieplną 
zarówno w instalacji grzewczej, jak i instalacji chłodniczej, 
funkcja pomiaru energii grzewczej podlega ocenie zgod-
ności z wymaganiami dyrektywy MID, natomiast funkcja 
pomiaru energii w instalacji chłodzenia jest traktowana 
jako funkcja dodatkowa, która nie jest objęta dyrekty-
wą MID. Stosowne zapisy zamieszczane są w certyfika-
tach badania typu WE takich kombinowanych urządzeń.
Komisja Europejska wielokrotnie prezentowała stano-
wisko, że w przypadku urządzeń, które mogą być użyt-
kowane zarówno jako ciepłomierze do pomiaru energii 
cieplnej oddanej do otoczenia, jak i urządzenia do po-
miaru chłodu i w których funkcja pomiaru ciepła pod-
dana została ocenie zgodności z wymaganiami dyrek-
tywy MID (potwierdzonej stosownym oznakowaniem 
CE i dodatkowym oznakowaniem metrologicznym 
M), niedopuszczalne jest, aby Państwa Członkowskie 
stawiały wymagania metrologiczne dotyczące funk-
cji pomiaru chłodu, nawet wówczas, jeżeli w danym 
państwie istnieje obowiązek kontroli metrologicznej 
samodzielnych urządzeń do pomiaru chłodu”.
Zgodnie z pismem, w Normie Europejskiej EN 1434-
1:2015 [2] określono wymagania ogólne dla ciepłomie-
rzy, będących przyrządami przeznaczonymi do pomiaru 
energii, która w obiegu wymiany ciepła jest pobierana 
(chłodzenie) lub oddawana (ogrzewanie) przez ciecz, 
zwaną ciekłym nośnikiem ciepła. Ciepłomierz wskazu-
je ilość ciepła w legalnych jednostkach miar.
Wg pisma „postanowienia normy EN 1434 [2] (powo-
łanie autora artykułu) w części dotyczącej przyrzą-
dów do pomiaru energii cieplnej pobieranej z otocze-
nie są szeroko stosowane przez producentów takich 
urządzeń, gdyż, przynajmniej w Europie, jest to jedy-
ny, powszechnie dostępny dokument techniczny od-
noszący się do tych zagadnień”.
Wprowadzenie, do definicji ciepłomierza w rozporzą-
dzeniu [1], także ciepłomierza(-) „prowadzi do obję-
cia prawną kontrolą metrologiczną również przyrzą-
dów do pomiaru energii cieplnej pobieranej z otoczenia  
w instalacjach chłodniczych. Zmiana taka pociągnęła-
by za sobą konieczność wprowadzenie dalszych zmian 

w treści rozporządzenia, gdyż proponowane w normie 
EN 1434 [2] (powołanie autora artykułu) warunki spraw-
dzenia przyrządów przewidzianych do stosowania  
w instalacjach chłodniczych (zakresy temperatur, za-
kresy różnic temperatur, temperatura nośnika w czę-
ści powrotnej obiegu wymiany ciepła itd.) są określane 
inaczej niż dla przyrządów przewidzianych do stoso-
wania w instalacjach grzewczych. Należałoby również 
przeanalizować, czy zmiany rozporządzenia w spra-
wie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepło-
mierze i ich podzespoły nie spowodują konieczności 
zmian innych przepisów z obszaru metrologii praw-
nej. W niektórych przypadkach potrzebne byłoby rów-
nież dostosowanie użytkowanych obecnie stanowisk 
legalizacyjnych ciepłomierzy do nowych wymagań  
w zakresie sprawdzania przyrządów do pomiaru ener-
gii termicznej w układach chłodzenia”.
W świetle powyższych wyjaśnień, Departament Do-
skonalenia regulacji gospodarczych Ministerstwa 
rozwoju informuje, że wprowadzenie do definicji 
ciepłomierza w rozporządzeniu [1] także ciepłomie-
rza(-), pociągnęłoby za sobą liczne komplikacje prak-
tyczne oraz koszty dla użytkowników ciepłomierzy.

[1] rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 21 
grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powin-
ny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz 
szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych 
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przy-
rządów pomiarowych (Dz.u. z 2008 r. Nr 1, poz. 2)
[2] PN-EN 1434-1:2016-01 Ciepłomierze. Część 1: Wyma-
gania ogólne (wersja angielska) idt EN 1434-1:2015

Dziękując Departamentowi Doskona-
lenia Regulacji Gospodarczych w mini-
sterstwie Rozwoju za obszerne i wyczer-
pujące wyjaśnienie, pozostawiam bez 
komentarza problem stosowania ciepło-
mierza(-) bez wymagania jego legalizacji.

Darmowe aplikacje mobilne
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systemy rurowe – materiały i podziały

Materiał rury:
•	tworzywo	sztuczne	–	rury	jednorodne,	do	których	
zaliczamy: polietylen usieciowany (PE-X), polietylen 
o zwiększonej odporności na temperaturę (PE-rT), 
polipropylen (PP-r), polichlorek winylu (PVC-C), po-
libutylen (PB);
•	tworzywo	sztuczne	–	rury	wielowarstwowe	(rys.	2), 
których poszczególne warstwy mogą być następu-
jące: PE-X lub PE-rT jako warstwa wewnętrzna, Al – 
warstwa aluminium w formie taśmy łączona ze sobą 
doczołowo lub na tzw. zakład za pomocą lasera lub 
ultradźwięków oraz PE-X, PE-rT lub PE-hD (poliety-
len o zwiększonej gęstości) jako warstwa zewnętrz-

na. Wszystkie warstwy są ze sobą połączone, spe-
cjalnie przeznaczonym do tego, klejem adhezyjnym.
•	stal	nierdzewna	(rys.	3), stal węglowa i niskowęglo-
wa (rys. 4) – rury z tych materiałów wykorzystywane 
są w przeważającej części w instalacjach wody lodo-
wej, ciepła technologicznego, solarnych, oleju opa-
łowego czy też sprężonego powietrza;
•	miedź	(rys.	5). rury wykonane z miedzi jeszcze kil-

Aktualnie do dyspozycji osób, które przygoto-
wują dokumentację projektową dotyczącą instala-
cji oraz dla osób, które stoją przed faktem wyboru 
już danego systemu (czy to będzie instalator, czy 
też już klient końcowy), jest dostępna bardzo sze-
roka gama różnorakich rozwiązań i technologii do-
stosowanych do potrzeb. 
Jak sobie poradzić w tym dzisiejszym gąszczu, któ-
re rozwiązania warto rozważyć, czym się kierować, 
o czym należy pamiętać podczas montażu, na co 
zwracać szczególną uwagę przy produktach dostar-
czanych przez różnych producentów? To są pyta-
nia, które spędzają sen z powiek nie tylko inwesto-
rom, ale przede wszystkim instalatorom i klientom 
końcowym.

Każda instalacja rurowa (grzewcza, c.w.u., cyrkulacji…) składa się z elementów składowych, które w połączeniu ze sobą tworzą 
integralną całość. Do poszczególnych części danej instalacji możemy zaliczyć przewody (rury) oraz całą gamę łączników  
(tzw. złączek), za pomocą których możliwe jest połączenie prostych odcinków rury. 

O łączeniu systemów rurowych 
Podziały, wskazówki montażowe i błędy instalatorskie

TOMaSZ PODLeŚ

7

trzymałości i odporności wystarczy 60% stopnia usieciowania (metody che-
miczne wymagają wyższego stopnia usieciowania dla uzyskania tych sa-
mych parametrów). Trwałość obu rodzajów rur w typowych warunkach 
pracy w instalacjach grzewczych i wody użytkowej wynosi co najmniej 50 
lat. 

 

1
2

3
4

5

1. Warstwa PE-RT lub PE-X
2. Warstwa kleju
3. Warstwa aluminium spawanego doczołowo
4. Warstwa kleju
5. Warstwa PE-RT lub PE-X/PE-HD

Typ rury PE-RT/AL/PE-RT PE-X/AL/PE-X

Wymiary rur 16x2 20x2 26x3 32x3 40x3,5 50x4 63x4,5

Średnica zewnętrzna, nominalna [mm] 16 20 26 32 40 50 63
Grubość ścianki, nominalna [mm] 2 2 3 3 3,5 4 4,5

Średnica wewnętrzna, nominalna [mm] 12 16 20 26 33 42 54
Waga rury [g/m] 105 148 240 323 605 870 1315

Waga rury z wodą [g/m] 218 337 554 854 1460 2255 3605
Objętość wewnętrzna [l/m] 0,113 0,189 0,314 0,531 0,855 1,385 2,29

Przewodność ciepła [W/m*K] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,43 0,43 0,43
Wydłużalność termiczna [mm/m*K] 0,025 0,025 0,025 0,025 0,024 0,024 0,024

Chropowatość wewnętrzna rury [μm] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dyfuzja tlenu [mg/l*d] 0 0 0 0 0 0 0

Maksymalna temperatura pracy [°C] 95 95 95 95 95 95 95
Maksymalne ciśnienie pracy [bar] 10 10 10 10 10 10 10

Temperatura pracy ciągłej dla 10 bar [°C] 70 70 70 70 95 95 95
Minimalny promień gięcia bez narzędzia 5xD* 5xD* 5xD* 5xD* x x x
Minimalny promień gięcia z narzędziem 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD* 3,5xD*

 *D – średnica zewnętrzna nominalna

Rysunek. Struktura łańcucha polietylenu.

Rysunek. Bombardowanie wiązką elektronów, powodujące 
odrywanie się atomów wodoru.

Rysunek. Powstawanie bezpośrednich wiązań pomiędzy 
atomami węgla tzw. sieciowanie.

PORADNIK TECHNICZNY
SYSTEMY RUROWE
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Techniki łączenia
Każda z tych złączek może być połączona z odpo-
wiednim przewodem, elementem końcowym lub 
urządzeniem, za pomocą specjalnej techniki moco-
wania, do którego możemy zaliczyć:
•	skręcany	oparty	na	gwintach	umieszczonych	na	ele-
mentach łącznikowych, występujący w instalacjach  
o małych średnicach. Są to połączenia rozłączne, 
dlatego nie można ich wykonywać pod warstwą wy-
lewki. W pozostałych technikach połączenia są nie-
rozłączne,
•	zaprasowywany	oparty	na	stalowych	pierścieniach	
(rys. 8),
•	zaciskowy	z	nasuwanym	pierścieniem	(rys.	9),
•	zaciskowy	skręcany	z	przeciętym	pierścieniem
(rys. 10),
•	zgrzewany	(rys.	11),
•	wciskany	(rys.	12).

wskazówki montażowe i błędy 
instalatorskie

Z uwagi na liczbę i różnorodność dostępnych na ryn-
ku systemów nie sposób zapamiętać wszystkich wy-
tycznych, obostrzeń, zaleceń dla nich, o których piszą 
szczegółowo konkretni producenci. Poniżej kilkana-
ście wskazówek, porad i błędów, o których powinni-
śmy pamiętać i się do nich stosować.
Odpowiedni wybór rury do instalacji. Przed do-
konaniem zakupu należy zasięgnąć informacji, naj-
lepiej od danego producenta, czy przewody, który-
mi w danym momencie się interesujemy są dla nas 
odpowiednie i do tego na pewno się nadają. Każdy 
z producentów rur tworzywowych w swoich mate-
riałach technicznych, w formie drukowanej lub elek-
tronicznej, jest zobligowany do poinformowania, jaki 
jest zakres zastosowania danego produktu (rury).

kanaście lat temu przeważały w instalacjach we-
wnętrznych, jednakże z biegiem czasu i wraz z rosną-
cymi cenami materiału i robocizny zostały wyparte 
na rzecz instalacji rurowych z tworzyw sztucznych. 

Łączniki
innym podziałem systemów jest rozróżnienie ich 
pod względem stosowanych łączników (złączek). 

Możemy w nim doszukać się następujących łączni-
ków wykonanych z:
•	mosiądzu	(rys.	6),
•	PPSU	(rys.	7) – polifenylosulfon,
•	PB	–	polibutylen,	PP	z	wkładką	aluminiową	lub	np.	
włókno szklane – polipropylen,
•	stali	nierdzewnej,
•	stali	węglowej.

1 System KAN-therm Push/Push Platinum24

Elementy połączenia skręcanego 
do rur Platinum.

1. Kształtka – np. trójnik z GW.
2. Korpus złączki z GZ  

(z uszczelnieniem typu O‑Ring).
3. Pierścień przecięty.

4. Nakrętka dociskowa.
5. Rura PE‑RT lub PE‑Xc.

Uwaga: złącza skręcane do rur 
PE‑RT /PE‑Xc oraz Platinum nie 

są zamienne!

1 2 3 4 5

Złączki i armatura z GW 
współpracujące ze złączkami 

skręcanymi.

Połączenie wykonuje się w następującej kolejności:

1.	Korpus złączki wkręcić w kształtkę (armaturę) uszczelniając gwint konopiami lub taśmą teflonową,

2.	Nałożyć na rurę nakrętkę dociskową a następnie osadzić na końcu rury pierścień, przy czym 
jego krawędź powinna być odległa od krawędzi rury od 0,5 do 1 mm,

3.	 Rurę nasunąć do oporu na króciec złączki (nie stosować żadnych środków „poślizgowych”, nie 
wykonywać ruchu skrętnego kształtki względem rury),

4.	Nakręcić nakrętkę zaciskającą pierścień na rurze.

Połączenie można traktować jako rozbieralne pod warunkiem, że po wyjęciu króćca złączki z rury 
odetniemy zużytą końcówkę rury i następnie wykonamy nowe połączenie.

Uwaga
Ze względu 

na niebezpieczeństwo 
pęknięcia mosiężnego korpusu, 

należy przyjąć zasadę, że 
złącza KAN‑therm z gwintami 

wewnętrznymi nie powinny być 
łączone z elementami poza 

systemowymi.

Złączka mosiężna z gwintem zewnętrznym 
System KAN‑therm Push, KAN‑therm Press

Złączka stalowa z gwintem wewnętrznym 
System KAN‑therm Steel, KAN‑therm Inox
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1 System KAN-therm Push/Push Platinum16

Ciśnienie robocze dla poszczególnych klas zastosowań zależne jest od serii rur S (szereg wymiarowy)

S	=	(dn–	en)	/	2	en

gdzie dn – średnica zewnętrzna rury; en – grubość ścianki rury

1.4 Transport i składowanie
Rury PE‑RT i PE‑Xc oraz wielowarstwowe Platinum mogą być składowane w temperaturach nie 
przekraczających +30 °C. Mogą być też przechowywane w temperaturach poniżej 0 °C, należy 
wówczas szczególnie je chronić przed obciążeniami dynamicznymi. Podczas transportu chronić 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ze względu na wrażliwość na działanie promieni ultrafiole‑
towych rury należy chronić przed bezpośrednim długotrwałym działaniem promieni słonecznych.

1.5 Połączenia w instalacjach z rur PE-Xc,  
PE-RT i PE-Xc/Al/PE-HD Platinum
Podstawową techniką łączenia rur w Systemie KAN‑therm jest technika zaciskowa Push z nasu‑
wanym mosiężnym pierścieniem. Do przyłączania rur do urządzeń i armatury można też stoso‑
wać połączenia zaciskowe skręcane.

Połączenia	zaciskowe	Push	z pierścieniem	nasuwanym

Złączki w systemie Push posiadają specjalnie wyprofilowane króćce (bez dodatkowych uszczel‑
nień), które wkłada się w rozszerzony wcześniej koniec rury a następnie nasuwa na połączenie 
mosiężny pierścień. Rura zaciśnięta jest promieniowo na króćcu złączki w kilku miejscach. Taki 
sposób połączenia umożliwia prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanych (w szlichcie 
podłogowej i pod tynkiem) bez żadnych ograniczeń. W Systemie KAN‑therm Push złączki są 
uniwersalne dla wszystkich rodzajów rur.

Elementy składowe połączenia 
Push

a. Złączka do połączeń Push
b.	Pierścień mosiężny 

do połączeń Push
c. Rura PE‑RT, PE‑Xc  

lub PE‑Xc/Al/PE‑HD Platinum
d.	Sfazowana wewnętrzna 

krawędź pierścienia
A B CD

Przekrój połączenia Push

25
ISO 9001

Połączenia	zaciskowe	skręcane	–	śrubunkowe

Jest to odmiana połączeń skręcanych, w którym podstawowym elementem jest króciec zacisko‑
wy z uszczelnieniem stożkowym z O‑Ringiem, niewymagającym dodatkowych środków uszczel‑
niających. Można je traktować jako rozłączne pod warunkiem pozostawienia zaciśniętej rury 
na króćcu. Występują dwie odmiany tych połączeń: 1 – do rur PE‑RT i PE‑Xc; 2 – do rur wielowar‑
stwowych Platinum.

Elementy połączenia skręcanego  
śrubunkowego

1. Kształtka – np. trójnik z GZ.
2. Korpus śrubunka  

(z czarnym O‑Ringiem 
na grzybku).

3. Pierścień przecięty.
4. Nakrętka dociskowa.

5. Rura PE‑RT lub PE‑Xc. 1 2 3 4 5

Elementy połączenia skręcanego  
śrubunkowego

1. Kształtka – np. trójnik z GZ.
2. Korpus śrubunka  

(z czarnym O‑Ringiem 
na grzybku).

3. Pierścień przecięty.
4. Nakrętka dociskowa.

5. Rura PE‑Xc/Al/PE‑HD Platinum. 1 2 3 4 5

Połączenia śrubunkowe współpracują z:

serią kształtek KAN‑therm 9012 z gwintami zewnętrznymi,

rozdzielaczami KAN‑therm uzbrojonymi w specjalnie nyple ¾”,

zaworami przygrzejnikowymi zespolonymi.

Złączki i armatura z GZ 
współpracujące ze złączkami 

skręcanymi śrubunkowymi

Uwaga
Połączeń zaciskowych 

skręcanych nie należy chować 
w posadzkach podłóg, muszą 

być lokalizowane miejscach 
dostępnych.
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niem oraz zapewni ciągłość wkładce aluminiowej, któ-
ra pod żadnym pozorem nie może ulec przerwaniu.
Odpowiednie narzędzia systemowe. Każdy sys-
tem rurowy niezależnie od techniki łączenia wyma-
ga obligatoryjnie stosowania odpowiednich narzę-
dzi. Są to proste przyrządy do cięcia przewodów, do 
ich wyginania, kalibracji i obróbki, do wykonywania 
połączeń, jak zaciskarki ręczne, elektryczne, np. za-
ciskarka elektryczna Novopress ECO 202 (rys. 13). 
Szczególną uwagę należy zwrócić na profile stoso-
wane w łączeniu kształtek zaprasowywanych ze sta-
lowymi pierścieniami (rys. 14). Bardzo łatwo pomylić 
się np. gdy jedna firma wykonawcza oparta na kil-
ku grupach instalatorskich wykonuje prace na kilku 
obiektach, na których stosowane są systemy prze-
wodów różnych producentów. W takich sytuacjach 
zdarza się wykonywanie połączeń profilem przezna-
czonym do innego systemu. Na pierwszy rzut oka 
wszystko przebiega poprawnie, ale konsekwencje 
nieprawidłowo zaciśniętej złączki mogą być opłaka-
ne w skutkach. Dlatego jakże ważną czynnością jest 
przeprowadzenie próby szczelności, podczas której 
mogą wyjść przecieki na złączkach. 

Złączki z możliwością lokalizacji wycieku czyn-
nika przed zaprasowaniem. Wielu producentów 
oferuje złączki oparte na funkcji LBP (Leak Before 
Press), co w tłumaczeniu oznacza przeciek przed za-
prasowaniem. Jest to bardzo przydatna funkcja dla 
instalatorów, którzy w ferworze czasu i wykonywa-
nia ogromnej ilości tej samej pracy, jaką jest zapraso-
wywanie, mogą nie ustrzec się ominięcia jednej lub 

Maksymalna temperatura pracy. Jedna z najbar-
dziej pomijanych rzeczy to właśnie maksymalna tem-
peratura pracy, w jakiej może pracować dana rura, 
po jej przekroczeniu zaś, w znacznym stopniu wzra-
sta ryzyko awarii. W danych technicznych można 
znaleźć trzy wartości temperatury dla konkretnego 
rodzaju przewodów. Jest to temperatura robocza, 
temperatura maksymalna i temperatura awarii (ta-
bela 1). Przekroczenie tej ostatniej wartości skutkuje 
nieodwracalnym uszkodzeniem przewodu, co prze-
kłada się na utratę jego właściwości.
Maksymalne ciśnienie pracy – analogicznie jak  
w przypadku temperatury każdy rodzaj rury ma odpo-
wiednie parametry pracy pod względem ciśnienia, któ-
rych przekroczenie może być skutkować nieprzyjemną 
sytuacją: awarią, pojawieniem się przecieku (tabela 1).
Minimalna temperatura otoczenia podczas wy-
konywania połączeń. Parametr bardzo często po-
mijany przez instalatorów lub firmy wykonawcze, 
które pod presją czasu, podpisanymi umowami,  
a w ostateczności wizją poniesienia grzywny za brak 
dotrzymania terminów oddania instalacji wykonują 
prace połączeniowe nawet w niesprzyjających wa-
runkach atmosferycznych. Dotyczy to szczególnie 
instalacji opartych na tworzywie sztucznym, któ-
rych właściwości wytrzymałościowe poniżej mini-
malnej temperatury otoczenia drastycznie spadają, 
a połączenia nie są wykonane z należytą staranno-
ścią i dbałością oraz narażają potencjalnych użyt-

kowników na wystąpienie awarii (np. zalanie) już na 
samym początku pracy instalacji. Dlatego też każdy  
z producentów danego systemu rurowego podaje tę 
wartość, aby potencjalni nabywcy (czy to inwesto-
rzy, instalatorzy czy też klienci końcowi) byli świado-
mi ewentualnych konsekwencji wykonywania robót 
instalacyjnych w warunkach, gdy temperatura oto-
czenia spada poniżej wartości. 
Cięcie przewodów. Czynność ta w coraz mniejszym 
stopniu jest lekceważona przez instalatorów, którzy 
dzięki szkoleniom i praktyce mają pełną świadomość 
konieczności wykonywania prawidłowo tej opera-
cji. Należy stosować ostre narzędzia do cięcia prze-
wodów, które nie powodują powstawania drobnych 
opiłków i postrzępionej linii cięcia, co może bowiem 
spowodować uszkodzenie znajdujących się na złącz-
ce o-ringów służących do uszczelnienia połączenia. 
Natomiast ewentualne drobne kawałki rury, które już 
znalazły się w instalacji mogą przemieścić się wraz 
z czynnikiem. Zatykają wtedy rury lub uszkadza-
ją końcowe urządzenia instalacji. i tak np. zatkanie 
nastawy na wkładce termostatycznej umieszczonej  
w grzejniku ograniczy dostarczanie wymaganej ilo-
ści czynnika grzewczego, a tym samym spowoduje 
nieprawidłowe jego funkcjonowanie.
Gięcie przewodów. Z pozoru zagadnienie wygląda 
niewinnie, jednakże brak wiedzy na ten temat spowo-
dować może groźne w skutkach uszkodzenia. Pod-
czas gięcia przewodów z tworzywa, należy pamiętać 
o tym, że jeśli nie używamy specjalistycznych narzę-
dzi promień gięcia powinien być większy niż 5-krot-
ność średnicy wyginanej rury. Jeśli mamy pod ręką 
odpowiednie narzędzie to promień gięcia nie może 
być mniejszy niż 3,5-krotność jego średnicy (tabela 2).  
Do najprostszych narzędzi specjalistycznych zalicza się 
nawet sprężyna. Jednakże dobrą praktyka jest spraw-
dzenie u danego wytwórcy tej danej, ponieważ warto-
ści mogą się znacznie różnić i sięgać nawet 3-krotnej 
średnicy zewnętrznej, gdy używa się odpowiedniego 
narzędzia. Wiedza na ten temat uchroni zarówno we-
wnętrzną, jak i zewnętrzną warstwę przed uszkodze-

tabela 1

tabela 2
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cze powszechnego uznania i nie zdominował rynku.
Zabezpieczanie złączek. Przed zabetonowaniem 
lub zatynkowaniem, złączki mosiężne należy odpo-
wiednio zabezpieczyć (np. otuliną lub kawałkiem sty-
ropianu), przed bezpośrednim kontaktem z wylewką 
lub tynkiem. W instalacjach wody pitnej może wystą-
pić korozja galwaniczna na styku mosiądzu ze sta-
lą nierdzewną, a najbardziej narażone są połączenia 
gwintowane. Aby tego uniknąć, gwinty mosiężne na-
leży odpowiednio zabezpieczyć konopiami i zasto-
sować właściwą pastę uszczelniającą. W przypadku 
złączek PPSu nie można ich oklejać, malować ani za-
bezpieczać piankami monterskimi, ponieważ wspo-
mniane środki zawierają szkodliwe substancje, któ-
re prowadzą do uszkodzenia kształtek.
Odporność na korozję. Wszelkie systemy rurowe  
z tworzyw sztucznych są odporne na korozję i na po-
wstawanie osadów wewnątrz rury, ponieważ charak-
teryzują się bardzo niską chropowatością powierzch-
ni i praktycznie całkowitym brakiem „przyklejania” 
się do ścianek innych, obcych substancji.
Zgrzewanie. Niełatwym procesem łączenia rury  
z kształtką jest proces zgrzewania, który wymaga od 
instalatora praktyki. W takim połączeniu bardzo ła-
two jest spowodować uszkodzenie złączki, czy też 
rury poprzez nieumiejętne wykonanie poszczegól-
nych etapów łączenia. Najwięcej problemów spra-
wia odpowiednia temperatura oraz czas nagrze-

wania łączonych elementów. istotnym zaleceniem,  
o którym często zapominają monterzy, jest fakt, że 
podczas wsuwania uplastycznionych dwóch warstw 
nie wykonuje się pod żadnym pozorem ruchu obro-
towego. Taka czynność powoduje drastyczną zmia-
nę przekroju danego przewodu.
Prawidłowy montaż wszystkich elementów. Na-
leży zawsze zapoznać się z instrukcją montażu dane-
go systemu, w szczególności gdy nie mieliśmy z nim 
wcześniej do czynienia. Bardzo częstym błędem po-
czątkujących jest np. odwrotne włożenie pierścienia 
na przewód w technologii zaciskanej (rys. 18). Na nim 
po jednej wewnętrznej stronie jest zrobiona odpo-
wiednia faza, która powinna być zwrócona w stronę 

kilku złączek. Podczas próby szczelności przy ciśnie-
niu nawet około 1 bara złączka taka będzie przecie-
kała (rys. 15), co oczywiście nie powinno ujść uwa-
dze osób biorących udział w sprawdzaniu. Łączniki  
z taką funkcją (rys. 16 i 17) można rozpoznać po cha-
rakterystycznych otworach kontrolnych na stalo-
wym pierścieniu lub w przypadku instalacji ze stali 
nierdzewnej są to specjalne o-ringi.
Czynniki inne niż woda. Wartym poruszenia wąt-
kiem są instalacje z czynnikiem innym niż standar-
dowe medium, jakim jest woda, szczególnie instala-
cje nietypowe, jak systemy transportu wody lodowej, 
sprężonego powietrza, roztworów z glikolem, wody 
deszczowej… Każdorazowo mając do czynienia  
z nietypowym przypadkiem, powinniśmy nie dzia-
łać na własną rękę, czy kierować się ewentualnymi 
doświadczeniami lub „dobrą radą” kolegi, a skon-
sultować ją w dziale technicznym konkretnego pro-
ducenta i uzyskać od niego pisemne potwierdzenie.
Szybkość montażu. instalacje miedziane zostały 
wyparte przez systemy tworzywowe z uwagi także 
m.in. na wielokrotnie szybszy czas montażu jedne-
go łącznika, co przyczyniło się do zwiększenie wydaj-
ności pracy. Zastosowanie zaciskarek elektrycznych 
zwielokrotniło liczbę wykonywanych zaprasowań  
w porównaniu do liczby połączeń miedzianych w tym 
samym czasie. Na uwagę zasługuje system wciska-
ny, który nie wymaga w ogóle specjalistycznych na-
rzędzi, jednakże z uwagi na cenę i dostępność tylko 
w małych średnicach (do 26 mm) nie zdobył jesz-

4  System KAN-therm KAN-therm  Inox68

1.  Działanie O-Ringów z funkcją 
sygnalizacji niezaprasowanych 

połączeń LBP
2.  O-Ringi LBP z funkcją 

sygnalizacją niezaprasowanych 
połączeń

1 2

4.5  

W technice instalacyjnej mogą występować różne typy korozji: chemiczna, elektrochemiczna, we-
wnętrzna albo zewnętrzna, korozja punktowa, korozja wywołana prądami błądzącymi itd. Zjawiska 

-
teriałów instalacyjnych, parametrami przewodzonych mediów, warunkami zewnętrznymi a także 
montażem instalacji. Poniżej przedstawiono wskazówki, które należy uwzględnić przy projekto-
waniu, montażu i eksploatacji instalacji KAN-therm Steel i Inox w celu uniknięcia niepożądanych 
zjawisk korozyjnych zachodzących w instalacjach metalowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia korozji instalacji metalowych wywołanej prądami błądzącymi 
(przepływ prądu stałego do gruntu przez materiał rurociągu przy uszkodzeniu naturalnych warstw 
izolacyjnych jak ściany, izolacje rur itd.) jest bardzo małe. Zjawisko to jest dodatkowo redukowane 
poprzez wprowadzenie uziemienia instalacji.

Korozja  wewnętrzna

Instalacje KAN-therm Steel

Rury i kształtki KAN-therm Steel wykonane z wysokiej jakości cienkościennej stali węglowej, prze-
znaczone są do stosowania w instalacjach zamkniętych. Tlen rozpuszczony w wodzie sprzyja 
korozji, dlatego w czasie eksploatacji jego zawartość w wodzie instalacyjnej powinna być utrzy-
mywana na poziomie nie przekraczającym 0,1 mg/l.

W instalacji zamkniętej dostęp tlenu z powietrza zewnętrznego jest całkowicie ograniczony. Nie-
wielka ilość tlenu zawarta w wodzie podczas napełniania instalacji, po uruchomieniu jest wiązana 
na powierzchni wewnętrznej rur w postaci cienkiej warstwy tlenków żelaza, stanowiących natural-
ną barierę antykorozyjną. Dlatego też należy unikać opróżniania napełnionych wodą instalacji. Je-
śli po próbie ciśnieniowej instalacja miałaby zostać opróżniona i nie eksploatowana przez dłuższy 
czas, zaleca się stosowanie do prób sprężonego powietrza.

Stosowanie środków zapobiegających zamarzaniu oraz inhibitorów korozji powinno być 
uzgodnione z KAN.

Instalacje KAN-therm Inox

Rury i kształtki KAN-therm Inox doskonale nadają się do transportu wody pitnej (zarówno zimnej 
jak i ciepłej), mogą też być stosowane do wody uzdatnionej (zmiękczonej, dejonizowanej, desty-
lowanej), nawet o przewodnictwie poniżej 0,1 μS/cm.

Stal nierdzewna jest odporna na działanie większości składników mediów występujących w in-
stalacjach. Uwagę należy zwrócić w przypadku rozpuszczonych chlorków (halogenków), ich 
oddziałowywanie zależy od stężenia i temperatury (maks. 250 mg/l w temperaturze „pokojowej”). 
Wszystkie elementy nie powinny być narażone na kontakt z jonami rozpuszczonych chlorków 
o dużym stężeniu w temperaturach powyżej 50 °C, dlatego należy:
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kształtki. Pozwala to na łatwiejsze wykonanie połą-
czenia, a także chroni przewód przed uszkodzeniem 
warstwy zewnętrznej. 
Mocowanie przewodów do przegród budowlanych.  
Elementami, które służą do przymocowywania 
przewodów do przegród są różnego rodzaju obej-
my. ich budowa uwarunkowana jest od wielkości 
(średnicy) i materiału, z jakiego wytworzona jest 
rura, parametrów pracy instalacji oraz sposobu 
jej układania. Na rynku możemy spotkać obejmy  
z tworzywa sztucznego lub metalu (rys. 19). uchwy-
ty plastikowe należy stosować wyłącznie jako 
punkty przesuwne, a do mocowania rurociągów 
prowadzonych w posadzkach i bruzdach ściennych 
można stosować haki i obejmy tworzywowe z koł-
kiem rozporowym. uchwyty metalowe (wykonane 
ze stali ocynkowanej) wyposażone są we wkładkę 
elastyczną tłumiącą drgania i dźwięki. Mogą one 
spełniać funkcję punktów przesuwnych lub punk-
tów stałych prowadzonych natynkowo. Jest to bar-
dzo istotna uwaga wpływająca na trwałość syste-
mu, ponieważ gdy się użyje uchwytów metalowych 
bez wkładek, uszkodzić one mogą powierzchnię 
zewnętrzną tworzywa (np. barierę antydyfuzyjną 
EVOh przy rurach jednorodnych). W późniejszym 
okresie może to spowodować przedostawanie się 

tlenu do wewnątrz instalacji, a taka sytuacja jest 
początkiem bardzo niekorzystnego procesu, jakim 
jest pojawienie się korozji wewnętrznej w grzejni-
kach stalowych.
Odległości pomiędzy uchwytami i rodzaje punktów.  
Z pozoru zagadnienie to wydaje się proste, jednak-
że nastręcza sporo problemów w szczególności na 
budowie. Zagadnienie powinno być bardzo dobrze 
rozpisane już w dokumentacji projektowej, ponie-
waż tworzywowe systemy rurowe charakteryzują się 
tzw. wydłużalnością liniową (termiczną). Jest to zmia-
na długości przewodu w zależności od zmieniają-
cych się wartości temperatury pracy pomiędzy za-
silaniem a powrotem. W trakcie pracy instalacji 
uchwyty montażowe mają za zadanie podtrzymać 
instalację oraz przejąć zmiany długości rurociągów. 
istnieją dwa typy uchwytów: punkty stałe (trwałe)  
i ruchome (przesuwne), które umożliwiają ruch wzdłuż 
osi przewodów. Przebiegi trasy rurociągów nie mogą 
uniemożliwiać wydłużeń termicznych. Punkty rucho-
me muszą być zlokalizowane tak, aby w trakcie pra-
cy instalacji nie przeistoczyły się w punkty stałe. Nie 
można lokalizować punktów stałych w miejscach 
połączeń zaprasowywanych. Temat jest bardzo ob-
szerny i dość szczegółowy i tak naprawdę wymaga 
oddzielnego artykułu.

tworzywowe systemy rurowe są aktualnie najbardziej rozpowszechnione w insta-
latorstwie oraz stosowane do wielu instalacji. są różnorodne pod względem tech-
nik łączenia, czy zastosowanych materiałów. nierzadko jeden producent ma  
w swojej ofercie nawet po kilka systemów. Jednakże bardzo ważne jest odpo-
wiednie przygotowanie instalatora (jego wiedza na temat systemów) oraz uży-
wanie właściwych narzędzi. niespełnienie tych warunków może spowodować 
nieprzyjemne w skutkach następstwa, nie tylko finansowe. z drugiej strony tech-
nologie oferowane przez producentów zapewniają pełną kontrolę szczelności insta-
lacji (system lBp), tak aby wyeliminować wszelkie potknięcia na etapie montażu. 
wytwórcy także dbają o swoich klientów/instalatorów, organizując dla nich szereg 
szkoleń teoretycznych oraz warsztatów praktycznych w celu propagowania dobrych 
nawyków i dbania o szczegóły podczas prac instalacyjnych.

Zapowiedź raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017”

instytut Energetyki Odnawialnej zapowiada przygoto-
wanie piątej edycji raportu „rynek fotowoltaiki w Pol-
sce 2017”. głównym celem przedsięwzięcia jest przed-
stawienie aktualnego stanu i potencjału przemysłowego 
oraz rynkowego z podziałem na kluczowe segmenty:
- energetyki korporacyjnej,
- gospodarstw domowych,
- firm – tzw. „autoproducentów przemysłowych”.
W nowej formule raportu, zostaną szerzej przedstawio-
ne korzyści płynące z wytwarzania energii elektrycznej 
z perspektywy tzw. prosumenta biznesowego, czyli – 
autoproducenta korzystającego z OZE. Z analiz prowa-
dzonych przez instytut Energetyki Odnawialnej wynika, 
że obecnie najwięcej za energię płacą firmy należące do 
grup taryfowych C, a więc w dużej mierze małe i średnie 
firmy, przyłączone do sieci niskiego lub średniego na-
pięcia. 1 MWh energii elektrycznej dla odbiorców w ta-
ryfie C w 2015 roku kosztowała ponad dwukrotnie wię-
cej niż w przypadku taryf grupy A, z których korzystają 
duże przedsiębiorstwa. 

W celu promowania społecznie odpowiedzialnych firm, 
w ramach raportu zostanie przygotowana mapa, na któ-
rej zostaną zaznaczone przedsiębiorstwa posiadające 
własne instalacje fotowoltaiczne.
Patronat nad tegorocznym raportem objęło Narodowe 
Centrum Badań i rozwoju oraz Polska Agencja informa-
cji i inwestycji Zagranicznych.
Źródło: opracowanie iEO na podstawie urE
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Purmo Cleverfit to kompletny system instalacyj-
ny składający się z nowoczesnych produktów speł-
niających najwyższe standardy jakości. Doskonale 
sprawdza się w instalacjach grzewczych, chłodni-
czych, a także wody użytkowej, w tym wodny pitnej, 
co jest potwierdzone niemieckim certyfikatem DVgW 
oraz atestem higienicznym PZh. Szeroki zakres śred-
nic pozwala go stosować zarówno w budownictwie 
jednorodzinnym, jak i w większych obiektach użyt-
kowo-usługowych, mieszkalnych, a także w obiek-
tach specjalnych i przemysłowych.

Rury Cleverfit są to rury wielowarstwowe z wkładką 
aluminiową. Zgrzewana doczołowo metodą laserową 
wkładka aluminiowa zapewnia stuprocentową barie-
rę antydyfuzyjną, co skutecznie chroni metalowe czę-
ści instalacji przed korozją. rury są elastyczne i zacho-
wują nadany kształt, co powoduję zmniejszenie liczby 
złączek w instalacji. gładka powierzchnia wewnętrzna 

minimalizuje opory hydrauliczne i jest odporna na za-
rastanie. rury w systemie Cleverfit występują w dwóch 
typach: w zakresie średnic 16-32 mm PE-rT/Al/PE-rT 
oraz PE-X/Al/PE-X w zakresie średnic 40-63 mm. Zasto-
sowanie PE-rT typu ii i specjalnego stopu aluminium 
powoduje, że właściwości i parametry pracy tych rur 
(Tmax= 95°C, dla 10 bar T=70°C) są zbliżone do PE-X/Al/
PE-X (T= 95°C dla 10 bar). Dlatego trwałość obu rodza-
jów rur w typowych warunkach pracy w instalacjach 
grzewczych i wody użytkowej wynosi co najmniej 50 lat.

Złączki w systemie CLEVERFIT wykonane są z dwóch 
 rodzajów materiałów: mosiądzu oraz polifenylosul-
fonu (PPSu). Złączki mosiężne wyróżnia szeroki za-

Purmo CLEVERFIT to  
system stworzony z myślą  
o instalatorach. To nie tylko 
nowej generacji rury, ale 
też pełna gama kształtek 
wykonanych z mosiądzu  
i tworzywa PPSU. 
Uzupełnieniem systemu jest 
pakiet narzędzi, które znacznie 
upraszczają i przyspieszają 
montaż instalacji. Bardzo 
istotna jest kompatybilność 
wszystkich komponentów 
systemu, gdyż wszystkie rury, 
złączki i narzędzia Purmo 
zostały perfekcyjnie do siebie 
dopasowane.

System Cleverfit od Purmo
Dopasowany do każdej instalacji

Złączka mosiężna zaprasowywana

Złączka zapracowywana PPSu

rettig heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15  
budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, 
www.purmo.pl
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Kalibrator

Zaciskarka mini

Zaciskarka sieciowa 230 V

CLEVERFIT
SYSTEM RUROWY

Narzędzia w systemie Cleverfit

Ważnym składnikiem zaprasowywanego systemu 
CLEVErFiT są profesjonalne narzędzia. Najważniej-
sze z nich to zaciskarki. Jedną z nich jest zaciskarka 
akumulatorowa Mini. Dostarczana jest ze szczękami 
o profilu Th o średnicy 16-32 mm. Mini jest przede 
wszystkim bardzo lekka. Wyposażona jest w obroto-
wą głowicę oraz diodę doświetlającą LED. Narzędzie 
ma wbudowany mikroprocesor monitorujący pracę, 

który mierzy siłę zacisku i sygnalizuję konieczność 
oddania do serwisu. Do pracy przy większych insta-
lacjach Purmo oferuję zaciskarki firmy rems. Za ich 
pomocą można wykonać połączenia w pełnej ga-
mie średnic systemu CLEVErFiT 16-63 mm. Dla osób 
ceniących oszczędność alternatywą jest zaciskarka 
ręczna, która jest bardzo lekka i poręczna, dlatego 
sprawdzi się nawet w trudno dostępnych miejscach. 

kres średnic 16-63 mm, co pozwala wykonywać in-
stalację również w większych obiektach. Ogromną 
zaletą tych złączek jest funkcja Leak Before Press. 
Dzięki niej w przypadku niezaprasowania połącze-
nia już pod ciśnieniem 1 bar występuję kontrolowany 
wyciek. Chroni to wykonawcę przed popełnieniem 
błędu i ewentualnymi kosztownymi konsekwencja-
mi. głębokie osadzenie o-ringów w złączce eliminuje 
możliwość ich uszkodzenia podczas wsuwania rury. 
Plastikowy pierścień zapobiega korozji elektroche-
micznej pomiędzy korpusem złączki a pierścieniem 
ze stali nierdzewnej, ponadto dzięki niemu można  
w bardzo precyzyjny i prosty sposób dopasować 
złączkę do szczęk o profilu Th lub u, co znacznie 
usprawnia prace montażowe. 

Kształtki z tworzywa PPSU oferowane są w średni-
cach 16-32 mm. Materiał ten jest odporny na działa-
nie wysokiej temperatury oraz wytrzymały na naprę-
żenia. Ze względu na brak korozji i odkładania osadów 
złączki PPSu doskonale sprawdzają się przy nieko-
rzystnych parametrach fizykochemicznych wody. Po-
nadto dzięki zastosowaniu PPSu, złączki te charakte-
ryzują się atrakcyjną ceną przy bardzo dobrej jakości 
produktu. Tak samo jak złączki mosiężne złączki PPSu 
wyposażone są w specjalny kołnierz, który ułatwia 
osadzenie ich w szczękach. Niezależnie od rodzaju 
oraz średnicy złączek połączenia zaprasowywane wy-
konuje się za pomocą szczęk o profilu Th lub u.

Zawsze używaj oryginalnych narzędzi Purmo i przestrzegaj zasad montażu. Uchroni Cię to przed kosztownymi konsekwencjami awarii. Purmo nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu instalacji.

1

Prawidłowe ucięcie rury za pomocą nożyc

2

Kalibracja rury

3

Umiejscowienie rury w złączce

4

Wizualna kontrola przez wizjer

5

Dopasowanie złączki do szczęki typu TH lub U

6

Zaprasowanie połączenia

CLEVERFIT
SYSTEM RUROWY
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Kompletny system instalacyjny, tak również  
w przypadku firmy roth, składa się z dwóch zasad-
niczych elementów: rury i złączek. Systemową rurę 
roth wytwarza niemiecka firma Becker Plastics/
roth industries gmbh & Co., która znajduje się 
wśród światowych liderów producentów rur z po-
lietylenu. 

Rura Roth AluLaserplus
AluLaserplus składa się z rury bazowej z PE-rT, oto-
czonej warstwą aluminium, a następnie warstwy 
ochronnej również z PE-rT. Poszczególne warstwy 
łączy spoiwo. Polietylen PE-rT ma dodatkowe wła-
ściwości, w porównaniu z tradycyjnym polietylenem, 
uzyskane w wyniku modelowania molekularnego  

Sposób i system, jaki zastosujemy podczas wykonania połączeń rur w instalacjach 
wewnętrznych c.w.u, z.w.u i grzewczych ma istotne znaczenie dla stabilności konstrukcji, 
a w efekcie dla bezpieczeństwa całej instalacji. Firma Roth proponuje kompleksowy 
system, w którym specyfika wykonywania połączeń bazuje na technologii zacisku 
obwodowego typu radialnego, polegającego na mechanicznym zaprasowaniu tworzywa 
z kształtką za pomocą tzw. zaciskarki elektrycznej lub akumulatorowej.

Roth PressCheck – system połączeń  
w instalacjach rurowych z.w.u./c.w.u./c.o.

Najważniejsze to pewne połączenie!

juSTyna PyTkOwSka 

i kontroli procesu. Na bazie struktury molekularnej 
z liniowym łańcuchem podstawowym etylenu i po-
bocznych łańcuchów oktanowych otrzymuje się wy-
soką odporność na obciążenia dynamiczne, podwyż-
szoną wytrzymałość na temperaturę zapewniającą 
długowieczność rury. 
Odporność na niską i wysoką temperaturę sprawia, 
że to właśnie PE-rT jest idealnym tworzywem rur do 
wewnętrznych instalacji ciepłej i zimnej wody oraz 
c.o. Dodatkowa odporność na zarastanie kamie-

niem i niewielka w czasie chropowatość bezwzględ-
na zapewnia niskie opory przepływu oraz mniejszy 
poziom hałasu. 

Program złączek Roth
Złączki tworzywowe z PPSu występują w zakre-
sie średnic 14-50 mm. W przypadku takich właści-
wości jak: wytrzymałość na rozciąganie, wydłuże-
nie przy zerwaniu, sztywność, udarność z karbem 
oraz odporność na odkształcenia – PPSu należy 

Złączki PPSu Złączki mosiężne
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do tych tworzyw sztucznych, które osiągają naj-
lepsze wyniki. 
uzupełnienie oferty złączek roth PPSu stanowią 
gwintowane elementy z mosiądzu, materiału odpor-
nego na korozję i odcynkowanie, w tym spełniają-

cego najostrzejsze standardy międzynarodowe zre-
dukowanej zawartości ołowiu do poziomu 10 mg/l, 
zgodnie z WhO 1993 r. Wykazują zatem idealne wła-
ściwości odpowiadające wymaganiom w instalacjach 
wody pitnej. Program kształtek mosiężnych obejmu-

je złączki gwintowane (kolana, trójniki), złączki pro-
ste oraz kolana 45° i 90°.

System połączeń PressCheck
Do połączenia 5-warstwowej rury systemowej Alu-

Laserplus ze złączkami roth nie stosuje się żadnego 
spoiwa. Poprawna technika łączenia wymaga wyko-
nania kolejnych, lecz niezwykle prostych czynności 
z zastosowaniem narzędzi zaciskowych ze szczęka-
mi lub pętlami (dla średnic 40-63 mm). 
Po kalibrowaniu i fazowaniu rury następuje nałożenie 
kształtki. Do sprawdzenia czy złączka została prawi-
dłowo wprowadzona na rurę służą okienka kontrol-
ne w stalowej tulei zaciskowej. Jest ona umieszczo-
na na wpuście w kształcie pierścienia, co zapobiega 
jej ześlizgiwaniu się po rurze podczas zakładania za-
ciskarki na kształtkę. 
Zaciskanie należy prowadzić do momentu, gdy szczęki 
zaciskowe zamkną się całkowicie. O-ringi w gotowym 
połączeniu niemal całkowicie wypełniają profil zacisku, 
uzyskując maksymalną powierzchnię przylegania do 
rury i złączki. Długość ramienia korpusu wraz z tuleją 
odpowiada dokładnie wymiarowi profilu szczęki, a smu-
kła i kompaktowa forma korpusu umożliwia wygodny 
montaż - szczególnie w trudno dostępnych miejscach. 

Zalety połączeń zaprasowywanych: 
– mogą być zabetonowywane (w przeciwieństwie 
do skręcanych, które powinny być wykonywane  
w skrzynkach rewizyjnych, zapewniających stały do-
stęp do połączenia);
– gwarantują absolutny brak przecieków, przy zni-
komej możliwości popełnienia błędu;
– szybkość połączenia.
Optymalny kształt korpusu złączek roth PressCheck 
daje gwarancję tego co najważniejsze w instalacji – 

Kalibrowanie rury Nałożenie złączki na rurę

Kontrola poprawności nasunięcia 
złączki w okienku

Przygotowanie pętli zaciskowej

Nałożenie pętli na złączce Zamocowanie pętli do szczęki bazowej  
w zaciskarce i wykonanie zacisku

ŁąCZENIE ZA POMOCą ZACISKARKI I PęTLI ZACISKOWEj

Gotowe połączenie

Cięcie rury Kalibrowanie rury

Nałożenie złączki na rurę Zaprasowanie złączki na rurze

ŁąCZENIE ZA POMOCą ZACISKARKI I SZCZęKI ZACISKOWEj

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

r
e

k
l

a
m

a

http://www.instalreporter.pl


22s t r.0 1 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

efekt natychmiastowego wykrycia przecieku nieza-
ciśniętego połączenia podczas próby szczelności – 
„niezaciśnięte – nieszczelne”. Połączenie złączki z rurą 
zostało bowiem tak zaprojektowane, aby szczelność 
połączenia otrzymać dopiero po dokonaniu mecha-
nicznego zaprasowania szczękami. Z uwagi na test 
ciśnieniowy instalacji przeprowadzany w granicach 
1-6,5 bara (dla realnych, codziennych warunków pra-
cy) połączenie, które nie zostało zaprasowane powin-
no być łatwe do zlokalizowania (będzie przeciekać). 
Wyciek wody w niezaprasowanym połączeniu ujaw-

nia się już nawet przy bardzo niskim ciśnieniu. Wyciek 
wzrasta proporcjonalnie do zwiększanego ciśnienia. 
Nie ma więc potrzeby stosowania pełnego ciśnienia 
próbnego w celu identyfikacji nieszczelności, elimi-
nuje się również niebezpieczeństwo kosztownych 
przecieków z niezaprasowanych połączeń, które nie 
będą wykryte przy słabym ciśnieniu wody. 
Nie wymaga się 100% kontroli wykonanych złączy, 
chyba że próba wykazuje spadek ciśnienia. PressCheck  
jest idealny do prac instalacyjnych tam, gdzie jedno-
cześnie montuje się wiele łączników. 

 
 

Okienko kontrolne 

Smukły korpus 

Pierścień zaciskowy Tulejka zaciskowa 

Miejsce umiejscowienia szczęki 

Budowa złączki roth PressCheck

Zestawy urządzeń zaciskowych roth

Projekt ustawy „Mieszkanie+” na etapie 
opiniowania

Na etapie opiniowania znajduje się projekt ustawy 
przygotowanej w Ministerstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa w ramach zapowiadanego przez rząd 
programu „Mieszkanie+”.

ustawa powołuje do życia nową państwową osobę praw-
ną o nazwie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy (NFM). 
Będzie on głównym podmiotem odpowiedzialnym za 
realizację przyjętych założeń, mających doprowadzić 
do zwiększenia na rynku dostępności tanich mieszkań 
pod wynajem. Nadzór nad działalnością Funduszu bę-
dzie sprawował minister właściwy do spraw budownic-
twa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa.
Autorzy projektu proponują, by nieruchomości Skarbu 
Państwa były przekazywane do Funduszu przez pod-
mioty, które dotychczas gospodarowały nimi w imieniu 
Skarbu Państwa (tj. starostów lub prezydentów miast 
na prawach powiatu, Agencję Nieruchomości rolnych, 
Agencję Mienia Wojskowego), tworząc w ten sposób 
Zasób nieruchomości. Do Zasobu wejdą również nie-
ruchomości nabyte w drodze umów cywilnoprawnych 
przez Fundusz.
Nieruchomości tworzące Zasób, Fundusz będzie mógł 
w drodze umowy sprzedaży, zamiany, użytkowania, ale 
również najmu, dzierżawy odstąpić na rzecz osób trze-
cich. Przewidziano również nieodpłatne ich nabycie 
przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związ-
ki oraz organizacje pożytku publicznego. Fundusz bę-
dzie również oddawał nieruchomości Zasobu w trwały 
zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym nie-
posiadającym osobowości prawnej.
Podstawową formą realizacji postawionych przed Fun-
duszem zadań będzie odpłatne zbywanie nieruchomo-
ści w drodze przetargu, z przeznaczeniem jej na reali-
zację celu mieszkaniowego tj. wybudowania budynku 

i utworzenia w nim lokali mieszkalnych lub wybudo-
wania domów jednorodzinnych, z przeznaczeniem ich 
na wynajem. 
Nieruchomości zbywane w tym trybie będą musiały 
spełniać warunki pozwalające na realizację inwesty-
cji mieszkaniowej. 
Podstawowym warunkiem zawarcia przez Fundusz 
umowy z oferentem wyłonionym w przetargu, jest 
przyjęcie przez niego zobowiązania do realizacji i wy-
najmu mieszkań (domów jednorodzinnych) na zasa-
dach określonych w ustawie. inwestor zapewni zatem, 
że co najmniej 75% powierzchni użytkowej wszystkich 
mieszkań utworzonych w wyniku tej inwestycji będą 
stanowiły lokale mieszkalne lub domy jednorodzin-
ne, użytkowane na zasadach najmu, a pierwszeństwo  
w ich zawarciu będą miały osoby, które spełnią okre-
ślone kryteria. Projekt wskazuje tutaj przede wszyst-
kim kryterium dochodowe, preferuje osoby wychowu-
jące co najmniej jedno dziecko, bez tytułu prawnego 
do innego mieszkania oraz czasowo potrzebujące lo-
kalu w związku ze zmianą miejsca wykonywania pra-
cy lub nauki. 
Fundusz może również zorganizować przetarg na od-
płatne zbycie nieruchomości należącej do Zasobu,  
z przeznaczeniem jej na inny cel, aniżeli wytworzenie 
lokali mieszkalnych, tak aby środki uzyskane z tego ty-
tułu posłużyły realizacji pozostałych zadań Funduszu. 
ustawa wprowadza pojęcie operatora mieszkaniowe-
go, przez które rozumie inwestora, który w trybie prze-
targowym zawarł z Funduszem umowę nabycia nieru-
chomości z zasobu i wytworzenia na tej nieruchomości 
lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych z prze-
znaczaniem na wynajem.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2016 r.
Więcej
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względem odporności na korozję i higieny wody pit-
nej. Materiał ten jako jedyny nie powoduje wtórne-
go zanieczyszczenia wody. instalacja jest przystoso-
wana do przegrzewów stosowanych do zwalczania 
bakterii Legionella.
Pestabo to sprawdzony i ekonomiczny system zapra-
sowywany ze stali czarnej ocynkowanej zewnętrznie. 
W budynku przy ul. huculskiej wykonano w nim in-
stalacje ciepła technologicznego (średnice od 15 do 
108 mm) oraz instalację hydrantową, zlokalizowaną 
w garażach (średnice 54, 64 i 76 mm). W tym drugim 

przypadku zastosowano rury ocynkowane podwój-
nie – zewnętrznie i wewnętrznie. Są one wykona-
ne z jednej taśmy stalowej i cynkowane ogniowo  
z obu stron w procesie Sendzimira. grubość warstwy 

 Poziomy i piony instalacji zimnej i ciepłej wody 
użytkowej zaprojektowano z rur ze szwem spawa-
nych laserowo, ze stali odpornej na korozję o nume-

rze 1.4521, zgodnych z normą PN-EN 10088/PN-EN 
10312 seria 2. rury zostały połączone kształtkami 
systemu Sanpress inox, które, podobnie jak inne 
złączki firmy Viega, charakteryzuje zaprasowanie 
przed i za uszczelką. gwarantuje to najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa. W instalacji zastosowano ele-
menty o średnicach od 15 do 108 mm. Piony popro-
wadzone zostały w mieszkaniach, w szachtach 
instalacyjnych. Ciepła woda użytkowa dostarczana 
jest z węzła umieszczonego na poziomie garaży. Stal 
nierdzewna to najlepsze możliwe rozwiązanie pod 

Budynek zlokalizowany jest w zacisznej części Dolnego Mokotowa w sąsiedztwie Parku Morskie 
Oko przy ul. Huculskiej 5. Na parterze znajdują się lokale usługowe. Budynek oferuje komfortowe 
mieszkania różnej wielkości, od jedno- do pięciopokojowych, wyposażone w nowoczesne 
rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców. Inwestor, firma KDP Group, zadbał także  
o najwyższej klasy instalacje wewnętrzne. Do wody ciepłej i zimnej zastosowano system rur  
i złączek ze stali nierdzewnej Sanpress Inox. Instalacje ciepła technologicznego i hydrantowa 
zostały wykonane w systemie Prestabo – stal niestopowa ocynkowana. 

Systemy Viega w nowym 
budynku na Mokotowie

Woda użytkowa, ciepło technologiczne, instalacja hydrantowa

oba systemy Viega, zastosowane w budynku przy ul. Huculskiej oparte są na no-
woczesnej technologii zaprasowywania. pozwala ona zaoszczędzić nawet do 50% 
czasu w porównaniu z innymi sposobami łączenia rur, zapewniając jednocześnie 
najwyższy stopień bezpieczeństwa. opatentowany profil sC-Contur, gwarantu-
je natychmiastowe wykrycie niezaprasowanych połączeń podczas próby szczelno-
ści. zalety zaprasowywania na zimno doceniają wykonawcy, którzy mogą szybciej 
realizować projekty. 

Fragmenty instalacji w systemach Prestabo (na pierwszym 
planie) i Sanpress inox 

Do instalacji hydrantowej zastosowano rury Prestabo 
ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie 
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cynku wynosi 
20 μ. Dzięki 
temu stalowa 
rura Prestabo 
jest optymal-
nie chronio-
na przed ko-
rozją. Bardzo 
ważną zale-
tą tego sys-
temu, szcze-
gólnie przy 
dużych pro-
jektach, jest 
również do-
skonały sto-
sunek ceny do 
jakości. 
– Technologia 
połączeń za-
prasowywa-
nych jest z na-
szego punktu 
widzenia du-
żym ułatwie-
niem – mówi 
Daniel Walko-
wiak, z firmy 
S A M M L E r , 
podwykonaw-
cy instalacji  
w budynku 
przy ul. hu-
culskiej 5.
– Wykonuje się 
je nieporów-

nywalnie szybciej niż połączenia gwintowane czy 
zgrzewane. Gwintowanie rury jest trudne i czaso-
chłonne. Zaprasowanie złączki przy pomocy zaci-
skarki trwa natomiast kilka sekund, więc oszczęd-
ność czasu jest naprawdę duża.

Fragment instalacji ciepła 
technologicznego w systemie 
Prestabo 
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Wahania temperatury oraz różnice ciepła mię-
dzy czynnikiem grzewczym a otoczeniem zewnętrz-
nym mogą negatywnie wpłynąć na stan domowych 

instalacji. Aby zapobiec wychłodzeniu rur grzewczych 
czy sanitarnych w instalacjach c.o. oraz ciepłej i zim-
nej wody użytkowej koniecznie trzeba zadbać o od-

powiednią ich izolację. Materiałem, który skutecznie 
ochroni rury przed zamarzaniem, a także zminima-
lizuje niepożądaną ucieczkę ciepła z instalacji, jest 
nowy produkt firmy Armacell – Tubolit Dg Plus.  
Ta nowoczesna, elastyczna otulina z polietylenowej 
pianki, z uwagi na zamkniętą strukturę komórkową, 
charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 
izolacyjnymi i może być wykorzystywana zarówno 
w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. 
Zastosowanie ochrony rur w postaci Tubolitu Dg 
Plus skutecznie ogranicza straty energii nawet  
w miejscach, gdzie instalacja przebiega na zewnątrz 
budynku lub w nieogrzewanej piwnicy, pomieszcze-
niu gospodarczym czy też korytarzu i tym samym 
korzystnie wpływa na bilans energetyczny całego 
budynku. Takie działanie pożądane jest zarówno ze 
względów ekonomicznych, ponieważ pozwala ob-
niżyć rachunki za ogrzewanie, jak i z uwagi na kwe-
stie ekologiczne – mniej ciepła i energii oddawanych 
jest do środowiska naturalnego. Dodatkowym atu-
tem polietylenowej otuliny Tubolit Dg Plus jest fakt, 
że izoluje ona rury nie tylko pod kątem termicznym, 
ale również akustycznym. Materiał ten skutecznie 
wygłusza zabezpieczone miejsca, zatem użytkowni-
cy nie są narażeni na nieprzyjemne odgłosy, docho-
dzące z pracującej instalacji.

Otulina Tubolit Dg Plus dopasowana jest do rur wie-
lowarstwowych i wykonanych z tworzyw sztucznych, 
a stosować ją można do wszystkich rur, w których 
maksymalna wartość czynnika wynosi 100°C. Tubo-
lit Dg Plus spełnia wszystkie europejskie regulacje 
w zakresie oszczędności energii, ma znak CE oraz 
jest zgodny z normą PN-EN 14313:2009. Nowa izola-
cja charakteryzuje się także niską emisją dymu  
w przypadku pożaru i sklasyfikowana została jako 
materiał nierozprzestrzeniający ognia (NrO). Warto 
dodać, że w przypadku otuliny o grubości od 6 do 
25 mm Euroklasa ogniowa wynosi BL-s1,d0, nato-
miast dla otuliny o grubości > 25 mm wartość ta okre-
ślona została na poziomie CL-s1,d0.

Firma Armacell wprowadziła do oferty nową 
otulinę Tubolit DG Plus, która charakteryzuje się 
tak dobrymi właściwościami technicznymi,  
że skutecznie ochroni rury przed różnego  
rodzaju czynnikami zewnętrznymi, 
a dodatkowo znakomicie
je wygłuszy. 

Tubolit DG Plus  
– izolacja termiczna  
i akustyczna 

Nowość w ofercie Armacell
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Co się nie zmienia?

Dodatkowo oprócz premii finansowej można zdo-
być także wartościowe NAgrODY, które przyzna-
wane są po zarejestrowaniu określonej liczby urzą-
dzeń:
…za pierwsze zarejestrowane urządzenie w 2017 
roku: można wybrać standardową premię lub wy-
sokiej jakości bluzę.
…za trzecie: personalizowaną naklejkę magnetycz-
ną na samochód.
…za piąte: voucher na szkolenie Viessmanna, za-
kończone certyfikatem.
…za dziesiąte: automatycznie zostanie podwojo-
na premia rejestrowanego urządzenia.

Z tej okazji została wprowadzona dodatkowa nagroda  
– co 25 zarejestrowane urządzenie w systemie otrzy-
ma wysokiej jakości spodnie robocze do pasa.

•	Jak zawsze, za każde prawidłowo zarejestro-
wane urządzenie uczestnik otrzymuje PREMIę  
finansową. 
•	Premia	wypłacana	jest	do	20.	dnia	kolejnego	mie-

siąca – pieniądze trafiają na kartę prepaid. Za pomo-
cą karty można płacić za zakupy w sklepach.
•	Uczestnik	ma	dostęp	do	prezentacji	szkoleniowych	 
i webinarów przygotowanych specjalnie dla instalatorów. 

Od 3 stycznia 2017 roku ruszyła kolejna edycja Programu Instalator. W niej sporo zmian, 
szczególnie atrakcyjnych dla uczestników programu, a więc jeszcze więcej korzyści 
finansowych, a także ciekawych nagród za kolejne zarejestrowane urządzenia. 

Program Instalator 2017  
firmy Viessmann – nowa odsłona

Co jeszcze wydarzy się w 2017 roku? 
ta data jest wyjątkowa także ze 
względu na jubileusz. 
marka Viessmann świętuje dwie waż-
ne rocznice: 25-lecie obecności w pol-
sce i 100 lat istnienia firmy!

http://www.instalreporter.pl
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podsumowanie programu instalator 
2016 – nasz wspólny sukces!

W momencie startu kolejnej edycji Programu insta-
lator, warto podsumować rok 2016. A wydarzyło się 
bardzo wiele!
Wszystkie ambitne plany i ważne akcje zrealizowa-
ne w ciągu minionych 12 miesięcy nie byłyby możli-
we bez uczestników. Dlatego dziś firma Viessmann 
pragnie podziękować wszystkim uczestnikom Pro-
gramu instalator za zaangażowanie, profesjonalizm 
i wielką dawkę pozytywnej energii.

Co szczególnie zapamiętamy  
z ubiegłorocznej edycji programu 
instalator?

•	Udział	w	targach,	przede	wszystkim	w	Międzyna-
rodowych Targach instalacyjnych iNSTALACJE 2016  

w Poznaniu. Ponad 6000 odwiedzających stoisko, 
wielkie zainteresowanie ofertą i okazja do sportowej 
rywalizacji pod okiem biathlonistki Weroniki Nowa-
kowskiej – to wszystko sprawiło, że Targi iNSTALA-
CJE były niezapomnianym wydarzeniem.
•	Piknik	Instalatora	zorganizowany	w	przedstawiciel-
stwach firmy Viessmann aż w PiĘCiu miastach! Do-
pisali zarówno instalatorzy, jak i Dystrybutorzy Vies-
smann oraz ich rodziny. 
•	Ankiety	dla	Instalatorów.	Jak	co	roku	w	ważnych	
sprawach pytaliśmy uczestników o zdanie – czy-
li osoby najbardziej zainteresowane formą i treścią 
Programu instalator.
W ankietach można było wypowiedzieć się m.in. 
na temat szkoleń, a także pomóc firmie Viessmann  
w stworzeniu zasad tegorocznej edycji Programu.
•	Tematy	Miesiąca,	czyli	prezentacje	o	zagadnieniach	
szczególnie ważnych dla instalatorów. Tematy szkoleń 
wybierali sami uczestnicy Programu – poprzez ankietę.
•	Webinary	o	nowościach,	trendach,	nowinkach	i	zmia-
nach na rynku urządzeń c.o., c.w.u. i OZE. Za każdym 
razem przygotowywane przez wysokiej klasy specja-
listów Viessmann. 

Tyle wydarzyło się w roku minionym, ale rok 2017 za-
powiada się jeszcze bogatszy. Więcej informacji 
wkrótce!

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65 
53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, 
faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, 
infolinia serwisowa: 
801 0 801 24
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Jednym z wyraźnych trendów nowoczesnego 
budownictwa jest dążenie do osiągnięcia jak naj-
większej samowystarczalności energetycznej bu-
dynków. Takie kierunki rozwoju mocno wspiera 

m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 
w sprawie charakterystyki energetycznej budyn-
ków (dyrektywa EPBD). Promuje ona szerokie sto-
sowanie budynków o niemal zerowym zużyciu ener-

Współpraca pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną jest opłacalna szczególnie 
wtedy, gdy pompa ciepła odpowiada również za centralne ogrzewanie oraz 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Projektując instalację hybrydową (pompa 
ciepła + instalacja PV) istotnym założeniem jest, by w każdych warunkach pracy 
instalacji wykorzystanie roczne energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele 
fotowoltaiczne było jak największe, dbając jednocześnie o bezawaryjną  
i automatyczną pracę pompy ciepła. 

Panele fotowoltaiczne 
i pompy ciepła 

Przykłady najlepszych praktyk w budynkach 
wielorodzinnych

rozliczenia energii elektrycznej „do” i „z” sieci

W odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych naj-
częściej stosowanym obecnie rozwiązaniem jest 
praca w systemie on-grid (instalacja fotowoltaicz-
na podłączona jest do sieci elektrycznej dostaw-
cy energii) z wykorzystaniem net meteringu (ze 
współczynnikiem zmniejszającym tzw. opustu). 
W okresie letnim użytkownik oddaje nadwyżki 
energii elektrycznej wyprodukowanej przez pa-
nele fotowoltaiczne do sieci elektrycznej, nato-
miast zimą odbiera wcześniej oddaną energię 
elektryczną. 

Po nowelizacji ustawy o OZE z 1 lipca 2016 r. dla 
instalacji fotowoltaicznych w zakresie mocy do 
10 i do 40 kW wprowadzono współczynniki bi-
lansowania nadwyżek energii zmagazynowa-
nej w sieci. i tak dla instalacji o mocy do 10 kW, 
współczynnik „opustu” wynosi 0,8, co oznacza, 
że z 1000 kWh dostarczonych do sieci prosument 
będzie mógł odebrać za darmo 800 kWh. Ana-
logicznie sytuacja wygląda w przedziale mocy 
instalacji pow. 10 kW, lecz współczynnik opu-
stu wynosi już 0,7.

http://www.instalreporter.pl
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gii, w których zapotrzebowanie energetyczne jest 
pokrywane przez wytwarzaną na miejscu energię 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych (bilansowane  
w skali roku). również wynikające z dyrektywy EPBD 
zaostrzenie wymogów w Warunkach Technicznych w 
2017 r. kierują zainteresowanie inwestorów w kierunku 
optymalnych rozwiązań technologicznych takich jak 
połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła.
Optymalną współpracę pomp ciepła i instalacji fo-
towoltaicznych przedstawiają dwa przykłady roz-

wiązań zastosowanych w budynkach wielorodzin-
nych w Polsce: budynku wspólnoty mieszkaniowej 
w Szczytnie oraz budynku wielorodzinnego w miej-
scowości Zielonki.

Wspólnota Mieszkaniowa w Szczytnie
Kotłownia węglowa została tu zamieniona na kotłow-
nię gazową, by po dwóch latach ponownie wymienić 
system grzewczy na instalację z pompami ciepła. Decy-
zję o termomodernizacji obiektu podjęto w roku 2014, 
jej celem miało być obniżenie kosztów zużycia energii. 
Ostatecznie najbardziej efektywnym ekonomicz-
nie rozwiązaniem okazały się być pompy ciepła. Na 
potrzeby instalacji wykonano 24 odwierty o głębo-
kości ok. 100 m każdy, które znajdują się pod tere-
nem placu zabaw przy budynku. Następnie zamon-
towano dwie pompy ciepła o łącznej mocy 120 kW,  
ogrzewają one budynek o powierzchni 2150 m2 

(1917 m2 to powierzchnia mieszkalna, resztę sta-
nowią części wspólne, piwnice i klatki schodowe).  
Z pompami ciepła współpracuje tu instalacja 153 pa-
neli fotowoltaicznych o mocy 260 W każdy. instala-
cja fotowoltaiczna o łącznej mocy 39,7 kW, wytwarza 
energię elektryczną potrzebną do zasilania pomp cie-
pła. Całość sterowana jest automatycznie i kontro-
lowana zdalnie przez centrum zarządzania energią. 
inwestycja została sfinansowana dzięki pożyczce  
w wysokości 500 tys. zł. udzielonej przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wod-
nej oraz ze środków własnych (125 tys. zł.) Pożycz-
ka stanowiła 80% całkowitych kosztów inwestycji  
(z czego 10% zostanie umorzone). 
Budynek wielorodzinny w Szczytnie pokazuje, jak ko-
rzystając z nowoczesnych technologii można osią-
gnąć mniejsze rachunki za prąd i ciepło. roczny 
koszt energii cieplnej zużywanej przez wspólnotę  
w latach 2010-2013 wynosił średnio 97 000 zł. Za okres 
od grudnia 2014 r. do grudnia 2015 r. wspólnota za-
płaciła zakładowi energetycznemu za pobraną ener-
gię elektryczną 24 100 zł, przy czym na koniec okresu 
rozliczeniowego, zakład energetyczny zwrócił wspól-

nocie 6100 zł za nadwyżkę energii elektrycznej wy-
produkowanej przez instalację fotowoltaiczną (od-
sprzedaną do sieci). 

Budynek wielorodzinny w miejscowości Zielonki
W tym przypadku na inwestycję zdecydowano się ze 
względu na wysokie ceny energii narzucane przez jej 
dostawców oraz ze względu na ochronę środowiska. 
Pierwotnie budynek o pow. 895 m2 ogrzewany był za 
pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed mo-
dernizacją bloku, został wymieniony na kocioł wsa-
dowy spalający baloty na słomę. Ostatecznie pod-
czas termomodernizacji budynku podjęto decyzję 
o instalacji gruntowej pompy ciepła o mocy 60 kW. 
Na jej potrzeby wykonano 16 odwiertów o głęboko-
ści ok. 100 m każdy. instalacja dostarcza ciepło do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania urzą-
dzeń maszynowni wykorzystano energię elektrycz-
ną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 
kWp. Podobnie jak w przykładzie pierwszym, insta-
lacja pracuje w układzie on-grid. System został włą-
czony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. Teraz lo-
katorzy budynku wielorodzinnego są niezależni od 
dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen 
trudno dostępnego opału. Zastosowanie pomp cie-
pła przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwida-
cji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Modernizacja została sfinansowana w dużej mierze 
dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz bez-
zwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez WFOŚigW 
w gdańsku w ramach programu „Montaż pompy cie-
pła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla 
Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) 
stanowił wkład własny. 
instalacje hybrydowe wykorzystujące pompy ciepła 
i panele fotowoltaiczne, cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Do zalet tego typu rozwiązania  
z całą pewnością należy zaliczyć całkowity brak emi-
sji zanieczyszczeń powietrza oraz znacząco obni-
żone koszty eksploatacyjne. Barierę wciąż jednak 
stanowią wysokie koszty inwestycyjne. Powyższe 
przykłady pokazują, że przy odpowiednim wspar-
ciu dotacyjnym lub kredytowym, chętnych na reali-
zację ekologicznych inwestycji z pewnością będzie 
coraz więcej.
Źródło: POrT PC

1  Budynek wielorodzinny w Szczytnie
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2

3  Budynek wielorodzinny w Zielonkach

4  Prace przy wykonaniu dolnego źródła ciepła
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ponieważ pompy ciepła zasilane są 
darmową energią cieplną pochodzą-
cą z gruntu oraz energią elektryczną 
potrzebną głównie do napędu sprę-
żarek, można stwierdzić, że inwesty-
cja przyczyniła się do redukcji rocz-
nego kosztu ogrzewania z kwoty 97 
000 zł do 18 000 zł, co stanowi ponad 
80% oszczędności. 

http://www.instalreporter.pl
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automatyczna nastawa z elementem  
z pamięcią kształtu

innym innowacyjnym elementem jest możliwość au-
tomatycznej regulacji kąta nawiewu przy wykorzy-
staniu stopu z pamięcią kształtu (SMA). Stop z pa-
mięcią kształtu, zwany także metalem z pamięcią, 
„zapamiętuje” swój oryginalny kształt i powraca do 
niego po deformacji wywołanej ogrzaniem. Kom-
paktowy siłownik z pamięcią kształtu umieszczony 
jest w strumieniu powietrza nawiewanego dyszą da-
lekiego zasięgu tak, że natychmiast reaguje na zmia-
nę temperatury powietrza nawiewanego. 
Efektem zastosowania SMA jest automatyczna zmia-
na kąta nawiewu dyszy dalekiego zasięgu w za-
kresie temperatury od około 18°C do 28°C, a w re-
zultacie zachowanie kryteriów komfortu w strefie 
przebywania ludzi. Zmiana nastawy jest znacznie 
szybsza niż przy zastosowaniu konwencjonalnych 
materiałów zmieniających objętość. rozwiązanie 
to nie wymaga doprowadzenia energii zewnętrz-
nej ani okablowania.

Dysze, oprócz wysokiej estetyki, są efektywne ener-
getycznie, a także charakteryzują się korzystniejszymi 
parametrami akustycznymi. Wykonane z wysokoga-
tunkowego polimeru dostępne są w kolorach zbliżo-
nych do rAL: białe aluminium lub biały alpejski. Wszech-
stronne dysze dalekiego zasięgu pozwalają tworzyć 
komfortowy klimat w dużych pomieszczeniach, w bar-
dzo różnorodnych warunkach temperatury.

element zawirowujący i ograniczenie 
kąta nawiewu powietrza

Opcjonalny, łatwy w montażu element zawirowujący 
umożliwia dwustopniową redukcję zasięgu strumienia 
powietrza do 80% lub 60%, korzystną w mniejszych 
pomieszczeniach. Doskonałe parametry akustyczne 
tego rozwiązania zostały osiągnięte dzięki zastoso-
waniu ząbkowanych krawędzi kierownic powietrza.
istnieje możliwość nastawy kierunku nawiewu stru-
mienia powietrza w zakresie od +30° do -30°, co 5°. 
Zakres nastawy kąta nawiewu może być również 
ograniczony i zablokowany. Dzięki innowacyjnemu 

rozwiązaniu nastawiony kąt nawiewu dyszy TJN po-
zostanie niezmienny, zapewniając spełnienie kryte-
riów komfortu w pomieszczeniu.

Dysze dalekiego zasięgu są rozwiązaniem preferowanym w pomieszczeniach ze 
znaczną odległością pomiędzy punktem nawiewu powietrza a strefą przebywania 
ludzi. Udoskonalone dysze dalekiego zasięgu typu TJN firmy TROX są rozwiązaniem 
optymalnym akustycznie i technicznie. Zostały opracowane w oparciu o doświadczenia 
płynące z wielu lat niezawodnych aplikacji dysz dalekiego zasięgu typu DUK. 

Dysze dalekiego 
zasięgu typu TJN

Rozwiązanie firmy TROX do dużych pomieszczeń

Dysze dalekiego zasięgu firmy TROX na Targach 
Motoryzacyjnych IAA Frankfurt, Niemcy

TJN z elementem zawirowującym

TJN bez elementu zawirowującego

Optymalne technicznie i akustycznie 
Dysze dalekiego zasięgu są rozwiązaniem preferowanym w pomieszczeniach 
ze znaczną odległością pomiędzy punktem nawiewu powietrza a strefą 
przebywania ludzi.

Nowe, udoskonalone dysze dalekiego zasięgu firmy TROX są rozwiązaniem 
optymalnym akustycznie i technicznie. Dysze dalekiego zasięgu typu 
TJN zostały opracowane w oparciu o doświadczenia płynące z wielu lat 
niezawodnych aplikacji dysz dalekiego zasięgu typu DUK. Nowe dysze, 
oprócz wysokiej estetyki, są bardziej efektywne energetycznie, a także 
charakteryzują się lepszymi parametrami akustycznymi.  Wykonane 
z wysokogatunkowego polimeru dostępne są w kolorach RAL: białe 
aluminium lub biały alpejski. Wszechstronne dysze dalekiego zasięgu 
pozwalają tworzyć komfortowy klimat w dużych pomieszczeniach, 
w bardzo różnorodnych warunkach temperatury.  

Innowacyjny element zawirowujący 
Będący nowością techniczną w dyszach firmy TROX, opcjonalny, łatwy 
w montażu element zawirowujący umożliwia dwustopniową redukcję 
zasięgu strumienia powietrza do 80% lub 60%, korzystną w mniejszych 
pomieszczeniach. Doskonałe parametry akustyczne tego rozwiązania 
zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu ząbkowanych krawędzi kierownic 
powietrza.  

Ograniczenie kąta nawiewu powietrza 
Istnieje możliwość nastawy kierunku nawiewu strumienia powietrza 
w zakresie od +30° do -30°, co 5°. Zakres nastawy kąta nawiewu może 
być również ograniczony i zablokowany. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu 
nastawiony kąt nawiewu dyszy TJN pozostanie niezmienny, zapewniając 
spełnienie kryteriów komfortu w pomieszczeniu.  

▶  Rozwiązanie do dużych pomieszczeń  ▶▶

Siłownik z elementem
ograniczającym kąt nastawy

Dysze dalekiego zasięgu firmy TrOX na Targach 
Motoryzacyjnych iAA Frankfurt, Niemcy …i na lotnisku w hamburgu

http://www.instalreporter.pl


zalety dysz dalekiego zasięgu tJn

■ Dzięki optymalizacji kształtu poziom mocy aku-
stycznej do 6 dB niższy od poziomu mocy akustycz-
nej dyszy DuK.
■ Możliwość regulacji, ograniczenia i zablokowania 
kąta nawiewu.
■ Dwustopniowa redukcja zasięgu strumienia w przy-
padku mniejszych pomieszczeń.

■ Wysokogatunkowy polimer w kolorze zbliżonym 
do rAL – białe aluminium lub rAL – biały alpejski.
■ Łatwy montaż dzięki mocowaniu bagnetowemu 
pierścienia maskującego (mocowanie ukryte).
■ Wariant z automatyczną nastawą, z elementem  
z pamięcią kształtu o krótkim czasie reakcji.
■ Wariant z płaskim siłownikiem montowanym na 
zewnątrz zapewniający większą efektywność ener-
getyczną.
■ Sygnał sterujący siłownika dyszy zależny od tem-
peratury, z możliwością integracji z systemem po-
miaru i regulacji.
■ Pięć wielkości, każda dostępna z bezpośrednim 
podłączeniem lub króćcem przyłączeniowym na ka-
nał okrągły lub prostokątny.
■ Wszystkie warianty dostępne także z zewnętrzną osło-
ną do montażu w przestrzeniach niezabudowanych.
www.trox-bsh.pl

Wysoka skuteczność energetyczna wariantu 
z siłownikiem

Wariant dyszy z elementem z pamięcią kształtu 

Automatyczna nastawa z elementem z pamięcią kształtu
Innym innowacyjnym elementem jest możliwość automatycznej 
regulacji kąta nawiewu przy wykorzystaniu stopu z pamięcią kształtu 
(SMA). Stop z pamięcią kształtu, zwany także metalem z pamięcią, 
„zapamiętuje“ swój oryginalny kształt i powraca do niego po deformacji 
wywołanej ogrzaniem. Kompaktowy siłownik z pamięcią kształtu 
umieszczony jest w strumieniu powietrza nawiewanego dyszą dalekiego 
zasięgu tak, że natychmiast reaguje na zmianę temperatury powietrza 
nawiewanego. Efektem zastosowania SMA jest automatyczna zmiana 
kąta nawiewu dyszy dalekiego zasięgu w zakresie temperatury od około 
18 °C do 28 °C, a w rezultacie zachowanie kryteriów komfortu w 
strefie przebywania ludzi. Zmiana nastawy jest znacznie szybsza 
niż przy zastosowaniu konwencjonalnych materiałów zmieniających 
objętość. Rozwiązanie to nie wymaga zastosowania dodatkowego 
siłownika ani okablowania.

Zalety dysz dalekiego zasięgu TJN
■  Dzięki optymalizacji kształtu poziom mocy akustycznej do 6 dB 

niższy od poziomu mocy akustycznej dyszy DUK
■  Możliwość regulacji, ograniczenia i zablokowania kąta nawiewu
■  Dwustopniowa redukcja zasięgu strumienia w przypadku mniejszych 

pomieszczeń
■  Wysokogatunkowy polimer w kolorze zbliżonym do RAL - 

białe aluminium lub RAL - biały alpejski 
■  Łatwy montaż dzięki mocowaniu bagnetowemu pierścienia 

maskującego (mocowanie ukryte)
■  Wariant z automatyczną nastawą, z elementem z pamięcią kształtu 

o krótkim czasie reakcji
■  Wariant z płaskim siłownikiem montowanym na zewnątrz 

zapewniający większą efektywność energetyczną 
■  Sygnał sterujący siłownika dyszy zależny od temperatury, 

z możliwością integracji z systemem pomiaru i regulacji 
■  Pięć wielkości, każda dostępna z bezpośrednim podłączeniem 

lub króćcem przyłączeniowym na kanał okrągły lub prostokątny
■  Wszystkie warianty dostępne także z zewnętrzną osłoną do montażu 

w przestrzeniach niezabudowanych

Wariant z elementem zawirowującym

Dysze dalekiego zasięgu firmy 
TROX na lotnisku w Hamburgu, 
Niemcy

Okrągłe 

20 do 1 000 l/s •  72 do 3 600 m³/h

ø 160, 200, 250, 315, 400 mm

Siłownik z elementem ograniczającym kąt nastawy

parametry techniczne:
- przepływ: od 20 do 1000 l/s lub od  
72 do 3600 m3/h,
- średnica ø: 160, 200, 250, 315, 400 mm.

7 - 8  M A R C A
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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

0 1 / 2 0 1 7

r
e

k
l

a
m

a

http://www.forumwentylacja.pl
http://www.instalreporter.pl


30s t r.0 1 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

split, czyli wytworzenie próżni  
i dopełnienie czynnika chłodniczego 

Często brak doświadczenia lub wiedzy chłodniczej 
powoduje, że w pracującym układzie chłodniczym 
pomp ciepła znajduje się powietrze. i właśnie po-
wietrze to jeden z grzechów głównych instalatorów 
montujących pompy ciepła typu split.

Co to oznacza? Powietrze jest gazem niekondensu-
jącym, więc będzie „zalegało” za sprężarką, nie przy-
nosząc efektu przemiany fazowej. Oznacza to wyższe 
koszty użytkowania pompy ciepła oraz szybsze zu-
życie sprężarki, która będzie musiała sprężać gaz za-
warty w układzie do wyższego ciśnienia bez widocz-
nego efektu skraplania gazu chłodniczego. 

Skąd powietrze w układzie? Pierwsza przyczyna 
to brak stosowania przez instalatorów zaworków 
serwisowych do czynników chłodniczych. Zawo-
rek ma popychadło, które w momencie przekręca-
nia talerzyka powoduje otwarcie głównego zaworu 
serwisowego pompy ciepła. Po wytworzeniu próżni  
w układzie chłodniczym, możemy odkręcić popychacz,  
a następnie bez obaw o szczelność odkręcić sam za-
worek serwisowy.

Split – azotowanie układu 

Azot jest gazem obojętnym. Przed przystąpieniem 
do wykonywania próżni należy zaazotować przygo-
towany w trakcie instalacji układ chłodniczy, w celu 
sprawdzenia jego szczelności pod ciśnieniem. Próba 
powinna być wykonana wg zaleceń gwarancyjnych 
producenta urządzenia. Jeśli nie zaazotujemy ukła-
du, bezpośrednio wpuszczając czynnik z jednostki 
zewnętrznej i dopiero wtedy zauważymy nieszczel-
ności, wówczas koszty i czas poświęcony na insta-
lację znacząco się wydłuży. 
Azot oprócz próby szczelności daje nam jeszcze je-
den argument – pochłania wilgoć z przygotowane-
go układu chłodniczego (zresztą jak wykonywana 
później próżnia). Jeśli wilgoć pozostanie w układzie, 
sprężarka będzie źle smarowana, co może doprowa-
dzić do jej zatarcia.

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania pompami ciepła do ogrzewania budynków 
jednorodzinnych. Na rynku oprócz szerokiego grona zadowolonych, możemy jednak zaobserwować część niezadowolonych 
inwestorów. Wg statystyk z rynków niemieckojęzycznych, gdzie pompy ciepła od lat są głównym wyborem inwestorów  
w nowo budowanych domach jednorodzinnych, najczęstsze błędy popełniane są poprzez instalatorów podczas montażu 
urządzenia. W artykule postaram się omówić najpoważniejsze z nich, aby w przyszłości ich unikać.

Powietrzne pompy ciepła  
typu split – najpoważniejsze 
błędy w instalacjach

SZyMOn PiwOwarcZyk

PCCO SPLiT 7kW
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zbyt krótkie przewody przyłączeniowe 
czynnika chłodniczego (wykonane 
„na sztywno”)

Sztywne połączenie jednostki zewnętrznej ze ścianą 
może powodować przenoszenie drgań generowanych 
przez sprężarkę. Zwłaszcza pompy ciepła z inwertero-
wymi sprężarkami mogą na niskich częstotliwościach 
pracy generować w sztywnym połączeniu ze ścianą 
budynku hałas nieprzyjemny dla domowników. Przej-
ście przez ścianę budynku powinno być wykonane  
w otworze ochronnym zabezpieczonym wełną lub in-
nym materiałem nieprzenoszącym drgań.

ogrzewanie wody użytkowej…

…poprzez zasobnik kombinowany (zasobnik w za- 
sobniku) lub zasobnik przepływowy połączony  
z buforem ciepła. Zasobniki łączące funkcje zasobni-
ka wody użytkowej oraz bufora ciepła dla ogrzewa-
nia budynku są często projektowane w instalacjach 
łączących kilka źródeł ciepła. Dotyczy to zwłaszcza 
instalacji z kotłem stałopalnym, kominkiem z płasz-
czem wodnym i/lub z kolektorami słonecznymi. 
Z punktu widzenia rozwiązania instalacji grzewczej 
pod kątem hydraulicznym jest to układ najprostszy 
i na pewno jeden z tańszych pod względem inwe-
stycji. Jednakże często będzie traktowany jako błąd 
w przypadku współpracy z pompą ciepła. 
Jeśli mamy instalację grzewczą niskotemperatu-
rową, przez większość sezonu grzewczego pompa 
ciepła będzie miała zadanie wytwarzać tempera-
turę zasilania wody grzewczej na poziomie 30-35°C. 
Woda użytkowa wymaga natomiast 45-50°C. gór-
na część zasobnika podgrzana do tej temperatury 
stanowi jednak niewielki zład wody. Przykładowo 
w zasobniku iNTEgrA 500/120 jest to tylko ok. 30 li-
trów wody c.w.u. o zadanej temperaturze (w najwy-
żej warstwie) oraz płaszcz wodny mogący podgrzać 
kolejną wodę napływającą do tej warstwy. Jednak-
że ze względu na niewielką różnicę w temperaturze 

wody pomiędzy płaszczem a samą wodą użytkową 
czas nagrzania świeżej wody użytkowej będzie sto-
sunkowo długi. 
Drugie rozwiązanie to podgrzewanie całego zasob-
nika do parametrów wody użytkowej. Jednakże, 
podgrzewanie płaszcza wodnego powoduje, że nie-
potrzebnie zwiększamy temperaturę wody na cele 
ogrzewania, co powoduje spadek zarówno mocy 
pompy ciepła, jak i współczynnika COP. Jeśli więc 
potrzebujemy temperaturę 30°C, w tym przypadku 
przygotowujemy wodę grzewczą o temperaturze 45-

Druga przyczyna jest dla mnie zupełnie niezrozu-
miała i może wynikać wyłącznie z niewiedzy osoby 
napełniającej układ. Występuje w momencie dobi-
jania czynnika chłodniczego w dłuższych odległo-
ściach pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrz-
ną pompy ciepła. Po wytworzeniu próżni instalator 
odkręca węże pompy wykonującej próżnię i zakrę-
ca do butli z gazem w celu dobicia brakującej ilości 
czynnika. W tym momencie do węży chłodniczych 
dostaje się powietrze, które z gazem chłodniczym 
jest wtłaczane do układu pompy ciepła.

za mało powietrza…

Odpowiednia zabudowa jednostki zewnętrznej jest 
kluczowa do poprawnej pracy pompy ciepła. inwe-
stor chciałby, żeby urządzenie jak najmniej „zwra-
cało na siebie uwagę”, dlatego poleca instalatorowi 
jak najbardziej dokleić je do ściany budynku. Nie-
stety powoduje to brak odpowiedniego przepływu 
powietrza, co z kolei wpływa na obniżenie tempe-
ratury parowania czynnika chłodniczego w parowa-
czu i zwiększenie kosztów eksploatacji oraz niedo-
grzewanie budynku w okresach niskiej temperatury 
zewnętrznej. inne wymiary odległości podawane  

w instrukcjach odpowiadają za prace serwisowe, za-
bezpieczanie pracy pompy ciepła w przypadku du-
żych opadów śniegu lub wpływ głośności urządze-
nia na generowany hałas do otoczenia.

Rury chłodnicze spadają w kierunku 
ściany…

To mniej problem pompy ciepła, a bardziej budynku. 
rury chłodnicze i kable elektryczne muszą wchodzić 
do ściany „od dołu”. W przeciwnym wypadku woda, 
która zbierze się na rurach np. w czasie deszczu bę-
dzie spływała do ściany, powodując jej zawilgocenie.

nieodpowiednia zabudowa – hałas

Montując pompę ciepła, należy zwrócić uwagę na 
rozchodzenie się hałasu. Niewskazany na przykład 
jest montaż urządzenia pod oknem sypialni. Należy 
zwrócić uwagę również na dobre sąsiedztwo. Maksy-
malny poziom głośności w miejscach zamieszkanych 
to 50 dB(A) w dzień oraz 45 dB(A) nocą. W przypad-
ku np. pompy ciepła PCCO SPLiT 13 kW firmy hEWA-
LEX takie wartości możemy uzyskać już po niespeł-
na 3 m od urządzenia.

PCCO SPLiT 7 kW
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PCCO SPLiT 13 kW

Zasobnik kombinowany (zasobnik w zasobniku) iNTEgrA

Fo
t. 

H
ew

al
ex

Fo
t. 

H
ew

al
ex

http://www.instalreporter.pl


32s t r.0 1 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

50°C, później ją mieszając. ilość energii cieplnej liczo-
nej w kWh jest taka sama, ale już koszt uzyskania tej 
energii może być nawet 2-krotnie wyższy. 

Kiedy więc stosowanie tego typu zasobników 
ma sens? 
1. Wtedy, gdy będzie to zasobnik wstępnego pod-
grzewu, a za nim zostanie umieszczony szczytowy 
podgrzewacz wody użytkowej. Jest to dość często 
stosowane rozwiązanie np. w Austrii i Niemczech. Wy-
maga jednak dość dużych nakładów inwestycyjnych. 
2. inny przykład to układ grzewczy oparty na grzejni-
kach niskotemperaturowych. W tym przypadku róż-
nica pomiędzy zasilaniem wody użytkowej, a tem-
peraturą grzejnika jest stosunkowo niewielka i nie 
będzie wpływała na znaczące obniżenie współczyn-
nika efektywności.

zbyt mała powierzchnia grzewcza 
wężownicy w zasobniku wody 
użytkowej

Na rynku zasobniki przystosowane do zabudowy 
pomp ciepła są trochę droższe od typowych zasob-
ników wężownicowych. Wynika to z większej po-
wierzchni grzewczej wężownicy. Pompa ciepła ze 
sprężarką o modulowanej mocy do swojej prawi-
dłowej pracy potrzebuje wężownicę o powierzch-
ni co najmniej 0,15 m2/kW mocy pompy ciepła, a ze 
sprężarką stałoobrotową wężownicę o powierzchni 
0,3 m2/kW mocy pompy ciepła. Brak odpowiedniej wę-
żownicy będzie skutkował pojawiającymi się alarma-
mi pracy, szybszym zużyciem urządzenia oraz zwięk-
szonymi kosztami przygotowania wody użytkowej.

zbyt mały przepływ na skraplaczu 
pompy ciepła

Problem najczęściej pojawiający się w przypadku 
bezpośredniego zasilania instalacji grzewczej pom-
pą ciepła. Źle obliczone przepływy w pętlach ogrze-

wania podłogowego lub bezpośrednie zasilanie 
grzejników powodują zbyt mały przepływ w pom-
pie ciepła, co może powodować wejście jej w sta-
ny alarmowe. Częstą przyczyną takich problemów 
może być też zastosowanie siłowników w instalacji 
grzewczej. Zwykle firmy produkujące pompy ciepła 
zezwalają na zastosowanie siłowników wyłącznie 
w instalacjach z buforem ciepła lub z zastosowa-
niem zaworu różnicowo-upustowego i założeniem 
siłowników na maksymalnie 70% pętli grzewczych. 
Zawór upustowo-różnicowy przy zamknięciu czę-
ści siłowników obserwuje zwiększone ciśnienie  
w instalacji i przepuszcza część czynnika do powro-
tu pompy ciepła.

instalatorowi, zwłaszcza temu, który 
dopiero rozpoczyna przygodę z mon-
tażem pomp ciepła, ale ma już sporą 
wiedzę wiedzę, praktyka tylko pomo-
że. zachowując pewne „przykazania” 
i nie popełniając podstawowych błę-
dów sprawimy, że nasze instalacje 
będą bardziej efektywne, a inwestor 
w pełni usatysfakcjonowany, że ko-
rzysta z oze. tego też wszystkim  
czytelnikom życzę!
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Splitowe pompy ciepła powietrze-woda BWL-1S 
mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie oprócz 
ogrzewania jest potrzeba chłodzenia.

Wysokosprawne 
pompy ciepła  
marki Wolf

Ogrzewanie i chłodzenie z jednego urządzenia
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75 mm izolacji termicznej z wysokiej jakości twardej 
pianki Pu zapewnia znikome straty promieniowania. 
Wyposażony w wysokiej wydajności gładkorurowy 
wymiennik ciepła z podwójną spiralą do wygodnego 
podgrzewu wody, anodę ochronną dostępną z przodu;
- zasobnik buforowy SPu-1-200 do optymalizacji czasu 
pracy działania pomp ciepła. Zasobnik buforowy ze sta-
li o pojemności 200 litrów zastosowany jako zasobnik 
rozdzielający lub rzędowy do podgrzewu wody. Zniko-
ma utrata ciepła dzięki izolacji ciepłej z twardej pianki Pu 
pod foliowym płaszczem zasobnika, kolor srebrny

Powietrzno-wodna pompa ciepła BWL-1S typu 
split pozwala na uzyskanie do 80% energii cieplnej 
dzięki wykorzystaniu powietrza z otoczenia. 
urządzenie składa się z modułu wewnętrznego z wbu-
dowaną grzałką elektryczną (moc grzałki 2/4/6 kW 
w zależności od sposobu podłączenia) i modułu ze-
wnętrznego, poprzez który realizowany jest pobór 
ciepła. Moduł zewnętrzny wyposażono w wentylator 
osiowy EC (bezstopniowa regulacja prędkości sprzy-
jająca zmniejszeniu zużycia energii przy jednocześnie 
wysokiej wydajności), skuteczną izolację akustyczną, 
a do tego zapas czynnika chłodniczego (r410A) wy-
starczający do napełnienia przewodów pomiędzy 
jednostką wewnętrzną a zewnętrzną o długości do 
12 m.b. (maks. dopuszczalna długość wynosi 25 m.b.). 
W urządzeniach BWL-1 zastosowano sprężarkę czyn-
nika chłodniczego z podwójnym odprzężeniem drgań 
oraz wentylatory powietrza sterowane bezstopnio-
wo, zatem ich praca jest niemal bezszelestna. Dźwięk 
mierzony w odległości 10 m od urządzenia wyno-
si mniej niż 27 dB(A), a samo uruchomienie pom-
py (dzięki regulowanemu elektronicznie systemowi 
miękkiego startu) również jest bardzo ciche.
Pompa splitowa BWL-1S może pełnić funkcję grzewczą 
w okresie zimowym oraz funkcję chłodzenia w okresie 
letnim. Pompa jest w pełni kompatybilna z systemem 
regulacji Wolf (współpraca poprzez moduły m.in.: AM, 
BM-2 oraz komunikacji bezprzewodowej iSM7i/e). 

Zalety pomp ciepła BWL-1S:
•	sprężarka	inwerterowa	o	zmiennej	prędkości,
•	wysokie	COP	do	3,8	przy	A2/W35	(wg.	EN	14511),

•	wbudowany	licznik	ciepła,
•	pełna	kompatybilność	z	system	regulacji	Wolf	WRS-2,
•	sterowanie	poprzez	moduły	AM	oraz	BM-2,
•	współpraca	z	modułem	ISM7i,	połączenie	LAN/
WLAN,
•	zintegrowana	wysokoefektywna	pompa	o	wyso-
kiej sprawności EEi < 0,23,
•	dodatkowa	grzałka	elektryczna	o	mocy	6	kW,
•	możliwość	zakupu	urządzenia	bez	grzałki	elektrycznej,
•	współpraca	z	dodatkowym	źródłem	ciepła,
•	współpraca	z	zasobnikiem	c.w.u.	CEW-200,	jako	tzw.	
moduł grzewczy,
•	dostępne	w	wersji	na	napięcie	230	V	lub	400	V.

Wyposażenie dodatkowe pomp ciepła BWL-1S:
- zasobnik ciepłej wody użytkowej CEW-2-200  
w połączeniu z urządzeniem BWL-1S(B)-07/10/14 
jako centrala grzewcza w ustawieniu wolno stojącym.  

Oferta Wolf obejmuje  
2 modele splitowe

- BWL-1S – moduł wewnętrzny z wbudowaną 
grzałką i moduł zewnętrzny, który zapewnia 
monowalentne pokrycie całego zapotrzebo-
wania na energię cieplną obiektu; 
- BWL-1SB – moduł wewnętrzny bez elemen-
tu ogrzewania elektrycznego oraz moduł ze-
wnętrzny dla pracy w trybie biwalentnym  
z zewnętrznym źródłem ciepła.

BWL-1S(B) - 07/230V BWL-1S(B) - 10/400V BWL-1S(B) - 14/400V
Moc grzewcza 6,8 kW 10,2 kW 12,1 kW
COP przy A7/W35 wg EN 14511 4,3 4,8 4,8
Moc chłodzenia 8,6 kW 8,7 kW 12 kW
EER przy A35/W18 wg EN 14511 3,4 4,1 3,4
Wymiary modułu zewnętrznego 1040x865x340 mm 900x1255x340 mm 900x1255x340 mm
Wymiary modułu wewnętrznego 440x790x340 mm 440x790x340 mm 440x790x340 mm
Waga modułu zew./modułu wew. 66/33 kg 110 / 37 kg 110 / 37 kg

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

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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aby jednak urządzenie splitowe spełnia-
ło swoje funkcje, należy pamiętać o właści-
wym montażu:
- zachowanie odpowiedniej długości oruro-
wania pomiędzy jednostką zewnętrzną  
a wewnętrzną pompy (min. 3 m, maks. 12 m),
- zastosowanie zbiornika buforowego – ko-
nieczny jest montaż zbiornika buforowego 
10 l na 1 kw mocy pompy,
- niezbędna jest automatyka pogodowa.
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TSM – schemat A2,0

TSMW – schemat

Do montażu w podłożach ceramicznych murowa-
nych z otworami:
- kotwy chemiczne ZKC + PKC z zastosowaniem tu-
lei siatkowej TKC,
- kołki ramowe z wkrętem sześciokątnym (KrK).

Do montażu w konstrukcjach drewnianych (np. dźwi-
gary z drewna klejonego):
 - wkręty dwugwintowe WK.

akcesoria montażowo-łączące

W dziale „Akcesoria montażowo-łączące” katalogu Ni-
CZuK METALL-PL można znaleźć elementy, które umoż-
liwią montaż kanałów wentylacyjnych czy rurociągów 
do konstrukcji stalowej obiektu budowlanego. Są to :

- klamry żeliwne lub stalowe do profili hutniczych KLM,
- zaciski nośne żeliwne i stalowe KLZ, KLP, hKh i ZNP,
- nakładki zabezpieczające NZ,
- klamry żeliwne do profili hutniczych (KLM-M).

Akcesoria kotwiące

W ofercie firmy w dziale „Akcesoria kotwiące” znajdu-
ją się informacje dotyczące przeznaczenia, rozmiarów 
kotew, ich wytrzymałości w zależności od rodzaju pod-
łoża, minimalnych głębokości kotwienia, a także wska-
zówki i parametry montażu (np. moment dokręcania).

Do montażu w betonie lub żelbecie proponujemy 
stosowanie:
- tulei rozprężnych stalowych TrSA, 
- kotew rozporowych stalowych uLT i uLS,
- tulei rozprężnych mosiężnych Tr,
- kotew chemicznych ZKC + PKC.

Do montażu w płytach kanałowych przeznaczone są:
- kotwy rozporowe TTrB,
- tulei rozprężnych stalowych TrSK (z kołnierzem),
- śrub do betonu TSMW, TSM, TSMK.

Do montażu w podłożach z pustymi przestrzeniami 
(np. blacha trapezowa) firma oferuje:
- kotwy uchylne TrV i TrP.

Do montażu w betonie komórkowym i podłożach 
ceramicznych pełnych:
- kołki rozporowe metalowe KrM,
- kołki rozporowe z tworzywa Kr, Krg w połączeniu 
z wkrętami dwugwintowymi WK.

Coraz wyższe oczekiwania inwestorów w sektorze budownictwa dotyczące 
bezpieczeństwa, ekonomii, ale także estetyki wznoszonych obiektów stanowią 
swoistą siłę napędową dla rozwoju rynku materiałów budowlanych. Obecnie 
klientom zależy przede wszystkim na szybkim i komfortowym zaopatrzeniu się  
u sprawdzonego dostawcy, dlatego firma NICZUK METALL-PL, wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom, oprócz całego systemu zawiesi proponuje również szeroką gamę 
elementów kotwiących do różnego rodzaju podłoży.

Akcesoria kotwiące i elementy montażowo- 
-łączące w ofercie Niczuk Metall-PL

w ramach poszerzania kompleksowej obsługi klienta, możemy zaproponować dobór opty-
malnych rozwiązań technicznych podwieszenia instalacji wraz z propozycją kotwienia ade-
kwatną do podłoża, w jakim będzie ono zamocowane. takie opracowanie wraz z wyceną, 
w oparciu o nasze produkty może przygotować Dział projektowy. specyfikację wyjściową 
do przygotowania zestawienia można ustalić z opiekunami Regionów lub Doradcami tech-
nicznymi niCzuk metall, obejmującymi swym działaniem teren całego kraju. Dane kon-
taktowe tych osób dostępne są na stronie internetowej www.niczuk.pl.

Montaż NZ-10
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Powietrze 

Ciepła woda 
CWU 

Woda zimna 

Do podgrzewacza 
ciepłej wody CWU 

Woda zimna 

Powietrze 

2  Pompy ciepła c.w.u. mogą występować  
w wersji ze zintegrowanym podgrzewaczem 
lub w wersji modułowej

Wersja modułowa, czy z podgrzewaczem?
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem w ofercie pro-
ducentów są pompy ciepła ze zintegrowanym pod-
grzewaczem wody. Stanowią one samodzielne urzą-
dzenie, zwykle łączone z kotłem, a czasem także  
z instalacją solarną. Podgrzewacze w pompach cie-
pła tego rodzaju są wyposażone standardowo w 1, 
a w niektórych przypadkach w 2 wężownice grzejne.
innym wariantem pompy ciepła c.w.u. jest wersja mo-
dułowa, przeznaczona do współpracy z odrębnym 
podgrzewaczem wody. Pozwala to wykorzystać ist-
niejący w domu podgrzewacz wody, będący w do-
brym stanie technicznym. Pojemność podgrzewa-
cza może być także zwiększona do 400-500 litrów, co 
pozwala zmagazynować większą ilość ciepłej wody  
w razie takiej potrzeby.

Pompa ciepła c.w.u. z podgrzewaczem wody 
– jaką pojemność wybrać?
Większość pomp ciepła c.w.u. z podgrzewaczem, 
oferowanych jest w pojemności od 200 do 300 li-
trów. Zgodnie z rozporządzeniem uE 812/2013 kla-
sę efektywności dla tego rodzaju pomp ciepła okre-
śla się na podstawie przyjętego profilu rozbioru 
wody: L lub XL.
Dla profilu L dzienne zużycie wody użytkowej (10/45oC)  
wynosi około 290 litrów, a dla profilu XL około 480 
litrów. Profil L określa więc ilość wody zużywaną 
przeciętnie przez 3-4 osoby w budynku mieszkal-
nym (osoba: 70-90 l/dzień), a profil XL – przez 4-6 
osób. Sugerowana pojemność podgrzewacza pom-
py ciepła c.w.u. powinna wynosić odpowiednio 200 
i 300 litrów.

Pompy ciepła do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej (w skrócie: 
pompy ciepła c.w.u.) stanowią 
obecnie popularne rozwiązanie 
stosowane zarówno w budynkach 
mieszkalnych, jak i usługowych, 
biurowych i innych. Jest stosunkowo 
prostym w montażu urządzeniem 
i nie wymaga specjalistycznych 
obliczeń projektowych. Oferta 
rynkowa jest jednak w tym 
segmencie znaczna i do wyboru 
pozostaje szereg rozwiązań 
technicznych różniących się budową, 
funkcjonalnością i parametrami 
technicznymi. Może to stwarzać 
pewne trudności w wyborze 
rozwiązania.

Aspekty praktyczne 
doboru pompy ciepła 
do podgrzewania wody

O mocy grzewczej, 
rodzajach zbiorników  
i ich pojemnościach… 

ireneuSZ jeLeń

1  Pompy ciepła c.w.u. mogą współpracować z kotłem 
grzewczym, a także z instalacją solarną. Podłączenie 
powietrza pobieranego i usuwanego z pompy ciepła 
może być niezależne od pomieszczenia
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o wysokiej odporności na wpływ niekorzystnych czyn-
ników są na tyle kosztowne, że nie znajdują szerokie-
go zastosowania w produkcji zbiorników. Dlatego też 
podgrzewacze wody wykonywane z popularnych ga-
tunków stali nierdzewnej zwykle także są wyposażane 
w anody ochronne. W wielu przypadkach producenci 
pomp ciepła c.w.u. stawiają mniejsze wymagania eks-
ploatacyjne i oferują dłuższe okresy gwarancji w przy-
padku zastosowania podgrzewaczy emaliowanych.

jaka efektywność energetyczna?
Jest to bardzo ważne zagadnienie ze względu na ob-
ciążenie budżetu domowego. W przypadku pomp 
ciepła c.w.u. ocena efektywności energetycznej po-
mimo wprowadzenia obowiązku etykietowania nie 
jest jednak łatwa dla klienta. Wynika to z przyjętych 
progów efektywności dla urządzeń podgrzewają-
cych wodę. Pompy ciepła c.w.u. mają obecnie w za-
sadzie tylko jedną klasę: A, niezależnie od zużywa-
nej w ciągu roku energii elektrycznej.
Porównanie efektywności energetycznej pomp cie-
pła c.w.u. wymaga więc porównania ilości energii 
elektrycznej zużywanej roczne przez nie w jednako-
wych warunkach (profil rozbioru wody, strefa klima-

tyczna). różnice pomimo posiadania tej samej kla-
sy A, mogą być tutaj znaczne dochodząc nawet do 
60% (!). W perspektywie wielu lat eksploatacji urzą-
dzenia przekłada się to na bardzo wysokie różnice  
w kosztach eksploatacyjnych.
Fot., rys. Hewalex

jaka moc grzewcza pompy ciepła c.w.u.?
Pompy ciepła c.w.u. są zazwyczaj oferowane w za-
kresie od 1,5 do 3,0 kW mocy grzewczej. Jest to na 
tyle niewielka moc (dodatkowo obniżona przy ni-
skiej temperaturze zewnętrznej), że główne znaczenie  
w doborze urządzenia odgrywa wspomniana wyżej 
pojemność podgrzewacza. Mając jednak do wyboru 
pompy ciepła c.w.u. o takiej samej pojemności pod-
grzewacza, należy wziąć pod uwagę moc grzewczą, 
która dodatkowo wpływa na poziom komfortu miesz-
kańców. Wyższe potrzeby komfortu, 2 łazienki, wyko-
rzystanie wanny czy też natrysku z deszczownicą itp., 
powinny skłonić do wyboru pompy ciepła o większej 
mocy grzewczej. Dzięki temu skróceniu ulegnie czas 
podgrzewania wody przez samodzielnie pracującą 
pompę ciepła. W przypadku zastosowania pompy 
w budynku ze starą instalacją elektryczną, może za-
chodzić potrzeba ograniczenia mocy zasilania i tym 
samym mocy grzewczej. Należy wówczas sprawdzić, 

jaki będzie pobór mocy elektrycznej w zależności od 
wybranej mocy grzewczej pompy ciepła c.w.u.

jaki podgrzewacz – ze stali nierdzewnej 
czy emaliowany?
W większości oferowanych na rynku europejskim 
pomp ciepła c.w.u. stosowane są podgrzewacze sta-
lowe emaliowane. Takie rozwiązanie jest uznawane 
za tradycyjne i sprawdzone w ponad 40-letniej prak-
tyce produkcji zbiorników wody. Połączenie sposo-
bu ochrony: emalia + anoda ochronna jest wysoce 
odporne na niekorzystne warunki pracy, także we 
współpracy z instalacjami wody starszego typu. in-
nym rozwiązaniem jest zastosowanie do budowy 
podgrzewacza stali nierdzewnej.
Należy jednak zaznaczyć, że występuje co najmniej 
30 gatunków popularnej stali nierdzewnej i jej zasto-
sowanie zapewnia odporność na korozję w określo-
nych warunkach eksploatacyjnych. Stale nierdzewne 

Profil rozbioru  
wody użytkowej

Dzienne zużycie 
ciepła (kWh/d)

Zużycie ciepła w przeliczeniu 
na wodę 10/45oC (dm3/d)

Orientacyjna liczba 
mieszkańców

Sugerowana pojemność 
podgrzewacza (dm3)

L 11,655 290 3÷4 os.  → 200
XL 19,070 480 4÷6 os.  → 300

Tabela 1  W przypadku pomp ciepła z podgrzewaczami 200 litrów zwykle przyjmowany jest profil 
rozbioru L, a z podgrzewaczami 300 litrów – profil XL. Może to już stanowić istotną wskazówkę dla 
wyboru wielkości pompy ciepła w zależności od zużycia ciepłej wody użytkowej

Źródło ciepła
Pompa ciepła o pojemności i mocy grzewczej
200 litrów 
1,8 kW

200 litrów 
2,3 kW

300 litrów 
1,8 kW

300 litrów 
2,3 kW

Pompa ciepła (samodzielnie) 4,1 h 3,2 h 6,1 h 4,8 h
Pompa ciepła + grzałka 1,5 kW 2,2 h 1,9 h 3,3 h 2,9 h
Grzałka elektryczna 1,5 kW 4,9 h 4,9 h 7,3 h 7,3 h
Kocioł grzewczy 20 kW 0,4 h 0,4 h 0,6 h 0,6 h
Instalacja solarna (3,6 m2) 4,0 h 4,0 h 6,1 h 6,1 h

Tabela 2  Szacunkowy czas podgrzania 200 lub 300 litrów wody użytkowej (10/45oC) dla 
przykładowego zestawienia pomp ciepła c.w.u. pracujących samodzielnie lub w połączeniu  
z grzałką elektryczną. Dla porównania czasy podgrzewu dla samej grzałki, kotła grzewczego  
20 kW oraz instalacji solarnej (2 kolektory płaskie po 1,8 m2 absorbera)

3  Specyfika budowy urządzenia „cieplno- 
-elektrycznego”, a także różnorodność warunków,  
w jakich może pracować, sprawia, że należy zwrócić 
dużą uwagę na wybór rodzaju materiału podgrzewacza, 
sposób zabezpieczenia przed korozją oraz ogólne 
wymagania eksploatacyjne i warunki gwarancji

4  Według obecnych reguł, praktycznie wszystkie etykiety dla pomp ciepła c.w.u. wskazują na 
klasę efektywności A. Dopiero od września 2017 r., można będzie najbardziej efektywne urządzenia 
tego typu odznaczać klasą A+. Możliwe jest także obecnie uzyskiwanie klasy A+ i wyższej przez 
pompę ciepła c.w.u., jednak w połączeniu z instalacją solarną
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w zasobniku c.w.u. istnieje także wiele innych zasto-
sowań tego produktu, wszędzie tam, gdzie wymaga-
na jest stała temperatura wody zmieszanej. Doskona-
le sprawdza się na przykład jako gwarantujący stałą 
temperaturę, centralny zawór mieszający w instalacji 
grzewczej lub jako zawór rozdzielczy w instalacjach 
chłodniczych. Jeśli temperatura wody gorącej jest o 3 K  
niższa od zadanej temperatury zmieszania, stopień 
przecieku zimnej wody wynosi 0. W innym wypadku 
podmieszanie zimnej wody może wynosić max. 3 K. 

Sposób działania
Zawór mieszający zasilany jest wodą gorącą z bufora  
i zimną z sieci wodociągowej. Temperatura wody 
zmieszanej wychwytywana jest przez termostatycz-
ny element rozciągliwy. Jeśli temperatura wody zmie-
szanej odbiega od wartości zadanej, element rozcią-
gliwy przesuwa kolbę regulującą i dostosowuje 
wielkość dopływu ciepłej i zimnej wody, do momen-
tu kiedy temperatura będzie odpowiadała zadanej 
wartości.

Wysokiej jakości armatura jest jedną z głów-
nych kompetencji firmy Taconova. Zawory miesza-
jące NovaMix Value mogą być stosowane zarówno 
miejscowo – w punktach poboru, jak i do centralne-
go ograniczania temperatury w instalacjach o du-

żych przepływach. Dzięki niezawodnej regulacji tem-
peratury gwarantują użytkownikom budynku 
najlepszą ochronę przed oparzeniami. Samoczynna 
funkcja zaworów mieszających nie wymaga żadnej 
energii pomocniczej i tym samym zapewnia oszczęd-
ność dodatkowych komponentów regulacyjnych.

Uniwersalne rozwiązanie
Termostatyczny zawór NovaMix Value pełniąc funkcję 
centralnego zaworu mieszającego dba o niezmienną 
temperaturę wody w punkcie poboru. W ten sposób 
zapobiega oparzeniu, nawet przy wysokiej tempera-
turze panującej w buforze. Trzy różne średnice: 3/4″ 
(DN 15), 1″ (DN 20) i 1 1/4″ (DN 25), gwarantują szeroki 
wachlarz zastosowań. Specjalne uszczelnienia zawo-
ru na kolbie regulującej redukują niepożądane pod-
mieszanie do minimum, co pozwala na maksymal-
ne wykorzystanie temperatury panującej w buforze.  
NovaMix Value wykorzystywany jest głównie w insta-
lacjach sanitarnych, jako element regulujący, do ogra-
niczania temperatury wody użytkowej zgromadzonej 

Nowoczesne instalacje ciepłej wody użytkowej powinny spełniać nie tylko 
wymagania dotyczące higieny, ale również zapewniać oszczędność energii i ochronę 
przed oparzeniem. Zawory mieszające NovaMix Value to skuteczne i niezawodne 
rozwiązanie, przeznaczone do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, 
obiektach użyteczności publicznej, czy obiektach przemysłowych. 

Termostatyczny 
zawór mieszający 
NovaMix Value

Niezawodna ochrona przed oparzeniem

Zawory mieszające NovaMix Value mogą być 
stosowane zarówno miejscowo – w punktach poboru, 
jak i do centralnego ograniczania temperatury  
w instalacjach o dużych przepływach

Najważniejsze zalety

■ stała temperatura wody w punkcie poboru, 
■ samoczynna funkcja mieszania bez dodatkowego źródła 
energii, 
■ bezstopniowa regulacja temperatury wody zmieszanej, 
■ wysoka dokładność regulacji,
■ zabezpieczenie przed poparzeniem, 
■ wysokie wartości współczynników kvs, 
■ powłoka zabezpieczająca przeciw osadzaniu się kamienia, 
■ możliwość blokady nastawionej temperatury, 
■ w wersji z zaworami zwrotnymi nie są potrzebne do-
datkowe uszczelnienia. 

Czy organ, który wydał pozwolenie wodnoprawne 
na budowę wylotów kanalizacji deszczowej na dział-
kach gminnych i przykrycie rowów na terenach gmin-
nych i prywatnych w ramach specustawy drogowej, 
powinien dokonać odbioru robót? Czy odbioru ro-
bót powinien dokonać inspektor nadzoru budowla-
nego, właściciele rowów czy też inwestor? Odbioru 
robót budowlanych w zakresie wylotów kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej ścieki do wód i ziemi 
z wybudowanej drogi powinien dokonać organ nad-
zoru budowlanego.
Organ wydał pozwolenie wodnoprawne na wprowa-
dzenie do wód i do ziemi, wód opadowych pocho-
dzących z drogi oraz na wykonanie urządzenia wod-
nego w myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. „Prawo wodne”. Przykryte rowy są ro-
wami ziemnymi (urządzeniami wodnymi), ich wyko-
nanie, a także ewentualna przebudowa czy zabudo-
wa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, 
ale obowiązek ich utrzymywania nie wynika z prze-
pisów Prawa wodnego”, o ile nie są częścią meliora-
cji wodnych. Budowa takich rowów należy do obo-
wiązków inwestora (budującego drogę), co wynika 
z rozporządzenia ministra transportu i gospodar-
ki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. W świetle ww. regula-
cji przedmiotowe urządzenia są urządzeniami bu-
dowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 9 w ustawie  
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, związanymi 
z obiektem budowlanym, którym jest droga. Obiek-
ty takie podlegają kontroli według art. 61 i art. 62 pr. 
bud. i do ich odbioru stosuje się „Prawo budowlane”. 
www.abc.com.pl

Odbiór wylotów  
kanalizacji deszczowej
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ważniejsi byli ludzie (pracujący w firmach należących 
do grupy, klienci, pracownicy…). im właśnie za te 15 

lat wspólnego trudu szczerze, aczkolwiek dowcip-
nie, podziękowali. 
Filmowy charakter imprezy podkreślił także sam 
prowadzący, jeden z najbardziej cenionych polskich 
aktorów młodego pokolenia – Maciej Stuhr i choć 
sam nie dostał żadnej nagrody, z klasą przyznał je 
innym w iście oscarowych kategoriach. Była więc 
kategoria: najlepszy reżyser (za doskonałą reżyse-
rię rozwoju firmy), najlepszy scenariusz (za niekoń-
czącą się pomysłowość w działaniu), najlepsza rola 
kobieca (za góralską klasę i styl), najlepsza rola mę-
ska (za wszechstronność w odgrywaniu wielu ról)  

Od redakcji…

grupa SBS zawsze miała dobre pomysły, i to nie tylko 
te związane z prowadzeniem biznesu (a ten jak poka-
zuje 15 lat funkcjonowania na rynku ma się świetnie), 
ale i trafione pomysły na organizację imprez targo-
wych czy – właśnie teraz – gali jubileuszowej.
gala 15-lecia grupy SBS poprowadzona w filmowym 
stylu pokazała, że firma ma duże poczucie humoru. 
Nie było wzniosłych podsumowań, kreowania ma-
rek, czy chwalenia się osiągnięciami (o tych jednak 
dosłownie w „dwóch słowach” w części „..od SBS-u”),  
ale …Sławomir Maciejewski, prezes zarządu i Maciej 

Korycki, dyrektor, w swoich krótkich wystąpieniach 
jasno dali do zrozumienia, że dla SBS-u zawsze naj-

Jubileusz 15-lecia Grupy SBS  
w filmowym stylu
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i wiele innych. W kategoriach wyróżniono nie tyle 
największych Partnerów grupy SBS, lecz ludzi w ja-
kiś sposób najbardziej charyzmatycznych, o wyraź-
nych cechach osobowościowych czy osiągnięciach 
wartych docenienia. 
Przyznane statuetki tylko trochę może odbiegały od 
Oscarów, ale dla wyróżnionych na pewno ich znacze-
nie jest niebagatelne.
Podczas części oficjalnej oczywiście nie zabrakło też 
podziękowań dla dostawców.
Atrakcją wieczoru był koncert Macieja Miecznikow-
skiego, człowieka, który gra dosłownie „dla każde-
go”. Były więc covery muzyki polskiej i zagranicznej  
i jego własne utwory, m.in. z czasów zespołu Leszcze. 

Przyznać też trzeba, że dobrze wybrano miejsce na 
świętowanie jubileuszu – hotel Narvil Conference & Spa  

w Serocku pod Warszawą to obiekt o bardzo wyso-
kim standardzie i naprawdę świetnej kuchni. 

Jednym słowem 7 stycznia 2017 r.: było stylowo,  
z klasą i …mroźnie.

Słowo od SBS-u

Grupa sBs ma już 15 lat! 

Zaczynając współpracę w 2002 roku, mało kto  
z nas liczył na wielki sukces. Dziś, po 15 latach dzia-
łalności, należymy do grona 500 największych pol-
skich przedsiębiorstw (6. miejsce w woj. łódzkim), 
przekroczyliśmy 500 mln obrotu netto oraz jeste-
śmy niekwestionowanym liderem w swojej bran-
ży. Wielki szacunek i podziękowania dla wszystkich 
autorów tego dorobku, zwłaszcza dla hurtowni 
zrzeszonych w ramach grupy SBS.

15 lat Grupy sBs – sukcesy

15 lat wspólnego działania pod szyldem grupy SBS 
– to zdanie zdecydowanie napawa dumą i motywu-
je do dalszego działania. Motywacją są też z pew-
nością nagrody i wyróżnienia, zwłaszcza te otrzy-
mane w ostatnim czasie, w tym:
•	zaliczenie	do	grona	500	największych	polskich	

przedsiębiorstw (Lista 500 „rzeczpospolitej);
•	Perła	Polskiej	Gospodarki	(już	po	raz	czwarty!);
•	Certyfikat	„Złoty	Płatnik”	(Grupy	Euler	Hermes);
•	tytuł	Najważniejszego	Polskiego	Branżowego	
Wydarzenia roku 2015 dla Targów grupy SBS (wg 
czytelników portalu ryneklazienek.pl).

15 lat Grupy sBs – marki własne

Przez 15 lat działalności udało się nam stworzyć  
3 Marki Własne – Keller, Delfin i Nanopanel. 
1. Marka Keller to produkty instalacyjno-grzew-
cze dedykowane odbiorcom profesjonalnym.
2. Marką Nanopanel sygnowane są produkty bę-
dące mistrzami dobrych cen.
3. Marka Delfin to natomiast systemy sanitarne 
do kuchni i łazienki.
Łącznie w ofercie trzech powyższych marek obec-
nie znajduje się aż ponad 3000 profesjonalnych 
produktów!

15 lat sBs Grupy – dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do osią-
gnięcia powyższych sukcesów, zwłaszcza 90 hurtow-
niom Partnerskim grupy SBS – od tych najmniejszych 
po największe. Bo to tak naprawdę Wasz jubileusz  
i Wasz sukces, owoc Waszej codziennej, ciężkiej pracy. 
Podziękowania należą się też dla dostawców, z któ-
rymi współpracujemy na każdym kroku naszej dzia-
łalności – obecnie jest to aż ponad 220 firm! Bar-
dzo Wam za te lata współpracy jesteśmy wdzięczni.

15 lat Grupy sBs – życzenia

Wszystkim, których codziennie spotykamy na na-
szej zawodowej drodze, życzymy kolejnych przynaj-
mniej 15 lat równie owocnej współpracy w atmosfe-
rze stale rosnącego zaufania. rozwijajcie się bardzo 
dynamicznie, osiągając nieskończenie duże zyski  
i ogromną satysfakcję z powadzonych biznesów. 
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akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka SkiL 2831

SKiL 2831 18 V poradzi sobie ze wszystkimi wymagającymi pracami związany-
mi z wierceniem w drewnie i metalu oraz wkręcaniem. Dzięki ładowarce  
z funkcją dokowania, akumulator można naładować do pełna w ciągu godziny. 
inne praktyczne funkcje, takie jak regulacja prędkości z hamulcem elektronicz-
nym, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona  
i oświetlenie punktowe LED, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.
Bieg zapewniający dużą prędkość obrotową służy do wiercenia, a drugi, dzięki 
wysokiemu momentowi obrotowemu, do wkręcania (np. dużych wkrętów).
SKiL 2831 wyposażona jest w technologię litowo-jonową, dzięki czemu nie wy-
stępuje efekt pamięci, co pozwala na wielokrotne ładowanie akumulatora bez 
ryzyka obniżenia jego pojemności. Technologia ta chroni akumulator także 
przed samoczynnym rozładowaniem, kiedy narzędzie nie jest używane.  
System elektronicznej ochrony ogniw „ECP” to zabezpieczenie akumulatora –  
w przypadku przeciążenia, przegrzania lub całkowitego rozładowania narzę-
dzie jest automatycznie wyłączane. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa jest 
wyposażona w regulację prędkości, która zapewnia łagodny rozruch oraz za-
pobiega uszkodzeniu materiału np. poprzez zbyt mocne wkręcenie wkrętu.

SkiL

Kurki kulowe do gazu o średnicy nominalnej: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 prze-
znaczone są do zamykania i otwierania przepływu w instalacjach gazowych budynków 
zasilanych gazem pierwszej, drugiej oraz trzeciej rodziny wg normy PN-EN 437 o parame-
trach roboczych:
- maksymalne ciśnienie robocze 5 bar, klasa ciśnieniowa MOP5;
- klasy temperaturowe T2 (zakres temperatury roboczej od- 20 do 60°C).
Mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych  
(z wyłączeniem instalacji układanych bezpośrednio w ziemi).

PerFeXiM

kurki kulowe Perfexim do gazu

hYBriD – technologia, która pozwala połączyć 
kocioł c.o. na drewno oraz na pelet/agropelet/
biomasę. hybrid to połączenie konfiguracji au-
tomatyki kotła i palnika oraz podwójna komo-
ra spalania – jedna do drewna, a druga z palni-
kiem do peletu. Kocioł automatycznie przełącza 
się między paliwami. Wrzucamy np: drewno ka-
wałkowe, a gdy wygaśnie w kotle automatycz-
nie załącza się palnik na pelety. Bez konieczno-
ści przełączania ręcznego paliwa. 
Dodatkowe zalety urządzenia:
- zaawansowana automatyka z modułem inter-
netowym i obsługą do 4 obiegów grzewczych,
- podwójna komora spalania,
- wymiennik rurowy o podwyższonej wydajno-
ści, spełniający 5 klasę emisji,
- innowacyjny palnik schodkowy z mechanicz-
nym odpopielaniem.
Kocioł dodatkowo może być wyposażony  
w mufy pod grzałki z systemów fotowoltaicznych.

cichewicZ/cwD

kocioł c.o hybrid 25-40 kw na pellet i drewno
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kan – podejścia do baterii typu „u”

Nowa klasa kompaktowych kotłów firmy Brötje PWhC z wymiennikiem 
ciepła ze stali nierdzewnej i technologią spalania premiks. Kocioł łatwy 
w instalacji i prosty w obsłudze. Dla wszystkich kategorii gazu ziemne-
go: E, Lw, Ls. Zróżnicowane moce umożliwiają dobór odpowiedniego 
kotła do indywidualnych potrzeb każdego domu. Mniejsze straty ciepła 
z powodu technologii cold burner door (chłodzenia pokrywy palnika). 
Zalety: 
- moc grzewcza od 4,7 do 33 kW,
- wysoka sprawność 106%,
- zakres modulacji od 20 do 100%,
- niezwykły komfort przygotowania ciepłej wody użytkowej, dzięki zin-
tegrowanemu wymiennikowi płytowemu ze stali nierdzewnej,
- wysoka wydajność c.w.u. przy ∆t=30°C do 14,2 l/min (dla PWhC33),
- przyjazny dla środowiska ze względu na niską emisję,
- prosta obsługa,
- kompaktowy, atrakcyjny wygląd i cena.

BröTje/BiMSPLuS

kocioł kondensacyjny Pwhc

Zehnder Polska uzupełniła paletę popularnych grzejników 
żeberkowych, stalowych Zehnder Charleston o nowe wa-
rianty wykończenia powierzchni. Do 60 kolorów znanych  
ze standardowego zestawu barw Zehnder i stosowanego 
wykończenia powierzchni lakierem bezbarwnym Technoli-
ne dodano zupełnie nowe: jasny Technoline, matowy Tech-
noline, czarna miedź młotkowana i czarne srebro młotko-
wane. Są wymagające technicznie, jednak często stosowane 
przez projektantów wnętrz i inwestorów. Produkowana od 
ubiegłego roku kolekcja grzejników żeberkowych Zehnder 
Charleston wytwarzana jest w technologii LaZer made. Jest 
to innowacyjna technika spawania wiązką lasera grzejników 
członowych, charakteryzująca się wysoką precyzją, co prze-
kłada się na wysoką jakość produktów.

ZehnDer

Zehnder charleston – w nowej odsłonie

W ofercie Systemu KAN-therm Press LBP dostępna już jest dość specyficzna kształtka, wy-
korzystywana głównie w instalacjach wody użytkowej, a mianowicie podejście do baterii 
typu „u”. Element dostępny jest w dwóch najbardziej typowych średnicach tj. 16xg1/2″x16 oraz 
20xg1/2″x20. Taka konstrukcja kształtki jest odpowiedzią na zmieniające się przepisy w zakresie ko-
nieczności cyrkulacji c.w.u. rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakazuje zapewnienie stałego obiegu 
ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odcinków przewodów o objętości powyżej 3 dm3. Wymusza to stosowanie 
odpowiednio małych średnic instalacyjnych lub zastosowanie dodatkowych rozwiązań technicznych mających 
na celu cyrkulowanie c.w.u. Z kolei na rynku niemieckim nakazane jest cyrkulowanie nie tylko ciepłej, ale również 
zimnej wody. Powyższe wymusza stosowanie odpowiednio małych średnic instalacyjnych celem spełnienia wymo-
gów, bądź prowadzenie instalacji w układzie pierścieniowym, bez tzw. martwych punktów, czyli potencjalnych miejsc 
rozwoju bakterii Legionella. Taki układ instalacji, a co najważniejsze spełnienie warunku eliminacji martwych miejsc  
w instalacji wody użytkowej gwarantują jedynie nowe podejścia pod baterię typu „u”. Dodatkowym wyposażeniem kształtek 
typu „u”, istotnym pod kątem spełnienia wymogu ograniczenia akustyki instalacji, jest gumowa osłona akustyczna. 

kan
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Panasonic wprowadził do oferty nowy panel sterownia dla niedawno uruchomionej linii pomp ciepła powie-
trze-woda Aquarea generacji h. Sterownik ten może być odłączony od jednostki i zamontowany w dowolnym 
pomieszczeniu. Dzięki temu oraz wbudowanemu czujnikowi temperatury eliminuje potrzebę instalacji termo-
statu i pozwala wygodnie kontrolować pracę pompy ciepła i poziom zużycia energii.
Zaprojektowany specjalnie dla pomp ciepła generacji h, nowy sterownik jest wyposażony w wysokiej rozdziel-
czości 3,5-calowy ekran LCD z dużymi, czytelnymi przyciskami. Jego menu dostępne jest w 10 językach, w tym 
polskim. Dostarcza informacji o pracy jednostki w formie tekstowej zamiast kodów, zapewniając użytkownikom 
intuicyjną obsługę, bez konieczności zapoznania się z instrukcją. 
Panel wraz ze zintegrowanym czujnikiem temperatury można odłączyć od urządzenia i zamontować w dowolnym 
pomieszczeniu, tak by zdalnie sterować systemem. Ponadto jest on zintegrowany z funkcją Aquarea Smart Cloud.
Nowy panel sterownia dostarcza między innymi informacji o aktualnej temperaturze pomieszczenia, eliminu-
jąc potrzebę instalacji termostatu. Ponadto zapewnia dostęp do takich parametrów, jak współczynnik COP oraz 
zużycie energii w skali dnia, tygodnia i roku. Do jego podstawowych funkcji należą również automatyczne prze-
łączanie trybów ogrzewania i chłodzenia, automatyczna regulacja wydajności ze względu na temperaturę panu-
jącą w pomieszczeniu, a także możliwość konfiguracji trybu wakacyjnego czy też suszenia betonu. 
Dodatkowe funkcje sterowania pompami ciepła Aquarea generacji h są dostępne po zainstalowaniu opcjonal-
nej płytki sterującej PCB (CZ-NS4P). 

PanaSOnic

nowy panel sterowania do Panasonic aquarea h
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