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Zarządzaj ciepłem w domu z dowolnego miejsca na świecie 
Teraz, za pośrednictwem smartfona czy tabletu, możesz regulować ogrzewanie według 
aktualnych potrzeb, niezależnie od tego, gdzie jesteś. 

Poznaj zalety naszego rozwiązania:

• prosta i intuicyjna obsługa
• pełna kontrola pracy systemu grzewczego
• stały dostęp do ustawień głównych parametrów systemu grzewczego
• większa oszczędność kosztów użytkowania

Dzięki aplikacji Dominus możesz elastycznie dopasowywać ogrzewanie do rytmu dnia  
czy nagłej zmiany planów.

Dominus to nowe możliwości:

• odczyt i zmiana aktualnego trybu pracy kotła 
• sterowanie temperaturą w pomieszczeniach 
• sterowanie temperaturą ciepłej wody użytkowej
• sterowanie temperaturą zasilania instalacji c.o.
• automatyczne powiadomienia o usterkach 

Aplikacja jest darmowa, dostępna dla systemu Android oraz iOS w języku polskim, do pobrania  
w Google Play lub AppStore; do jej działania niezbędny jest Moduł Wi-Fi Dominus z oferty Immergas.

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTUREProducent kotłów gazowych

Immergas Polska Sp. z o.o. www.immergas.pl
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Testo wspiera podopiecznych Kliniki BUDZIK

Pokonuj kilometry biegając, jeżdżąc na rowerze i poma-
gaj innym! Jeżeli razem pokonamy min. 15000 kilome-
trów, Testo sp. z o.o. wesprze Klinikę „Budzik” fundacji 
AKogo? Ewy Błaszczyk kwotą 10000 PLN.
Testo zaprasza wszystkich swoich pracowników, klien-
tów, dystrybutorów, dostawców, rodziny i przyjaciół do 
wspólnej akcji. Nie jest to zresztą pierwsza taka akcja mar-
ki Testo, przez 60 lat istnienia firma aktywnie udzielała się 
na najróżniejszych polach działalności charytatywnej.

Zobacz jakie to proste:
1) Kliknij w poniższy link i dołącz do wyzwania.
2) Połącz jedną z dostępnych aplikacji śledzących Two-
ją aktywność.
3) Zacznij ćwiczyć! WeFitter pomoże Ci w osiągnięciu celu.
4) Zmieniaj świat, pomagając innym.

Aby wspomóc akcję kliknij w link:
http://charitychallenge.testo.com/testopoland 
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Ruszył Partnerski Program FUJITSU  
„Poznaj Klimat”

Z rozpoczęciem marca firma KlimaTherm zapocząt-
kowała Program Partnerski FuJITsu „Poznaj Klimat 
– Made in Japan”. Atrakcyjność całego przedsięwzię-
cia podnosi wartościowa nagroda – podróż marzeń do 
Kraju Kwitnącej Wiśni i Wschodzącego słońca. To już 5. 
edycja programu dedykowanego partnerom handlo-
wym FuJITsu, wzbogacona o platformę www z szere-
giem funkcji i narzędzi.
Ideą programu jest motywacja do wykonywania regu-
larnych zakupów premiowanych punktami.
Autorski projekt innowacyjnej platformy internetowej 
www.poznaj-klimat.pl nie służy tylko gromadzeniu punk-
tów i przeprowadzaniu rankingów, ale dostarcza też 
najważniejszych informacji o zakupionych w progra-
mie urządzeniach. Znajdą się tu nie tylko historia zaku-

pów, podglądy faktur czy pełna dokumentacja monta-
żowo-serwisowa, ale też instrukcje obsługi i możliwość 
wydruku kart gwarancyjnych, a cały system jest zinte-
growany z systemem szkoleń. strona została zaprojek-
towana zarówno dla urządzeń stacjonarnych, jak rów-
nież tych mobilnych.
W tej edycji dużo większy nacisk postawiono na aktyw-
ny kontakt z klientem, w czym pomóc ma rozbudowany 
panel administracyjny, formularze szybkiego kontaktu. 
strona www.poznaj-
-klimat.pl ma też do-
datkową opcję zastę-
pującą standardowy 
e-biuletyn zakładką  
z aktualnościami.

Danfoss: szkolenie online dla projektantów

23 marca eksperci z firmy danfoss poprowadzą szkolenie 
online na temat układów regulacji i równoważenia dla 
central klimatyzacyjnych w budownictwie niemieszka-
niowym. spotkanie dedykowane jest specjalnie projek-
tantom i ekspertom w branży. Omawiane zagadnienia: 
• rozwiązanie zapewniające stały i wysoki autorytet za-
woru regulacyjnego podczas całego czasu pracy centrali;

• rozwiązanie zabezpieczające wymienniki centrali przed 
zamrożeniem;
• rozwiązanie zabezpieczające układ przez syndromem 
niskiego ΔT.
Termin: 23 marca 2017 r. godzina 10:00. Czas trwania: 60 mi-
nut. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formu-
larz rejestracyjny na stronie www.wsparcie-projektanta.pl 

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl/
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Granty norweskie dla małych i średnich firm w Polsce 
Nabór wniosków na Dofinansowanie Podróży (Travel Support)

Innovation Norway w ramach Funduszy Norweskich 
2009-2014 (Fundusz Współpracy dwustronnej) ogłasza 
nabór wniosków do instrumentu dofinansowanie Po-
dróży (Travel support) w programie „Innowacje w za-
kresie zielonych technologii”.
Oferta adresowana jest do małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce i obejmuje dofinansowanie kosz-

tów podróży biznesowych na spotkania z podmiotami 
norweskimi, które służą przygotowaniu innowacyjnych  
i zielonych dwustronnych projektów partnerskich oraz 
wniosków o granty z programów europejskich.
Procedura jest bardzo prosta. Zamiast wniosku-formu-
larza wystarczy e-mail do Innovation Norway z podsta-
wowymi informacjami o firmie, koncepcji projektu i roli 

partnera norweskiego, celu i spodziewanych rezulta-
tach podróży biznesowej.
Wnioski o dofinansowanie podróży oceniamy w trybie 
ciągłym, od dnia ogłoszenia do 30 czerwca 2017 r. lub 
do wyczerpania budżetu przewidzianego w Programie.
strona programu: 
www.norwaygrants-greeninnovation.no
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Aplikacja KAN-therm Smart Control

Aplikacja KAN sMArT Control zapewnia możliwość sterowania systemem Automatyki bezprzewodo-
wej KAN-therm sMArT. Należy zainstalować aplikację na tablecie lub smartfonie i można kontrolować 
temperaturę w domu lub pracy. Obsługa systemu jest niezwykle prosta, a podejmowane działania do-
konują się automatycznie. Zmian ustawień temperatury można dokonać również poprzez komputer. 
Najważniejsze cechy aplikacji:
- proste i intuicyjne sterowanie temperaturą w całym domu z dowolnego miejsca na świecie (po-
przez sieć internetową) lub za pośrednictwem sieci lokalnej;
- funkcja “Quick setup” pozwala na konfigurację systemu KAN-therm sMArT bezpośrednio  
z aplikacji;
- pełna diagnostyka systemu (funkcja sprawdź połączenie) i odpowiedni komunikat w przypad-
ku problemów z komunikacją urządzeń lub wyczerpaniem się baterii w termostatach;
- szybki dostęp do gotowych scenariuszy (wakacje, impreza), które optymalizują zużycie energii 
w budynku oraz możliwość tworzenia własnych programów grzania i chłodzenia.
Pobierz z Google Play
Wkrótce również dostępna na urządzenia z systemem IOs. 
Kliknij i dowiedz się więcej o Systemie Automatyki Bezprzewodowej KAN-therm SMART 

Nowy wizerunek  
marki Uniwersal

Przez ostatnie 
lata, marka uni-
wersal, poprzez 
w ykorzysta-
nie nowocze-
snych techno-
logii stworzyła 
sieć innowacyj-
nych produk-
tów, starając 
się jednocze-
śnie w intry-
gujący sposób 
pokazać swo-
ją markę coraz 

większej liczbie stałych i nowych klientów. Z tej idei zro-
dził się pomysł stworzenia nowego logo, łączącego  
w sobie symbolicznie trzy zakresy: wentylacją hybry-
dową, mechaniczną i grawitacyjną oraz nawiązujące-
go do nieustannego ich rozwoju. 
Firma poza logiem wykonała jeszcze jeden krok na-
przód, wprowadzając kolejne dynamiczne i przyszło-
ściowe rozwiązania, pamiętając o zachowaniu istnieją-
cych już struktur, i o obecnej 
lokalizacji firmy.
Zmieniony zostanie też ka-
talog wentylatorów dacho-
wych, który uzyska zupełnie 
nowy odświeżony wygląd.

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kan.smart
http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/automatyka_sterujaca_kan_therm/automatyka_smart_wprowadzenie/wszystko_w_twoich_rekach_technologia_komfortu.html
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Wyniki badania – ruch budowlany w 2016 r.

Z zebranych przez guNB danych dotyczących ruchu bu-
dowlanego wynika, że w 2016 r. w Polsce wydano 187 
498 pozwoleń na budowę, o 3732 pozwolenia więcej 
niż w 2015 r. Oznacza to 2% wzrost w stosunku do po-
przedzającego roku.
W 2016 r. w stosunku do 2015 r. liczba wydanych po-
zwoleń na budowę wzrosła w 6 z 10 badanych rodzajów 
obiektów. Najwyższy wzrost odnotowany został w kate-
goriach: budynków zamieszkania zbiorowego (28,4%), 
obiektów przemysłowych i magazynowych (16%), bu-
dynków wielorodzinnych (12,2%) oraz budynków jed-
norodzinnych (10,4%). 
Znaczący udział w ogólnej liczbie pozwoleń na budo-
wę mają pozwolenia na budynki mieszkalne. W 2016 r. 
w tej kategorii wydano 87 267 pozwoleń (46,5% ogól-
nej liczby pozwoleń). W stosunku do lat 2015-2014 jest 

to wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę, od-
powiednio o 10,5% i o 14,2%.
Na realizację budynków jednorodzinnych w 2016 r. wy-
dano 82 852 pozwolenia, a na budynki wielorodzinne 
4415 pozwoleń. W ubiegłym roku organy administracji 
architektoniczno-budowlanej przyjęły 5302 zgłoszenia 
budowy domów jednorodzinnych. 
W 2016 r. wydano również 4386 pozwoleń na budowę 
5008 obiektów infrastruktury transportu. Natomiast 
zezwoleń na realizację inwestycji drogowych wydano 
1516 dla 2254 obiektów. Łącznie stanowi to 5902 decy-
zje obejmujące budowę 7262 obiektów. 
do użytkowania w ubiegłym roku oddano 163 495 obiek-
tów budowlanych, w tym 80 894 budynki jednorodzin-
ne i 4238 budynków wielorodzinnych. 
W 2016 r. zalegalizowano 300 obiektów budowlanych 

powstałych jako samowole budowlane, 134 z nich to 
budynki jednorodzinne. 
drugą w kolejności kategorią były budynki gospodar-
czo-inwentarskie, zalegalizowano 69 takich obiektów. 
Jest to mniej niż w obu badanych latach, odpowiednio 
o 25 i o 223 obiekty. 
W ubiegłym roku wydano także 4698 nakazów roz-
biórki. W stosunku do 2015 r. jest to mniej o 8,9%  
i o 6% mniej niż w 2014 r. 851 decyzji nakazujących roz-
biórkę (18,1% ogólnej liczby wydanych nakazów) do-
tyczyło budynków mieszkalnych. Z tej liczby 290 na-
kazów wydano z tytułu samowoli budowlanej, a 412 
nakazów z powodu niewłaściwego utrzymania obiek-
tów budowlanych.

Pełna informacja do pobrania: Ruch budowlany w 2016 r. 

Profesjonaliści zwiedza-
jący Forum Wentyla-
cja-salon Klimatyzacja 
wybrali najciekawsze 
produkty targów 2017, 
wybrane spośród 52 
nowości rynkowych 
zgłoszonych przez wy-
stawców.

Najciekawsze produkty
Targów 2017 to:
- kategoria wentylacja: 
sterownik C6.1 z oferty 
firmy Ventia
sterownik dotykowy LEd  
o wymiarach: 113x90x12,5 
mm. Wyposażone w koloro-
wy wyświetlacz oraz wbudo-

wany czujnik temperatury i wilgotności urządzenie pro-
dukowane jest przez litewską firmę Komfovent.
- kategoria klimatyzacja: klimatyzator serii M: 
MSZ-LN z oferty fiirmy Mitsubishi
urządzenia przeznaczone są do mieszkań, domów, ho-
teli oraz niewielkich przestrzeni komercyjnych. Zasto-
sowany w urządzeniu czujnik 3d i-see tworzy perfekcyj-
ne strefy komfortu, a jednocześnie zapewnia najwyższą 
efektywność energetyczną.

 Konkurs Najciekawszy Produkt co roku towarzyszy Tar-
gom FOruM WENTYLACJA – sALON KLIMATYZACJA. 
Tradycyjnie, do konkursu stanęły produkty zgłoszone 
przez wystawców i prezentowane na stoiskach targo-
wych. Wszystkie produkty miały premierę rynkową po 
1 stycznia 2016 roku.

W październiku 2016 roku została podpisana wieloletnia 
umowa pomiędzy firmami schiessl Polska sp. z o.o. i Hisen-
se International Co., Ltd. w zakresie dystrybucji urządzeń 
marki Hisense na rynku polskim. Z początkiem sezonu kli-
matyzacyjnego 2017 roku w 13 placówkach handlowych 
schiessl Polska oraz w tworzonej sieci niezależnych lo-
kalnych dystrybutorów, dostępny będzie asortyment 
urządzeń obejmujący nowe linie modeli split i multisplit 
(segment rAC). spółka 
oferować będzie także 
urządzenia mini VrF 
serii Hi-smart oraz VrF 
serii Hi-Flexi. 
www.schiessl.pl

Schiessl generalnym 
dystrybutorem HISENSE

Najciekawszy produkt na Forum Wentylacja

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl/
http://www.gunb.gov.pl/pliki/ruch_bud_t_2016ip.pdf
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Organizacja Polska Zielona sieć poinformowała o wy-
czerpaniu przez kilkanaście polskich miast rocznego 
„limitu na smog” – 16 polskich miast przekroczyło do-

puszczalny, roczny limit 35 dni z przekroczeniem norm 
jakości powietrza. Według przedstawionego przez or-
ganizację raportu, zanieczyszczonym powietrzem od-

dychają najdłużej mieszkańcy południowej i centralnej 
Polski. Aktywiści podkreślają także, iż rząd zapowiadał 
podjęcie zdecydowanych działań w celu walki ze smo-
giem, których nie realizuje. Jak przypominają aktywi-
ści na swojej stronie internetowej, roczny dopuszczal-
ny limit dni z przekroczeniem norm dobowych dla pyłu 
zawieszonego PM10 wynika z prawa unijnego. spraw-
dzili, jak często normy smogowe przekraczano w tym 
roku w polskich miastach. Okazało się, że najgorzej było  
w Krakowie, Nowym Targu i Wodzisławiu Śląskim. Mia-
sta te osiągnęły niechlubny wynik 41 smogowych dni. Na 
dalszych miejscach znalazły się Zabrze, Tarnów, Nowy 
sącz i Nowa ruda.
W smogowej czołówce znajduje się osiem miast z woj. 
śląskiego, pięć z woj. małopolskiego oraz po jednej miej-
scowości z województw: opolskiego, dolnośląskiego 
oraz łódzkiego. W innych miejscach nie jest dużo lepiej 
– do przekroczenia limitu 35 dni zbliżają się także np. 
Olesno, Kędzierzyn-Koźle i dąbrowa górnicza, Mielec 
(35 dni), Wrocław, Jelenia góra, Kłodzko, Legnica, Ząb-
kowice Śląskie (34 dni), Zakopane, Opole, Kalisz (33 dni), 
Warszawa (31 dni) oraz Poznań (28).
W Polsce brakuje systemowego podejścia do proble-
mu zanieczyszczenia powietrza. rząd nie może stoso-
wać wyłącznie przysłowiowego „kija”, nie dając Pola-
kom „marchewki”. Ekologia musi się opłacać, dlatego 
rząd powinien zaproponować program dotacji do ter-
momodernizacji domów jednorodzinnych oraz wyraź-
ne preferencje podatkowe dla niskoemisyjnych i odna-
wialnych źródeł energii takich, jak pellet czy geotermia.
Źródło: zielonasiec.pl

16 polskich miast już wyczerpało roczny limit smogu Kurs do egzaminu na  
uprawnienia budowlane

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
– Oddział Warszawski, Polskie Zrzeszenie Inżynierów  
i Techników sanitarnych – Oddział Warszawski, stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich – Oddział Warszawski za-
praszają na „Kurs – Wiosna 2017 przygotowujący do eg-
zaminu na uprawnienia budowlane”. 

Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów – 
rzeczoznawców budowlanych i wykładowców wyższych 
uczelni, m.in. Politechniki Warszawskiej, w terminach:
I Termin: 8, 9, 21, 22, 23 kwietnia
II Termin: 29, 30 kwietnia, 5, 6, 7 maja
Dodatkowo jeden dzień: 13 lub 14 maja – na zajęcia  
w grupach specjalnościowych.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie MOIIB przy 
ul. 1 sierpnia 36B w Warszawie.

Koszt kursu: 1450 zł + VAT 23% (razem 1783,5 zł).
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przykładowe 
pytania testowe, akty prawne, catering (obiad, kawa, 
herbata, ciastka).

Szczegółowe informacje: www.pzitb.com.pl
Telefon: 22 827-75-73, 
OW PZITB 
ul. Czackiego 3/5, Warszawa
e-mail: uprawnienia@pzitb.
com.pl
Formularz zgłoszeniowy

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl
mailto:uprawnienia%40pzitb.com.pl?subject=
mailto:uprawnienia%40pzitb.com.pl?subject=
http://www.pzits.org.pl///i/upload/file/formularz_zapisu_pass.pdf
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Firma AFrIsO sp. z o.o., po raz drugi, znalazła się w gronie 
firm najbardziej dynamicznie powiększających swoją war-
tość i dzięki temu może poszczycić się tytułem „diament For-
besa 2017”.
diamenty Forbesa przyznawane są najbardziej dynamicznie 
rozwijającym się firmom, które w ostatnich trzech latach zwięk-
szały swoją wartość. Przeciętny wzrost wartości firmy AFrIsO 
za lata 2013, 2015 wg BIsON-
dE Polska wyniósł 29,39%.
www.diamenty.forbes.pl

AFRISO w gronie  
Diamentów Forbesa 2017

Czy dla wykonania dachowej instalacji fotowoltaicznej 
należy uzyskać decyzję środowiskową?

Polecamy zapoznanie się z ciekawą odpowiedzią na py-
tanie z publikacji serwisu Budowlanego:

Czy dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 
dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 
kWp i instalacji solarnej do ogrzewania c.w.u., zlo-
kalizowanych na dwóch budynkach, o łącznej ilości 
paneli do 720 szt. i powierzchni ok. 1212 m2 jest ko-

nieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach?
Odpowiedź: Opisane w pytaniu przedsięwzięcie nie jest 
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 
środowisko i nie wymaga decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Pełne pytanie i odpowiedź tutaj

Nagrody branżowe od SPW

Już po raz trzeci stowarzyszenie Polska Wentylacja przy-
znało nagrody za wyróżniające się projekty instalacji wen-
tylacyjno-klimatyzacyjnych oraz dla osobowości branży.
dELTA 2017 to nagrody biznesowe przyznawane w trzech 
kategoriach: firmy do 10 lat na rynku, od 11 do 21 i po-
wyżej 21 lat na rynku. dodatkowymi warunkami są: ofi-
cjalne publikowanie danych, osiągnięcie w latach 2011-
2014 zysku oraz obroty na poziomie 12 mln zł, 9 mln zł 
i 6 mln zł (odpowiednio w każdej kategorii „wiekowej”). 
W tym roku nagrody trafiły do:
- firmy obecne na rynku do 10 lat:
1. Action Energy z wynikiem 142% średniej branżowej
2. Harmann Polska z wynikiem 138%
3. Euroklimat sp. z o.o. sp.k. z wynikiem 131%
- firmy obecne na rynku 11-21 lat:
1. Free Polska z wynikiem 163%
2. Refsystem z wynikiem 120%
3. Ziehl Abegg sp. z o.o. sp.k. z wynikiem 118%
- firmy obecne na rynku ponad 21 lat:
1. Womar z wynikiem 130%
2. Wienkra z wynikiem 123%
3. Klimor z wynikiem 120% 
Nagrody PAsCAL 2017 przyznane zostały projektom 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w nowo-
czesnym budynkach, wyróżniających się innowacyjno-
ścią i zastosowywaniem zaawansowanych rozwiązań, 
uwzględniających energooszczędność i eksploatację 
budynków. Nagrody przyznała specjalna Kapituła. – 
Kapituła została powołana przez Stowarzyszenie Polska 
Wentylacja. Zostali do niej zaproszeni doskonali fachow-
cy, którzy w branży pracują od lat. Reprezentują uczelnie 

techniczne i duże doświadczenie – podkreślił Tomasz Tru-
sewicz, dyrektor sTW. W skład Kapituły weszli pracow-
nicy Politechniki Warszawskiej: dr inż. Piotr Bartkiewicz, 
dr inż. Tomasz Klinke i dr inż. Leszek Targowski. O nagro-
dę ubiegało się 18 projektów, spośród których Kapitu-
ła wyłoniła 12. Po ich szczegółowym przeanalizowaniu 
i zadaniu zespołom projektowym dodatkowych pytań, 
Kapituła przyznała trzy równorzędne nagrody:
- instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku AXIs  
w Krakowie – OVE AruP and Partners International;
- instalacja wentylacji i klimatyzacji Centrum spotkania 
Kultur w Lubline – Mercury Engineering;
- instalacja wentylacji hali produkcji części dla przemy-
słu motoryzacyjnego w Krotoszynie – MK Inżynieria.
Kapituła postanowiła dodatkowo przyznać cztery rów-
norzędne wyróżnienia za instalacje wentylacji i klimaty-
zacji w budynku: Q22 (Warszawa) – Buro Happold Polska; 
gdański Business Centre – sinap; Centrum Badawczym 
Polskiego Internetu Optycznego – Qumak; Warsaw spi-
re w Warszawie – Pol-Con Consulting.
Zarząd stowarzyszenia Polska Wentylacja przyznał tak-
że specjalne nagrody branżowe dla osób legitymujących 
się szczególnymi dokonaniami w branży:
- Marek Maj (Smay) za rozwinięcie firmy i konsekwent-
ne budowanie nowoczesnej polskiej marki;
- Andrzej Różycki (SAR) za szczególne dokonania i za-
angażowanie w podnoszenie jakości technicznej insta-
lacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdro-
wia oraz za wkład w tworzenie standardów branżowych;
- Bartosz Łojewski (Alnor) za dynamiczny rozwój sprzeda-
ży, ekspansję zagraniczną i rozwój polskiej marki zagranicą.

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-dla-wykonania-dachowej-instalacji-fotowoltaicznej-nalezy-uzyskac-decyzje-srodowiskowa?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=NPB06032017
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Odwiedź nas! 
Targi Grupy SbS, 25-26.04.2017 r., Stryków k. Łodzi

Bateria zlewozmywakowa 
stojąca RAPSODY  

z funkcją Cold Start

r e k l a m a

6 Targi grupy sBs odbędą się w dniach 25-26.04.2017 r. 
w strykowie k. Łodzi. swoją ofertę zaprezentuje na nich 
aż 103 największych branżowych dostawców.
Wszystkich branżowych fachowców – instalatorów or-
ganizator zaprasza do skorzystania z darmowego do-

jazdu autobusem na Targi grupy sBs. Wystarczy zgło-
sić się do najbliższej Hurtowni grupy sBs i wyrazić chęć 
uczestnictwa w Akcji Autokarowej grupy sBs. Pracow-
nicy Hurtowni poinformują o wszystkich szczegółach.
Jeśli jesteś uczniem lub studentem kształcącym się  
w branży instalacyjnej, sanitarnej, grzewczej lub sieci ze-

wnętrznych – organizator zapewni zwrot części kosztów 
dojazdu. Wystarczy, że wraz z nauczycielem czy wykła-
dowcą zbierzesz grupę min. 15 osób i wyślesz mail ze 
zgłoszeniem na adres: o.gretka@grupa-sbs.pl. 
Lista wystawców targów Grupy SBS 2017
Więcej informacji o targach

Badania BPIE potwierdzają wysoki potencjał dla inteligentnych budynków 

Buildings Performance Institute Europe (BPIE) opubli-
kował badanie przeprowadzone we współpracy z dan-
foss, dotyczące gotowości państw członkowskich uE do 
wejścia w nowy etap rozwoju inteligentnych budynków. 
Z badań wynika, że istnieje potencjał dla inteligentnych 
obiektów, wyposażonych m.in. w systemy zapobiegają-
ce utracie energii i indywidualnej regulacji temperatury. 
Według raportu budynki odgrywają główną rolę w przy-
śpieszeniu procesu wdrożenia inteligentnych technolo-
gii energetycznych, a obecne ramy regulacyjne nie są 

wystarczające, aby pokonać bariery ograniczające roz-
wój sektora inteligentnych budynków, dlatego też BPIE 
wzywa decydentów politycznych do podjęcia działań. 
Inteligentne budynki współdziałają z systemem energe-
tycznym, dając możliwość wytwarzania, magazynowa-
nia i/lub zużywania energii w sposób efektywny. raport 
przedstawia zestaw progresywnych polityk i innowacyj-
nych, wiodących projektów, które udowadniają ekono-
miczną opłacalność inteligentnych budynków. 
Ocena gotowości państw członkowskich uE wskazuje 

na to, że niewiele z nich jest gotowych na wykorzysta-
nie tych rozlicznych możliwości, dlatego też BPIE wzy-
wa do podjęcia działań. Autorzy badania podkreślają 
również występowanie deficytu danych. Podczas gdy 
dynamiczne i samouczące systemy sterowania mają 
kluczowe znaczenie dla inteligentnego środowiska bu-
dowlanego, wiarygodne dane na poziomie krajowym, 
które przyczyniłyby się do oceny tego aspektu, nie są 
dostępne.
Raport można znaleźć tutaj

Laur Klienta 2016  
dla Immergas Polska 

Immergas, producent i dostawca 
kotłów gazowych, został wyróżnio-
ny godłem TOP MArKA w kategorii 
„Polska jakość branży budowlanej 
– nowoczesne systemy grzewcze” 
w ramach ogólnopolskiego progra-
mu konsumenckiego Laur Klienta 2016. 
O przyznaniu wyróżnienia zdecydowała pozycja firmy 
na rynku oraz dynamika rozwoju marki wśród konku-
rencyjnych brandów. Ocenie podlegały: wielkość firmy, 
styl zarządzania, kultura organizacyjna, jakość realizacji 
projektów, a także standardy obsługi klienta. Wszystko 
w oparciu o rzeczywiste tendencje rynkowe. Na osta-
teczny werdykt wpływ mieli konsumenci, którzy w ogól-
nopolskim sondażu wskazali Immergas jako najbardziej 
popularną i godną zaufania markę, doceniając. 
– W ponad 20-letniej historii Immergas na polskim rynku 
wyróżnienie w tak prestiżowym konkursie, jakim jest Laur 
Klienta to potwierdzenie najwyższego uznania dla mar-
ki. Wśród wielu nagród, które dotychczas otrzymała mar-
ka Immergas, Laur Klienta jest dla nas szczególnie cenny, 
gdyż wyróżnienie przyznają sami klienci. To nie tylko do-
wód ogromnego zaufania i zadowolenia użytkowników 
naszych produktów, lecz rów-
nież najlepsza rekomendacja 
dla naszych przyszłych klien-
tów – podsumowuje Magda-
lena Oskiera, dyrektor mar-
ketingu Immergas Polska. 

Targi Grupy SBS: Kto się wystawia? Jak dojechać za darmo?

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl/
https://www.grupa-sbs.pl/targi/targi-grupy-sbs-2017/wystawcy
https://www.grupa-sbs.pl/targi/targi-grupy-sbs-2017/o-targach
http://bpie.eu/publication/Is-Europe-ready-for-the-smart-buildings-revolution/


SHI zaprasza na 2. Konwencję Rynku 
Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego

2. Konwencja ryn-
ku grzewczego, In-
stalacyjnego i sani-
tarnego rozpocznie 
się w środę 5 kwiet-
nia wieczorem, za-
kończy zaś w czwar-
tek 6 kwietnia po 
południu. 

Miejscem Konwencji jest Hotel double Tree by Hilton  
w Łodzi przy ulicy Łąkowej. 
Program Konwencji oraz możliwości rejestracji są już 
dostępne na stronie www.shi.net.pl. rezerwacji hotelu 
należy dokonać jak najwcześniej – pula miejsc w spe-
cjalnie negocjowanych cenach jest ograniczona.
stowarzyszenie Hurtowni Instalacyjnych (sHI) pla-
nuje także przeprowadzenie badania pod hasłem:  
„Co nie daje spać hurtownikowi?”. To, co nie daje spać 
hurtownikowi, spędza sen z oczu także producentowi.  
W najbliższym czasie planowane jest więc wysłanie do 
firm z sektora handlowego maili z prośbą o wypełnie-
nie stosownej ankiety. Wyniki będą ogłoszone w trak-
cie Konwencji.
Prezentacje i dyskusje w czasie Konwencji (przewidzia-
no kilka bardzo ciekawych prezentacji oraz dwie inte-

resujące dyskusje panelowe) mają na celu lepsze rozu-
mienie wyzwań i szans przed jakimi stoi nasza branża. 
Zmiany w technologii, demografia, międzynarodowa 
konkurencja, zmiany zachowań klientów – to wszystko 
zmienia nasze środowisko pracy.
spotkajmy się i porozmawiajmy o tym. W środku Pol-
ski, w przyjemnej atmosferze i przede wszystkim w do-
brym towarzystwie.

Sponsorzy 2. Konwencji Rynku Grzewczego, Insta-
lacyjnego i Sanitarnego: 
Beretta, Brugg, Euler Hermes, Etim Polska, galmet, ge-
berit, grundfos, Herz, Junkers, KAN, Magnaplast, Pur-
mo, rehau, roca, Vaillant, Wavin, Wilo.

www.shi.net.pl

Program Konwencji

Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na www.beretta.pl

lub zadzwoń na infolinię 801 044 804, tel. +48 56 663 79 99 (z tel. kom.)

* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w Karcie Gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy. 

Power X 50 R.S.I.
nowy kocioł kondensacyjny
wysokiej mocy

Kompleksowe systemy grzewcze
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http://shi.net.pl/
http://shi.net.pl/program-konwencji-shi-2017/
http://www.beretta.pl
http://www.instalreporter.pl
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1 marca br. w Warszawie obradowała Krajowa rada 
PIIB. Podczas obrad omawiano m.in. wyniki XXVIII se-
sji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane oraz za-
gadnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawo-
dowych przez inżynierów budownictwa.

Wyniki XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia 
budowlane

W rezultacie jej przeprowadzenia 2694 osoby uzyska-
ły uprawnienia budowlane. do ustnej części egzami-
nu przystąpiło 3547 osób, w tym 758 w trybie popraw-
kowym. Średnia zdawalność egzaminu piśmiennego 
wyniosła 86,5%, a ustnego – 75,9%. Najwięcej decy-
zji nadających uprawnienia budowlane przyznano  
w Mazowieckiej OIIB (423), Śląskiej OIIB (294) i w Ma-
łopolskiej OIIB (278). 
Należy zauważyć, że od pewnego czasu tendencje do-
tyczące zdawalności egzaminów utrzymują się na po-
dobnym poziomie oraz wskazują, że zdawalność egza-

minu ustnego jest niższa od pisemnego, co może być 
wynikiem skrócenia okresu praktyki zawodowej wraz 
z tzw. ustawą deregulacyjną. Trzeba podkreślić, że je-
steśmy otwartym samorządem zawodowym i w latach 
2003-2016 nadaliśmy 58289 uprawnień budowlanych 
osobom, które mogą wykonywać samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie.

Samorząd zawodowy na koniec 2016 r. 
w statystyce

do IIB należy 115 581 osób. Mężczyźni stanowili 88%, 
natomiast kobiety 12%.
Najliczniejsza była Mazowiecka OIIB z 17 153 członka-
mi, drugie miejsce zajmowała Śląska OIIB (12 689) oraz 
trzecie miejsce przypadło Małopolskiej OIIB (11 216). 
Najmniej zrzeszała Opolska OIIB (2620 osób) oraz Lu-
buska OIIB (2706 osób).
Wśród członków PIIB największą grupę stanowiły osoby 
reprezentujące budownictwo ogólne (53,02%), następ-
nie instalacje sanitarne – 19%; instalacje elektryczne – 
14,72%; budownictwo drogowe – 7,44%; budownictwo 
mostowe – 1,91%; budownictwo kolejowe – 1,51%; bu-
downictwo wodno-melioracyjne – 1,49%; budownictwo 
telekomunikacyjne – 0,84%; budownictwo hydrotech-
niczne – 0,06% i budownictwo wyburzeniowe – 0,02%.

Pełna wersja informacji na stronie Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa (kliknij tutaj)

Produkowana przez galmet gruntowa pompa ciepła 
Maxima otrzymała najwyższe europejskie odznacze-
nie – Europejski Znak Jakości EHPA-Q. Jest to pierwsza 
gruntowa pompa ciepła produkowana w Polsce wyróż-
niona tym znakiem.
Europejski Znak Jakości EHPA-Q jest potwierdzeniem 
wysokiej jakości parametrów technicznych spełnianych 
przez pompę ciepła oraz najwyższej jakości obsługi za-
pewnianej przez producenta.

Jakie korzyści zapewnia pompa ze Znakiem 
Jakości EHPA-Q?
• Gwarancja najwyższej jakości produktu potwierdzo-
na przez testy niezależnych, akredytowanych ośrod-
ków badawczych.
• Wysoka sprawność urządzenia (COP) > 4,30, przy 
B0W35, zgodnie z EN 14511.
• Poświadczona wysoka jakość usług w zakresie obsłu-
gi klienta, w tym serwis gwarantujący czas reakcji do 
24 godzin od momentu wystąpienia usterki lub zgło-
szenia klienta.
• Minimum dwuletnia pełna gwarancja na urządzenie.

• Zgodność wszystkich głównych komponentów z wy-
maganiami krajowymi (oznakowanie CE).
• Pełna dostępność części zamiennych przez co najmniej 
10 lat od daty zakupu.
• Deklaracja bezpiecznego poziomu hałasu i poziomu 
mocy akustycznej zgodnie z EN 12102. 
Lista pomp z EHPA-Q

Pompa ciepła Galmet Maxima z EHPA-Q

Już 20 marca w trasę po Polsce rusza grOHE Truck Tour. 
Polska jest pierwszym krajem na trasie, którą mobilne 
centrum grOHE przebędzie po IsH we Frankfurcie. 
Pierwszym przystankiem grOHE będzie wrocławskie 
centrum edukacji Hydropolis, do którego truck dotrze  
21 marca. Podczas 2 dni obecności w muzeum zlokalizo-
wanym w zabytkowym, XIX-wiecznym, podziemnym zbior-
niku wody czystej, świętowany będzie Światowy dzień 
Wody. dodatkowo, przeprowadzone zostaną warsztaty 
specjalistów grOHE oraz Hydropolis, na których uczest-

nicy dowiedzą się, jak oszczędzać wodę podczas codzien-
nych czynności. Następnie, truck ruszy do rzeszowa, gdzie 
podczas Targów Budownictwa EXPO dOM (24-26 marca) 
poznać można będzie technologie oszczędzające wodę  
i spróbować krystalicznie czystej, gazowanej wody wprost 
z baterii grOHE Blue Home. Mobilne centrum grOHE to 
doskonałe miejsce do zapoznania się z nowościami mar-
ki. W odpowiednio wyposażonym trucku będzie można 
wziąć udział w profesjonalnych warsztatach z eksperta-
mi oraz z bliska przyjrzeć się nowoczesnym sprzętom. 

GROHE Truck Tour 

Ilu inżynierów należy do IIB? Ile osób zdało 
egzamin na uprawnienia budowlane w XXVIII sesji?

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3109-2017-03-09-12-02-57
http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3109-2017-03-09-12-02-57
http://portpc.pl/baza-ehpaq/
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Jak dobrać wentylator łazienkowy?

Wentylacja naturalna w wielu przypadkach nie za-
pewnia skutecznej wymiany powietrza w łazience czy 
toalecie. stąd też częstym rozwiązaniem jest zasto-
sowanie wentylatorów łazienkowych, które z więk-
szą intensywnością usuwają zanieczyszczenia powie-
trza powstające w czasie użytkowania. Jak dobrać  
i na co zwrócić uwagę podczas wyboru wentylatora? 
 
Krok 1. Określenie wydajności
Podstawowym kryterium doboru wentylatora jest 
jego wydajność. Parametr ten można określić w pro-
sty sposób poprzez iloczyn kubatury pomieszczenia 
oraz ilości wymian powietrza w pomieszczeniu w cią-
gu 1 godziny (dla łazienek przyjmujemy ok. 5-7 wy-
mian/h). Zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3:2000 
minimalna, wymagana ilość powietrza wentylacyjne-
go dla łazienek wynosi 50 m3/h, dla toalet natomiast 
30 m3/h. Wydajność urządzenia powinniśmy określić 
dość dokładnie, gdyż zbyt intensywna może genero-
wać nadmierny hałas oraz wzrost prędkości powie-

trza w pomieszczeniu, natomiast zbyt mała utrzy-
manie wilgoci w pomieszczeniu.

Krok 2. Określenie oporów instalacji
Kolejnym kryterium doboru wentylatora jest określe-
nie oporów instalacji. Zazwyczaj instalacje wyciągo-
we z łazienek nie mają rozbudowanej sieci przewo-
dów, stąd też straty ciśnienia są nieduże. Jednakże 
zawsze warto sprawdzić czy instalacja nie jest rozbu-
dowana i nie zachodzi potrzeba zastosowania urzą-
dzenia o wyższym ciśnieniu.

Krok 3. Emisja hałasu
rosnąca świadomość użytkowników sprawia, że do-
konując wyboru, coraz częściej zwracają oni uwagę 
na parametry akustyczne stosowanych urządzeń. 
Wartości emitowanego hałasu przez wentylatory ła-
zienkowe wahają się w granicach 25-30 dB. Im niższa 
wartość, tym lepsze poczucie komfortu dla użytkow-
nika, bo wentylator po prostu jest cichszy.

Krok 4. Sterowanie
W zależności od potrzeb, wygody bądź też warun-
ków panujących w obsługiwanym pomieszczeniu, 
mamy na rynku dostępne różne wersje sterowania 
wentylatorem łazienkowym.
• Wersja standardowa – uruchomienie wentylatora 
za pomocą włącznika elektrycznego lub włącznika 
oświetlenia. Najprostsza, ale umożliwiająca wenty-
lację wyłącznie w momencie, gdy użytkownik prze-
bywa w pomieszczeniu. Po wyjściu z łazienki wen-
tylacja przestaje działać. 
• Wersja z opóźnieniem czasowym (timer) – po opusz-
czeniu łazienki wentylator pracuje przez pewien 
okres, który może być regulowany. Eliminuje wadę 

Wentylator łazienkowy HAVACO typu 
COMO silent – tylko 25 dB(A)

Wentylatory łazienkowe HAVACO typu COMO silent, COMO 
design i VErTIgO – występują w wersji z regulacją czasową 1-25 

Energooszczędne wentylatory łazienkowe HAVACO typu 
COMO silent, COMO design – sFP jedynie 0,36 kW/m3/s

http://www.instalreporter.pl
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Przepompownia hybrydowa Ecolift XL jest roz-
wiązaniem do stosowania w zakładach przemysło-
wych oraz w domach wielorodzinnych, które łączy w 
sobie bezpieczeństwo przepompowni ścieków z wy-
dajnością zaworu zwrotnego. urządzenie w normal-
nym trybie pracy wykorzystuje grawitacyjny spadek 
do kanału i działa bez wykorzystania energii elek-
trycznej. Pompa załączana jest tylko podczas prze-
pływu zwrotnego, podczas którego klapy zaworu blo-

kują napływ ścieków, a urządzenie tłoczy je do 
kolektora przez pętlę przeciwzalewową. Pozwala to 
znacznie zaoszczędzić na kosztach energii zużywanej 
na stałe przepompowywanie ścieków w klasycznych 
przepompowniach oraz ograniczyć koszty konserwa-
cji dzięki mniejszemu eksploatacyjnemu zużyciu pomp.
urządzenie Ecolift XL zapewnia wyższy poziom bez-
pieczeństwa także w przypadku braku prądu, po-
nieważ wykorzystując naturalny spadek do kanału, 

wersji standardowej. Można ustawić i dowolnie zmie-
niać czas przez jaki działa wentylator, by skutecznie 
usunąć nieprzyjemne zapachy, wilgoć oraz inne za-
nieczyszczenia. 
• Wersja z higrostatem – wentylator zostaje urucho-
miony w momencie, gdy w łazience nastąpi wzrost 
wilgotności powyżej założonego poziomu. Z racji 
dużych różnic klimatycznych (klimat górski, nizin-
ny, nadmorski itd.), poziom ten powinien być indy-
widualnie definiowany przez każdego użytkownika  
w zależności od miejsca zamieszkania i pory roku. 
W praktyce trudno sobie wyobrazić takie działania 
ze strony użytkownika. 

Krok 5. Energochłonność – wskaźnik 
sprawności SFP 
dość istotnym aspektem, poruszanym podczas do-
boru urządzeń, jest energochłonność systemu wen-
tylacyjnego. Wskaźnik mocy właściwej wentylatora 
– PsFP pozwala nam na określenie tej wartości po-
przez stosunek mocy pobieranej przez silnik wenty-
latora do strumienia objętości powietrza przetłacza-
nego przez wentylator. 

uwzględnia również opory całej sieci instalacyjnej.
Maksymalne wartości tego wskaźnika zostały poda-
ne w znowelizowanej wersji rozporządzenia z dn. 6 li-
stopada 2008 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. dla instala-
cji wywiewnej maksymalna wartość wskaźnika sFP 
wynosi 0,8 kW/(m3/s).
Podawane przez producentów wartości wskaźnika 
mocy właściwej wentylatora są wartościami obliczo-
nymi dla optymalnego punktu pracy urządzenia. Aby 
uzyskać faktyczny poziom zużycia energii elektrycz-
nej, należy określić współczynnik sFP dla określone-
go przez projektanta punktu pracy.

Krok 6. Jakość wykonania oraz 
wygląd zewnętrzny
Wysoka jakość wykonania wentylatora przekłada się 
bezpośrednio na trwałość urządzenia, jak również 
jego bezawaryjną pracę. Podczas wyboru wentyla-
tora powinno się zwrócić uwagę m.in. czy silnik ma 
łożyska kulkowe, które pozwalają na dłuższą pracę 
niż łożyska ślizgowe oraz z jakiego tworzywa wyko-
nano urządzenie.
Pomimo iż wentylator łazienkowy jest urządzeniem 
mechanicznym, może tworzyć z otoczeniem łazien-
ki integralną całość. W tym miejscu ważną rolę dla 
użytkownika odgrywa wygląd zewnętrzny urządze-
nia – oprócz wy-
konania stan-
dardowego, na 
rynku pojawiają 
się wersje o no-
woczesnym wy-
glądzie takie, jak 
HAVACO COMO 
design.

dobierając wentylator,  
zwróć uwagę na:

- niskie zużycie energii,
- niski poziom hałasu,
- silnik z łożyskami kulkowymi,
- funkcje sterowania pracą urządzenia,
- możliwość montażu w położeniu poziomym 
i pionowym,
- jakość wykonania i estetykę.

Odpowiedzi udzieliła: Katarzyna zaforymsKa
Kierownik marki HAVACO, Ventia Sp. z o.o.

Oszczędność energii, cicha praca i niezawodne działanie to warunki, które powinny 
spełniać nowoczesne urządzenia odprowadzające ścieki. Wszystkie te cechy 
odnajdziemy w innowacyjnej hybrydowej przepompowni Ecolift XL firmy KESSEL.

Ecolift XL – najkrótsza 
droga odwadniania 

anna stochaj

http://www.instalreporter.pl
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nie zagrażają jej przestoje w pracy pomp. użytkow-
nicy nie są również narażeni na stały i uciążliwy ha-
łas napotykany w klasycznych przepompowniach, 
dzięki czemu wzrasta komfort przebywania w po-
mieszczeniach mieszkalnych, biurowych, szpitalach 
czy też domach opieki społecznej. 
urządzenie Ecolift XL jest nie tylko niezawodne, bez-
pieczne i oszczędne, ale także charakteryzuje się róż-
norodnymi możliwościami zabudowy. W zależności 
od wymogów budowlanych może bowiem zostać 
zabudowane w betonie za pomocą odpowiednich 
komponentów systemowych, bądź w studzience na 
zewnątrz budynków. Może również zostać ustawione 
samodzielnie przykładowo za separatorem tłuszczu.

Ecolift XL ma jedną lub dwie klapy zwrotne, która za-
mykają się i blokują automatycznie podczas przepły-
wu zwrotnego, dzięki czemu nie dochodzi do zalania 
budynku. Pneumatyczne rozpoznawanie poziomu oraz 
czujnik alarmowy dodatkowo zwiększają poczucie bez-
pieczeństwa. do urządzenia można podłączać prze-
wody odpływowe i dopływowe o średnicy dN150, wyj-
ście przewodu tłocznego ma natomiast średnicę dN80. 

Zalety przepompowni Ecolift XL:
• Oszczędność prądu – zminimalizowane nakłady 
konserwacyjne, zużycie urządzenia i koszty energii.
• Cicha praca – pompa, która nie musi pracować, nie 
generuje hałasów.
• Niezawodność działania – urządzenie działa bez 
prądu, wykorzystuje naturalny spadek.

Zasada działania przepompowni hybrydowej Ecolift XL w trybie 
normalnym i podczas wystąpienia przepływu zwrotnego

Odwadnianie przy naturalnym spadku: brak pracy pompy • brak zużycia prądu • brak hałasu  
• odprowadzanie ścieków także w sytuacji braku prądu

Przepływ zwrotny: praca pompy • odprowadzanie ścieków odbywa się przez pętlę 
przeciwzalewową • automatycznie blokowana klapa zwrotna oraz przewód tłoczny  
wyprowadzony ponad poziom zalewania to gwarancja podwójnej ochrony przed cofką 

Kessel sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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Ecolift XL dostępny jest z pompami o mocy 
1,4-4,5 kW, które pracują w trybie pracy 
ciągłej (S1) lub 50% (S3). 

http://www.instalreporter.pl
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trostatyczne proszkiem w kolorze białym, który po 
przejściu grzejnika przez piec z odpowiednią tempe-
raturą zapewnia mu ostateczny wygląd. 

Grzejnik płytowy, ale w wykonaniu specjalnym 
– ocynkowany. Proces zabezpieczenia powierzch-
ni oparty jest na przykład na procesie cynkowania 
ogniowego. Jest to metoda zanurzeniowa, co ozna-
cza to, że zarówno przygotowanie powierzchni, jak 
też powlekanie cynkiem odbywa się poprzez zanu-
rzenie grzejników w wannach, które zawierają ką-
piele o odpowiednim składzie chemicznym. Taka 
technologia zapewnia możliwość dotarcia warstwy 
ochronnej cynku do każdej szczeliny i dokładne za-
bezpieczenie powierzchni przed korozją. Tempe-
ratura robocza kąpieli cynkowej wynosi ok. 450°C. 
grzejniki ocynkowane maluje się w końcowym etapie 
produkcji na kolor biały rAL 9016, ale farbą w wer-
sji strukturalnej, której powłoka przypomina wyglą-
dem skórkę pomarańczy (rys. 3). grzejnik taki prze-
znaczony jest do stosowania nie tylko do łazienek, 
ale także do innych pomieszczeń, gdzie wilgoć wy-

Jaki grzejnik do łazienki i jak 
zabezpieczony?

Wnętrze łazienki charakteryzuje się innymi właściwo-
ściami i wymaganiami dla grzejników. Jest to spowodo-
wane zwiększoną ilością wilgoci i właśnie przez ten fakt 
muszą być stosowane odpowiednie rodzaje grzejników. 

Grzejnik łazienkowy to obecnie najczęściej stosowa-
ny grzejnik w tych pomieszczeniach. Na rys. 1 widoczne 
jest urządzenie grzewcze składające się z pionowych 
kolektorów o przekroju kołowym, które służą do roz-
prowadzenia czynnika grzewczego do połączonych 
razem z nimi, poziomych kolektorów o takim samym 
przekroju. Mają one dodatkową zaletę, a mianowicie 
nie ma tu możliwości gromadzenia się wykroplonej 
pary wodnej na ostrych krawędziach, a tym samym 
wyeliminowane zostało niebezpieczeństwo pojawie-
nia się niebezpiecznych ognisk korozji zewnętrznej  
w porównaniu do grzejników płytowych w wykona-
niu standardowym. W ich przypadku dzieje się to dla-
tego, że stosując je w pomieszczeniu o podwyższonej 
wilgotności krople wody zbierają się na dolnych kra-
wędziach, powodując po jakimś czasie pojawienie się 
brunatnych punktów korozyjnych (rys. 2). 
Ochronę się przed ewentualną korozją zapewnia-
ją też sami producenci grzejników łazienkowych. 
Część z nich stosuje, jako jeden z dodatkowych eta-
pów produkcji grzejników łazienkowych, specjalny 
proces anaforezy. Po nim następuje napylanie elek-

W grzejnikach łazienkowych najważniejsze aspekty dotyczą rodzaju wybieranego grzejnika, następnie jego 
wielkości i przeliczeniu mocy zależnie od parametrów instalacji. Równie istotny jest sposób podłączenia, 
narzucony niestety czasami odgórnie już wykonanym podejściem. Warto też sprawdzić sposób 
zabezpieczenia powierzchni grzejnika, aby klient miał pewność, że nie pojawią się tu ogniska korozji.

O dobieraniu i podłączaniu 
grzejników łazienkowych

Grzejniki „wpasowane” w łazienkę

Tomasz Podleś
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stępuje w większej ilości, jak: baseny, pralnie, myjnie 
samochodowe, rzeźnie, itp.

Grzejniki elektryczne to trzecia grupa grzejników 
stosowanych w łazienkach (rys. 4), ale w tym razem 
oparta na przetwarzaniu energii elektrycznej w ciepło. 
Mogą one przypominać wyglądem grzejniki łazien-
kowe podłączone do instalacji centralnego ogrzewa-
nia, ale nie mają przyłączy do rur, a jedynie przewód 
elektryczny, potrzebny do wpięcia się do gniazdka 
elektrycznego. Jeśli chodzi o kwestię ochrony przed 
korozją to proces zabezpieczania powierzchni przed 
korozją jest praktycznie identyczny, jak dla wodnych 
grzejników łazienkowych.

Czwartą grupą grzejników elektrycznych jest ze-
spół płytowych urządzeń grzewczych elektrycznych, 
wykonanych na wzór grzejników płytowych zawiera-
jących termostat, który może być wyposażony w mo-
duł WiFi do sterowania zdalnego za pomocą smart-

fona lub tabletu dzięki specjalnej aplikacji mobilnej. 
Mają one stopień ochrony IP24, czyli można powie-
dzieć, że są bryzgoszczelne (rys. 5).

Podłączenie przewodów c.o.

Na dzień dzisiejszy, dostępnych na rynku polskim, 
jest niesamowita liczba i różnorodność grzejników 
łazienkowych. Producenci prześcigają się pomiędzy 
sobą, proponując coraz to nowocześniejsze rozwią-
zania, które dążą do jak najlepszego zaspokojenia 
potrzeb klientów końcowych. Można więc dowol-
nie wybierać, biorąc pod uwagę wielkość, wygląd, 
kształt, rozpiętość. Ale najważniejszą rzeczą jest ta-
kie dobranie urządzenia grzewczego, aby w pomiesz-
czeniu był zapewniony optymalny komfort cieplny  
i aby użytkownik nie narzekał na efekt zimnej łazien-
ki. Z wielkością danego grzejnika, nierozłącznie wiąże 
się sposób jego podłączenia do instalacji przewodów 
centralnego ogrzewania. W tym punkcie rozpatrzy-
my tylko kwestie połączenia do instalacji c.o. dla sa-
mych grzejników łazienkowych rurowych.

Podłączenie standardowe typowe, od dołu, 
po skraju grzejnika (rys. 6)
W nowym budownictwie, gdy budynek jest na eta-
pie wykończenia w stanie surowym, najbardziej roz-

4

5

Fo
t. 

Vo
ge

l u
nd

 N
oo

t

Fo
t. 

Ad
ax

0 3 / 2 0 1 7

r
e

k
l

a
m

a

http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-lazienkowe.htm
http://www.instalreporter.pl


powszechnionym podłączeniem rur do centralnego 
ogrzewania jest podejście od dołu. W takich przypad-
kach mamy praktycznie dowolność wyboru grzejnika 
ponieważ nic nas zbytnio nie ogranicza. Po dokona-
niu odpowiedniego wyboru należy sprawdzić w jego 
karcie katalogowej – dostępnej także na stronach in-
ternetowych konkretnego producenta – jeden bar-
dzo ważny parametr, a mianowicie: rozstaw króćców 
podłączeniowych, najczęściej oznaczony literami Lp. 
Jest to dokładnie mówiąc odległość pomiędzy osia-
mi otworów od dołu, do których będą podchodziły 
przewody c.o. I na taki wymiar trzeba wykonać wyj-
ścia przewodów ze ściany. Należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na ten wymiar jeszcze z jednego powodu,  
a mianowicie Lp jest uzależnione od szerokości samego 
grzejnika, czyli wraz ze zwiększeniem szerokości urzą-
dzenia wzrośnie nam wymiar Lp. W drugą stronę dzie-
je się tak samo, czyli zmniejszając szerokość zmniej-
sza się automatycznie rozstaw pomiędzy otworami.
Wybranie odpowiedniego grzejnika już na wstęp-
nym etapie układania instalacji c.o. nie spowodu-
je przykrych niespodzianek w przyszłości, np. gdy 
wyjścia przewodów c.o. są już wykonane i na ścia-

nach ułożone płytki, a naszemu klientowi „odpodo-
bał się” dany grzejnik lub chce zmienić jego rozmia-
ry (np. zmniejszyć szerokość, idąc w jego wysokość, 
aby zachować tą samą wydajność cieplną).

Podłączenie od dołu z rozstawem 50 mm
Jednym z wyjść z kłopotów jest zastosowanie grzejni-
ków, których rozstaw króćców wynosi równo 50 mm, 
licząc w osiach niezależnie od ich wielkości. Kolek-
tory pionowe są wtedy blisko siebie i mogą one być 
rozmieszczone po prawej lub po lewej stronie (rys. 7)  
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W skład systemu wchodzą: 
- rura wielowarstwowa COSMO  
z wkładką aluminiową  
PE-RT/AL/PE-RT,

- złączka COSMO rura-rozdzielacz,
- rozdzielacz COSMO oraz  
siłownik COSMO.

Wyłaczny dystrubytor systemów COSMO:

System COSMO objęty jest 10-letnią gwarancją producenta
(z wyłączeniem siłowników – 2 lata gwarancji)

oraz ubezpieczeniem do 1 miliona euro.

COSMOSystem  
ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego

System COSMO cechuje 
całkowita odporność  
na korozję i dyfuzję tlenu, 
szybkość montażu, odporność 
na procesy starzenia,  
na wysoką temperaturę  
i ciśnienie.

http://www.instalreporter.pl
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ne za pomocą przewodów, które przychodziły z boku 
po prawej lub lewej stronie z rozstawem pomiędzy 
osiami otworów w rozmiarze 500 mm. Wytwórcy po-
myśleli także o takich użytkownikach, którzy po kil-
ku lub kilkunastu latach zapragnęli wymienić grzej-
nik na nowszy model. Co prawda nie ma tu już tak 
szerokiego wachlarza możliwości wyboru modelu  
i zbytnio nie można pokusić się o jakiś nietypowy 
i niespotykany grzejnik. Jednakże taka możliwość 
istnieje i nie będzie wymagała przerabiania instala-
cji c.o., wykonanej zazwyczaj z rur stalowych, które 
trzeba by było ewentualnie wycinać lub co gorsza 
wiązałoby się to z kuciem ściany i położeniem na jej 
części na nowo płytek.

Podłączenie góra-dół krzyżowe (rys. 10)
Nierzadko także w starym budownictwie spotkać 
można grzejniki łazienkowe podłączone góra-dół 
np. przy wykorzystywaniu tzw. świec. Podczas wy-

miany takiego grzejnika, nie ruszając jednocze-
śnie rur centralnego ogrzewania, należałoby wy-
brać taki element, który właśnie pozwoli nam na 
zastosowanie przepływu czynnika grzewczego  
z góry do dołu. dlaczego więc warto jest stosować 
podłączenie krzyżowe? A dlatego, że woda płynie 
tam, gdzie jest jej najłatwiej, a rozpływając się przez 
grzejnik przemieszcza się z góry na dół po jego ca-

lub co jest bardziej praktyczniejsze na środku (rys. 8).  
Ta druga opcja najlepiej się sprawdza u klientów, 
którzy nie mogą się zdecydować na samym począt-
ku wykańczania mieszkania i nie mają swoich upa-
trzonych modeli, sam wybór zostawiając praktycz-
nie na koniec. Wtedy dobierają wszystkie elementy  
w danym pomieszczeniu w jednym stylu, co jest dość 
logiczne. Takie podłączenie od dołu na środku moż-
na wykonać zawsze (pozostaje tylko kwestia wyso-
kości wyprowadzenia przewodów ze ściany). Nieza-
leżnie od szerokości danego urządzenia grzewczego 
podłączenie pozostaje w tym samym miejscu, a przy 
zmianie długości (rozszerzeniu czy zwężeniu) rozcho-
dzi się symetrycznie po obu stronach.

Podłączenie modernizacyjne z rozstawem 
500 mm z boku (stare budownictwo) (rys. 9)
W starym budownictwie wielorodzinnym często  
w łazienkach grzejniki łazienkowe były zamontowa-

Jak dobierać grzejnik łazienkowy i przeliczać?

Przykład

Założenie: 
Powierzchnia łazienki ma 10 m2, a wskaźnik ob-
ciążenia cieplnego wynosi 50 W/m2 (dobór oparty 
na modelu grzejnika łazienkowego jednego z pro-
ducentów).

Dobór grzejnika:
Na wielkość urządzenia grzewczego decydujący wpływ 
mają parametry czynnika grzewczego: temperatu-
ra zasilania (Tz) i temperatura powrotu (Tp). W wier-
szu pierwszym wypisane są najczęściej spotykane 
parametry: najczęściej dziś stosowanych instalacji 
niskotemperaturowych, czy instalacji z kotłem kon-

densacyjnym aż do zwykłego systemu grzewczego 
stosowanego z wyższymi parametrami zasilania. Trzeci 
parametr jest to wymagana temperatura w pomiesz-
czeniu wg polskich przepisów, która dla łazienki wy-
nosi 24°C. W wierszu drugim podano wymagane ob-
ciążenie cieplne dla wypisanych na początku założeń. 
Z uwagi na to, że większość producentów grzejników 
podaje moc dla parametrów 75/65°C oraz 55/45°C, 
przy założeniu, że w pomieszczeniu temperatura jest 
równa 20°C (Ti), to należy przeliczyć dane straty cie-
pła, posługując się tzw. współczynnikami korekcyjny-
mi (sposób przeliczania obarczony małym błędem) 
w zależności od poszczególnych parametrów insta-
lacji. Przeliczona wartość za pomocą mnożenia po-
kazana jest w wierszu czwartym. I na podstawie tej 

wartości możemy dokonać prawidłowego doboru grzej-
nika, korzystając z danych technicznych producenta. 
Jak widać w ostatnim wierszu zachodzi pewna za-
leżność, jeśli chodzi o wymiar grzejnika. A miano-
wicie wraz ze wzrostem temperatury zasilania i po-
wrotu zmniejszają się jego wymiary. W przypadku 
niskich parametrów jak np. w instalacjach z pom-

pą ciepła nawet wybór dużego grzejnika o sporej 
wydajności cieplnej nie zagwarantuje dostarcze-
nia wymaganej ilości ciepła i obligatoryjne jest za-
stosowanie dodatkowego wsparcia w postaci in-
stalacji ogrzewania podłogowego, które dostarczy 
pozostałą część ciepła w celu zapewnienia wyma-
ganego komfortu cieplnego.

Parametry instalacji 40/30/24°C 55/45/24°C 70/55/24°C 75/65/24°C 90/70/24°C
Obciążenie cieplne 500 W 500 W 500 W 500 W 500 W
Współczynnik korekcyjny 7,87 2,37 1,42 1,12 0,87
Wymagana wydajność  
dla parametrów 75/65/20°C

3935 W 1185 W 710 W 560 W 435 W

Dobrany grzejnik SAN 18 09 
(1447 W)  
+ wymagana 
podłogówka

SAN 18 07 
(1246 W)

SAN 15 05 
(733 W)

SAN 11 05 
(569 W)

SAN 07 06 
(435 W)

Pobierz rys. 9

Pobierz rys. 10

Fo
t. 

Vo
ge

l u
nd

 N
oo

t

8

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/03/Rys.9b.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/03/Rys.10.pdf


17s t r.0 3 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Grzejnik łazienkowy współpracujący 
z ogrzewaniem podłogowym 

Obecnie, w nowo budowanych obiektach budownic-
twa wielorodzinnego, a najczęściej jednorodzinne-
go, można oprócz zawieszonego grzejnika naścien-
nego spotkać się z innym źródłem ciepła, jakim jest 
ogrzewanie podłogowe (rys. 11). Występuje ono także 
w wersji z czynnikiem grzewczym lub w wersji elek-
trycznej. Najczęściej spotykanym połączeniem jest 
właśnie grzejnik łazienkowy współpracujący z jedną 
czy też dwiema pętlami wodnego ogrzewania pod-

łogowego. Od użytkownika końcowego zależy na-
tomiast, w jakim stopniu będzie chciał wykorzystać 
takie połączenie i na czym najbardziej mu zależy. 
Jest to sprawa jak najbardziej indywidualna, ponie-
waż dla każdego z nas odczucie komfortu cieplne-
go jest zróżnicowane i może się znacznie różnić na-
wet w obrębie jednej rodziny w jednym mieszkaniu 
czy też domu jednorodzinnym.
W przypadku gdy mamy tylko i wyłącznie do zastoso-
wania wiszący element grzewczy sprawa jest bardzo 
prosta. A mianowicie, będzie to jedyne źródło ciepła 
i będzie musiało dostarczyć wymaganą ilość ciepła.

łej powierzchni. Np. mając grzejnik z 4 otworami 
podłączeniowymi, z których dwa są umieszczone 
na dole a dwa na górze, warto zrobić zasilanie np. 
od góry w prawym rogu, a powrót od dołu po stro-
nie przeciwnej, czyli po lewej. gdybyśmy zrobili za-
silanie i powrót po jednej stronie to spotkamy się 
z sytuacją, której nikt z nas nie chciałby doświad-
czyć. A mianowicie czynnik grzewczy popłynąłby 
najkrótszą dla siebie drogą z góry na dół, płynąc 
tylko przez jeden kolektor pionowy i zbytnio nie 
rozchodziłby się w prawo czy też w lewo. W rezul-
tacie grzejnik nie oddawałby wystarczającej mocy 
cieplnej i mamy efekt zimnej łazienki.
Nie zawsze można się spotkać z wymienionymi wa-
riantami podłączeń, które by nam pasowały. W szcze-
gólności dotyczy to wymiany starego urządzenia na 

nowszy model w starym budownictwie, czy to wie-
lorodzinnym czy też jednorodzinnym. Aby uniknąć 
przeróbek najlepiej jest znaleźć grzejnik o bardzo po-
dobnym rozstawie (co czasami jest bardzo trudne). 
Prawie taki sam rozstaw grzejnika pozwoli nam na 
szybkie zamontowanie nowej wersji urządzenia, inny 
rozstaw skutkuje koniecznością przeróbki instalacji. 
Trzeba pamiętać, że wpasowanie grzejnika o zbyt du-
żej różnicy w rozstawie pomiędzy króćcami podłącze-
niowymi w stosunku do istniejącego przyłącza może 
spowodować niepotrzebne duże naprężenia, które 
pod wpływem zmieniającego się czasami ciśnienia 
wewnątrz przewodów spo-
wodować mogą rozszczel-
nienie, a w konsekwencji za-
lanie pomieszczenia. 
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MULTIBLOCK T-RTL 
Niezależna regulacja grzejnika i pętli podłogowej

MULTIBLOCK T-RTL to zintegrowany blok zaworowy umożliwiający 
jednoczesne, niezależne (!) zasilanie i regulację wydajności grzejnika 
łazienkowego i pętli ogrzewania podłogowego.

• Termostat grzejnikowy + termostat RTL + 2 zawory w jednym
• Do grzejników łazienkowych z króćcami ¾ i ½ w rozstawie 50 mm
• Długość pętli podłogowej do 100 m
• Zasilanie z instalacji 2 rurowej

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

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

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

Piotr Ma chaj
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Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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Wtedy wiszący element rurkowy będzie nam służył 
bardziej do suszenia mokrych, wilgotnych ubrań. 
Jednak musimy pamiętać o tym, że pętle schowane  
w podłodze, wymagają od użytkownika wcześniej-
szego ich włączenia z uwagi na większą bezwładność 
cieplną i aby mieć żądany efekt należy włączyć insta-
lację w granicach 2 h przed porannym prysznicem.

Dodatkowe akcesoria – grzałka 
elektryczna

Praktycznie w każdym wodnym rurowym grzejni-
ku łazienkowym można zastosować grzałkę elek-
tryczną, którą włącza się poza sezonem grzewczym  
w celu np. wysuszeniu rozwieszonych mokrych ubrań 
w chłodniejsze dni w sezonie letnim, czy po prostu 

dogrzania łazienki. W przypadku urządzeń z 4 króć-
cami przyłączeniowymi element grzejny montuje się 
za pomocą trójnika w kolektorze pionowym powrot-
nym bez stosowania zaworu odcinającego (rys. 12). 
dla grzejników, które mają 6 króćców podłączenio-
wych (4 na dole z czego 2 są na środku, a 2 pozosta-
łe po skraju, kolejne 2 są od góry) grzałkę wkręca się 
już bez żadnego trójnika w 1 z kolektorów pionowych 
od dołu, a same podłączenie do c.o. odbywa się za 
pomocą np. bloku zaworowego „3 in 1”.

Na co należy zwrócić uwagę? 
Po pierwsze, aby moc grzałki (standardowo są to 
grzałki o mocy 300, 600 i 900 W) nie przekraczała 
wydajności cieplnej grzejnika. 
A po drugie, jeśli mamy kolektory pionowe z rozsta-
wem 50 mm należy umiejętnie wykonać montaż 
grzałki elektrycznej, obok zaworu termostatyczne-
go z głowicą termostatyczną. grzałkę elektryczną 
wkręca się równolegle do kolektora pionowego  
z czynnikiem powrotnym, na kolektorze zasilającym 
zaś można zastosować specjalny zawór termosta-
tyczny (trójosiowy), którego głowica termostatycz-
na nie będzie umieszczona w sposób prostopadły 
do płaszczyzny grzejnika, a jej oś będzie równoległa 
do ściany.
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W przypadku, gdy lubimy chodzić po ciepłej pod-
łodze „na boso” i nie chcemy odczuwać chłod-
nych podłogowych płytek ceramicznych, należy 
potraktować ogrzewanie podłogowe jako głów-
ne źródło ciepła. Stosunek wielkości wydajności 
cieplnej ogrzewania podłogowego do mocy grzej-
nika łazienkowego powinien wynosić 80/20. 

W przypadku, gdy chcemy osiągnąć jedynie efekt 
lekko ciepłej podłogi, a zależy nam bardzo szyb-
kim dogrzewaniu pomieszczenia stosunek wiel-
kości wydajności cieplnej powinien wynosić 
20/80 na korzyść grzejnika łazienkowego. Czasa-
mi w małych łazienkach pomimo rozłożenia pę-
tli na całej dostępnej powierzchni kompromi-
sem jest potraktowanie dwóch źródeł ciepła na 
jednakowym poziomie i wtedy stosunek wynosi 
50/50, co daje zarówno efekt ciepłej podłogi, jak  
i spowoduje w razie konieczności szybkie dogrza-
nie pomieszczenia do wymaganej temperatury.
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Grzejnik łazienkowe

Immergas w dziale grzejników łazienkowych prezen-
tuje 4 modele, w szerokiej ofercie wielkości i mocy. 
standardowy kolor dla grzejników drabinkowych 

Immergas to rAL 9016 MAT biały. grzejniki łazien-
kowe mogą pracować praktycznie w każdej insta-
lacji c.o. Maksymalna temperatura pracy to 95°C,  
a ciśnienie odpowiednio: 10 bar (sol, Parus), 8 bar 
(Virtus) i 4 bary (Aurora).

Sol. Zastosowano w nim układ w kształcie litery C – 
najbardziej typowy kształt grzejników drabinkowych. 
Taka konstrukcja pozwala na dodatkowe wykorzysta-
nie grzejnika jako suszarki. Wskazany do zastosowania 
w łazienkach o nieco większej powierzchni. Model sol 
dostępny jest w szerokościach 450, 550, 650, 850 mm  
i wysokościach: 468, 688, 952, 1216, 1392, 1612, 1788 mm,  
w wersji z podłączeniem dolnym.

Aurora to klasyczny, a jednocześnie ekskluzywny grzej-
nik drabinkowy. Jego półokrągłą konstrukcję wykoń-
czono zwężającym się ku krawędzi zewnętrznej kolek-
torem. doskonale spełnia swoje funkcje dekoracyjne  
i użytkowe. dostępny jest w szerokościach 575, 675,  
875 mm i wysokościach: 482, 692, 944, 1238, 1406, 1616, 
1784 mm, w wersji z podłączeniem dolnym.

Grzejniki z oferty Immergas, oprócz spełniania swojej podstawowej funkcji, jaką jest 
ogrzewanie, mogą stać się również wyjątkowym elementem aranżacji pomieszczeń. 
Ich niewątpliwą zaletą jest niezwykle wysoka jakość wykonania, zapewniająca 
trwałość na lata, co potwierdzone jest 10-letnią gwarancją.

Grzejniki Immergas w łazience 
– od drabinek do oryginalnych 
geometrycznych form

Aurora

Parussol

Virtus

http://www.instalreporter.pl
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nalną dekoracją ściany. W ofercie grzejników dekora-
cyjnych Immergas również znajdziemy 4 modele. dla 
grzejników dekoracyjnych kolorem standardowym jest 
grAPHITE sTruKTurALNY. Na specjalne zamówie-
nie grzejniki dostępne są w szerokiej gamie kolorów.

Pax to najbardziej klasyczny wzór w nowej ofer-
cie. dzięki pionowej budowie idealnie sprawdza się  
w holach i na niewielkich przestrzeniach. spośród 
innych, dostępnych na rynku grzejników wyróżnia 
go lekko zaokrąglona budowa.

Cerera. Pionowy grzejnik Cerera zbudowany jest  
z długich profili o nietypowej formie i ułożonych na 
kształt fali. Taka budowa sprawia, że pomieszczenie 

staje się optycznie wyższe, a jednocześnie grzejnik 
nie zabiera zbyt dużo miejsca.

Somnus. Zdecydowana i oryginalna forma grzejnika 
somnus sprawia, że wnętrze nabiera wyrazu. To ko-
lejny model z nowej kolekcji, cechujący się geome-
trycznym wzorem. doskonale wpasuje się w nowo-
czesne wnętrza o fantazyjnym wystroju.

Liber to grzejnik o geometrycznym designie, który 
nada charakteru każdemu pomieszczeniu. dosko-
nale wyważone wymiary oraz precyzyjne zachowa-
nie proporcji sprawia, że znakomicie wkomponuje 
się w pomieszczenia utrzymane w stylu minimali-
stycznym.

Parus. standardowa budowa grzejnika Parus sprawia, 
że doskonale wpasuje się w pomieszczenie, nie inge-
rując w jego wystrój. Jak wszystkie grzejniki w ofercie  
Immergas cechuje się wysoką jakością wykonania, zapew-
niającą trwałość na lata. dostępny w szerokościach 450, 
550, 650, 850 mm i wysokościach: 482, 734, 944, 1238, 
1448, 1574, 1784 mm, w wersji z podłączeniem dolnym.

Virtus. uniwersalny grzejnik dekoracyjny Virtus spraw-
dzi się zarówno we wnętrzach klasycznych, jak i no-
woczesnych. Zastosowanie płaskich rur łączących pio-
nowe kolektory sprawia, że doskonale wpasowuje się  
w panujące obecnie trendy armatury łazienkowej. do-
stępny w szerokości 556 mm i trzech wysokościach: 
773, 1043, 1313 mm, w wersjach z podłączeniem dol-
nym lub środkowym.

Grzejniki dekoracyjne

grzejniki dekoracyjne o geometrycznym kształcie będą 
wyjątkowym elementem wystroju wnętrza lub orygi-

IMMErgAs POLsKA sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.pl
biuro@immergas.pl
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3 modele drabinek łazienkowych 

COOL jedyny na rynku grzejnik łazienkowy aluminiowy 
charakteryzujący się wyjątkową wszechstronnością, 
dzięki bogatej ofercie stylów i wymiarów: 20 modeli, 
rozstawy od 400 do 600 mm, różne wysokości (od 858 
do 1740 mm) oraz 2 typy przyłącza hydraulicznego: 
tradycyjne i centralne od dołu. Wszystko to sprawia, 
że COOL jest elegancką linią produktów oferującą 
innowacyjne, opatentowane rozwiązania techniczne 
– wszystkie grzejniki są seryjnie pokryte od wewnątrz 
powłoką antykorozyjną Aleternum. grzejniki COOL 
mają gwarancję na wady fabryczne udzielaną na 
okres 12 lat od daty instalacji.

grzejnik łazienkowy Decus R AB jest eleganckim  
i funkcjonalnym rozwiązaniem, które dzięki swojej 
praktycznej modułowości pozwala rozwiązać 
problemy przestrzenne w pomieszczeniach 
charakteryzujących się ograniczoną głębokością. 
grzejniki decus rAB to 8 modeli, rozstawy: 450 lub 
550 mm, dostępne w czterech wysokościach 800, 
1120, 1440, 1760 mm i dwóch szerokościach: 490 lub 
590 mm, głębokość grzejników to 40 mm.

Calens Dual R AB. unowocześnienie pod względem 
technicznym i estetycznym, a przy tym zachowanie 

tradycji i jakości Fondital: to właśnie te cechy wyróżniają 
grzejniki Calens dual r AB. Ich wysoka funkcjonalność 
łączy się z przyjemną i harmonijną linią. również 
dostępne w ośmiu modelach: rozstaw: 450 lub 550 
mm, cztery wysokości: 800, 1120, 1440, 1760 mm, 
szerokość: 490 lub 590 mm, głębokość 40 mm.

Na grzejniki decus r AB i Calens dual r AB udzielana 
jest 10-letnia gwarancja producenta od daty instalacji. 
do grzejników producent dołącza system mocowań, 
reduktory, uszczelki i zawór odpowietrzający.

Fondital oferuje pełną gamę grzejników 
aluminiowych – również w wersjach 
elektrycznych – odpowiadających 
wszelkim wymaganiom i normom 
instalacyjnym. Odlewane ciśnieniowo  
i metodą ciągnioną grzejniki aluminiowe 
to idealne rozwiązanie do instalacji 
modernizowanych oraz nowych 
systemów niskotemperaturowych.

Grzejniki Fondital  
ze stopu aluminium 

Do łazienek i nie tylko

grzejniki ze stopu aluminium

grzejnik wykonany z tego rodzaju stopu to grzejnik alu-
miniowo-krzemowo-miedziany (nazewnictwo propor-
cjonalne do zawartości procentowej głównych pier-
wiastków). stąd wytrzymałość na ciśnienie od 16 bar 
do nawet 30 bar, zwiększona odporność na korozję,  
a przez to dłuższa trwałość eksploatacyjna i użytkowa. 

Calens dual r AB

decus r AB

COOL

http://www.instalreporter.pl


22s t r.0 3 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

nik Mood jest dostępny również w wersji z nóżkami.
grzejniki dekoracyjne Fondital mogą być instalowa-
ne zarówno poziomo, jak i pionowo. składają się one  
z elementów głębokich na 90 mm i szerokich na 50 mm.  
są dostępne w wysokościach od 235 mm aż do 2000 mm.  
Ciśnienie robocze tych grzejników wynosi 16 barów. 
Wszystkie modele mają również wewnętrzną powłokę 
antykorozyjną Aleternum, która chroni ich komorę wodną. 
grzejniki Mood i Tribeca to produkt wyszukany pod 
względem estetycznym, jak również zaawansowany 
technologicznie.

2 modele elektryczne

Model ECOOL EA to elektryczny grzejnik łazien-
kowy, sterowany manualnie z modułem elektro-
nicznym, zaś ECOOL ED – sterowany elektronicznie  

z wyświetlaczem LCd, z programowaniem dziennym 
lub tygodniowym.
Oba modele są lekkie, łatwe do transportu i mon-
tażu. Wyposażono je w grzałkę typu PTC, z automa-
tyczną regulacją i czujnik temperatury NTC. Wszystkie 
grzejniki są seryjnie pokryte od wewnątrz powłoką 
antykorozyjną Aleternum, wykończenie powierzchni  
– kolor biały rAL 9010.
grzejniki realizują funkcje: komfort/przeciwzamarza-
nie/boost/regulator czasowy/stand-by. Model ECO-
OL Ed ma także funkcję otwartego okna.
Producent udziela 2 lata gwarancji na podzespoły 
elektryczne, 5 lat na korpus aluminiowy.
Model ECOOL EA występuje w dwóch wartościach 
mocach: 500 i 700 W, zaś ECOOL Ed w czterech: 300, 
500, 700, 1000 W.

Grzejniki dekoracyjne 

Fondital oferuje również wiele modeli grzejników 
dekoracyjnych. Wśród nich wyróżniają się grzejniki 
Mood i Tribeca, które stylem przypominają stare 
grzejniki żeliwne. Tribeca jest grzejnikiem gładkim, na-
tomiast Mood ma dodatkowe zdobienia na elemen-
tach. W odpowiedzi na wymagania klientów Fondital 
proponuje szeroką gamę kolorów do wyboru z wy-
kończeniem np. błyszczącym lub perłowym. grzej-

Fondital service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a, 32-050 skawina 
tel. 12 256 27 60, www.fondital.it/pl
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Technologia Aleternum

Fondital opatentował technologię Aleternum 
– jedyne w swoim rodzaju zabezpieczenie 
grzejnika od wewnątrz związkami żywic epok-
sydowych. Technologia ta pozwala na wydłu-
żenie gwarancji oraz zwiększa zakres działa-
nia w środowisku bardziej agresywnym PH. 
grzejniki z powłoką Aleternum mogą praco-
wać przy pH wody o przedziale od 5 do 10 
(standard obowiązujący w Polsce to pH mię-
dzy 7-8) oraz mają gwarancję do 15 lat.

ECOOL EA

ECOOL Ed 

Mood

Tribeca
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Purmo, do których należą m.in. półki na ko-
smetyki i łazienkowe drobiazgi oraz uchwy-
ty na ręczniki. 

Ratea
W grzejniku łazienkowym ratea pionowe kolekto-
ry są umieszczone bardzo blisko siebie po jednej 
stronie grzejnika, tworząc jego pionową oś. W za-
leżności od potrzeb kolektory pionowe mogą być 
umieszczone po prawej lub lewej stronie grzejnika. 
dzięki oszczędnej stylistyce grzejnik łazienkowy ra-

tea sprawdza się w najróżniejszych aranżacjach ła-
zienek, jak również kuchni. Model ten dostępny jest 
w różnych wersjach kolorystycznych.

Imia
W przeciwieństwie do klasycznych modeli grzejni-
ków rurowych przypominających wyglądem „dra-

Santorini
santorini to uniwersalny, drabinkowy grzejnik łazien-
kowy. Technika spawania kolektorów od środka oraz 
bez użycia lutu sprawia, że model ten prezentuje się 
bardzo elegancko. grzejnik sprawdzi się w różnorod-
nych aranżacjach łazienkowych dzięki klasycznemu 
designowi. dodatkowo zaletą grzejnika jest możli-
wość zamówienia wersji z bocznym podłączeniem  
i rozstawem przyłączy 50 cm – santorini A (sAA).

Santorini C
To funkcjonalny drabinkowy grzejnik łazienkowy wy-
konany w technologii „on”. Kolektory poziome wygię-
te są w delikatny łuk, dzięki czemu grzejnik jest orygi-
nalny. santorini C to jeden z najbardziej klasycznych 
produktów w ofercie Purmo – prostota i uniwersal-
ność projektu sprawia, że nadaje się on nawet do 
niewielkich przestrzeni.

Kea
Kea to ozdobny grzejnik łazienkowy Purmo. Charak-
terystyczną cechą tego modelu jest niesymetryczne 
rozmieszczenie poziomych kolektorów, które przy-
pominają ramiona oryginalnego wieszaka. Oś grzej-
nika stanowią rozmieszczone blisko siebie dwa cien-
kie pionowe kolektory. 
grzejnik zwraca więc uwagę oryginalnym kształ-
tem, a do tego jest wyjątkowo funkcjonalny. Kolek-
tory pełnią funkcję suszarki na ręczniki czy ubrania. 
Model wyróżnia również szeroki wybór akcesoriów 

Łazienka jest pomieszczeniem,  
w którym każdy z nas chce poczuć się 
komfortowo. Odpowiedni wybór urządzeń 
i wykorzystanie akcesoriów pozwolą 
na co dzień cieszyć się funkcjonalną 
przestrzenią. Marka PURMO posiada  
w swojej ofercie grzejniki łazienkowe  
o lekkiej i estetycznej konstrukcji. 
Wszystkie modele wykonane są z najwyższej 
jakości materiałów, doskonale chroniących 
powierzchnię przed uszkodzeniami. 
Elegancja i wyszukane wzornictwo 
sprawiają, że grzejniki łazienkowe PURMO 
stanowią ozdobę każdej łazienki.

Przegląd łazienkowych grzejników Purmo

santorini Kea
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dziennym użytkowaniu. Model ten występuje rów-
nież w wykończeniu chromowym.

Elato
Lekkość i asymetria to najbardziej charaktery-
styczne cechy grzejnika Elato. Jest to model o lek-
kiej konstrukcji zbudowanej z sekcji płaskich rur 
o przekroju prostokątnym. Asymetria elementów 
poziomych zdecydowanie dodaje grzejnikowi funk-
cjonalności. Cztery króćce przyłączeniowe w ko-
lektorach pionowych umożliwiają montaż lewo- 
i prawostronny.

Apolima
Apolima to grzejnik łazienkowy, którego charakte-
ryzują wygięte w delikatny łuk kolektory wykonane  
z profili prostokątnych. 
Perfekcyjna symetria względem dolnego przyłącza 
sprawia, że Apolima to niezwykle elegancki i jed-
nocześnie użyteczny grzejnik. sposób podłączenia 
grzejnika do instalacji centralnego ogrzewania pre-

dysponuje ten model do współpracy ze zintegrowa-
nymi zaworami, w tym zaworem TempCo VT.

Apia
grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja o wy-
sokiej mocy grzewczej. dzięki podwójnym kolektorom 
poziomym, model Apia oferuje wysoką wydajność ciepl-
ną przy ograniczonym miejscu na ścianie. Podłączenie 
środkowe dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzysta-
nie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzej-
nikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowania 
pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego (TemCo VT).

Leros
grzejnik Leros to tradycyjny grzejnik drabinkowy, któ-
ry charakteryzuje się odważnym designem. grzejnik 
łazienkowy Leros to idealne rozwiązanie w łazien-
kach urządzonych w nowoczesnym, minimalistycz-
nym stylu. doskonała wydajność cieplna, wysokiej 
jakości profil stalowy oraz duży przekrój kolektorów 
to jedne z najważniejszych cech grzejnika.

Evia
grzejnik łazienkowy Evia wyróżnia nietuzinkowe wzor-
nictwo. sekcje płaskich kolektorów są oddzielone 
od siebie wygiętymi w łuk ruchomymi kolektorami, 
które możne odchylać. umożliwiają one wygodne  
i szybkie suszenie ręczników oraz ubrań.

binkę”, Imia ma większość kolektorów grzewczych 
poprowadzonych pionowo. Nadaje to całości smu-
kły kształt, który dodatkowo zyskał na atrakcyjno-
ści dzięki wyprofilowanym w delikatny łuk kolek-
torom. Oryginalna konstrukcja umożliwia montaż 
grzejnika zarówno w łazience o dowolnej stylisty-
ce, jak i na przykład w przedpokoju. dodatkowo 
Imię można wyposażyć w chromowane wieszaki 
na ubrania. 

Mauritius 
Mauritius to grzejnik w formie ścianki działowej, umożli-
wiający przestrzenną aranżację wnętrza. Polecany jest 
do dużych pomieszczeń ze względu na znaczną moc 
cieplną w stosunku do wymiarów. grzejąca ścianka 
o lekkiej drabinkowej konstrukcji świetnie pasuje do 
otwartych kuchni, połączonych z jadalnią lub salonem.

Java
Java charakteryzuje się eliptycznym kształtem kolek-
torów poziomych, które formą przypominają uchylo-

ną żaluzję. Konstrukcja lekko wygiętych, poziomych 
kolektorów umożliwia łatwe zawieszanie ręczników. 

Muna
Muna wyróżnia się oryginalnym i nowoczesnym wy-
glądem, który jest na tyle uniwersalny, że pasuje do 
każdego wystroju łazienki. dodatkowo grzejnik jest 
dostępny w wysokościach pozwalających na mon-
taż pod oknem. Ten model grzejnika łazienkowego 
zaprojektowano tak, aby przede wszystkim ułatwić 
suszenie wilgotnych rzeczy.

Flores CH
urzeka prostotą kształtu i precyzją wykonania. Wy-
kończenie wysokiej jakości chromem umożliwia aran-
żacje grzejnika Flores CH zarówno w klasycznych, jak 
i nowoczesnych łazienkach.

Flores C CH
subtelna krzywizna kolektorów poziomych czyni 
model Flores C CH niezwykle praktycznym w co-

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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Mauritius Flores CH Elato LerosImia
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Od łazienkowych do dekoracyjnych  
COSMO w swoich produktach stawia  
na dwa kierunki: w typowych grzejnikach 
łazienkowych – na funkcjonalność 
i prostotę montażu, w grzejnikach 
dekoracyjnych dedykowanych do dużych 
łazienek i salonów – na nowoczesny 
indywidualizm, niepowtarzalność  
i różnorodność formy.

Grzejniki COSMO dla łazienek
Najnowsze trendy

dłowego funkcjonowania grzejnika (odpowietrznik, 
zaślepka, zestaw montażowy).
Jako praktyczne doposażenie grzejnika firma oferu-
je akcesoria takie, jak: wieszaki, szklane półki.
Oczywiście w grzejnikach tych przewidziano także 
możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej. Nie-
zbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana od-
powiednio do wielkości grzejnika.
Model sTANdArd to klasyk wśród grzejników. Ten 
grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez ele-
gancję i prostotę wykonania. dostępny jest również 
w wersji sTANdArd-M z podłączeniem środkowym. 
WAVE to wygięta wersja grzejnika łazienkowego.  
W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikat-
na forma łączy się z funkcjonalnością, tak istotną  
w grupie grzejników łazienkowych.

grzejnik łazienkowy sTANTArd-M  
z podłączeniem środkowym

drezno-VM

Grzejniki łazienkowe COSMO 

Występują w 3 rodzajach: sTANdArd, sTANdArd-
-M i WAVE. grzejniki te dostępne w szerokiej rozpię-
tości wymiarów (wysokość od około 700 mm nawet 
do 1800 mm) oraz w dużym zakresie mocy (od 286 W 
do 1326 W dla parametrów 75/65/20°C) zapewniają 
możliwość optymalnego doboru urządzenia do danej 
łazienki. W wyposażeniu standardowym znajdziemy 
wszystkie elementy niezbędne do montażu i prawi- Wyrazisty kolor oraz jednostronne otwarcie sprawiają, że model NErO jest szczególnie 

ekstrawaganckim rozwiązaniem. Asymetryczna budowa i niezliczony wybór kolorów  
to kierunek na najnowsze trendy w sztuce użytkowej

http://www.instalreporter.pl


26s t r.0 3 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Modele z serii grzejników ponadczasowych to m.in. 
PIZA, FLOrENCJA, z kolei modele oddające ducha 
stylowego wzornictwa to m.in.: grAZ, gENEWA,  
PArYŻ czy rZYM.
W zależności od modelu na wyposażeniu standar-
dowym w cenie grzejnika znajdziemy: zintegrowany 
zestaw zaworowy z głowicą termostatyczną, zestaw 
montażowy, zestawy kątowe i alternatywnie zesta-
wy proste do podłączenia instalacji, niklowane, mo-
siężne, obrotowe odpowietrzniki, niklowane, mo-
siężne zaślepki, czasami także wieszak (pozostałe 
elementy można zamówić jako wyposażenie dodat-
kowe). grzejniki dekoracyjne również można wypo-
sażyć w grzałkę elektryczną.

Grzejniki dekoracyjne COSMO 

W dzisiejszym świecie wystrój wnętrz hołduje najak-
tualniejszym trendom. Od awangardy do wieczności 
– odbija się tu dokładnie każda filozofia mieszkania, 

która poprzez swoje klarowne linie i purystyczne formy 
tworzy odpowiedni klimat pomieszczeń. Kompletny 
program grzejników dekoracyjnych COsMO sprawia, że 
każdy znajdzie produkt spełniający jego oczekiwania: 
od prostych, funkcjonalnych drabinek aż do indywi-
dualnie zaprojektowanego, nowoczesnego grzejnika. 
Wśród grzejników reprezentujących najnowsze tren-
dy oprócz NErO i sEWA, znajdziemy także mode-
le BErLIN, WIEdEŃ, Berlin VM sPA, Wiedeń VM sPA.

Prosty design o klarownych liniach jest 
podstawą modelu BErLIN. Parami usytuowane 
kolektory poziome uzupełniają konstrukcję 
grzejnika. grzejnik BErLIN ma trzy warianty 
podłączeń: podłączenie standardowe, zaworowe 
podłączenie środkowe (VM) i wersję elektryczną

Jednostronnie otwarte kolektory grzewcze i proste, pionowe linie panela połączone z nowoczesną 
technologią podłączenia środkowego czynią grzejnik Wiedeń-VM sPA designerskim elementem każdej 
łazienki. Model Wiedeń-VM sPA to przestronne miejsce do suszenia i wieszania tekstyliów czy ręczników. 
Możliwość lewo- lub prawostronnego zamówienia grzejnika to plus w zakresie elastyczności

grzejnik dekoracyjny sEWA został zaprojektowany 
przede wszystkim dla chłodnej prostoty 
nowoczesnych łazienek. różnorodność kolorów 
pozwala na zabawę kolorem przy tworzeniu 
modnych pomieszczeń. szerokie wieszaki 
podkreślają funkcjonalną samodzielność

grzejnik FOLOrENCJA-T pozwala na elastyczny 
montaż przy ścianie, dzięki czemu można podzielić 
pomieszczenie przy zachowaniu funkcjonalności 
grzejnika. FLOrENCJA-T dzięki podwojeniu 
kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika, 
oferuje jeszcze większą moc cieplną
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dYsTrYBuTOr:  
www.bimsplus.com.pl
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jako serwisantów, gdy jadąc do takiego kotła i wi-
dząc na termometrze 120°C zastanawiamy się, czy 
uciekać, czy próbować zmniejszyć temperaturę na 
kotle. dodatkowym aspektem dlaczego sądzę, że 
powinniśmy dążyć do obowiązku pierwszego uru-
chomienia przez serwis producenta, to możliwość 

Kotły zasypowe 

Kotły zasypowe wymagają od klienta dużo więk-
szej uwagi, bardzo istotny jest też sposób ich mon-
tażu. Myślę, że nie tylko ja, ale też wielu instalato-
rów i serwisantów widziało w swoim życiu „perełki” 

instalacyjne, jak np. kocioł 50 kW zamontowany  
w układzie zamkniętym bez żadnego zabezpieczenia 
w domu jednorodzinnym o pow. 150 m2, w którym 
zapotrzebowanie ciepła kształtuje się na poziomie 
12 kW. Nie chodzi tu o wskazywanie, kto jest win-
ny, ale o bezpieczeństwo domowników oraz nasze 

przeszkolenia domowników, jak właściwie palić  
w kotle, rozpalając od góry. Zapewnia to zmniej-
szenie zużycie paliwa o 30% i tym samym dba się 
o czystsze powietrze. Nie rozwiąże to oczywiście 
problemu smogu, ale zredukuje emisję pyłów o ja-
kieś 50%, więc dlaczego nie?

Kotły podajnikowe na eko-groszek 

Jeżeli takie uruchomienie nie jest wymagane, pa-
miętajmy, my jako instalatorzy montujący takie kotły  
o przekazaniu użytkownikom choć podstawowych 
informacji eksploatacyjnych, jak np. o:
- sposobie czyszczenia kotła z wymiennikami pozio-
mymi przez przednie drzwiczki, a w z wymiennikami 
pionowymi przez wyczystkę górną;
- wybieraniu sadzy na dole kotła przez wyczyst-
ki po bokach kotła lub w drugiej szufladzie w po-
pielniku;
- czyszczeniu retorty od spodu; 
- tym, jaki musi być poziom paliwa, aby paliło się 
na palenisku (najlepiej jeśli jest to taki mały kopiec,  
ale nie w środku retorty, gdyż takie ustawienie do-
prowadzi do uszkodzenia „ślimaka”).
dobrym sposobem jest też wytłumaczenie, jak 
ustawia się kocioł, a dokładnie takie parametry, 
jak „czas podawania”, „przerwę w podawaniu” 
oraz „siłę wentylatora”. Należy użytkownika tego 
właśnie nauczyć, dlatego że będzie on zmieniał, 

Coraz częściej producenci kotłów na paliwa stałe wymagają, aby pierwsze rozpalenie 
było wykonane przez serwis fabryczny lub osobę przeszkoloną w zakresie pierwszego 
uruchomienia. W kotłach gazowych, olejowych oraz w pompach ciepła każdy 
instalator wie, że uruchomienie musi być zrobione przez serwis, jest to usługa płatna  
i tak naprawdę mało kto ma z tym problem. Inaczej jest w kotłach na paliwa stałe…

Pierwsze uruchomienie 
kotła na paliwa stałe 
Czy przez uprawniony serwis? Argumenty za.

Konrad mroziK

W kotłach zasypowych (w „śmieciuchach”) 
prawie nigdy nie stosuje się pierwsze-
go rozruchu z serwisem, gdyż konstruk-
cja kotła jest na tyle prosta, że za bardzo 
nie ma co tłumaczyć klientowi, jak czyścić 
i jak palić. Również elektronika nie spra-
wia kłopotu – najczęściej jest to prosty 
sterownik na 2 pompy: c.o. i c.w.u. Choć 
tak naprawdę uważam, że właśnie w tych 
kotłach powinniśmy zwrócić szczegól-
ną uwagę na właściwą instalację oraz na 
przeszkolenie inwestora. 

W tych kotłach ze względu na rozbudo-
wany system podawania paliwa oraz dość 
skomplikowany sterownik kotła coraz 
częściej wymagane jest „pierwsze uru-
chomienie” wykonane przez serwis. Musi 
on wtedy pamiętać, by szczegółowo wy-
tłumaczyć użytkownikom sposób czysz-
czenia kotła oraz przekazać informacje 
nt. systemu podawania paliwa. 
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kombinował oraz ustawiał, tak aby zaoszczędzić. 
Właśnie takie „oszczędne” ustawienia najczęściej 
prowadzą do uszkodzenia ślimaka ze względu na 
zbyt małą ilość paliwa przez niego transportowa-
ną. dlatego uważam, że jeżeli przekażemy inwesto-
rowi podstawową wiedzę z obsługi kotła, będzie 
on zmieniał ustawienia kotła bez konieczności… 
wzywania serwisu z każdą zmianą paliwa. 

Kotły peletowe 

rozbudowane sterowanie w tych kotłach spra-
wia, że ich obsługa ograniczona jest do minimum.  
Z podłączeniem pomp, czujników, siłowników za-
worów mieszających czy to w kotłach peletowych 
czy ekogroszkowych, wielu z nas da sobie radę, 
wystarczy bowiem zajrzeć do schematu zawarte-
go w instrukcji. 

Jeżeli nie mamy analizatora i chcemy sami ustawić 
kocioł, pamiętajmy, że przy dobrze ustawionych pa-
rametrach spalania kocioł nie dymi na czarno. Je-
śli jednak dymi, jest to oznaka złego dobrania pa-
rametrów spalania i najczęściej oznacza za mało 
powietrza. W kotłach peletowych dym może uno-
sić się tylko podczas zapłonu przez jakieś 5 minut, 
jest wtedy biały, a nie czarny. Jeżeli wszystko zo-

stało dobrze ustawione, dym jest niewidoczny dla 
ludzkiego oka, czasami widoczna jest tylko para 
wodna. dodatkowo dobrze jest też zważyć paliwo, 
czyli obliczyć, ile peletu podaje podajnik. robimy 
to przez włączenie podajnika na 6 minut, ważymy, 
ile paliwa nam spadło, mnożymy przez 10 i wpisuje-
my wartość w sterowniku kotła, czyli kg/h. dodatko-
wo dobrym sposobem jest po kilku dniach palenia 
zobaczyć, jaki kolor ma osad w komorze spalania 
(czarny oznacza za mało tlenu, biały wszystko ok). 
Zwrócić też musimy uwagę na popiół. duże spieki 
w podajniku to informacja o słabej jakości peletu. 
dobrze jest wtedy ustawić kocioł na częstsze czysz-
czenie palnika, aby nie doprowadzić do uszkodze-
nia rusztu. 
Czasy podawania peletu, tak aby zapewnić pokry-
cie zapotrzebowania na ciepło w danym momen-
cie, sterownik wylicza sam. Możemy je oczywiście 
zmieniać, ale robimy to wtedy, gdy widać, że samą 
mocą wentylatora nie jesteśmy ustawić odpowied-
nich parametrów spalania lub gdy pelet jest słabej 
jakości i chcemy podnieść moc kotła. Warto jed-
nak pamiętać, że nie zawsze działa standardowy al-
gorytm spalania, czyli: więcej paliwa + więcej tlenu 
= większa moc. Może się zdarzyć, że: więcej paliwa 
+ więcej tlenu = za wysoka temperatura spalin i …
palnik zaczyna modulować swoją moc, zmniejsza-
jąc ją. Osiągamy więc przeciwny rezultat niż byśmy 
chcieli. W większości sterowników do kotłów pele-
towych jest przelicznik, z jaką mocą w danej chwili 
palnik pracuje. Warto z tej informacji korzystać pod-
czas zmiany parametrów. 

Podsumowując, najistotniejsze w „pierwszym 
uruchomieniu” jest przeszkolenie użytkownika, 
jak ma czyścić kocioł i na co zwrócić uwagę. Nie-
stety z mojej praktyki wynika, że większość awa-
rii kotła spowodowana jest brakiem wiedzy in-
westora o podstawowych funkcjach kotła. Warto 
go też przestrzec, by w razie awarii dzwonił do 
serwisu.

Dlaczego jednak uważam, że i w tym przy-
padku uruchomienie kotła powinno być 
dokonane przez dedykowany serwis? 
Głównie ze względu na sposób ustawiania 
kotła peletowego, a najlepszym sposo-
bem jest podłączenie analizatora spalin. 
Pokaże nam on m.in. temperaturę spalin, 
stężenie tlenu, stężenie tlenku węgla oraz 
ciąg kominowy i z tymi parametrami je-
steśmy już w stanie ustawić kocioł tak, by 
jego sprawność była jak najwyższa.
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Na co zwrócić uwagę podczas wymiany? 

Na początku spójrzmy na wymiary. Nowa pompa 
powinna mieć takie same wymiary montażowe, dłu-
gość korpusu hydraulicznego oraz średnicę przyłą-
cza (gwintowaną lub kołnierzową). 

ułatwi i przyspieszy to prace 
instalacyjne. Nie zawsze do-
stępna jest również wystar-
czająca ilość miejsca, aby 
wprowadzić zmiany na ru-
rociągu. Taka sytuacja może 
mieć miejsce np. w pompach 
zainstalowanych w rozdziela-
czach ogrzewania podłogo-
wego lub innego rodzaju gru-

pach pompowych o zdefiniowanych wymiarach. 
drugim niezwykle ważnym czynnikiem jest charak-
terystyka hydrauliczna pompy. Od wydajności oraz 
od wysokości podnoszenia pompy zależeć będzie, 
czy zagwarantuje ona odpowiedni przepływ ciepłej 
wody w instalacji. Celem weryfikacji parametrów, 

należy odnieść się do charakterystyki hydraulicznej  
w karcie urządzenia. W tej kwestii dużym ułatwie-
niem jest unifikacja nazewnictwa i parametrów po-
szczególnych, popularnych urządzeń. dla przykładu 
większość pomp dostępnych na rynku o znaczeniu 
np. 25-40, czy 25/1-4 ma zbliżone parametry hydrau-

Pompy to urządzenia pracujące w określonych 
warunkach eksploatacyjnych i choć często są to jed-
nostki o niedużych wielkościach, są zbudowane  
z wielu elementów, które w trakcie pracy mogą ule-
gać zużyciu. 
Zużycie to może się różnić w zależności od warun-
ków pracy, na które wpływa temperatura, ciśnie-
nie, prędkość obrotowa oraz bardzo ważny aspekt, 
jakim jest jakość wody. Częściami podlegającymi 
zużyciu są wszystkie podzespoły obrotowe lub te 
podlegające dynamicznym obciążeniom, włącz-
nie z komponentami elektronicznymi. są to więc 
m.in. uszczelki, łożyska i wały, wirniki i podzespoły 
pomp, przekaźniki, obwody elektroniki, elementy 
półprzewodnikowe itp. 
rzadko jednak w przypadku uszkodzenia małych 
pomp, tych które pracują w większości domów jedno- 
czy wielorodzinnych wymieniamy poszczególne pod-
zespoły pomp. W starszych instalacjach wykonywa-
nych przed 2013 rokiem zazwyczaj instalowane były 
tzw. pompy stałoobrotowe. Cykl życia tego typu urzą-
dzeń średnio liczony jest na ok. 10 lat, a przy dobrej 

jakości wody oraz odpowiednich pracach konserwa-
cyjnych udaje się go nieco wydłużyć. W tym artyku-
le nie będziemy zwracali uwagę na różnice w zuży-
ciu energii i jakości pracy między pompami starego 
typu a nowymi elektronicznymi, ale rozpatrzymy je-
den niezwykle istotny aspekt zwłaszcza dla użytkow-
nika instalacji, jakim jest usu-
nięcie ze sprzedaży od 2013 
roku pomp stałoobrotowych 
konstrukcji bezdławnicowej, 
stosowanych w instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. 
W przypadku wystąpienia 
awarii, zatrzymania pompy  
i konieczności jej wymiany na 
nową, nie ma już możliwości 
wymiany urządzenia 1 do 1. dlatego też należy zwró-
cić uwagę, czy nowa pompa spełni te same para-
metry przepływu, czy zagwarantuje takie samo ci-
śnienie różnicowe, czy jej wymiar będzie pasował 
do instalacji i czy wymagane będą dodatkowe pra-
ce instalacyjne. 

Dzięki pracy pompy obiegowej w instalacji wytwarzany jest odpowiedni przepływ ciepłego 
czynnika, pozwalający na rozkład ciepła po całej instalacji. Pompa obiegowa w bardzo dużym 
stopniu oddziaływuje na pracę instalacji, ale również instalacja ma bezpośredni wpływ na pracę 
pompy. A kto z nas wie, co się dzieje wewnątrz rur w naszym domu czy budynku? 

Wymiana pompy 
obiegowej/cyrkulacyjnej 

Jak zrobić to sprawnie i poprawnie?

Bartosz tywoneK 

Nowa pompa powinna 
mieć takie same wymiary 
montażowe, długość 
korpusu hydraulicznego 
oraz średnicę przyłącza 
(gwintowaną lub kołnierzową). 
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liczne. Już z samej nazwy można wywnioskować, iż 
pompa ma przyłącze 25 = 1 cal oraz wysokość pod-
noszenia dochodzącą do 4 metrów słupa wody. Jeśli 
nie znamy jednak długości montażowej, parametr ten 
należy sprawdzić i porównać z dostępnymi na rynku 
urządzeniami. Najpopularniejszym wymiarem pomp 
stosowanych w instalacjach domów jedno- i wielo-
rodzinnych są długości 180 mm i przyłącza o śred-
nicy 1 cal, czyli tzw. „dwudziestopiątki”. 

Czy przypływ nie będzie zbyt mały? 

Przy zamianie starej pompy na nową, jest to czę-
sto zadawane pytanie. W pierwszej kolejność należy 
zwrócić uwagę na najważniejszy aspekt pracy pompy.  
To jak duży przepływ będzie generowała pompa, zale-
żeć będzie od stopnia otwarcia instalacji, jej poszcze-
gólnych obiegów. rzadko zdarza się, że to pompa 
jest głównym winowajcą niedogrzewania poszcze-
gólnych grzejników. decydujący wpływ ma tu insta-
lacja, a dokładniej brak odpowiedniego zrównowa-
żenia przepływów przez poszczególne obiegi. W tym 
przypadku zastosowanie większej pompy również nie 
rozwiąże problemu. Należy pamiętać o tym aspekcie  
i w pierwszej kolejności wyre-
gulować obiegi wodne przez 
poszczególne odbiorniki. 
W rzeczywistych warunkach 
pracy możemy pozwolić sobie 
nawet na pewne niedowymia-
rowanie pompy. Pozwala nam 
na to charakterystyka pracy sys-
temów grzewczych. Projekto-
wane są one w taki sposób, aby zapewnić maksymalne 
parametry pracy, odpowiadające maksymalnej mocy 
instalacji (równej maksymalnemu zapotrzebowaniu na 
ciepło w okresie największych mrozów). Pytanie jak czę-
sto potrzebujemy tak dużo ilości ciepła? Zazwyczaj naj-
większe zapotrzebowanie przypada na 7-14 dni w roku, 
są też lata, gdy nie występują tak duże mrozy. 
dlatego też zastosowanie mniejszej pompy, przy od-

powiednim wyregulowaniu instalacji daje często lep-
sze korzyści, od inwestycyjnych po eksploatacyjne. 
Podsumowując, podczas wymiany pompy na nową 
musimy zwrócić uwagę na wymiary montażowe sta-
rego urządzenia oraz charakterystykę hydrauliczną. 
Nie jest to duża ilość informacji, ale nie zawsze jest 
łatwa do odnalezienia, szczególnie gdy pompy sta-
rego typu przestały być produkowane, a producenci 

usunęli ich karty z katalogów. 
W tym miejscu z pomocą idą 
producenci urządzeń, którym 
również zależy na tym, aby 
klient szybko i sprawnie do-
konał wymiany starej pompy 
na nową. dla przykładu Wilo 
przygotowało aplikację dedy-
kowaną przede wszystkim dla 

instalatorów, ale również mogącą się przydać użyt-
kownikom końcowym. Aplikacja doradca Wilo umoż-
liwia zamianę starej pomp na nową w formie 1 do 1, 
zachowując wymiary oraz parametry pracy. Tego typu 
narzędzia dostępne czy to na telefon komórkowy czy  
w wersji internetowej, umilą użytkownikowi czas zwią-
zany z przestojem pracy urządzenia.
Fot. Wilo

Aplikacja Doradca Wilo 
umożliwia zamianę starej 
pomp na nową w formie  
1 do 1, zachowując wymiary 
oraz parametry pracy. 
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Główne cechy
• 4 dostępne pojemności: 321 WP – 321 l, 302 WP – 
319 l, 401 WP sOL – 429 l, 501 WP sOL – 536 l
• Wersje SOL z emaliowaną wężownicą do podłącze-

nia kolektorów słonecznych
• Klasa efektywności A (wersje 300 i 400 litrów)
• Emaliowany zasobnik z anodą chroniącą przed korozją
• Panel sterujący z wyświetlaczem 

Zbiorniki serii SBBE

Zbiorniki serii sBBE 301/302/401/501 WP sOL to sto-
jące zasobniki ciepłej wody użytkowej dedykowane 
do współpracy z pompami ciepła w domach jedno-, 
dwu- i wielorodzinnych. Wersje sBBE 401/501 WP  
z oznaczeniem sOL mają w dolnej części dodatkową 
wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych. 
Zasobniki wykonane są ze stali i pokryte od wewnątrz 
specjalną emalią oraz dodatkowo zabezpieczone 
anodą ochronną niewymagającą obsługi – przy włą-
czonym zasilaniu sieciowym anoda stanowi aktyw-
ną ochronę antykorozyjną zasobnika.

Wewnętrzne gładko-rurowe wymienniki ciepła (wę-
żownice spiralne) są emaliowane i odporne na osa-
dzanie kamienia. 
standardowe wyposażenie zasobników obejmuje 
jednostkę sterującą z wyświetlaczem, na której po-
kazują się informacje o aktualnej temperaturze cie-
płej wody, aktualnie dostępnej ilości zmieszanej wody 
o temperaturze 40°C, stopniu ładowania zasobnika 
oraz o ewentualnych usterkach. 
Przednia maskownica ma opcję regulacji głęboko-
ści, umożliwiając w ten sposób współpracę zasobni-
ków z grzałką elektryczną lub wymiennikiem ciepła. 
Wszystkie przyłącza hydrauliczne wyprowadzone są 
od tyłu. W celu ułatwienia i skrócenia czasu monta-
żu można skorzystać ze specjalnie przygotowanych 
podłączeniowych zestawów rurowych rBs.
Świetna izolacja cieplna minimalizuje straty ciepła. 

Pompy ciepła stanowią ważną grupę produktową w ofercie firmy Stiebel Eltron, 
a ze względu na swoją specyfikę podczas pracy na potrzeby przygotowania 
c.w.u. muszą współpracować z zasobnikami do magazynowania tej wody. 
Użytkownikom, u których pompa ciepła pracuje tylko na potrzeby c.w.u., Stiebel 
Etron proponuje niezawodne zasobniki z wężownicą serii SBBE. Użytkownikom 
z kolei, którzy zdecydowali się na powietrzną pompę ciepła pracującą także na 
potrzeby grzewcze domu, poleca wieżę hydrauliczną HSBC 200 z wbudowanymi 
2 zbiornikami – jednym do magazynowania c.w.u. i drugim pełniącym funkcję 
zbiornika buforowego dla obiegu grzewczego.

Zasobniki Stiebel Eltron: wężownicowe SBBE 
i wieża hydrauliczna HSBC 200, czyli 2 w 1

Nowe zbiorniki do współpracy z pompami ciepła

Zbiorniki serii SBBE

http://www.instalreporter.pl
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ciepła. W celu zoptymalizowania i ułatwienia insta-
lacji oraz transportu wieży hydraulicznej do miejsca 
docelowego moduł zasobnika c.w.u. można oddzie-
lić od modułu bufora. 
Konstrukcja urządzenia optymalizuje miejsce  
w kotłowni domu i obniża straty ciepła do mini-
mum dzięki zastosowaniu wysokiej jakości izolacji 
cieplnej oraz optymalnej pojemności zasobników. 
Opcjonalnie, jako wyposażenie dodatkowe można 
wieżę hydrauliczną wyposażyć w grupę pompową 
drugiego obiegu grzewczego z zaworem mieszają-
cym HsBC-HKM.

Grupa pompowa z mieszaczem do HSBC 200 skła-
da się z odpowiednio wyprofilowanych rur z izolacją 

cieplną, elektronicznej pompy obiegowej oraz 3-dro-
gowego zaworu mieszającego z siłownikiem.

Główne cechy
• Ciepła woda i bufor w jednym urządzeniu
• Wieża zaprojektowana do zalecanych pomp ciepła
• Połączenie hydrauliczne pomiędzy modułem pompy 
ciepła, ciepłej wody użytkowej i obiegiem grzewczym
• Zintegrowany menedżer pompy ciepła WPM 3
• Wysoki poziom integracji, niski nakład instalacyjny

Wieża hydrauliczna HSBC 200

Wieża hydrauliczna to urządzenie współpracujące  
z wybranymi z oferty stiebel Eltron powietrznymi 
pompami ciepła. Jest kompatybilna z pompami cie-
pła: WPL 10 AC, WPL 15/25 AC(s), WPL 13 E. Ma wbu-
dowany zasobnik c.w.u. o pojemności 168 litrów oraz 
100-litrowy zasobnik buforowy.
Emaliowany stalowy zasobnik jest wyposażony w we-
wnętrzny wymiennik ciepła i anodę magnezową dla 
dodatkowej ochrony przed korozją. Zasobnik bufo-
rowy jest wykonany ze stali, a przyłącza hydraulicz-
ne są wyprowadzone w górę. 
urządzenie jest wyposażone w menedżera pom-
py ciepła WPM 3 z podświetlanymi symbolami i wy-
świetlaczem tekstowym, ładowanie pamięci pompy, 
pompy obiegu grzewczego, zawór 2/3-drogowy, za-
wór bezpieczeństwa, grzałkę elektryczną. dzięki zin-
tegrowaniu tych wielu elementów w jednym urzą-
dzeniu możliwy jest prosty i szybki montaż pompy 

Wieża hydrauliczna HSBC 200
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stiebel Eltron-Polska sp. z o.o.
ul. działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/produkty/pompy_ciepla_zasobniki_buforowe_co/hsbc
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Zestaw pompowy z zaworem 
różnicowym (rys. 1)

Ciekawym rozwiązaniem w ofercie firmy FErrO jest 
zestaw pompowy z zaworem różnicowym. grawita-
cyjny zawór różnicowy zapewnia ochronę kotła na 
paliwa stałe przed nadmiernym wzrostem tempera-
tury, a w konsekwencji wzrostem ciśnienia. Ochrona 
w tym zakresie jest szczególnie istotna w przypad-
ku, gdy dojdzie do przerwy w dostawie energii elek-
trycznej lub w czasie awarii pompy. Poszczególne 
elementy zestawu, z wyjątkiem pompy i zaworu, są 
wykonane ze złączek mosiężnych. W zespole znajdują 
się filtry siatkowe oraz dwa zawory odcinające, któ-
re zapewniają szybką wymianę pompy nawet pod-
czas pracy instalacji.
Zawór ciśnieniowy grawitacyjny wytrzymuje maksy-
malną temperaturę pracy do 110°C i ciśnienie pracy 
do 0,7 MPa (7 bar). Kula znajdująca się w jego wnętrzu 
jest wykonana z gumy EPdM. Producent gwarantuje 
szczelność przy ciśnieniu do 1,0 MPa. do wyboru są 
zestawy z zaworem różnicowym 1″, 1 1/4″ oraz 1 1/2″.
 
Zestaw wymiennikowo-pompowy 
z pompami GPAII (rys. 2)

Zestawy wymiennikowo-pompowe z oferty firmy 
FErrO bazują na elektronicznych pompach cyrku-
lacyjnych. dzięki zespołom tego typu można połą-
czyć instalacje systemu otwartego i zamkniętego 
oraz inne systemy wymagające przekazania ciepła 
bez kontaktu płynów w obiegu pierwotnym i wtór-
nym. Zestaw składa się z wymiennika płytowego ze 
skuteczną izolacją termiczną. Oprócz tego zespół 
zawiera pompy cyrkulacyjne, wskaźnik temperatu-
ry oraz zawory odcinające i filtry siatkowe. szczel-
ność jest gwarantowana przy ciśnieniu do 1,0 MPa.
W zestawach dostępne są wymienniki 10- i 20-płytowe  
(z pompami 25-4) oraz 24- i 30-płytowe (z pompami 25-6),  
które mogą pracować w odpowiednich zakresach mocy: 
10-15 kW, 15-25 kW, 25-30 kW oraz 35-45 kW.

Zestaw mieszający 1″ z zaworem 
3-drogowym i elektroniczną pompą 
cyrkulacyjną 25-4 (rys. 3)

Zestaw pompowy wy-
posażony w 3-drogowy 
zawór mieszający za-
pewnia obniżenie tem-
peratury w niskotem-
peraturowych obiegach 
grzewczych występują-
cych np. w ogrzewaniu 
podłogowym. Za kon-
trolę temperatury cie-
czy zarówno od strony 
zmieszania, jak i powro-
tu instalacji odpowiada-
ją termometry tarczowe.  
W podmieszaniu w in-
stalacji wodnego ogrze-
wania podłogowego wy-
korzystuje się czynnik 
roboczy z przewodu po-
wrotnego oraz w odpo-
wiedniej proporcji czyn-
nik zasilający. W efekcie 
temperatura cieczy jest 
taka, jakiej wymaga insta-
lacja z uwzględnieniem 
wymagań użytkowników 
instalacji. Zawór miesza-
jący może współpracować z siłownikiem elektrycznym 
sE320, którego praca jest nadzorowana przez sterownik.
Wszystkie opisane zestawy łączy jedna cecha wspól-
na w postaci zastosowania pomp elektronicznych. 
Zapewniają one energooszczędność, bowiem w za-
leżności od trybu pracy w odniesieniu do tradycyj-
nych urządzeń sterowanych manualnie, zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną może być o 2-5 razy 
mniejsze. gwarantowana jest przy tym taka sama 
wysokość podnoszenia.

Wśród nowości w zakresie techniki grzewczej i instalacyjnej marki FERRO 
na szczególną uwagę zasługują zestawy: pompowe z zaworem różnicowym, 
wymiennikowo-pompowe z pompami 
GPAII, mieszające 1″ z zaworem 
3-drogowym i elektroniczną pompą 
cyrkulacyjną 25-4.

FERRO – nowości 
techniki grzewczej  
i instalacyjnej

1 2

3
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regulator systemowy multiMATIC VrC 700. W prost-
szych instalacjach grzewczych sprawdzi się interne-
towy, pogodowy regulator erELAX, sterujący jednym 
obiegiem grzewczym (bez zaworu mieszającego)  
i pracą zasobnika ciepłej wody. dane o warunkach 
pogodowych ściągane są z Internetu, co pozwala na 
rezygnację z instalowania czujnika temperatury ze-
wnętrznej. ustawioną automatycznie krzywą grzew-
czą można w razie potrzeby zmienić. Na podstawie 
sposobu korzystania z ogrzewania oraz warunków 
otoczenia, system optymalizuje czasy ogrzewania, 
zapewniając komfortową temperaturę w domu (erE-
LAX „uczy się” profilu użytkownika).
Liczne funkcje dodatkowe, jak prognoza zużycia 
energii, wskazówki dotyczące komfortu cieplnego 
i zastosowanie predefiniowanych profili, podobnie 

jak inteligentne programy czasowe, zapewniają naj-
wyższą efektywność.
erELAX wyposażony jest w moduł komunikacyjny  
i dedykowaną aplikację dla urządzeń mobilnych. Je-
dynym warunkiem jest dostęp do Internetu poprzez 
sieć WLAN.

Wyprodukowany według wymagań dyrektywy 
ErP ecoTEC pure doskonale sprawdza się w nowych 
budynkach oraz do wymiany starszych kotłów bez 
ciepła skraplania. dostępna jest wersja jedno- i dwu-
funkcyjna kotła. ecoTEC pure to gwarancja najwyż-
szej jakości, szeroki zakres zastosowań oraz pew-
ność za rozsądną cenę. Kocioł jest siódmą generacją 
technologii kondensacyjnej Vaillant.

Charakterystyka ecoTEC pure:
— sprawność znormalizowana 98% (Hs)/109% (Hi)
— zakres modulacji do 1:3,5
— pneumatyczny moduł gazowo-powietrzny
— wysokoefektywna pompa regulowana elektronicz-
nie, z dodatkowymi programami dla pompy
— nowoczesny interfejs
— łatwe podłączenie do istniejących instalacji
— kompaktowa obudowa, nowoczesny wyświetlacz 
i panel sterowania

— zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stalowej 
blachy lakierowanej proszkowo
— małe wymiary urządzenia

System Aqua Comfort i Power Plus
Podczas przygotowywania ciepłej wody kocioł eco-
TEC pure uruchamia dodatkowe rezerwy mocy. dzię-
ki układowi Aqua Power Plus moc zwiększa się na-
wet o 21% (w kotłach dwufunkcyjnych).
system Aqua Comfort plus gwarantuje ponadto nie-
zmienną temperaturę ciepłej wody w każdej sytuacji. 
Kocioł ecoTEC pure wykorzystuje efekt kondensacji 
także podczas przygotowywania ciepłej wody użyt-
kowej i dlatego pozostaje urządzeniem oszczędnym 
również w tym trybie.

Sterowanie
ecoTEC pure współpracuje ze wszystkimi regulatora-
mi eBus, począwszy od prostych pokojowych, aż po 

Kocioł ecoTEC pure jest nowością w rodzinie kotłów kondensacyjnych 
produkowanych przez markę Vaillant. To gwarancja najwyższej jakości, szeroki 
zakres zastosowań oraz pewność za rozsądną cenę. Ma wszystko, czego można 
oczekiwać od nowoczesnego kotła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody: 
wysoką jakość, zaawansowaną technologię, trwałość, niemiecką myśl techniczną, 
ponad 140-letnie doświadczenie uznanej marki. 

Nowy kocioł Vaillant 
– ecoTEC pure

Prospekt ecoTEC pure
Film prezentujący kocioł 
ecoTEC pure

Dołącz do nas  
na Facebooku!

http://www.instalreporter.pl
https://www.facebook.com/VaillantPL/
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Na początek kilka zasad, jakimi należy się kierować 
podczas projektowania i wykonywania instalacji ka-

nalizacji sanitarnych w budynkach podpiwniczonych. 
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym mon-
tujemy tylko na części kanalizacji, która odprowadza 
ścieki z piwnicy, tak by nie blokować całej instalacji ka-
nalizacji w przypadku wystąpienia cofki. Zasuwa bu-
rzowa czy inne urządzenie z zaworem zwrotnym ma 
zabezpieczyć tylko dane urządzenie sanitarne czy in-
stalację znajdującą się poniżej poziomu gruntu (fot. 1a 
i 1b). Takie rozwiązanie umożliwia nam korzystanie sa-
nitariatów znajdujących się powyżej poziomu terenu.

W budynkach podpiwniczonych poziom ka-
nalizacji jest często na poziomie tylko nieznacznie 
wyższym niż sieć kanalizacji sanitarnej. Takie przy-
padki powodują ryzyko, tzw. „cofki”, czyli przepły-
wu zwrotnego z sieci kanalizacyjnej w kierunku bu-
dynku. Przepływ zwrotny może być spowodowany 
awarią sieci kanalizacyjnych lub bardzo dużymi opa-
dami atmosferycznymi, które powodować mogą 
wypełnianie rur sieci kanalizacji sanitarnych woda-
mi opadowymi. Żyjemy w czasach, gdy ponadprze-
ciętne opady lub wiosenne roztopy coraz częściej 

skutkują zalaniami i podtopieniami. usytuowanie 
budynku na terenach zalewowych lub zagrożonych 
wylewaniem wody jest oczywistym zagrożeniem 
dla danego obiektu. Lokalizacja w większej odległo-
ści od zbiorników wodnych powinna gwarantować 
brak problemów z odpływem kanalizacji. Niestety 
powodów wylewania wody z toalety czy wpustu 
piwnicznego jest znacznie więcej. Nie będę się tu-
taj rozwodził na temat powodów cofki. Omówię kil-
ka rozwiązań, które pozwolą na zabezpieczenie do-
mów przed zalaniem ściekami z toalety sąsiadów.

Zabezpieczenie 
przed cofką

Instalacje kanalizacji w budynkach, a nieprzewidywalne 
i ekstremalne warunki atmosferyczne

adam Brząkowski

Celem zabezpieczenia piwnic należy 
stosować zasuwy burzowe na przyłą-
czu poziomu piwnicy, odpływy pod-
łogowe z zabezpieczeniem zwrotnym 
oraz syfony z zaworem zwrotnym.

1a 1b

2a

2b

poziom gruntu poziom gruntu

kanał siecikanał sieci
zasuwa zwrotnazasuwa zwrotna

Błędne rozwiązanie Poprawne rozwiązanie

http://www.instalreporter.pl


Wpust podłogowy Optifix 3 (fot. 2) firmy Viega z po-
dwójnym zabezpieczeniem przed przepływem zwrot-
nym umożliwia ochronę instalacji kanalizacyjnej 
przed przepływem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej, 
a jednocześnie pełni rolę wpustu piwnicznego. Opti-
fix 3 ma także funkcję umożliwiającą ręczne zablo-
kowanie klap zwrotnych w pozycji zamkniętej, a tym 
samym dokonanie kontroli szczelności zamknięcia 
lub blokady mechanicznej w przypadku ryzyka po-
wstania przepływu zwrotnego. 
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym mają 
także niektóre przyłącza do WC oraz syfony do umy-
walek, pralek (fot. 3) czy zmywarek.
Zasuwy burzowe, wpusty z zaworami zwrotnymi oraz 

syfony z zabezpieczeniem przed przepływem zwrot-
nym zabezpieczają przede wszystkim piwnice przed 
zalaniem w przypadku blokady odpływu czy przepły-
wu zwrotnego oraz chronią pomieszczenia także przed 
przedostawaniem się zapachów z kanalizacji w przy-
padku braku wody w zasyfonowaniu. syfon z klapkami 
pozostaje zamknięty w przypadku braku przepływu, 
odcinając w ten sposób instalację przed zapachami 
z kanalizacji za syfonem. syfon z klapkami jest ideal-
nym rozwiązaniem do umywalki w piwnicy, ale także 
odprowadzenia skroplin z klimatyzatora działającego 
tylko w okresie letnim. Zadaniem syfonów i innych od-
pływów z zabezpieczeniem przed przepływem zwrot-
nym jest ochrona przed cofką, jednak wymagają one 
znacznie więcej uwagi niż ich standardowe odpowied-
niki. Elementy zabezpieczające przed cofaniem się 
wody w kanalizacji, czy chroniące przed zapachami 
w przypadku wyschnięcia wody w syfonie, powodują 
znaczne zmniejszenie wydajności odpływu. Niestety 
nie tylko ta cecha jest bardzo często pomijana. Klapki 
czy kule w odpływie powodują, że syfon znacznie szyb-
ciej się brudzi, co z kolei jest przyczyną zmniejszania 
się przepływu, a zamknięcie staje się nieszczelne. Nie-
czystości pokrywają powierzchnię przylgową uszczel-
nienia klapy lub sam mechanizm zamykający. regu-
larnie czyszczone i konserwowane elementy robocze 
będą dawały mieszkańcom poczucie bezpieczeń-
stwa i komfort użytkowania instalacji kanalizacyjnej.
Fot., rys. Viega

3b

3c

3a

Viega Eco Plus

Jakość w każdej sytuacji

viega.pl/EcoPlus

Zalety w praktyce
Prosta instalacja, wytrzymałe materiały wysokiej jakości, cztery wysokości montażu ceramiki  
i możliwość łączenia stelaża ze wszystkimi płytkami uruchamiającymi Visign. Funkcjonalność, technologia 
i uniwersalność: Viega Eco Plus – jeden system, tak wiele korzyści. Viega. Connected in quality.
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Analizator spalin testo 330 LX

• 5-letnia gwarancja bez umowy serwisowej 
na analizator oraz sensory O2 i CO.

• Szeroki zakres pomiarowy CO (30 000 
ppm) – tylko 330-2 LX.

• Żywotność sensorów wydłużona do 6 lat.
• Funkcja monitorowania zużycia sensorów.
• TÜV zgodnie z normą EN 50379, części 1-3.
• Zdalna obsługa analizatora za pomocą 

telefonu/tableta z BEZPŁATNĄ aplikacją 
testo Combustion.

Jubileuszowe zestawy 
promocyjne z analizatorem 
spalin testo 330 LX

Testo 330 1-LX
W skład zestawu wchodzi:
- analizator spalin testo 330-1 LX, sensory 

O2 i CO, Bluetooth,
- zasilacz,
- sonda spalin 180 mm o średnicy 6 mm,
- drukarka,
- zapasowy papier do drukarki (6 rolek),
- zapasowy filtr (10 szt.),
- walizka transportowamanometr 

różnicowy testo 510i.

Testo 330-2 LX
W skład zestawu wchodzi:
- analizator spalin testo 330-2 LX, sensory 

O2 i CO z kompensacją H2, Bluetooth,
- zasilacz,
- modułowa sonda spalin 180 mm  

o średnicy 8 mm,
- drukarka,
- zapasowy papier do drukarki (6 rolek),
- zapasowy filtr (10 szt.),
- walizka transportowa,
- manometr różnicowy testo 510i.

Testo na rok jubileuszu 60-lecia działalności przygotowało specjalną  
promocję na analizatory spalin 330 LX w limitowanej edycji i 2 zestawy  
z tym analizatorem. Promocja polega na objęciu tych konkretnie  
produktów programem 60 miesięcy bezpłatnej gwarancji.

60 miesięcy gwarancji 
na 60-lecie Testo

www.testo.com.pl

Testo 330 1-LX

Testo 330 2-LX

http://www.instalreporter.pl
https://www.testo.com/pl-PL/60+lat+Testo/analizatory spalin
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Sercem urządzenia jest wymiennik (rys. 1) wy-
sokiej jakości, o dużej powierzchni wymiany ciepła  
i charakteryzujący się doskonałą odpornością na ko-
rozję. Jest on zbudowany z karbowanej wężownicy 
bimetalicznej (wykonanej z miedzi po stronie wody 
kotłowej i stali kwasoodpornej AIsI316L po stronie 
spalin). W środku wymiennika umieszczony jest pal-
nik PrEMIX, do którego dostarczana jest odpowied-
nia mieszanka gazu i powietrza, potrzebna do spa-
lania. Ogromną zaletą tego wymiennika jest fakt, że 
powstające na skutek spalania gazu spaliny mają 
temperaturę maksymalnie o 5°C wyższą od tempe-

ratury wody powracającej z instalacji. To świadczy 
o bardzo dobrym odbiorze ciepła ze spalin.

Standardowe wyposażenie

Kocioł POWEr X 50 rsI ma wbudowaną energoosz-
czędną pompę modulowaną i zawór trójdrogowy do 
podłączenia zasobnika c.w.u., a więc elementy które 
zazwyczaj nie stanowią standardowego wyposażenia 
w przypadku kotłów wysokiej mocy. dzięki zastosowa-
niu nowoczesnej i energooszczędnej pompy gruNd-
FOs uPM3 15-70 AO-AC rO z modulacją synchronicz-

ną PWM o współczynniku efektywności energetycznej 
EEI≤0,20 i wymiennika kondensacyjnego, POWEr X 50 
r.s.I. charakteryzuje się niższym zużyciem energii elek-
trycznej i gazu w stosunku do standardowych rozwiązań.

Akcesoria dodatkowe

Marka Beretta proponuje kompleksowe rozwiązanie, 
oferując również akcesoria dodatkowe dedykowa-
ne do kotła POWEr X 50 r.s.I. Aby podłączyć nowe 
urządzenie do instalacji (rys. 2) wystarczy skorzystać 
z naczynia wzbiorczego (do zabudowy w kotle) (5),  

Na początku tego roku firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze 
S.A. z fabryką kotłów gazowych w Toruniu, wprowadziła do 
swojej oferty wysokiej mocy wiszący kocioł kondensacyjny 
Power X 50 R.S.I. do zastosowań komercyjnych, montażu 
w willach i domach wielorodzinnych. Jest to urządzenie 
jednofunkcyjne, z szeroką modulacją w zakresie mocy 13,5–
45 kW (przy par. pracy 50/30°C), z możliwością sterowania 
trzema obiegami grzewczymi: strefami wysokiej i niskiej 
temperatury oraz temperaturą ciepłej wody użytkowej  

w zasobniku. Urządzenie ze swoim bogatym wyposażeniem, specjalnie 
dedykowanym osprzętem dodatkowym, jest odpowiedzią na potrzebę 
kompleksowych rozwiązań i dostępne jest w atrakcyjnej cenie.

Kocioł kondensacyjny wysokiej mocy 
POWER X 50 R.S.I. marki Beretta

Kompleksowe rozwiązanie w atrakcyjnej cenie

Grażyna BenTkowska

1

http://www.instalreporter.pl
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peraturę czy zmieniać tryby pracy instalacji. dzięki 
aplikacji BesMArT można się przekonać, jak z pozo-
ru skomplikowane programowanie sterownika i za-
rządzanie pracą kotła, jest intuicyjne i łatwe. Progra-
mator BesMArT należy podłączyć do kotła POWEr 
X 50 r.s.I. w trybie termostatu załącz/wyłącz.

z zestawu zaworów odcinających c.o. (2) czy sprzę-
gła hydraulicznego (3). POWEr X 50 r.s.I. wyposażo-
ny jest w przyłącze powietrzno-spalinowe rozdzielone 
ø80+80 (rys. 3). Aby móc wyrzucić spaliny za pomocą 
odpowiednio dobranego systemu (rozdzielonego albo 
koncentrycznego), należy użyć odpowiedniego ada-
ptera i uwzględnić maksymalne długości przewodów 
kominowych określone przez producenta. Wszystkie 
elementy systemu spalinowego dedykowanego do 
kotła POWEr X 50 r.s.I. wykonane są ze stali kwaso-
odpornej 1.4404, mają wymaganą klasę szczelności 
gazowej H1, i są oznakowane symbolem CE.
Kocioł Power X może pracować z wszystkimi rodzaja-
mi gazu. Fabrycznie przystosowany jest do spalania 
gazu g20, zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny LPg 
znajduje się na wyposażeniu kotła, natomiast prze-
zbrojenie na gazy g27 oraz g2.350 polega na wpro-

wadzeniu odpowiednich wartości parametrów na 
panelu sterowania kotła.

Inteligentne sterowanie

Kotłem kondensacyjnym POWEr X 50 r.s.I. można 
sterować na odległość z dowolnego miejsca na świe-
cie (gdzie jest dostęp do Internetu) z poziomu mobil-
nej aplikacji dzięki podłączeniu do urządzenia pro-
gramatora BesMArT (akcesoria dodatkowe, rys. 4). 
Bezpłatna aplikacja umożliwia użytkownikowi zdal-
ne sterowanie i zarządzanie komfortem cieplnym  
w budynku, a także włączaniem i wyłączaniem ko-
tła poprzez WiFi za pośrednictwem smartfona lub 
tabletu. Z poziomu mobilnego urządzenia można 
sprawdzić stan systemu ogrzewania, jak również za-
programować przedziały czasowe, regulować tem-

Dowiedz się więcej 
na temat systemu BeSMART

5 lat gwarancji

Power X 50 r.s.I. objęty jest 5-letnią gwa-
rancją producenta, której warunki znajdu-
ją się w karcie gwarancyjnej dołączonej do 
kotła oraz na stronie internetowej www.be-
retta.pl. dzięki rejestracji kotła (http://reje-
stracja.beretta.pl), użytkownik zostanie po-
informowany o planowanym przeglądzie 
urządzenia, a w przypadku zagubienia kar-
ty gwarancyjnej, wszystkie dane odnośnie 
serwisowania kotła dostępne są w bazie da-
nych producenta. 

2 3 4

http://www.instalreporter.pl
http://new.besmart-home.com/pl
http://rejestracja.beretta.pl
http://rejestracja.beretta.pl
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mi rachunkami za ogrzewanie. respondenci, którzy 
mają za sobą kłótnie o temperaturę w domu, uzna-
li to za główny powód sporów, pojawiający się na-
wet częściej niż sprzeczki związane z obowiązkami 
domowymi, pozostawianie włączonych świateł czy 
walkę o dostęp do komputera lub tabletu. Według 
ekspertów nieodpowiednia temperatura w pomiesz-
czeniach może także prowadzić do infekcji nosa i gar-
dła, podrażnień skóry i dróg oddechowych, jak rów-
nież do obniżenia koncentracji.
„Temperatura panująca w domu powinna być do-
stosowana do stylu życia człowieka, a także do 
charakteru pomieszczenia. Na przykład w pokoju 
dziennym nie powinna przekraczać 21°C, natomiast  
w kuchni, gdzie temperatura często jest wyższa z po-
wodu gotowania i gdzie ludzie przejawiają większą 
aktywność, należy ją utrzymywać na poziomie 19-
20°C. sen w zbyt ciepłym otoczeniu może prowadzić 
do przerw lub zaburzeń snu, dlatego w sypialni naj-
lepiej jest ustawić termostat na 17-19°C. Najcieplej-
szym pomieszczeniem może być łazienka, do 25°C”. 
– wyjaśnia dr Paweł grzesiowski, pediatra.

Kontrolowanie ogrzewania za pomocą 
termostatów

Pomimo presji, by znaleźć złoty środek pomiędzy 
komfortem a wydajnością, ponad połowa (53%) an-
kietowanych właścicieli mieszkań i domów nie korzy-
sta z żadnych termostatów, które bardziej skutecz-
nie kontrolowałyby temperaturę w pomieszczeniach, 
zadowalając się prostym włączaniem i wyłączaniem 
pieca lub poszczególnych grzejników; 38% nie ma 
możliwości kontrolowania temperatury oddzielnie  
w każdym pomieszczeniu, chociaż 82% spośród nich 
twierdzi, że chciałoby posiadać taką funkcję. Brak 
utrzymywania stałej temperatury w domu oraz ogrze-
wanie rzadko użytkowanych pomieszczeń powodu-
je straty energii zużywanej na ogrzewanie domu. Na-
tomiast 15% ankietowanych twierdzi, że są w stanie 
kontrolować temperaturę każdego pomieszczenia – 
ale nie robią tego, ponieważ jest to zbyt trudne lub 
czasochłonne, co sugeruje konieczność regulowania 
temperatury poszczególnych grzejników zamiast za 
pośrednictwem centralnego termostatu.

Chłód w domu podgrzewa atmosferę: wielu właścicieli domów uważa ogrzewanie 
za główny powód kłótni. Raport Honeywell Home Heating Habits ujawnia, że 53% 
właścicieli mieszkań i domów nie korzysta z termostatów, które bardziej skutecznie 
kontrolowałyby temperaturę w pomieszczeniach. 

Ogrzewanie mieszkań a nasze nawyki
Raport Honeywell Home Heating Habits

Raport Honeywell Home Heating Habits, doty-
czący nawyków w ogrzewaniu mieszkań, na potrze-
by którego przebadano ponad 800 właścicieli domów 
i mieszkań z całej Polski, wykazał, że pomimo po-
wszechnie występujących wysokich kosztów ogrze-
wania oraz niskiej znajomości najlepszych praktyk  
w tej dziedzinie, dla większości Polaków (70%) kom-
fort rodzinny jest ważniejszy niż niskie rachunki.

Komfort na pierwszym miejscu, 
zarządzanie kosztami pozostaje 
wyzwaniem

Większość ankietowanych właścicieli mieszkań na 
pierwszym miejscu stawia komfort rodziny. Blisko 

jedna trzecia (31%) zmuszona jest poświęcić swoją 
wygodę, by obniżyć rachunki za ogrzewanie. Bada-
nie Honeywell wykazało ponadto, że ponad jedna 
trzecia (35%) właścicieli mieszkań, których rachunki 
obliczane są w oparciu o szacunkowe zużycie ener-
gii, zmuszona była zwiększyć wydatki po sezonie 
grzewczym ze względu na przekroczenie prognozo-
wanych wartości. Ponad jedna czwarta (26%) dekla-
ruje, że w przeszłości pożyczała pieniądze od przy-
jaciół i rodziny, skorzystała z karty kredytowej lub 
wzięła kredyt w celu opłacenia swoich rachunków 
za ogrzewanie, a 28% tej grupy przyznaje, że często 
znajduje się w takiej sytuacji. Ciepło stanowi głów-
ne źródło rodzinnych konfliktów – prawdopodobnie  
z powodu trudności z pogodzeniem komfortu z niski-

http://www.instalreporter.pl
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dane badawcze wykazały ponadto, że osoby nie-
korzystające z termostatów oraz te, które nie są ich 
użytkownikami, nie zdają sobie sprawy z korzyści, 
jakie taki system może zapewnić. Podczas gdy 32% 
użytkowników termostatów uważa, że pozwalają 
one zaoszczędzić od 21% do 30% energii, podobne 
szacunki czyni zaledwie 17% osób nieużywających 
termostatów (a 36% tej grupy nie jest w stanie oce-
nić, jak wiele mogłyby zaoszczędzić dzięki instalacji 
takiego urządzenia).

Honeywell z myślą o komforcie 
cieplnym mieszkańców

Honeywell oferuje szeroki asortyment produktów 
do instalacji, w tym termostatów, zabezpieczeń, 
ochrony przed ogniem, dymem i gazem oraz inte-
ligentnych technologii pomiaru energii, do zasto-
sowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.  
W Polsce asortyment powiązanych systemów kon-
troli ogrzewania Honeywell zawiera szereg rozwią-

zań, począwszy od jednostrefowego termostatu 
single Zone, idealnego do mieszkań i innych nieru-
chomości o niewielkiej powierzchni, a skończywszy 
na inteligentnym termostacie Honeywell evohome, 
umożliwiającym zdefiniowanie nawet 12 oddzielnych 
stref dla pojedynczej nieruchomości. urządzenia te 
można także zintegrować ze smartfonem lub table-
tem użytkownika, by zapewnić pełną mobilną kon-
trolę nad ogrzewaniem domu. 
Więcej informacji na temat termostatów firmy Ho-
neywell, korzyści płynących z zarządzania ogrze-
waniem domu oraz podręcznik definiowania inte-
ligentnych stref można znaleźć pod adresem 
strony internetowej http://getconnected.honey-
well.com.

Wyniki badania w Polsce
Honeywell Home Heating Habits Report

1.  Dla większości Polaków (70%) komfort jest 
ważniejszy niż rachunki za ogrzewanie.

3.  Jedna trzecia Polaków (35%) kończy 
sezon grzewczy z niedopłatą i musi 
uregulować różnicę.

5.  34% Polaków w żaden sposób nie stara 
się zarządzać miesięczną wysokością 
wydatków na ogrzewanie.

7.  38% Polaków nie ma możliwości 
kontrolowania temperatury w każdym 
pomieszczeniu, ale aż 82% z nich 
chciałoby mieć taką możliwość.

9.  Prawie 32% użytkowników termostatów 
wskazuje, iż dzięki temu udaje im się 
miesięcznie zaoszczędzić 21% – 30%.

2.  Prawie 1/3 Polaków (31%) jest zmuszona do 
obniżania kosztów rachunków kosztem najbardziej 
optymalnej temperatury w ich miejscu zamieszkania.

 4.  Więcej niż ¼ Polaków (26%) deklaruje, iż zdarza im 
się pożyczać pieniądze, zaciągnąć debet/kredyt, aby 
zapłacić rachunki za ogrzewanie, a aż 28% osób z tej 
grupy zaznacza, ze taka sytuacja zdarza im się często.

6.  53% Polaków nie używa termostatu, aby 
kontrolować ogrzewanie w swoim domu.

8.  15% osób, które posiadają możliwość kontrolowania 
temperatury w każdym pomieszczeniu, nie korzysta 
z tego, ponieważ uważa, iż jest to zbyt trudne 
i zabiera zbyt wiele czasu.

70%

35%

34%

82%

32%

38%

31%

26%

53%

15%

Raport Honeywell Home Heating Habits
Raport Honeywell Home Heating Habits to ogólnoeuropejska kampania 
zorganizowana przez Honeywell, której celem jest upowszechnianie wiedzy 
i podnoszenie świadomości istnienia nieefektywności energetycznej spowodowanej 
niewłaściwymi nawykami w ogrzewaniu domów. Skierowana jest do dorosłych 
właścicieli domów i mieszkań. Podkreśla znaczenie wydajnego ogrzewania 
lokali mieszkalnych, a także technologii, które mogą ułatwić obniżenie kosztów 
i ograniczenie strat energetycznych. Badania na potrzeby raportu zostały opracowane 
i zamówione przez firmę Honeywell, a przeprowadziła je firma SW Research w grudniu 
2016 r. Sondażem za pomocą internetowego panelu objęto 4096 właścicieli domów 
i mieszkań z Czech (840), Polski (811), Rumunii (817), Słowacji (812) i Węgier (816). 
Respondentami byli właściciele nieruchomości, którzy ukończyli co najmniej 18 lat. 
Wszystkie wartości zaokrąglono do części dziesiętnych.

– STRONA 8 – – STRONA 9 –

Czy pod koniec sezonu grzewczego masz za Twoje rachunki za 
ogrzewanie nadpłatę czy niedopłatę? Przy ocenie proszę wziąć pod 
uwagę ostatnie trzy lata i odnieść się do najbardziej typowej sytuacji.

Opłata za rachunki  
za ogrzewanie

Nadpłata

Niedopłata

Zazwyczaj płacę konkretną kwotę  
- kiedy jest to potrzebne  
(np. za węgiel. drewno etc..  
elektryczność)

Nie wiem

VISUALIZATION TITLE
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Item One

Item Four
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Item Five

Item Three

35,9% 19,4% 40,8% 3,9%

55%
PŁACENIE W RAMACH PROGNOZ ENERGETYCZNYCH:
NADPŁATA+NIEDOPŁATA

64,9% NADPŁATA

35,1% NIEDOPŁATA

Ile wynoszą Twoje miesięczne rachunki  
za energię podczas sezonu grzewczego?

Jak określił/a/byś wysokość swoich rachunków  
za ogrzewanie w sezonie grzewczym: 

Miesięczne rachunki  
za ogrzewanie

do 250 PLN

250-500 PLN

500-750 PLN

750-1000 PLN

1000-2200 PLN

więcej niż 2200 PLN

Odmowa odpowiedzi

Bardzo niskie

Niskie

Przeciętne / takie jak powinny być

Wysokie

Bardzo wysokie
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Przedział 0-2200 PLN: (N=667)

Średnia 448 zł
Pierwszy kwartyl: 160 zł  
Mediana: 290 zł 
Trzeci kwartyl: 550 zł

Item One

Item Four

Item One

Item Four

Item Four

33,9%

4,6% 7,3%
2,7%

51,5%

38,2% 21,3% 8,8%7,8% 9,9%6,2% 7,9%

raport Honeywell Home Heating Habits zawiera wiele ciekawych wykresów jak np. ten pokazujący 
wydatki Polaków na ogrzewanie

Pobierz raport Honeywell 
Home Heating Habits

Ile wynoszą Twoje miesięczne rachunki za energię podczas sezonu grzewczego?

Wyniki badania w Polsce
Honeywell Home Heating Habits Report

http://www.instalreporter.pl
http://getconnected.honeywell.com
http://getconnected.honeywell.com
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/03/Honeywell-raport-v4.pdf
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dynków łączącego formę pożyczki i dotacji powinien 
zakładać także dostęp do systemu doradztwa ener-
getycznego oraz krajową kampanię informacyjno-
-promocyjno-edukacyjną.

System wsparcia powinien:
• promować kompleksowe remonty;
• bazować na preferencyjnych pożyczkach i ewentu-
alnych dotacjach dla działań ponadnormatywnych;;
• mieć jak najbardziej atrakcyjny wymiar (dotacje) dla 
specjalnych grup docelowych np. osób ubogich ener-
getycznie czy np. budynków znajdujących się na te-
renach uzdrowiskowych o dużym zanieczyszczeniu;
• być nieskomplikowany, a co za tym idzie atrakcyj-
ny i tańszy w obsłudze (ograniczenie kosztów trans-
akcyjnych).

Więcej informacji:
http://efektywnapolska.pl/
http://efektywnapolska.pl/przelom-w-modernizacj-
i-budynkow-jedno-rodzinnych-rzad-deklaruje-
program-modernizacji-budynkow/

Dlaczego Krajowy Program 
Modernizacji Budynków 
jednorodzinnych jest niezbędny?

Diagnoza
Według danych gus ponad połowa Polaków miesz-
ka w domach jednorodzinnych. Niestety ponad 70% 
budynków jednorodzinnych w Polsce jest nieocieplo-
na w ogóle lub zaizolowana za cienką warstwą ocie-
plenia [1]. słaba izolacyjność oraz fakt powszech-
nego wykorzystywania na cele grzewcze starych  
i nieefektywnych kotłów na wysokoemisyjne paliwa 
stałe wpływa negatywnie na jakość życia Polaków (nie-
dogrzanie, wysokie nakłady związane z zapewnieniem 
komfortu cieplnego, zła jakość powietrza – niska emisja).
Budynki jednorodzinne będące, ze względu na swo-
ją wysoką energochłonność problematycznym zaso-
bem budowlanym nie otrzymały do tej pory prawie 
w ogóle efektywnego wsparcia. Fundusz Termomo-
dernizacji i remontów zapewniał wsparcie dla bu-
dynków wielorodzinnych a środki krajowe i europej-
skie wydawano na budynki użyteczności publicznej. 

Tymczasem, liczba budynków jednorodzinnych, któ-
re wymagają modernizacji to ok. 3,5 mln.

Rozwiązanie problemu
Polski rząd powinien opracować i zapewnić wdrożenie 
skutecznego Krajowego Programu Modernizacji Bu-
dynków (KPMB) jednorodzinnych, nad którym współ-
pracowałyby różne resorty w tym m.in. Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, 
Ministerstwo Środowiska a także Ministerstwo roz-
woju czy rodziny, Pracy i Polityki społecznej. 
dlaczego zaangażowanie tak wielu różnych Mini-
sterstw jest niezbędne i celowe? dobry KPMB od-
powiadałby na problemy leżące w zakresie odpo-
wiedzialności tych resortów m.in. jakości powietrza, 
ubóstwa energetycznego, innowacyjności.

Jak powinien wyglądać Krajowy Program Moder-
nizacji Budynków?
KPMB oprócz atrakcyjnego i łatwego w obsłudze (za-
równo dla beneficjenta, jak i dla jednostki udziela-
jącej wsparcia) systemu wsparcia modernizacji bu-

W poniedziałek 20.02.2017 r. na portalu Bankier.pl zamieszczono fragment 
wypowiedzi (przejdź) podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jadwigi 
Emilewicz, w której deklaruje ona utworzenie systemu wsparcia termomodernizacji 
polskich domów do połowy roku. Inicjatywa Efektywna Polska jest w trakcie opracowywania koncepcji Krajowego Programu 
Modernizacji Budynków (KPMB) (przejdź), która będzie stanowić podstawę do dyskusji, współpracy z rządem RP. 

Przełom w modernizacji 
budynków jednorodzinnych 

Rząd deklaruje program modernizacji budynków

Trzecia edycja Biegu Instalatora już 14 maja 2017 roku  
w Bydgoszczy. Bieg Instalatora organizowany po raz trze-
ci przez redakcję portalu HVACr.pl to zawody na przełajo-
wej trasie 10 km po ścieżkach miejskiego parku położone-
go na północnym skraju Bydgoszczy.
Zawody przeznaczone są dla wszystkich, którym pokonanie  
10 000 m amatorsko lub zawodowo nie stanowi większego pro-
blemu. dodatkowe klasyfikacje dotyczą biegaczy działających  
w branży instalacji budowlanych. Organizator wyróżni takie 
osoby indywidualnie oraz drużynowo. drużyna musi składać 
się z minimum 3 osób. nagrody można zdobyć w 2 dodatkowych 
kwalifikacjach: ogólnej „instalator” oraz „wod-kan”, ponieważ 
III Bieg Instalatora odbędzie się przed 25. Targami WOd-KAN  
w Bydgoszczy. Pierwszy Bieg Instalatora odbył się 24 maja 
2015 roku i wzięło w nim udział 455 biegaczy. W II edycji 
8 maja 2016 w Bydgoszczy pobiegło 512 biegaczy. dwie 
pierwsze edycje odbyły się pod mecenatem firmy Immer-
gas Polska i przy udziale Izby gospodarczej „Wodociągi 
Polskie”. Pamiątkowy medal, wykonany na indywidual-
ne zamówienie, przybierze formę klucza instalatorskiego. 
Warto wspomnieć, że kluczo-medal 2015 zdobył IV miejsce  
w plebiscycie na Najpiękniejszy Medal roku 2015 najwięk-
szego portalu dla biegaczy MaratonyPolskie.pl.
Kontakt: redakcja@hvacr.pl lub tel. 602 439 111.
REJESTRACJA i REGULAMIN
www.bieginstalatora.pl

III Bieg Instalatora 2017

http://www.instalreporter.pl
http://m.bankier.pl/wiadomosc/Emilewicz-Problem-smogu-narasta-od-20-lat-7500566.html
http://efektywnapolska.pl/wp-content/uploads/2017/02/KPMB-v16.pdf
http://bit.ly/bieginstalatora2017_zapisy
http://bieginstalatora.pl/regulamin/
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Obecnie klasa energetyczna jest kluczowym 
aspektem branym pod uwagę podczas realizacji bu-
dynków o przeznaczeniu komercyjnym, podobnie jak 
komfort użytkownika i informatyzacja budynku. Mimo 
to koszt i czas działają jako czynniki ograniczające 
proces planowania, projektowania i budowy. Oszczęd-
ność nie zawsze wymaga większych inwestycji. urzą-
dzenia podłączane w sposób inteligentny, takie jak 
napęd NovoCon® firmy danfoss, pozwalają zaoszczę-
dzić kwoty przekraczające ich wartość, nawet na eta-
pie budowy. Efekt ten osiąga się przez oszczędność 
czasu i zredukowanie nakładu pracy dzięki zastoso-
waniu sieci BACnet, umożliwiającej zdalny rozruch, 
zdalne wykrywanie nieprawidłowości oraz zdalne 
prowadzenie czynności konserwacyjnych, przy jed-
noczesnym odczycie danych na temat zużycia i roz-
działu energii. Tego właśnie brakowało dotychczas 
w automatyce budynkowej.

Zrównoważony system to podstawa

Automatyka budynkowa z pewnością stanowi klucz 
do osiągania większej wydajności energetycznej, jed-
nak opiera się ona na poprawnym działaniu urządzeń 
hydraulicznych i elektronicznych. Jednym z takich 
urządzeń jest napęd zaworu regulacyjno-równowa-
żącego AB-QM, który steruje natężeniem przepływu 
medium chłodzącego lub grzewczego w instalacjach 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Napęd zaworu regulacyjnego może generować wy-
sokie koszty, jeżeli pracuje w aplikacji niedopasowa-
nej do charakteru budynku.
Obciążenie cieplne budynków zmienia się dynamicz-
nie, a wymagania użytkowników instalacji grzew-
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych różnią się 
w zależności od intensywności użytkowania, zakre-
su korzystania z budynku czy pogody.
Zawory, które są niezależne od ciśnienia takie, jak 
AB-QM, mają zintegrowany regulator ciśnienia i au-
tomatycznie, w sposób dynamiczny, zapewniają 
równowagę hydrauliczną we wszystkich warunkach 

zapotrzebowania występujących w budynku oraz re-
gulację w oparciu o liniową charakterystykę regula-
cyjną. Jedynym elementem wpływającym na zmia-
ny natężenia przepływu jest sam napęd.
Jeśli wstępne nastawy zaworu definiujące prze-
pływ projektowy będą nieprawidłowe, nawet naj-
lepsze algorytmy sterowania mogą nie zadziałać. To 
samo dotyczy obecności zanieczyszczeń i powietrza  
w medium grzewczym czy chłodzącym. Większość 
integratorów systemów zetknęło się z napędami zwi-
sającymi na kablach obok zaworu, którym mają ste-
rować lub z odłączonym przewodem. system nie jest 
w stanie wykryć takiego błędu i zasygnalizować go 
inaczej niż przez obniżenie osiągów instalacji. Takie 
problemy można zbadać jedynie poprzez oględzi-
ny budynku, otwarcie stropu i zajrzenie pod niego 
z drabiny. Jest to nie tylko czasochłonne, lecz także 
niepraktyczne, zwłaszcza jeśli klient zajął już lokal.

Bezproblemowe serwisowanie zdalne

Napęd NovoCon® wie, czy jest podłączony do zaworu, 
czy cząstki stałe uniemożliwiają zamknięcie zaworu 
oraz czy przewody sygnałowe są podłączone. Alar-
my usterek są sygnalizowane za pomocą diod LEd 
umieszczonych na korpusie napędu oraz przesyła-
ne za pośrednictwem magistrali BACnet do systemu 
automatyki budynkowej. Wprowadzanie wstępnych 
nastaw zaworów odbywa się zdalnie za pośrednic-
twem sieci BACnet, a zanieczyszczenia i powietrze 
można usunąć z instalacji bez udawania się do po-
mieszczeń. Instalatorzy mogą jednocześnie monto-
wać zawór i napęd, bez konieczności ręcznego wpro-
wadzania wstępnych nastaw. Mocowane na wtyki 
przewody magistrali
BacNet pozwalają szeregowo łączyć ze sobą napędy, 
dzięki czemu ilość przewodów się zmniejsza i unika 
się błędnych połączeń, oszczędzając czas i minimali-
zując liczbę pomyłek. Funkcje zdalne redukują kosz-
ty konserwacji i zwiększają elastyczność w kwestii 
zmian przeznaczenia budynku. Automatyczne ad-

Nowoczesne budynki powinny 
być wygodne, dopasowane do 

zmiennych warunków użytkowania, 
energooszczędne i inteligentne. 

Ale co najważniejsze, nie powinny 
generować więcej kosztów niż 

standardowe rozwiązania! Napęd 
zaworu regulacyjnego podłączony za 

pośrednictwem sieci BACnet może 
pomóc w spełnieniu tych wymagań, 

redukując czas i nakład prac związanych 
z instalacją, uruchomieniem  

i konserwacją wodnych systemów HVAC.

Napęd NovoCon® 
Idealne połączenie wodnej instalacji HVAC  
z automatyką budynku

sean Boden*

* Sean Boden – Global OEM Director at Danfoss Commercial Controls

http://www.instalreporter.pl


44s t r.0 3 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

resowanie i dostosowywanie prędkości transmisji 
skraca czas pracy integratora systemu.
Ponadto opcjonalne czujniki temperatury medium 

na zasilaniu i powrocie z instalacji w połączeniu  
z danymi na temat chwilowego przepływu mogą być 
używane do uzyskania informacji odnośnie zużycia 

energii w poszczególnych pomieszczeniach budynku. 
dodatkowo wszystkie dane dotyczące zużycia ener-
gii są zapisywane w napędzie, skąd można je pobie-
rać i analizować, co pozwala na dalszą optymaliza-
cję sprawności energetycznej budynku.
Wdrożenie inteligentnych rozwiązań oraz technolo-
gii BACnet do napędów NovoCon® pozwala jeszcze 
lepiej wykorzystywać automatykę budynkową, ge-
nerując oszczędności wynikające z redukcji czasu 
pracy instalatora, integratora systemów oraz firmy 
odpowiedzialnej za konserwację.
(Artykuł przygotowano dla: BACnet Journal
Tłumacz i recenzent: Sebastian Brzoza)

Funkcje i korzyści 
zastosowania NovoCon®

• Napęd – zapewnia najlepszą w swojej klasie 
dokładność w zakresie regulacji i równoważe-
nia instalacji wodnych, np. dla klimakonwekto-
rów, belek chłodzących i innych odbiorników.
• Magistrala komunikacyjna – dzięki napę-
dowi NovoCon® s możliwe jest podłączenie 
instalacji wodnej do automatyki budynku. 
Wszystkie ustawienia i sterowanie odbywa-
ją się za pośrednictwem magistrali komuni-
kacyjnej. Wymagana jest jedynie minimalna 
liczba punktów danych.
• Wskaźnik przepływu – działa jako wskaźnik 
przepływu.
• Rejestrator danych – ułatwia gromadzenie 
i przechowywanie danych, które mogą być 
używane do porównywania wydajności bu-
dynku w czasie, a także do określenia naj-
lepszych praktyk w zakresie zużycia energii.
• Zdalna konserwacja – umożliwia zdalną kon-
serwację i wykrywanie potencjalnych błędów 
w systemie.

  NovoCon™ S
Napęd typu 4 w 1

Najlepsza wydajność instalacji wodnej  
w swojej klasie połączona z łącznością BMS

Napęd
NovoCon™ S jest bardzo dokładnym wielofunkcyj-
nym napędem przeznaczonym do pracy z zaworem 
AB-QM DN 10-32. Zapewnia najlepszą w swojej klasie 
dokładność  w zakresie regulacji i równoważenia 
instalacji wodnych, np. dla klimakonwektorów, belek 
chłodzących i innych odbiorników.

Wskaźnik przepływu
NovoCon™ S działa jako wskaźnik przepływu dzięki 
wysokiej dokładności działania napędu oraz dzięki 

zaworowi AB-QM, który jest niezależny od zmian 
ciśnienia i ma liniową charakterystykę.

Magistrala komunikacyjna
Dzięki NovoCon™ S możliwe jest podłączenie instalacji 
wodnej do automatyki budynku. Wszystkie ustawienia 
i sterowanie możliwe są za pośrednictwem magistrali 
komunikacyjnej i wymaga jedynie minimalnej ilości 
punktów danych.

Rejestrator danych*
NovoCon™ S ułatwia gromadzenie i przechowywanie 
danych, które mogą być używane do porównywania 

wydajności budynku w czasie i określenia najlepszych 
praktyk w zakresie zużycia energii.

* Dostępny pod koniec 2015 Napęd cyfrowy NovoCon™ S    |   3

Grupa Saint-Gobain  
wyróżniona

saint-gobain otrzymała prestiżowe wyróżnienie Top Em-
ployer global nadawane przez Instytut Top Employers, 
międzynarodową instytucję badającą najlepsze praktyki 
w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. grupa zna-
lazła się w gronie 10 firm z całego świata, które otrzymały 
ten zaszczytny tytuł. saint-gobain wyróżniono między in-
nymi za tworzenie wyjątkowych warunków pracy i dobrze 
przemyślany system zarządzania wynikami. grupa ponow-
nie znalazła się wśród najlepszych pracodawców w Euro-
pie, Ameryce Północnej i rejonie Azji i Pacyfiku, otrzymując 
tytuły „Top Employer Europe”, „Top Employer North Ame-
rica” i „Top Employer Asia-Pacific”. Top Employers Insti-
tute przyznaje wyróżnienia Top Employer global firmom, 
które otrzymały certyfikaty w przynajmniej 20 państwach 
na kilku kontynentach. Na potrzeby tegorocznych nagród, 
eksperci instytutu zweryfikowali sześćset aspektów prak-
tycznych związanych z warunkami pracy oraz wskaźników  
w każdym z 28 państw, które obejmował certyfikat. Na 
przyznanie wyróżnienia saint-gobain miały wpływ nastę-
pujące czynniki: strategia rozwoju talentów, planowanie za-
trudnienia, wdrażanie nowych pracowników (on-boarding), 
szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwijanie umie-
jętności przywódczych, rozwój kariery i planowanie suk-
cesji, wynagrodzenia i świadczenia, a także kultura pracy.
– Optymalne warunki pracy zapewniają pracow-
nikom możliwość rozwoju osobistego i zawodowe-
go. Z naszego kompleksowego badania wynika, że Gru-
pa Saint-Gobain tworzy wyjątkowe środowisko pracy  
i zapewnia szeroką gamę inicjatyw obejmujących nie tyl-
ko świadczenia dodatkowe i warunki pracy, ale także do-
brze przemyślany system zarządzania wynikami, spójny  
z kulturą organizacyjną firmy – mówi Magdalena Kusik, Co-
untry Manager Poland w Top Employers Institute.
www.top-employers.com

http://www.instalreporter.pl
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PN-EN 13240, które określają wymagania materiało-
we i sprawnościowe oraz narzucają producentom 
restrykcyjny sposób budowy i testowania wkładów 
kominkowych oraz badania emisji zanieczyszczeń. 
W Polsce wkłady kominkowe są badane i testowa-
ne przez Instytut Energetyki. dopiero wtedy dopusz-
czane są do sprzedaży.
umieszczając kominek w projekcie, można wybrać 
jeden spośród modeli Kratki.pl. Wkłady kominkowe 
takie, jak m.in. Nadia 13, Nadia 14, Nadia 14 BsP-g, 
Zibi, Blanka 910, Blanka 12 (6757), Franek 12, Koza 

AB, Koza K5, MBM, MBZ, MBO i MBA to ekologiczne, 
efektywne i spełniające najwyższe normy produkty 
o zróżnicowanym designie, które sprawdzą się w każ-
dym nowoczesnym wnętrzu. Żadne z urządzeń nie 
przekracza 80% sezonowej efektywności grzewczej 
(maksymalny ułamek to 72%), nie produkuje więcej 
niż 40 mg/Nm3 pyłów, a poziom emisji gazowych za-
nieczyszczeń organicznych (OgC) wynosi maksymal-
nie 69 mg/Nm3. równie pozytywne dane dotyczą 
emisji tlenku węgla (maks. 1208 mg/Nm3) i tlenków 
azotu (maks. 133 mg/Nm3).

Pogarszający się stan środowiska naturalnego 
ma odzwierciedlenie w coraz bardziej restrykcyjnych 
przepisach prawa. Według dyrektywy unijnej, zwa-
nej ekoprojektem (dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i rady 2009/125/WE), urządzenia energetycz-
ne we wszystkich krajach unii Europejskiej powinny 
spełniać szczegółowe normy – być energooszczęd-
ne i efektywne. Przepisy wykonawcze do tego aktu 
prawnego opisują szczegółowo dopuszczalny po-
ziom emisji spalin produkowanych przez te urządze-
nia: nie mogą one np. emitować więcej niż 40 mg/
Nm3 pyłów, a ich sezonowa efektywność grzewcza 
nie powinna przekraczać 80%. Ekoprojekt (zwany 
też „ecodesignem”, lub dyrektywą ErP) odnosi się 
nie tylko do pieców, czy pomp ciepła, ale też do 
„ogrzewaczy pomieszczeń na drewno”, do których 
zalicza się domowe kominki.

Uchwała antysmogowa nawiązuje do ekoprojektu
Choć dyrektywa 2009/125/WE zacznie obowiązy-
wać od 1 stycznia 2022 roku, już teraz wpływa na 
kształtowanie prawa w krajach członkowskich unii 
Europejskiej. Na początku tego roku samorząd wo-
jewództwa małopolskiego zdecydował się na wpro-
wadzenie w życie tzw. uchwały antysmogowej, czyli 
przepisów wprowadzających całkowity zakaz spa-
lania mułów i flotów węglowych w piecach i ko-

minkach na terenie Małopolski. Zakaz ten wejdzie  
w życie 1 lipca tego roku. uchwała zakłada także, że 
kotły i kominki, które będą instalowane od 1 lipca 
tego roku będą musiały spełniać wymagania eko-
projektu. Oprócz określonej sezonowej efektywno-
ści grzewczej i emisji pyłów, samorządowcy określi-
li także normy dla emisji gazowych zanieczyszczeń 
organicznych (poniżej 120 mg/Nm3), tlenku węgla 
(mniej niż 1500 mg/Nm3) i tlenku azotu (mniej niż 
300 mg/Nm3). To identyczne granice, jakie wyzna-
cza Ekoprojekt.
W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, czyli komin-
ków zastosowano okres przejściowy – wejście w ży-
cie uchwały nie pociągnie za sobą natychmiastowych 
konsekwencji. Na dostosowanie się do jej przepisów 
mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 r.

Są już kominki, które spełniają normy
Projektanci, którzy wykorzystują konkretne mode-
le kominków, powinni mieć więc na uwadze to, czy 
spełniają one unijne i lokalne normy. Wybór ekolo-
gicznego urządzenia nie jest skomplikowany. Wkłady 
kominkowe już od lat spełniają wyśrubowane nor-
my na poziomie 80% sprawności oraz na poziomie 
mniejszym niż 0,1% emisji CO podczas procesu spa-
lania. Kominków opalanych drewnem już od dawna 
dotyczą międzynarodowe normy PN-EN 13229 oraz 

Wyśrubowane przepisy unijne odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków  
i innych urządzeń energetycznych wejdą w życie w 2022 r. Jednak już teraz na rynku 
są dostępne kominki, które spełniają najsurowsze wymagania środowiskowe.

Jakie normy musi 
spełniać kominek?

http://www.instalreporter.pl
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VrF J IIIL so-
lar Cool jest in-
nowacyjnym 
rozwiązaniem 
łączącym wy-
sokoefektyw-
ny system VrF 
z panelem sło-
necznym. solar 
Cool, czyli pa-
nel słoneczny, 
odciąża układ 
chłodniczy, kie-
dy nasłonecz-
nienie jest 
wyjątkowo in-
tensywne. dzię-
ki temu ener-
gia słoneczna 

jest maksymalnie wykorzystywana, gdy jest jej najwięcej. Z kolei prze-
kazywanie energii słonecznej bezpośrednio do czynnika chłodniczego, 
bez pośrednictwa układów glikolowych czy fotowoltaicznych, daje naj-
wyższą sprawność i najniższą cenę pozyskania. Panel podnosi efektyw-
ność energetyczną w trybie chłodzenia nawet o 80%, co przekłada się na 
oszczędność energii w sezonie rzędu 30-50%.
system J IIIL solar Cool wyróżnia się ponadto wyjątkowo małym ładun-
kiem czynnika chłodniczego, dzięki czemu zmniejszony jest efekt cieplar-
niany generowany przez system. Cicha praca jednostki zewnętrznej nie 
pogarsza warunków otaczającego nas środowiska. Klasa wydajności 8, 
10, 12 HP; moc chłodnicza 22,4-33,5 kW; moc grzewcza 25-37,5 kW; liczba 
jednostek wewnętrznych 1-3; zakres mocy jednostek wewnętrznych 1,1-
28 kW; ilość czynnika chłodniczego r410A 7,5-17,5 kg. Panel solar Cool 
sCL-srP 20; EEr do 7; moc akustyczna 68 dB(A); zakres temperatury pra-
cy, chłodzenie -15÷46°C, grzanie -20÷21°C. system jest dedykowany do 
małych obiektów komercyjnych: biurowce, sklepy, punkty usługowe, si-
łownie i kluby fitness o powierzchni 100 do 500 m2.

KLima-therm/fUjitsU

Jest to jedyny na rynku rekuperator ścienny umożliwiający bezprzewodowe połączenie i 
pracę symultaniczną aż do 16 urządzeń, działających rewersyjnie, przeciwbieżnie w cyklach 
70-sekundowych. Odzysk ciepła oparty o wymiennik ceramiczny. specjalnie z myślą o pracy 
w przestrzeniach, które nie są użytkowane 24 godziny na dobę, rekuperator został wyposa-
żony w funkcję monitorowania, która pozwala czasowo zdezaktywować urządzenie na czas 
nieobecności użytkowników. rekuperator automatycznie wznowi pracę po otrzymaniu sy-
gnału z czujnika (wilgotności lub CO₂). system można w każdej chwili rozbudować o kolejne 
jednostki, maksymalnie do 15 urządzeń kontrolowanych przez jednostkę master. sterowanie 
pilotem lub z panelu ściennego, czujniki wilgotności i CO₂. Wydajność 30-60 m3/h, moc 4,9-
8,9 W; poziom ciśnienia akustycznego z odl. 3 m 18-23 dB; sprawność wymiennika do 93%; 
temperatura pracy -20° do 50°C. Trzy wersje wykonania: solo, advanced, wireless. urządze-
nie doskonale nadaje się do systemowej wentylacji biur, sklepów, przedszkoli, sal lekcyjnych czy gabinetów lekarskich w budynkach nowych i pod-
dawanych renowacji. Wersja solo dzięki możliwości pracy w trybie całkowicie bezobsługowym idealnie sprawdza się w branży hotelowej.

harmann 

rekuperacja rozproszona ambientika

W 2017 r. w ofercie AFrIsO pojawiły się nowe produkty: separatory powietrza i zanieczyszczeń FAr.  
separatory powietrza FAr montowane są na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania lub powro-
cie instalacji chłodniczych celem usuwania rozpuszczonego w medium grzewczym/chłodniczym po-
wietrza. separator zanieczyszczeń FAr i separator powietrza i zanieczyszczeń FAr montowane są  
w instalacji centralnego ogrzewania. 
Korpus separatorów FAr wykonany z mosiądzu zapewnia wytrzymałość na trudne warunki panujące 
w instalacji i gwarantuje bezproblemową eksploatację. dodatkowo separatory zanieczyszczeń wy-
posażone są we wkładki magnetyczne do zatrzymywania elementów metalowych zanieczyszczeń  
w instalacji. separatory FAr wyposażone w odpowietrznik automatyczny zapewniają ciągłe i sku-
teczne usuwanie wydzielonego z medium powietrza. górną część separatora FAr z odpowietrzni-
kiem automatycznym można obracać w dowolnym momencie, aby zapewnić wygodną obsługę  
i eksploatację. dzięki zaworom spustowym z rączką oraz przeciwnakrętką usuwanie zanieczyszczeń 
zgromadzonych w korpusie separatorów FAr jest szybkie i wygodne. separatory FAr z obrotowym 
przyłączem do instalacji można montować zarówno na przewodach pionowych, jak i poziomych in-
stalacji. Jedno urządzenie daje więc wiele możliwości wykorzystania w różnych instalacjach. 

afriso

separatory powietrza i zanieczyszczeń Far

Vrf j iiiL solar cool

http://www.instalreporter.pl
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Moduł mieszający stosowany jest w in-
stalacjach c.o., w których wymagane jest 
obniżenie temperatury medium grzew-
czego dla rozdzielacza zasilającego pętle 
ogrzewania płaszczyznowego. Moduł 
mieszający z energooszczędną pompą 
elektroniczną i mieszającym zaworem 
trójdrogowym przystosowany jest do 
montażu między rozdzielaczem ogrze-
wania grzejnikowego a rozdzielaczem 
ogrzewania płaszczyznowego. dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu zestaw składający 
się z rozdzielacza grzejnikowego, modu-
łu mieszającego i rozdzielacza ogrzewa-
nia płaszczyznowego wymaga tylko jed-
nego zasilania i powrotu od strony kotła. 
Przewód zasilający podłącza się do górnej belki, a powrotny do dolnej belki rozdzielacza grzejnikowego. Zasto-
sowanie tego rozwiązania pozwala na montaż całego zestawu do ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego 
w jednej szafce instalacyjnej oraz uniknięcie kłopotów z podłączeniem zasilania i powrotu z kotłowni.

Kisan

moduł mieszający z pompą elektroniczną

Nowe, pięciowarstwowe rury Wavin PErT/ EVOH/PErT dostępne są w średnicy 16x2 mm i dwóch długościach: 
240 i 600 m. Warstwa antydyfuzyjna EVOH, zabezpieczająca przed wnikaniem powietrza i tlenu do instalacji, 
jest schowana wewnątrz dwóch warstw polietylenu PErT i połączona specjalnym klejem.
Niezależnie od sposobu układania rur i ich mocowania do izolacji, elastyczność nowej rury okazuje się ważna. 
W przypadku zastosowania płyt styropianowych z naklejoną folią mocowanie rury można wykonać za pomocą 
klipsów z użyciem tackera. Istotne jest układanie tzw. nawrotów rur przy zmianie kierunku pętli. Nawet przy roz-
stawach rur co 10 cm nie załamują się one i – co ważne – nie wyrywają klipsów z izolacji. Nie podnoszą również 
styropianu na końcach izolacji, pod warunkiem, że nie jest specjalnie osiowo skręcona na długości.
Przy stosowaniu specjalnego systemowego panelu wciskanego również ważna jest elastyczność rur. rura Wavin  
nie powoduje zaginania wypustów na zmianach kierunku rury i nie podnosi paneli ponad izolację termiczną,  
na której są położone.
Innowacyjnym sposobem układania rur w izolacji termicznej jest zastosowanie specjalnie żłobionych paneli izo-
lacyjnych XPs w połączeniu z elastyczną rurą PErT/ EVOH/PErT. W tym przypadku rurę układamy w odpowied-
nio przygotowane rowki o stałym rozstawie i nie ma możliwości przesunięcia jej nawet o kilka milimetrów. Tutaj 
precyzja jest bardzo duża, a elastyczna rura musi idealnie się układać i dopasowywać w rowkach izolacji XPs.

Najistotniejsze jest jed-
nak układanie rur w wy-
żłobionych panelach 
na zakończeniach pę-
tli. Niezmiernie waż-
ne jest to, że sama rura 
bez problemu „podda-
je się” i daje się układać 
w rowkach – ale i sam 
XPs nie łamie się ani nie 
urywa od naporu rury. 
Materiały te idealnie ze 
sobą współpracują.

waVin 

rura wavin Pert/eVoh/Pert
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Z nowym rokiem w ofercie Atlantic Polska pojawił się 
grzejnik sensium. grzejnik ma czujniki ruchu, światła 
i otwartych okien, które samoczynnie obniżają tem-
peraturę, w ogrzewanym pomieszczeniu w przypad-
ku, gdy: nie ma nikogo w domu, tzn. sensor nie wy-
kryje ruchu; śpimy w nocy, tzn. czujnik nie wykryje 
światła w pomieszczeniu: wietrzymy pomieszczenie 
i czujnik wykryje nadmiar zimnego powietrza wokół 
urządzenia.

Centralka systemu Cozytouch umożliwia zdalne zarzą-
dzenie pracą grzejnika drogą radiową. Aby sterować 
urządzeniem poprzez telefon czy tablet, wystarczy pod-
łączyć ją, do routera internetowego. Następnie pobiera 
się darmową aplikację mobilną.
system 3Cs, czyli technologia potrójnego komfortu,  
w którą wyposażono grzejnik, pozwala na jednoczesne 
suszenie ręczników i ogrzewanie pomieszczenia, z wy-
korzystaniem nie tylko elementu grzewczego, ale rów-
nież wentylatora.

W dzisiejszych czasach grzejnik to coś więcej niż tyl-
ko urządzenie, które służy do ogrzewania. W trend ten 
wpisuje się sensium, który ma wysokiej jakości głośnik. 
dzięki systemowi audio, można słuchać muzyki,  
ze smartfona, przez Bluetooth. grzejnik wyróżnia deli-
katne podświetlenie ledowe w stylu Zen.

sensium wyposażono w niskotemperaturowy, płytowy 
element grzewczy z aluminium. Jego obudowę, ze stali 
wysokogatunkowej, pomalowano lakierem epoxy-poly-
ester w kolorze perła czarna lub biała. grzejnik ma moc 
1750 W, w kolorze czarnym kosztuje 7995 zł, natomiast 
w białym 7688 zł.

atLantic

Grzejnik łazienkowy 
sensium klasy premium
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