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Weź udział w konkursie Purmo i pojedź na mecz  
Gran Derbi 2018 Real Madryt – FC Barcelona!

Sprawdź szczegóły na www.purmo.pl
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Złote Łabędzie 2016 dla HERZ-a

Już po raz piąty łódzkie szkoły mogły uhonorować 
statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, 
którzy zechcieli je wesprzeć w codziennej pracy 
edukacyjnej. umożliwiła to kolejna edycja konkur-
su organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi 
we współpracy z Łódzkim Centrum doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wyłonił on 
„Pracodawcę Kreującego i Wspierającego Edukację 
2016”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 16 mar-

ca, podczas uroczystej Gali finałowej w Muzeum Miasta Łodzi.
firma Herz Armatura i systemy Grzewcze sp. z o.o. została laureatem V edycji kon-
kursu „Łódzkie Łabędzie”. Kapituła konkursu zauważyła i doceniła działania firmy 
w zakresie wspierania edukacji zawodowej.

VIII Puchar firmy HERZ w narciarstwie alpejskim

4 marca b.r. roku na stoku Czantorii rozegrane zostały kolejne za-
wody o Puchar HErZ-a w narciarstwie alpejskim. Była to już ósma 
edycja ogólnopolskich zawodów organizowanych przez firmę HErZ 
dla najlepszych narciarzy wśród projektantów instalacji sanitarnych.
Po kilku mroźnych i śnieżnych miesiącach tegorocznej zimy spo-
dziewaliśmy się doskonałych warunków narciarskich. Niestety, po 
raz kolejny okazało się, że pogoda jest nieprzewidywalna i trud-
no jest cokolwiek zaplanować. 
Pomimo dodatniej temperatury, mokrego ciężkiego śniegu i sil-
nych podmuchów wiatru udało się zgromadzić na starcie grupę 
23 odważnych zawodniczek i zawodników. Zbliżone wyniki w po-
szczególnych przejazdach świadczą o dużym zaangażowaniu za-
wodników w rywalizację o puchar.

Wyniki zawodów w kategorii 
– mężczyzn: 1 miejsce i Puchar HErZ-a – Mateusz Pilch, 2. Woj-
ciech Wolnicki, 3. Marcin Marzec;
– kobiet: 1 miejsce i Puchar HErZ-a – Joanna Bubka, 2 Karolina 
Wolnicka, 3. Joanna Żak-Mazurkiewicz.

Gala wręczenia nagród Łódzkie Łabędzie (od prawej: Janusz Bęben –  
dyrektor ZsP nr 3 w Łodzi, Tomasz Trela – wiceprezydent Miasta Łodzi;  
Andrzej Nabiałkowski – HErZ; dariusz Odroń – HErZ)

Nowy katalog  
De Dietrich

firma de dietrich udostępniła nowy katalog produk-
tów oraz cenniki obowiązujące od 1 marca 2017 roku. 
dokumenty w formacie Pdf, xls, a także interaktywny  
e-katalog można pobrać ze strony internetowej de die-
trich (www.dedietrich.pl). Katalog jest dostępny także 
w wersji drukowanej dystrybuowanej przez Przedsta-
wicieli Handlowych producenta.
Wydanie nowego katalogu związane jest nie tylko z ko-
rektą cen urządzeń i części zamiennych, ale także z wpro-
wadzeniem do sprzedaży nowych produktów, jak kla-
syczny kocioł gazowy Zena Ms 24 Mi PLus. W ii kwartale 
jest planowane wprowadzenie wysokowydajnych, poli-
krystalicznych paneli fotowoltaicznych inisol POWEr sET. 
Na uwagę zasługuje interaktywny e-katalog, który ma 
też szereg przydatnych funkcji. Publikacje można prze-
glądać w automatycznym trybie odtwarzania albo ko-
rzystając z funkcji przewracania stron. E-katalog zawie-
ra odnośniki do kart urządzeń, folderów technicznych, 
instrukcji oraz zeszytów projektowych. 
Pakiet przydatnych narzędzi pozwala robić w katalogu wła-
sne notatki w formie cyfrowych karteczek post-it, a także 
rysunki i zakreślenia. Wybrane strony można zaznaczać 
i przechowywać jako zakładki, zapisać w formacie Pdf  
i wydrukować. Katalog ma rozbudowaną wyszukiwarkę  
i funkcję bezpośredniego zapisywania całego dokumentu.
Katalog jest dostępny w dwóch wersjach: Technika do-
mowa i Technika Komercyjna. 

http://www.instalreporter.pl
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GROHE na liście najlepszych miejsc pracy w Polsce

firma GrOHE Polska znalazła się na 4. pozycji Listy Naj-
lepszych Miejsc Pracy w Polsce w 2017 tworzonej przez 
Great Place to Work®, w kategorii firm zatrudniających 
poniżej 50 pracowników.

GrOHE Polska, podobnie jak pozostali laureaci te-
gorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 
83 firm przebadanych w Polsce przez Great Place  
to Work®.

Konkurs Purmo - „Z grubej rury od 25 lat”

Jeśli wykonujesz instalacje 
c.o., chłodu lub wody użyt-
kowej, Purmo zachęca do 
zakupu produktów ogrzewa-
nia płaszczyznowego ufH  
i systemu rurowego CLE-
VErfiT. 
Od 1.04. do 31.12.2017 r. trwa 
konkurs dla instalatorów  
„Z grubej rury od 25 lat”. Na-
groda główna to wyjazd do 
Hiszpanii na mecz Gran der-
bi 2018 real- Madryt-fC Bar-
celona o wartości ok. 5000 zł.

Aby wziąć udział 
w konkursie należy:
- dokonać zakupu produktów 
ogrzewania płaszczyznowe-
go ufH lub system rurowy 
PurMO za min. 2000 zł netto
- wypełnić i podpisać formu-
larz zgłoszeń (pobierz)
- przesłać podpisany formu-
larz zgłoszeń wraz z kopiami 
faktur za zakupione produkty 
(lub z zestawieniem zakupio-
nych produktów objętych konkursem, poświadczonym 
przez dystrybutorów PurMO) na adres: rettig Heating 
sp. z o. o., ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa z do-
piskiem Konkurs „Z grubej rury od 25 lat” lub skan ww. 
dokumentów na adres e-mail: michal.pawlak@purmo.pl  
najpóźniej do 5 stycznia 2018 r. 

Zasady konkursu są proste. uczestnicy otrzymują  
1 punkt za zakup produktów PurMO objętych konkur-
sem o wartości 2000 zł netto. Nagroda główna zosta-
nie przyznana trzem najlepszym instalatorom w kraju, 

z największą liczbą punktów zebranych w czasie trwa-
nia konkursu. 
Punkty wymieniane są na nagrody (t-shirty, kubki ter-
miczne, poziomice 120 cm, powerbanki, kombinezony 
robocze, przenośne głośniki bluetooth; poziomice la-
serowe, słuchawki bezprzewodowe; dalmierze lasero-
we, dyski zewnętrzne 1,5 TB; wiertarki udarowe, tablety 
7”; smartfony, karty paliwowe o wartości 1500 zł; lap-
topy, telewizory, kamery termowizyjne, vouchery Biura 
Podróży itaka o wartości 3000 zł).
Więcej

firma WOLf świętuje 1 urodziny kotła fGB dostępnego 
zarówno w wersji jedno- jak i dwufunkcyjnej (28 i 35 kW).  
Czas trwania promocji: od 13 kwietnia do 31 maja 2017 r.  
Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować się  
w programie WOLf-MAJsTEr www.wolf-majster.pl, na-

stępnie kupić dowolny kocioł kondensacyjny marki WOLf 
z serii fGB lub CGB-2. Kolejny krok to rejestracja zaku-
pu, potem odbierz VOuCHEr do sieci cukierni GrYCAN 
na kwotę 25 zł! dodatkowo WOLf daje 30 punktów wię-
cej za zarejestrowanie kotła.

Promocja WOLF na 1 urodziny kotła FGB

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.com/pl/newsletter/Konkurs_z_Grubej_Rury_v5_PRINT.pdf
http://www.purmo.com/pl/instalatorzy.htm
http://www.purmo.com/pl/professionals/instalatorzy-konkursy.htm
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Aplikacja ViCare – instalacja grzewcza  
zawsze pod kontrolą

Aplikacja mobilna Viessmann ViCare App to sposób na 
komfortową obsługę urządzenia grzewczego przez internet. 
Wystarczy jeden ruch palca na smartfonie, aby wybrać 
żądaną temperaturę w domu lub np. wychodząc z nie-
go, przełączyć tryb ogrzewania z normalnego na obni-
żoną temperaturę. Aplikacja umożliwia również progra-
mowanie różnych okresów ogrzewania w poszczególne 
dni. Osobny przycisk na ekranie startowym wyświetla 
ponadto liczne wskazówki dotyczące sposobów zaosz-
czędzenia energii.
dzięki aplikacji ViCare App użytkownik może w szybki i łatwy 
sposób ocenić, czy wszystkie parametry instalacji grzewczej 
pozostają w zielonym obszarze, który oznacza poprawne 
działanie systemu. Żółte pole sygnalizuje zbliżający się ter-
min przeglądu, a przy kolorze czerwonym, który oznacza 
usterkę w pracy instalacji, wyświetlany jest automatycz-
nie kontakt do firmy Viessmann lub wprowadzone wcze-

śniej dane kontaktowe do autoryzowanego serwisanta.
Aplikacja ViCare przy obsługiwaniu kotła grzewczego ko-
munikuje się z modułem WLAN Vitoconnect 100. Moduł 
ten przyłącza się przewodem, bezpośrednio do regula-
tora Vitotronic. Po zezwoleniu przez użytkownika insta-
lacji, firma Viessmann lub jej partner ma ciągły wgląd 
w instalację grzewczą klienta przez aplikację Vitoguide. 
dzięki temu możliwe jest szybkie zdiagnozowanie ewen-
tualnej usterki, a nawet jej usunięcie bez konieczności 
przyjazdu serwisanta na miejsce. 
użytkownicy aplikacji ViCare, którzy zaproszą za jej po-
mocą firmę Viessmann jako partnera serwisowego otrzy-
mają dodatkowy rok gwarancji gratis. Ponadto zyskają 
oni zdalny nadzór nad instalacją przez serwis fabrycz-
ny Viessmann, obsługę techniczną producenta oraz 
gwarancję stosowania oryginalnych części zamiennych. 
www.viessmann.pl/vicare 

Promocja trwa od 1 marca do 31 maja 2017 r. W trakcie 
trwania promocji zamów pompę ciepła z chłodzeniem 
pasywnym, a zapłacisz za nią tyle co za standardowy mo-
del. W promocji dostępne są pompy alterra WZsV (WZsV 
62K3M, WZsV 162K3M, WZsV 122K3M) i WZs (WZs 42K3M, 
WZs 62K3M, WZs 82K3M, WZs 102K3M, WZs 122K3M).
Gruntowe centrale cieplne alterra są szczególnie pole-
cane dla nowych budynków. Kompaktowe urządzenie 
zawiera wszystko to, co potrzebne jest do ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowywania c.w.u. Zasobnik ciepłej 
wody o pojemności 178 l jest już zintegrowany. Podłą-
czenie urządzenia jest proste i szybkie, ponieważ wszyst-
kie przyłącza umieszczone są w górnej części obudo-
wy, a panel regulatora znajduje się z przodu urządzenia. 
Gruntowa pompa ciepła z regulacją mocy alterra WZsV 
jest idealna przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło, 
ponieważ zapewnia wymaganą ilość ciepła, a jej cechą 
szczególną jest wysoki poziom wydajności (sCOP). 
www.alpha-innotec.pl
www.promocjepompy.pl

Bosch planuje zatrudnić ponad 20 000 osób

Bosch planuje zatrudnić w tym roku około 20 000 spe-
cjalistów i managerów w działach technicznych i handlo-
wych. Obecnie niemal co drugi wakat w firmie Bosch jest 
powiązany tematycznie z obszarem oprogramowania. 
dla potrzeb rozwiązań związanych z internetem rzeczy, 
takich jak zintegrowane linie produkcyjne czy zintegrowa-
ne rolnictwo koncern technologiczno-usługowy połączy 
swój know-how w dziedzinie sprzętu i oprogramowania.
Ogólnoświatowy wzrost zatrudnienia będzie widoczny 
również w spółce robert Bosch w Polsce. W 2017 roku 
planowane jest zatrudnienie ponad 100 specjalistów,  
w większości do działu iT. Warszawskie Centrum Kompe-

tencyjne iT jest jednym z 4 miejsc na świecie, gdzie po-
wstaje innowacyjne oprogramowanie dla przedsięwzięć 
biznesowych i przemysłu Boscha. dlatego oprócz pro-
gramistów rekrutowani będą również konsultanci sys-
temów klasy ErP, analitycy i menadżerowie. Centrum 
Kompetencyjne iT w Warszawie jest centrum kompe-
tencji w obszarze internetu rzeczy (ioT), cyberbezpie-
czeństwa, aplikacji webowych i systemów sAP, oprogra-
mowania inżynierskiego oraz wsparcia iT. W ten sposób 
polscy eksperci iT przyczyniają się do powstawania fla-
gowych produktów i usług firmy Bosch.
www.bosch-career.pl/pl

Promocja – zyskaj nawet 6000 zł

http://www.instalreporter.pl
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INTEC PROJEKT: projektant instalacji HVAC
DE DIETRICH: inżynier ds. projektów 
EUROTERM: przedstawiciel handlowy 
BIMS PLUS: kierownik hurtowni instalacyjnej 
CAVERION: technik obsługi budynku 
BUDERUS: doradca techniczno-handlowy 
SANPOL: handlowiec 
BIMS PLUS: doradca techniczny 
HYDRO-TECH: zastępca kierownika serwisu  
pomp ciepła 
ZG-M ZĘBIEC: specjalista ds. sprzedaży 
ENMS: projektant instalacji sanitarnych w zakładach 
przemysłowych 
VINSAR: regionalny koordynator sprzedaży 
VINSAR: specjalista ds. sprzedaży 
SANHA: inżynier techniczny montażu 
PJG PROJECT: monter instalacji sanitarnych 
TORPROJEKT: asystent projektanta branży sanitarnej 
NIBE-BIAWAR: opiekun klienta - branża grzewcza 
KOSPEL: przedstawiciel handlowy 

CALEFFI: regionalny przedstawiciel handlowy/doradca 
techniczno-handlowy 
DYKA: specjalista ds. sprzedaży 
INVENA: dyrektor sprzedaży 
TERMET: regionalny przedstawiciel handlowy 
CUNDALL: starszy inżynier - projektant instalacji 
sanitarnych i HVAC 
VALVEX: przedstawiciel handlowy 
IMMERGAS: specjalista ds. technicznych 
SINEVIA: kierownik robót sanitarnych 
TORPROJEKT: projektant branży sanitarnej 
CH2M: asystent projektanta instalacji sanitarnych 
PGE GiEK: inspektor nadzoru ds. budowlano-
instalacyjnych 
GAZ: projektant sieci i instalacji sanitarnych 
REMBOR GENERAL: kierownik instalacji sanitarnych 
ADEO ENERGY: asystent projektanta instalacji 
sanitarnych i elektrycznych 
GRUPA KAN: przedstawiciel handlowy ds. rynku 
instalacyjnego 

VANTAGE DEVELOPMENT: inspektor nadzoru branża 
sanitarna 
KADRY SERWIS: inżynier ds. robót sanitarnych 
REWITECH: projektant instalacji sanitarnych 
IGLOTECH: dyrektor ds. rozwoju rynku wentylacji 
DOSPEL: doradca techniczny - przedstawiciel 
handlowy w branży HVAC 
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA: konserwator 
instalacji sanitarnych budynku 
KLIMART: monter instalacji klimatyzacyjnych  
i wentylacyjnych 
KLIMAT SOLEC: monter hydraulik 
HIFI FILTER: doradca techniczny 
MERCOR: specjalista ds. ofertowania 
AERECO: doradca techniczny 
ZISCO: kierownik robót sanitarnych 
AWBUD DESIGN & BUILD: kierownik ds. ofertowania 
instalacji sanitarnych 
TEBODIN: projektant HVAC / sanitarny 
ATLANTIC: pracownik działu technicznego

Oferty pracy w kwietniu 2017

Promocja wiosenna 
Prandelli

Promocja obowiązuje w okresie: 13.03.-12.05.2017 r. 
Promocją objęte są wybrane elementy sterowania ogrze-
waniem podłogowym - centrale ze sterowaniem pompą 
Prandelli oraz termostaty OCd5. Warunkiem udziału  
w promocji jest dokonanie zakupu zestawu składającego 
się z centrali Prandelli (steruje pompą ogrzewania płasz-
czyznowego i może dzielić pomieszczenia na dwie odręb-
ne strefy grzewcze) oraz 4 termostatów dotykowych OCd5 
(termostat wyposażony jest w 2″ dotykowy wyświetlacz 
oraz intuicyjny interfejs, umożliwia zaprogramowanie tem-
peratury osobno dla każdego dnia tygodnia w maksymalnie  
6 przedziałach czasowych, oferuje siedem różnych trybów 
sterowania temperaturą, ponadto wykrywanie otwartego 
okna, funkcja adaptacyjna czy zabezpieczenia przed dzieć-
mi). Za zakup zestawu objętego promocją klient otrzyma 
nagrodę za 1 zł netto w postaci siłownika Prandelli.

Producent zaprasza projektantów, firmy instalacyjne 
oraz wszystkich profesjonalistów branży HVAC na bez-
płatne seminaria szkoleniowe poświęcone najnowszym 

rozwiązaniom oferowanym przez Lndab.
W czasie spotkania zaprezentowane będę naj-
nowsze rozwiązania dostępne na rynku wenty-
lacyjnym. Przedstawiona będzie szeroką ofer-
tę produktów Lindab iMP KLiMA obejmująca: 
centrale wentylacyjne do zastosowań spe-
cjalistycznych, nawiewniki, kratki, dysze, fil-
try absolutne i konwektory podłogowe. szko-
leniowcy omówią również system kanałów 

wentylacyjnych o podwyższonej klasie szczelności wy-
konywany pod marką Centrum Klima, zapoznają uczest-
ników z produktami Lindab Comfort, najnowocześniej-

szymi technologiami klimatyzacyjnymi Galanz i Mistral, 
a także zaawansowanymi rekuperatorami marki sALdA.
dodatkowo poruszona będzie kwestia jakości oferowa-
nych produktów, standardów oraz gwarancji wprowa-
dzonych przez firmę Lindab, aby stale dostarczać roz-
wiązania na najwyższym poziomie.

Terminy:
Kraków - 20 kwietnia, Best Western Efekt Ekspress
Wrocław - 21 kwietnia, Haston City Hotel
Wśród uczestników szkolenia organizator rozlosu-
je wycieczkę na Litwę (maj 2017)!

Lindab – seminaria szkoleniowe
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http://instalreporter.pl/praca/uniwersytet-im-adama-mickiewicza-konserwator-instalacji-sanitarnych-budynku/
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http://instalreporter.pl/praca/aereco-doradca-techniczny/
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http://instalreporter.pl/praca/awbud-design-build-kierownik-ds-ofertowania-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/awbud-design-build-kierownik-ds-ofertowania-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/tebodin-projektant-hvac-sanitarny/
http://instalreporter.pl/praca/atlantic-pracownik-dzialu-technicznego/
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Autodrom Jastrząb pod radomiem to nowoczesny 
obiekt motoryzacyjny o charakterze szkoleniowo-tre-
ningowym. Na powierzchni 21 hektarów umieszczono 
asfaltowo-szutrowy tor szkoleniowy o łącznej długości 
3500 metrów. Znajdujący się przy torze budynek klubo-

wy ogrzewają kotły marki Buderus. Autodrom Jastrząb 
został zaprojektowany i zbudowany całkowicie od pod-
staw, dzięki czemu oferuje możliwość korzystania z in-
frastruktury o najwyższym europejskim standardzie. 
Kilkupiętrowy budynek administracyjny przy torze mie-
ści nowoczesne Centrum Badawczo-rozwojowe, strefę 
serwisową i stację diagnostyczną dla pojazdów, a tak-
że zaplecze konferencyjne, restaurację i pokoje hotelo-
we dla 60 gości.
do ogrzewania budynku administracyjnego autodromu 
zastosowano rozwiązanie składające się z dwóch kotłów 
żeliwnych Buderus o mocy 240 i 295 kW współpracu-
jących z kolektorami słonecznymi tej marki. Konstrukcja 
kotłów Buderus Logano GE515 wykonana w technolo-
gii Thermostream zapewnia ich niezawodność eksplo-
atacyjną bez konieczności regulacji temperatury wody 
na powrocie (bez pompy podmieszającej).
Kotły Logano GE515 mogą być zasilane olejem opało-
wym lekkim, wszystkimi rodzajami gazu ziemnego i ga-
zem płynnym. urządzenia mają znak CE oraz wszelkie 
dopuszczenia, w tym udT. W budynku przy autodromie 
kotły pracują w kaskadzie na centralne ogrzewanie i cie-
płą wodę użytkową. sterowane są automatyką Buderus  
typu Logamatic 4321 oraz 4322.
system uzupełnia instalacja solarna składająca się  
z 16 kolektorów słonecznych Buderus CKN 2.0, któ-
ra współpracuje z automatyką kotłową za pomocą mo-
dułu solarnego fM443.
To wydajne hybrydowe rozwiązanie gwarantuje wyso-
ki komfort w zakresie ogrzewania wszystkim użytkow-
nikom budynku.

Konferencja WOD-KAN w Dębem

Vii Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: 
„instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowa-
nie, wykonawstwo, eksploatacja” odbędzie się w dniach 

10-12 maja 2017 r., tradycyjnie już w ośrodku konferen-
cyjnym w dębem k. Warszawy.
Więcej

UST-M prezentuje nowe logo

usT-M odświeża swoją markę, wprowadzając nowe logo 
i identyfikację wizualną. Premiera krajowa nowej iden-
tyfikacji wizualnej usT-M odbyła się na targach Grupy 
PsB w Kielcach, a międzynarodowa na targach isH we 
frankfurcie. 
Nowy znak stanowi unowocześnioną wersję dotych-
czasowego znaku graficznego i wprowadza równowa-

gę między wizerunkiem a charakterem 
firmy – nowoczesnego przedsiębiorstwa 
z określoną strategią biznesową i rynko-
wą. duet koloru niebieskiego i błękitne-

go ma odzwierciedlać ewolucję marki i jej atrybuty – 
przede wszystkim połączenie tradycji i doświadczenia 
z postępem oraz bezpieczeństwem. Zmianom towa-
rzyszy również lifting hasła reklamowego, który obec-
nie brzmi TECHNOLOGiA PrACuJE dLA CiEBiE. Nową 
odsłonę zyskała również strona internetowa, fanpage 
firmy na facebooku oraz poligrafia.

Pompy ciepła Panasonic ECO G w biurze Liquigas

Liquigas, włoska firma zajmująca się dystrybucją 
gazu LPG, przeprowadziła rozbudowę swojego biu-
ra w mieście Cremona. O wyborze Panasonic ECO 
G, czyli systemu Vrf zasilanego gazem, przesądziły  
z jednej strony – możliwości w zakresie redukcji emi-
sji CO2 i bardzo wysoka efektywność energetyczna, 
z drugiej – prosta obsługa oraz szerokie możliwości 
regulacji ustawień. 
By zapewnić maksymalną wydajność systemu, w biu-
rze w Cremonie zainstalowano dwie gazowe pompy 
ciepła (GHP), każdą o mocy 112 kW. Agregaty podłą-
czono do jednostek wewnętrznych Panasonic typu Y2. 

są to 4-kierunkowe modele przeznaczone do instala-
cji w sufitach kasetonowych o module 60x60 cm. Nie 
wymagają ingerencji w strukturę nośną sufitu. Ponad-
to w obiekcie zainstalowano trzy jednostki PACi Elite  
o mocy 5 kW należące do najbardziej efektywnych ener-
getycznie urządzeń tego typu na rynku.
układ Panasonic GHP może pracować jednocześnie  
w trybie grzania i chłodzenia. Co więcej, za sprawą sys-
temu odzysku ciepła nie wymaga uruchomienia cyklu 
odszraniana i może w sposób ciągły dostarczać 100% 
wydajności grzewczej, nawet przy temperaturze ze-
wnętrznej -20°C.

Bezpieczna jazda z Buderusem

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/konferencja-wod-kan-w-debem-3/
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Immergas odsłania kobiecą twarz  
branży grzewczej

immergas działa prężnie nie tylko w ramach branży instala-
cyjnej, ale też stara się aktywnie uczestniczyć w różnych śro-
dowiskach i na różnych polach wspierać ciekawe inicjatywy. 
Jednym z tegorocznych działań jest wsparcie projektu 
pod nazwą Akademia Mistrzów, której grupą docelową 
są kobiety biznesu, prowadzące własną działalność go-
spodarczą, jak i zarządzające firmami. Misją AKAdEMii Mi-
sTrZÓW jest dzielenie się doświadczeniem przez osoby, 
które odniosły sukces w biznesie, inspirowanie do działa-
nia i rozwoju, przekazywanie pozytywnej energii, zaraża-
nie pasją oraz dobre praktyki biznesowe. W ramach tego 
projektu celu organizowane są spotkania z inspirującymi 
osobami, pokazy mody, spotkania biznesowe, semina-

ria, konferencje i warsztaty. formuła idealnie 
sprawdza się od 2005 roku. MisTrZAMi spotkań 
byli już min: Wojciech Eichelberger, Leszek Bal-
cerowicz, ambasador Wielkiej Brytanii w Pol-
sce H. M. Charles Crawford, Elżbieta Hibner, 
Katarzyna Miller, prof. Magdalena Środa, prof. 
Jerzy Bralczyk, Katarzyna Montgomery, Ewa 
Ewart czy Ewa foley. Mam nadzieję, że udział 
Immergas w projekcie Akademia Mistrzów po-

zwoli nam na nawiązanie bliższej współpracy z kobietami, 
które osiągają sukcesy tworząc rzeczy wyjątkowe i będzie 
wzajemną inspiracją do dalszych działań – mówi Magda-
leną Oskiera, dyrektor marketingu immergas. 
redakcja instalreportera – jako typowo „babska” fir-
ma – miała okazję uczestniczyć w pierwszym spotka-
niu tegorocznej edycji Akademii Mistrzów - wieczorze ze 
znanym fotografem Jackiem Porembą, autorem wielu 
sesji zdjęciowych do magazynów kobiecych, człowie-
kiem, którego kamera uwieczniła wielu aktorów i ce-
lebrytów. Co więcej redakcji instalreportera udało się 
wygrać krótką sesję zdjęciową…
Więcej na www.akademiamistrzow.com

uWAGA! Od maja ruszamy z akcją iNsTALACJA JEsT KOBiETĄ!

Współpraca naszego e-czasopisma z immergas, a szczególnie z Magdaleną Oskiera, szefową marketingu i uczestnic-
two w opisanym wydarzeniu, zaowocowało pomysłem na pokazanie kobiet sukcesu w branży instalacyjnej i zwróce-
nie uwagi na ich rolę w naszej branży. Nie jest sekretem, że nasza branża jest zdominowana przez mężczyzn i kobietom 
dość trudno się przebić. dlatego cyklicznie będziemy pytać Panie (prezeski, dyrektorki, właścicielki firm) o ich zawodową 
przygodę z branżą. startujemy od maja, a na pierwszy ogień… ale to trzeba przeczytać w maju w InstalReporterze.

Immergas: rozgrzewamy po mistrzowsku!

13 marca 2017 spółka immergas podpisała umowę spon-
sorską z zespołem Mistrza Polski w rugby Master Pharm 
Budowlani sA Łódź. Logo firmy pojawi się na rękawach 
koszulek meczowych łódzkiej drużyny.
immergas – producent kotłów gazowych – od lat chęt-
nie angażuje się w inicjatywy wspierające sportowy i ak-
tywny tryb życia oraz rozwój talentów. firma wspiera 
m.in. inicjatywy biegowe, kolarstwo, lokalne kluby pił-
karskie, angażując się nie tylko finansowo, ale również 
poprzez aktywne uczestnictwo swoich pracowników 
w sportowych zmaganiach czy też popularyzację tych 
działań w sieci swoich kontrahentów. 
- immergas jest ściśle związany z Łodzią – to właśnie tutaj 
już od ponad 20 lat tworzy się historia polskiego oddzia-
łu firmy i właśnie stąd do setek tysięcy rodzin i domów w 
całej Polsce dostarczamy nasze produkty gwarantujące 
ciepło i komfort. Chcemy coraz mocniej 
angażować się w działania odbywają-
ce się w naszym mieście, zwłaszcza te, 
które są bliskie naszym celom. drugi rok  
z rzędu sponsorujemy Bieg ulicą Piotr-
kowską (rossmann run). Wsparcie dru-
żyny rugby Budowlani sA Łódź w ich 
walce o kolejne mistrzostwa to dla nas 
ogromna satysfakcja i zaszczyt – mówi 
Magdalena Oskiera, dyrektor marketin-
gu immergas Polska.
- Ogromne sukcesy sportowe Budow-
lanych po roku 2000 możliwe były je-
dynie dzięki wsparciu Miasta Łódź oraz 
naszym sponsorom i sportowym part-
nerom. Współpraca 
z wieloma firmami pozwala utrzymać 
zespół na wysokim poziomie i zapew-
nić zawodnikom odpowiednie warunki 
meczowe oraz treningowe. dlatego cie-
szymy się bardzo z nawiązanej współ-
pracy i podpisania umowy z tak znaną 

firmą jak iMMErGAs – podsumowuje Mirosław Żórawski, 
dyrektor sportowy Master Pharm Budowlani sA Łódź.
Nie każdy wie, że rugby to ulubiony sport gentle-
manów i jedna z najpopularniejszych gier zespo-
łowych na świecie. i pomimo ostrej rywalizacji  
i rozgrzanych do czerwoności emocji podczas meczów, 
nie ma tu miejsca na nieetyczne zagrania, gra zawsze 
przebiega bardzo fair, a na trybunach nie ma agresji. Po-
nadto rugbiści cechują się uporem, walecznością oraz 
honorem, a drużyna to jedność, braterstwo i szacunek.
– Wartości, które niesie za sobą rugby sprawiają, że ta dys-
cyplina jest nam bliska. Mechanizm działania w sporcie 
i w biznesie jest podobny. Można dążyć do celu za wszel-
ką cenę albo stawiać na uczciwość, partnerstwo i umie-
jętność współpracy. My wybieramy to drugie – dodaje 
Magdalena Oskiera z immergas.

http://www.instalreporter.pl
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branżowych. Tu z kolei odmienne opinie przedsta-
wili Krzysztof Osipowicz (sHi) opowiadający się ZA  
i Jarosław stachurski (Wilo) – PrZECiW. 
do ciekawszych tematów na pewno można zaliczyć 
też podsumowanie rynku sprzedaży w branży w 2016 
roku w stosunku do 2015 roku. Pokazano tu zarów-

2. Konwencja rynku Grzewczego, instalacyjne-
go i sanitarnego zgromadziła prawie 180 osób z krę-
gu nie tylko reprezentantów hurtowni, ale i całkiem 
sporą liczbę przedstawicieli dostawców. stworzyło 
to świetną płaszczyznę do wymiany opinii o rynku  
i zacieśniania kontaktów zarówno podczas uroczy-
stej kolacji otwierającej 2. Konwencję (5 marca), jak  
i w trakcie dnia konferencyjnego 6 marca.
sam program merytoryczny został tak ułożony, aby 
pokazać różnorodne zagadnienia związane z funk-
cjonowaniem branży instalacyjnej i samych firm/
hurtowni. sHi jako organizator konwencji i przede 
wszystkim stowarzyszenie zrzeszające najważniej-
szych handlowych graczy rynku ma swoisty prze-
gląd problemów, z którymi boryka się ten sektor 
branży. Tak więc jak zawsze najciekawsze są te tema-
ty, w których są duże różnice w postrzeganiu rynku 

lub wręcz w działaniach... dystrybutorów i dostaw-
ców. Pokazała to np. prezentacja Tomasza Boru-
ca – „szanse i zagrożenia: co nie daje spać hurtow-
nikowi” opracowana na podstawie wcześniejszego 
badania – chociażby w takich aspektach, jak wzrost 
sprzedaży online przez dostawców, czy bezpośred-
nia sprzedaż przez dostawców do wykonawców/
instalatorów. Obie grupy widzą z kolei podobnie 
szansę rozwoju w aspektach związanych z nowy-
mi technologiami internetowymi i automatycznym 
przetwarzaniem zamówień, kontrolą stanów maga-
zynowych itp. Te właśnie m.in. problemy poruszono  
w dyskusji między przedstawicielami hurtowni re-
prezentowanymi przez sławomira Maciejewskiego 
(Grupa sBs) a dostawcami reprezentowanymi np. 
przez Kazimierza Golemca (Kermi). inny temat, który 
budził sporo emocji to sens uczestnictwa w targach 

2. Konwencja SHI 
Dobre miejsce i czas na dyskusję  
między dystrybutorami a dostawcami

Fo
t. 

IR

http://www.instalreporter.pl


a k t u a l n o ś c i
9s t r.0 4 / 2 0 1 7

no dynamikę sprzedaży w kolejnych kwartałach i po-
równano ją z sytuacją w poprzednim roku (wykres 1),  
jak i dynamikę sprzedaży w poszczególnych grupach 
towarowych (wykres 2).
Wszystkie prezentacje można pobrać ze strony sHi 
(kliknij)

Główne tematy poruszane podczas 
2. Konwencji:
1. branża, statystyki, rynek
2. ryzyko w branży, płatności – Euler Hermes, Michał 
Modrzejewski
3. wykład: prof. Cezary Wójcik: „Przywództwo w burz-
liwych czasach”
4. prezentacja Międzynarodowe Targi Poznańskie 
– Targi instalacje 2018
5. Prezentacja: „innowacja oprata na wartości 
dla klienta”, rafał Kołodziej, Greenhat
6 Blok technologia: Edi/ETiM/BiM/internet
7 Prezentacja wyników badania: „szanse i zagroże-
nia: co nie daje spać hurtownikowi?”
8 dyskusja panelowa: szanse i zagrożenia w dystry-
bucji materiałów technicznych

fot, rys. sHi 

1

2

Podczas konferencji Geberit show, która odbyła się  
30 marca w Warszawie, marka Geberit zaprezentowała 
innowacyjną wizję łazienki. spotkanie z dziennikarzami 
poprzedziła prezentacja prezesa Geberit Polska Prze-
mysława Powalacza. Podkreślał on, że posiadanie misji 
przez przedsiębiorstwo jest bardzo istotne. Wskazał tak-
że na rynek toalet myjących, jako na rynek wschodzący.
Podczas Geberit show swoją premierę w Polsce miały: 
toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma, nowy panel do 
natrysków bezbrodzikowych – Geberit setaplano, sys-
temy baterii umywalkowych Geberit przeznaczone do 
obiektów publicznych i półpublicznych, system desz-
czowej kanalizacji Pluvia, a także zupełnie przełomo-
we rozwiązanie dla instalatorów Geberit Volex – nowy, 
uniwersalny system rur wielowarstwowych. Nowości 
zostały wyeksponowane tak, aby uczestnicy spotkania 
mogli nie tylko zobaczyć je na własne oczy, ale także do-
wiedzieć się więcej na ich temat od specjalistów marki.
spotkanie w gronie dziennikarzy i architektów było tak-
że świetnym momentem do poruszenia kwestii łazien-
kowych zwyczajów Polaków. Jak się okazuje przecięt-
ny Polak spędza w łazience statystycznie 43 minuty,  
w toalecie zaś 18 minut. Jedynie 37% respondentów de-
klarowało, że będąc w łazience się relaksuje. Podczas 
panelu dyskusyjnego poruszono kwestię tego, jak oce-
niamy swoje łazienki. 35% badanych wskazało, że są 
one zbyt małe, 30% uznało, że połączenie łazienki z to-
aletą, które mają u siebie w domach jest dla nich zna-
czącą wadą, 26% zadeklarowało, że ich łazienka wy-
maga remontu. Zaproszeni goście także potwierdzili 
wyniki tych badań, wskazując że nadal polskie łazienki 
są zbyt małe, dlatego też funkcjonalność sprzętów ła-
zienkowych jest dla nich priorytetem w dokonywaniu 
wyborów dotyczących wyposażenia. 
dużą atrakcją był Geberit Comfort Truck – mobilna eks-
pozycja, gdzie goście mogli w luksusowej i przyjemnej 
scenerii przetestować między innymi toalety myjące 
Geberit AquaClean.

Konferencja Geberit Show

http://www.instalreporter.pl
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wytycznych idealnie się uzupełniają. Nie ma możli-
wości przeprowadzenia równoważenia hydrauliczne-
go bez spełnienia minimalnych standardów jakości 
wody. W wielu przypadkach źle wyrównoważona in-
stalacja może zwiększyć koszt eksploatacji urządzeń 
grzewczych nawet o 5-15%. szczególnie jest to istot-
ne w układach z pompami ciepła, gdzie wartość ta 
może przekroczyć 20%, ale też w instalacjach z ga-
zowymi czy olejowymi kotłami kondensacyjnymi.

Słyszałam, że PORT PC w planach ma teraz wy-
danie wytycznych dotyczących równoważenia 
hydraulicznego instalacji. Jakie działania w tej 
sprawie w już zostały podjęte? Dlaczego korzy-
stacie Państwo z VDI?
dzięki wieloletniej współpracy POrT PC z Niemiec-
kim stowarzyszeniem inżynierów Vdi (Verein deut-
scher ingenieure) mamy możliwość zakupu licencji 
na dogodnych warunkach i wydawania wytycz-
nych (po dostosowaniu ich do warunków polskich). 
standardy Vdi uznawane są za najlepsze standardy 
techniczne w Europie. W Niemczech, ale też w wie-
lu krajach Europy są traktowane jako aktualny stan 
techniki. Wytyczne, na których chcemy się oprzeć 
to Vdi 2073 cz. i i cz. 2.
Kwestia jakości wody, ale też równoważenia hydrau-
licznego mają podstawowe znaczenie w zakresie 
efektywności instalacji grzewczych. Te dwie grupy 

Porozmawiajmy chwilkę o wydanych już wy-
tycznych. Skąd pomysł akurat na wytyczne do-
tyczące jakości wody grzewczej?
działania wydawnicze stowarzyszenia POrT PC nie 
ograniczają się tylko do wytycznych branżowych, czy-
li tematyki pomp ciepła. do tej pory wydaliśmy wy-
tyczne m.in. dotyczące obliczenia całkowitych kosz-
tów rocznych instalacji (wytyczne POrT PC cz. 6) jak 
również dwie części wytycznych dot. jakości wody 
grzewczej opartych o wytyczne Vdi 2035 cz. 1 i cz. 2. 

Problem jakości wody kotłowej i c.w.u bardzo moc-
no nasilił się zarówno z powodu systematycznie 
pogarszających się parametrów wód powierzch-
niowych w Polsce, jak i z powodu stosowania co-
raz mniejszych objętościowo wymienników ciepła 
(kotły wiszące). 
Wytyczne Vdi 2035 są powszechnie uznawane za 
najlepsze wytyczne wśród standardów jakości wody  
w Europie. dla przykładu w Czechach zostały uzna-
ne jako czeska norma.

W ramach zainteresowań tematycznych PORT PC leżą nie tylko zagadnienia 
związane z samymi pompami ciepła jako urządzeniami, ale też z jakością 
projektowania i wykonywania całych instalacji grzewczych, w których pompy ciepła 
mogą pracować. PORT PC wydał już kilka wytycznych opracowanych na podstawie 
niemieckich standardów VDI, wytycznych określających najlepsze praktyki  
w danych dziedzinach, jak chociażby zalecenia dotyczące jakości wody w systemach 
grzewczych. Wielu jednak zagadnień ciągle jeszcze nie ujęto w wytycznych, np. 
zasad równoważenia instalacji. Dlaczego tak trudno wydać kolejne wytyczne? 
Czy potrzebne jest lobbowanie standardów w instalacjach? Jak zmobilizować 
potencjalnie zainteresowane strony? 

Lobbing w instalacjach grzewczych?
Dlaczego tak trudno stworzyć wysokie standardy w instalacjach

wywiad z Pawłem Lachmanem, Prezesem POrT Pc

Uważamy, że konieczne jest wprowadzenie 
obowiązku równoważenia instalacji grzew-
czych, chłodniczych czy c.w.u. w polskim pra-
wie budowlanym. Aby można to osiągnąć, nie-
zbędne jest stworzenie standardu branżowego, 
na którym można się będzie oprzeć. Wg nas bez 
wprowadzenia wytycznych jako standardu nie 
ma możliwości realnych zmian w prawie.

W ramach wydawanych wytycznych 
obejmujących instalacje grzewcze i wodne POrT 
PC zamierza poruszyć bardzo ważny temat 
równoważenia hydraulicznego. Oczekuje w tym 
zakresie aktywnego wsparcia producentów  
nie tylko np. zaworów równoważących,  
ale i systemów rurowych, czy pomp
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Czego Państwo jako PORT PC oczekujecie od pro-
ducentów i dlaczego to poparcie jest tak ważne?
Liczymy na liczne włączenia się branży w stworzenie 
wytycznych. Bez tego nie ma szans osiągnąć zapi-
sów w prawie budowlanym – odwrotnie mam silne 
przekonanie, a wręcz pewność, że jeżeli branża się 
włączy w nasz projekt, to Ministerstwo infrastruktu-
ry mocno wesprze tę inicjatywę.
Wydanie wytycznych wymaga także sporego zaan-
gażowania finansowego związanego z zakupem li-
cencji, tłumaczeniem oraz adaptacją wytycznych 
do rynku polskiego.

Porozmawiajmy o trudnej sprawie rzeczywiste-
go poparcia wydania wytycznych przez wydawa-
łoby się najbardziej zainteresowaną stroną, jaką 
są producenci armatury równoważenia hydrau-
licznego. Jak wiele z firm popiera Waszą inicja-
tywę? Jeśli są obawy, to przed czym? Jeśli brak 
zainteresowania, to dlaczego?
Z branży związanej z równoważeniem hydraulicznej 
w Polsce zainteresowanie wyraziło na do tej pory ok. 

30% firm. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać, 
że nikt za nas tego nie zrobi, ani że nie zrobi się to samo. 
Wiele osób w Polsce wyobraża sobie, że niedługo po-
jawią się jakieś przepisy unijne w każdej dziedzinie – 
wg mojej wiedzy tak jednak nie będzie nie tylko w za-
kresie równoważenia hydraulicznego. Mogę tylko 
gorąco zaapelować do odpowiedzialności bizneso-
wej szefów firm w Polsce. Jestem przekonany, że wy-
danie wytycznych dot. równoważenia będzie krokiem 
milowym w działaniach tej branży i dobrym przykła-
dem dla innych branż. Myślę, że głównym problemem 
dla wspólnych działań jest bardzo mocne skupienie 
się firm (co jest w pewien sposób oczywiste) na dzia-
łaniach handlowych. Często nie starcza już czasu na 
wspólne inicjatywy branżowe. Zachęcam Państwa do 
dalszej zmiany podejścia i do współpracy. Jako sto-
warzyszenie branżowe mamy doświadczenie na wie-
lu polach działań i wiemy, co można realnie osiągnąć. 
Atutem POrT PC jest to, że udało nam się skutecznie 
stworzyć poprzednie wytyczne i po kilku latach wi-
dzimy też pozytywne efekty na rynku.

Jak w Polsce wygląda „lobbing 
techniczny” i czym w ogóle jest? 

Niestety, pojęcie lobbing jest często w Polsce ko-
jarzone z niegodnym działaniami np. z korup-
cją, manipulacją itd. Moim zdaniem profesjonalny, 
a zarazem etyczny lobbing jest czymś, czego po-
trzebują nie tylko branże, ale też sami decydenci.  
W obecnej rzeczywistości, w której wszystko się zmie-
nia, profesjonalny lobbing jest wręcz niezbędny dla 
wszystkich stron. W ministerstwach nie ma specjali-
stów od techniki grzewczej, a już wiedza na temat kie-
runków zmian jest niestety mglista.
W przypadku zastosowania wymogów równoważenia 
hydraulicznego instalacji grzewczych duże obniżenie 
zużycia na poziomie 10% ciepła oznacza również re-
dukcję emisji pyłów zawieszonych w ramach niskiej 
emisji, co wpisuje się w projekty polityki antysmogowej.

Paweł Lachman, prezes POrT PC

www.dedietrich-pompyciepla.pl

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

e-mail: biuro@dedietrich.pl
tel. +48 71 71 27 400

Pompy z gruntu gorące
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sprzęgło hydrauliczne stanowi szczególnie istotny 
element systemu grzewczego. Występuje w różnych 
wielkościach i rodzajach budowy, a jego zastosowa-
nie jest coraz częściej niezbędne ze względu na wy-
magania eksploatacyjne źródła ciepła.
Elementem sprzęgającym źródło ciepła z odbior-
nikami ciepła (rys. 2) może być zasobnik buforowy, 
wymiennik ciepła lub sprzęgło hydrauliczne. W nie-
których „prostych” systemach grzewczych może nie 
występować potrzeba stosowania któregoś z tych 
elementów. Zdarza się to jednak coraz rzadziej. 

Elementy sprzęgające i ich cechy

Zasobnik buforowy 
stosowany jest głównie do łączenia kilku źródeł cie-
pła, a także przy solarnym wspomaganiu ogrzewa-
nia budynku. Pełni rolę akumulatora ciepła i jedno-

cześnie sprzęgła hydraulicznego. Zwiększa jednak 
wymaganą powierzchnię zabudowy, powoduje do-
datkowe straty ciepła i może obniżać sprawność źró-
dła ciepła (wymagana wyższa temperatura zasilania, 
dodatkowe straty ciepła), a więc powinien być sto-
sowany w razie takiej potrzeby i starannie dobrany. 

Wymiennik ciepła 
Zapewnia całkowite oddzielenie obiegów grzewczych 
od źródła ciepła. stosowany jest gdy np. zamknięty sys-
tem grzewczy musi współpracować ze źródłem ciepła 
pracującym w układzie otwartym (kocioł na paliwo 
stałe). stosowany jest także do współpracy nowego 
źródła ciepła z instalacją grzewczą, do której ma do-
stęp powietrze (układ otwarty, starsze instalacje ogrze-
wania podłogowego z rurą bez bariery antydyfuzyj-
nej). Pozwala zróżnicować natężenie przepływu wody 
grzewczej po stronie źródła ciepła i odbiorników ciepła. 

Sprzęgło hydrauliczne 
służy do rozdzielenia hydraulicznego źródła ciepła  
i odbiorników ciepła. stosowane obecnie coraz czę-
ściej dla kotłów wiszących i kompaktowych o małej 
pojemności wodnej, a także dla pomp ciepła (głównie 
typu powietrze/woda). Pozwala zróżnicować natęże-
nia przepływu wody grzewczej i złagodzić wpływ pra-
cy odbiorników ciepła na źródło ciepła. W kotłach nie-
kondensacyjnych dodatkowo podwyższa temperaturę 
powrotu wody grzewczej (wymagania ochrony kotła). 

Bilans natężeń przepływu wody 
grzewczej przez kocioł i instalację 
grzewczą 

Na podstawie porównania wymaganego natężenia 
przepływu wody grzewczej w instalacji grzewczej  
z natężeniem przepływu dopuszczalnym dla kotła 
(np. 1200 l/h), można uzyskać podstawową informa-
cję o potrzebie zastosowania elementu rozdzielają-
cego kocioł od instalacji grzewczej (rys. 3). 

Sprzęgło hydrauliczne do instalacji centralnego ogrzewania 
Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 

www.eko-blog.pl

1  sprzęgła hydrauliczne są oferowane w różnych wielkościach, pozwalając na dobór zależnie od 
wymaganego natężenia przepływu wody grzewczej

Zasobnik buforowy

Wymiennik ciepła

Sprzęgło hydrauliczne

2  Wybór elementu jest zależny od potrzeby 
gromadzenia ciepła, połączenia kilku źródeł ciepła  
w jednym systemie, rodzaju źródła ciepła i jego 
wymagań, rodzaju odbiorników ciepła

Sprzęgło hydrauliczne

1200 l/h

1200 l/h

1842 l/h

1842 l/h

642 l/h

15 kW
35/28 oC

3  Natężenie przepływu wody grzewczej w niskotemperaturowym systemie grzewczym bardzo często 
przekracza dopuszczalny poziom natężenia przepływu wody przez kocioł wiszący

http://www.instalreporter.pl


Jak określić natężenie przepływu wody grzewczej  
przez kocioł? 

Natężenie przepływu wody grzewczej w instalacji ogrzewania domu będzie zależne od mocy grzew-
czej obiegu i różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem. Przykładowo dla obiegu grzew-
czego o wymaganej mocy grzewczej 15 kW, natężenie przepływu wody będzie wynosiło (dla nomi-
nalnej temperatury roboczej): 

Ogrzewanie grzejnikowe
15 kW |  (75/60 oC)

75 oC

60 oC

Ogrzewanie podłogowe
15 kW |  (35/28 oC)

35 oC

28 oC

Obliczenie natężenia przepływu V (l/h): 

V = Qx860 / ΔT= 15x860 / (35-28)
V = 1842 l/h

gdzie: 
Q – moc grzewcza obiegu (np. 15 kW) 
ΔT – różnica temperatury między zasilaniem 
i powrotem (np. 35-28 = 7 K) 

Różnica temperatury, ΔT (K)
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Kocioł wiszący kondensacyjny
9,427,0 kW (40/30 oC)

Kocioł wiszący kondensacyjny
6,120,6 kW (40/30 oC)15 kW

35/28 oC 75/60 oC

„A” „B”

 

4  Punkt pracy instalacji grzewczej w zależności od mocy grzewczej i różnicy temperatury zasilania 
i powrotu wody grzewczej. dopasowanie instalacji grzewczej do charakterystyki hydraulicznej kotła
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Przykładowo kocioł wiszący o mocy grzewczej 6,1-
20,6 kW będzie mógł bezpośrednio zasilać instalację 
grzejnikową o mocy 15 kW przy parametrach wody 
75/60°C (punkt „B”, rys. 4). W przypadku ogrzewania 
podłogowego natężenie przepływu wody przy para-
metrach 35/28°C będzie już zbyt wysokie (punkt „A”) 
dla kotła (zarówno o mocy 6,1-20,6, jak i 9,4-27,0 kW),  
co z kolei będzie wymagało oddzielenia go np. za 
pomocą sprzęgła hydraulicznego. 

Dobór sprzęgła hydraulicznego 

Nomogramy producentów kotłów często wprost 
przekazują informację, jaka moc grzewcza może być 
bezpośrednio przekazywana do instalacji grzewczej, 
przy określonej różnicy temperatury między zasila-
niem i powrotem wody do kotła. dobór sprzęgła hy-
draulicznego jest uzależniony przede wszystkim od 
natężenia przepływu wody grzewczej, jakie może  
w nim występować. Przykładowo sprzęgło hydrau-
liczne Vaillant WH 40 może pracować z natężeniem 
przepływu wody grzewczej 3500 l/h (3,5 m3/h). Po-
zwala to na współpracę np. z instalacją grzewczą  
o mocy grzewczej nawet 40 kW przy różnicy tempe-
ratury zasilania i powrotu 10 K lub 20 kW przy różni-
cy 5 K (rys. 5). 

2 odmienne tryby pracy sprzęgła 
hydraulicznego 

W dobie kotłów stało- lub niskotemperaturowych, 
sprzęgło hydrauliczne pracowało w odwrotny spo-
sób, jak w układach z kotłami kondensacyjnymi.  
To po stronie kotła natężenie przepływu wody grzew-
czej było większe, a temperatura powrotu była pod-
wyższana dla ochrony kotła przed pracą w trybie 
kondensacji. sprzęgło hydrauliczne było często spoty-
kane w kotłowniach kaskadowych. W takim układzie 
można było zastosować kotły o różnej mocy grzew-
czej. sprzęgło hydrauliczne rozdzielało obieg kotłów 
od instalacji grzewczej, tak aby nie dochodziło do 

Moc grzewcza (kW)
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5  Nomogram producenta dla doboru wielkości sprzęgła 
hydraulicznego w oparciu o przenoszoną moc grzewczą  
i różnicę temperatury zasilania i powrotu wody grzewczej

KOCIOŁ
STAŁO- LUB
NISKOTEMPERATUROWY

KOCIOŁ
KONDENSACYJNY

INSTALACJA
GRZEWCZA

INSTALACJA
GRZEWCZA

6  2 warianty funkcjonowania sprzęgła hydraulicznego 
zależnie od typu kotła
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kie parametry kotła kompaktowego (centrali grzew-
czej), jak mała pojemność wodna oraz zwiększone 
opory przepływu, będą charakterystyczne jak dla 
kotłów wiszących (rys. 8). 

Kiedy należy stosować sprzęgło 
hydrauliczne? 

Zazwyczaj występuje kilka warunków wymagają-
cych zastosowania sprzęgła hydraulicznego w sys-
temie grzewczym. do najczęstszych można zaliczyć: 
• zbyt wysokie opory przepływu instalacji grzewczej 
w stosunku do wysokości podnoszenia pompy obie-
gowej wbudowanej w kotle wiszącym. Wymagane za-

stosowanie pomp na obiegach grzewczych, a przez 
to rozdzielenie hydrauliczne od pompy obiegowej 
wbudowanej w kotle; 
• zbyt wysokie natężenie przepływu wody w instalacji 
grzewczej w stosunku do dopuszczalnego dla kotła 
(najczęściej wiszącego lub kompaktowego). Wymaga-
ne oddzielenie hydrauliczne kotła, dla umożliwienia 
jego pracy z niższym natężeniem przepływu wody  
i wyższą różnicą temperatury; 
• kotłownia kaskadowa złożona z kotłów wiszących, 
które są standardowo wyposażone w pompę obie-
gową (wbudowaną lub zainstalowaną przy kotle). 
Wymagane rozdzielenie hydrauliczne pomp obie-
gowych przy kotłach od pomp obiegowych instala-
cji grzewczej; 
• kotłownia kaskadowa złożona z kotłów stało- lub 
niskotemperaturowych z wymaganą ochroną min. 
temperatury powrotu (np. min. 40°C). sprzęgło za-
pewnia wówczas częściowy nawrót do kotłowni wody 
zasilającej i przez to podwyższenie temperatury po-
wrotu wody do kotłowni; 
• współpraca kotła/kotłów ze starą instalacją grzew-
czą o dużym zładzie wodnym i z ograniczonym wpły-
wem na sterowanie jej pracą. Wymagane oddzie-
lenie kotła/kotłów od instalacji, dla ograniczenia 
niekorzystnego wpływu pracy instalacji na pracę 
kotła/kotłów.
Materiał graficzny: Vaillant

zakłóceń pracy pomp obiegowych i aby ograniczyć 
wpływ instalacji grzewczej na pracę kotłów. Było to 
szczególnie ważne w starych modernizowanych sys-
temach grzewczych o dużej pojemności wodnej (zła-
dzie) w stosunku do pojemności kotłów grzewczych.
sprzęgło hydrauliczne w połączeniu z kotłem sta-
ło- lub niskotemperaturowym pozwala podwyższyć 
temperaturę powrotu. dla tego rodzaju kotłów jest 
to często wymóg ochrony przed kondensacją pary 
wodnej ze spalin i korozją powierzchni grzewczych. 
sprzęgło hydrauliczne w połączeniu z kotłem kon-
densacyjnym nie zmienia temperatury powrotu wody 
grzewczej, przez co zachowane są korzystne warun-
ki dla kondensacyjnego trybu pracy kotła. Należy 
uwzględnić niższą temperaturę zasilania na dobór 
instalacji grzewczej (szczególnie dla grzejników i wy-
mienników ciepła). 

Sprzęgło hydrauliczne a pojemność 
wodna kotła 

sprzęgło hydrauliczne jest wymagane, gdy dla ko-
tła jest określone maksymalne natężenie przepły-
wu wody grzewczej, a natężenie przepływu wody 
w instalacji będzie od niego większe. Kotły wiszące 
należą do urządzeń przepływowych, w których po-
jemność wodna wymiennika spaliny/woda wynosi 

zazwyczaj nie więcej niż 2-3 litry (rys. 7). Zwiększo-
ne opory przepływu wymiennika wymuszają do-
datkowo warunek nieprzekraczania określonego 
natężenia przepływu wody. Zwiększone natężenie 
przepływu jest cechą charakterystyczną dla insta-
lacji ogrzewania podłogowego. W kotłach stojących 
pojemność wodna jest często zdecydowanie więk-
sza, a opory przepływu niższe. Brak ograniczenia 
natężenia przepływu wody przez taki kocioł elimi-
nuje wówczas potrzebę stosowania sprzęgła hy-
draulicznego. 

Sprzęgło hydrauliczne dla kotła 
kompaktowego (centrali grzewczej) 

uWAGA! sprzęgło hydrauliczne może 
być również elementem wymaganym 
w przypadku kompaktowego kotła 
stojącego (kocioł z podgrzewaczem 
wody użytkowej). Tego rodzaju ko-
tły pomimo kwalifikowania ich czę-
sto do grupy stojących, mają wszyst-
kie cechy kotła wiszącego. Wynika to  
z zastosowania we wspólnej obu-
dowie modułu kotła wiszącego oraz 
podgrzewacza wody użytkowej wraz 
z dodatkowym osprzętem. A więc ta-

Gazowy wiszący 
kocioł kondensacyjny

Moc grzewcza:
5,726,5 kW

Pojemność wodna:
~ 3 litry

0,1  l/kW

Gazowy stojący
kocioł kondensacyjny

Moc grzewcza:
7,023,5 kW

Pojemność wodna:
100 litrów

4,2  l/kW

Gazowy stojący 
kocioł kondensacyjny
(centrala grzewcza)

Moc grzewcza:
4,321,5 kW

Pojemność wodna:
~ 3 litry

0,1  l/kW

7  Porównanie pojemności wodnej kotła wiszącego i stojącego

Gazowy wiszący 
kocioł kondensacyjny

Moc grzewcza:
5,726,5 kW

Pojemność wodna:
~ 3 litry

0,1  l/kW

Gazowy stojący
kocioł kondensacyjny

Moc grzewcza:
7,023,5 kW

Pojemność wodna:
100 litrów

4,2  l/kW

Gazowy stojący 
kocioł kondensacyjny
(centrala grzewcza)

Moc grzewcza:
4,321,5 kW

Pojemność wodna:
~ 3 litry

0,1  l/kW

8  schemat hydrauliczny instalacji grzewczej (2 obiegi grzewcze) z kompaktowym kotłem grzewczym

http://www.instalreporter.pl
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Onninen Express kiedyś… 

Już sama nazwa sugeruje idealne połączenie znanej 
na rynku techniczno-budowlanym marki Onninen  
z szybkością i sprawnością obsługi klientów. 
W latach 2014-2016 otwarto w sumie 11 samoobsłu-
gowych oddziałów pod szyldem Onninen Express, 
który jest przede wszystkim konkretną koncepcją i 
filozofią obsługi klienta, przeznaczoną w szczegól-
ności dla instalatorów.
Oparta jest ona na dogodnej lokalizacji i dostępno-

ści towarów, czytelnym układzie produktów na pół-
kach i sprawnej komunikacji w zakresie konkretnych 
grup produktowych i docelowych odbiorców.

Onninen Express z nową koncepcją

dynamicznie rozwijający się rynek nieustannie wery-
fikuje kierunki rozwoju, dlatego firma Onninen zde-
cydowała się na powtórne przemyślenie, czym tak 
naprawdę ma być punkt Onninen Express dla klien-
tów i i jakie są ich aktualne oczekiwania. 

Onninen Express to sieć samoobsługowych oddziałów, w których instalatorzy mogą szybko  
i sprawnie kupić towary prosto z półki. W oddziałach tych zastosowano najlepsze praktyki  
DIY dostosowane do koncepcji Business to Business.

Onninen Express według 
nowej koncepcji sprzedaży

Towar prosto z półki, czyli oddziały samoobsługowe

Onninen sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa
tel. 22 567 90 00
www.onninen.pl, info@onninen.pl
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Pilotażowy punkt przy Zabłockiej  
w Warszawie

6 marca 2017 roku otworzyliśmy pilotażowy punkt 
Onninen Express w Warszawie przy ulicy Zabłockiej 9. 

Jesteśmy z niego dumni i mamy nadzieję, że zosta-
nie dobrze przyjęty przez naszych obecnych i no-
wych Klientów. 

Nowy rozdział w historii Onninen…

…właśnie się rozpoczął, a my jesteśmy dumni, że 
tworzymy go razem z naszymi Klientami, tymi obec-
nymi i tymi, którzy zauważą pozytywne zmiany, ta-

kie jak nowe punkty sprzedaży Onninen Express  
i przekonają się, że współpraca z Onninen jest po 
prostu dobra, spokojna, uczciwa i opłacalna.
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego 

Expressu na Zabłockiej i podzielenia się z nami swo-
imi uwagami, tymi dobrymi i tymi krytycznymi. Chce-
my zmieniać się dla naszych Klientów tak, aby byli  
z nas zadowoleni.

Czego spodziewać się w nowych oddziałach  
Onninen Express?

Zastosowaliśmy najlepsze praktyki diY dostoso-
wane do koncepcji Business to Business. 
• Przede wszystkim zwiększyliśmy zakres asorty-
mentu dostępnego natychmiast z półki. W naszym 
pilotażowym punkcie w Warszawie liczba indeksów 
wzrosła z 4200 do 5800 na tej samej powierzchni, uzy-
skując docelowy parametr 1000 indeksów na 100 m2. 
• Opracowany został również nowy i bardziej czy-
telny układ organizacyjny i funkcjonalny naszych 
lokalizacji. 
• Właściwych proporcji nabrała przestrzeń sprze-
daży Express i przestrzeń cross-dock dla więk-

szych dostaw. Towary zostały ułożone na pół-
kach w czytelnym podziale na branżę elektryczną 
i hydrauliczną oraz na docelowe zastosowanie 
produktu. Klienci mogą posługiwać się specjal-
nie dobranymi i oprogramowanymi kolektorami 
danych, które umożliwiają szybką i jednoznacz-
ną identyfikację kupowanego towaru. 
• Ciekawym rozwiązaniem jest również „wyspa ob-
sługi Klienta”, usytuowana w centrum życia oddziału, 
gdzie nasi handlowcy są zawsze widoczni, dostępni 
i pomocni oraz wyposażeni w czytniki kodów kre-
skowych, aby dodatkowo usprawnić proces obsługi.

Wielka Promocja Onninen

Wiosenne przebudzenie

Każdego miesiąca wygrywają najwyższe wzrosty zakupów
Czas trwania: 1 marca – 31 maja 2017 r.

>> Więcej o promocji <<

Zmieniamy się dla Ciebie –  
Express Onninen Warszawa Zabłocka  
– PrZEjDź

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/2017-04-11-ONNINEN-2
http://instalreporter.pl/2017-04-11-ONNINEN-1
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rzeczy w tym samym czasie, w tym właśnie… tem-
peraturę w domu.

Dominus firmy Immergas to komfort, 
oszczędność i bezpieczeństwo

Teraz, za pośrednictwem smartfona czy tabletu, 
można regulować ogrzewanie według aktualnych 
potrzeb. Prosta i intuicyjna aplikacja pozwala na ela-
styczne dopasowanie ogrzewania do indywidualne-
go rytmu dnia czy nagłej zmiany planów. dominus 
to idealne rozwiązanie dla osób, które dużo czasu 
spędzają poza domem, a ich tryb życia jest niere-
gularny. Z nową aplikacją mobilną firmy immergas 
można dowolnie modyfikować temperaturę w miesz-
kaniu czy domu, w każdej chwili i z dowolnego miej-
sca na świecie. 
użytkownicy urządzeń domowych są również co-
raz bardziej świadomi korzyści płynących z proeko-
logicznych i energooszczędnych rozwiązań, które są 
nie tylko przyjazne dla środowiska, ale również dla 
rodzinnego budżetu. Z badań wynika, że każdy sto-
pień więcej na termometrach to wzrost wydatków 
za energię cieplną o ok. 5%. Tradycyjne sposoby 
ogrzewania domu często przyczyniają się do strat 
energii, wynikających ze zbędnego przegrzewania 
pomieszczeń lub też do dyskomfortu z powodu ich 
niedogrzania. W obecnych czasach większość z nas 
żyje w pośpiechu, bez ściśle określonego rytmu dnia. 
ustawianie z wyprzedzeniem dedykowanej tempe-
ratury dla poszczególnych pomieszczeń może być 
czasochłonne i problematyczne, na przykład w sy-
tuacji nagłego wyjazdu w delegację. 

Urządzenia mobilne towarzyszą nam niemal 
przez cały czas. Korzystanie ze smartfona czy table-
tu stało się nawykiem. 
używamy ich nie tylko w celach rozrywkowych, ale 
również do załatwiania bieżących spraw, począw-

szy od zakupów, przez płatności rachunków, po or-
ganizację życia domowego. Zabiegani i obciążeni 
wieloma obowiązkami, szukamy prostych rozwią-
zań, które ułatwią nam codzienne funkcjonowanie 
oraz pomogą szybko i sprawnie koordynować wiele 

W obecnych czasach wzrastają wymagania i oczekiwania  
konsumentów w stosunku do możliwości ustawiania temperatury 
w domu np. poprzez smartfon. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
swoich użytkowników, Immergas wprowadził na rynek mobilną aplikację 
do zdalnego zarządzania systemem grzewczym – Dominus.

Aplikacja Dominus 
Do zdalnego zarządzania systemem grzewczym Immergas

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

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE
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Taki rodzaj sterowania instalacją grzewczą poprawia 
jej wydajność i ekonomiczność, dzięki czemu jest ener-
gooszczędnym rozwiązaniem przyjaznym środowisku.
Aby z dowolnego miejsca zarządzać domową insta-
lacją grzewczą, wystarczy smartfon lub tablet, po-
łączenie z internetem i Modem Wi-fi dominus (łączy 
się z każdą domową siecią bezprzewodową i współ-
pracuje z większością kotłów kondensacyjnych z ofer-
ty immergas oraz z dowolnym termostatem typu 
ON/Off lub sterownikiem CAr V2).

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
…korzyści:
• komfort użytkowania i bezpieczeństwo 
• prosta, intuicyjna obsługa, w całości w języku polskim
• pełna kontrola pracy systemu grzewczego
• większa oszczędność kosztów użytkowania

Aplikacja Dominus zapewnia stały dostęp do 
ustawień parametrów systemu i możliwość 
płynnej regulacji temperatury według potrzeb. 

0 4 / 2 0 1 7
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Rozwiązanie odpowiadające indywidualnym potrzebom 
Design: ponadczasowy. Możliwości: nieograniczone. Oto nowy odpływ liniowy Advantix Vario w wersji 
ściennej. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 25 mm, można go zamontować niemal  
w każdej ścianie i harmonijnie wkomponować w dowolną aranżację. Możliwość przycięcia odpływu na 
wymiar z dokładnością co do milimetra w zakresie 1200-300 mm sprawia, że jest on zawsze doskonale 
dopasowany do Państwa potrzeb. Viega. Connected in quality.

viega.pl/AdvantixVario

Viega Advantix Vario – odpływ ścienny

Więcej przestrzeni w łazience

XXXIV edycja kursu  
w Akademii SOLSUM

Zostań profesjonalnym instalatorem systemów foto-
woltaicznych. do kursu może przystąpić każdy bez 
względu na kierunek i poziom wykształcenia czy do-
świadczenia. Świadectwo kwalifikacji i uprawnienia 
elektryczne uzyskają tylko te osoby, które pozytyw-
nie zdadzą egzamin państwowy.
szkolenie jest podzielone na iii poziomy zaawanso-
wania. Odbędzie się w specjalnie w tym celu przygo-
towanym budynku w którym zainstalowane są roż-
ne typy instalacji: on-grid (współpraca systemu PV  
z siecią Osd), off-grid dC, off-grid AC, system z maga-
zynowaniem nadwyżek energii (systemy wyspowe), 
system fotowoltaiczny + pompa ciepła, system PV 
zbudowany na tackerach (system nadążny za słoń-
cem), dachy wykonane w technologii BiPV (zastą-
pienie standardowego pokrycia panelami PV) i wie-
le innych. rozkład tematyczny dobrany jest tak, aby 
przeprowadzić instalatora przez wszystkie najważ-
niejsze etapy instalacji systemu fotowoltaicznego.
Małe grupy szkoleniowe gwarantują indywidualne po-
dejście, a także dostęp do części warsztatowej na do-
godnych warunkach. i poziom 17.05.2017 r.: wprowa-
dzenie do fotowoltaiki, warsztaty praktyczne: montaż 
systemu PV w wersji na dachu skośnym z różnymi ro-
dzajami pokryć według przygotowanego schematu.
ii poziom 18.05.2017 r.: inwertery, podstawy projektowa-
nia systemów PV, warsztaty na instalacji fotowoltaicz-
nej wraz z podłączeniem systemu PV, szkolenie przygo-
towawcze do egzaminu państwowego w celu zdobycia 
uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji  
i urządzeń elektrycznych. iii poziom 19.05.2017 r.: omó-
wienie zasad rozliczeń dla prosumentów, wizyta na far-
mie fotowoltaicznej o mocy 200kWp z największym ma-
gazynem energii w technologii litowo-jonowej w Polsce.
Kurs odbędzie się w rytrze, Willa Poprad.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.viega.pl/AdvantixVario
https://solsum.pl/szkolenia-fotowoltaika-html/kurs-dla-instalatora-pv/
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Nierzadko wykorzystanie energii słonecznej jest 
najprostszym, najszybszym w realizacji i najtańszym 
rozwiązaniem. 
duńskie instalacje tego typu są w stanie zapewnić 
50-60% udziału ciepła słonecznego w całkowitym 
zapotrzebowaniu systemu, dzięki integracji instalacji 
kolektorów słonecznych o powierzchni kilku tysięcy 
metrów kwadratowych z sezonowym magazynem 
ciepła. Wtedy możliwym staje się skuteczne rozwią-
zanie problemu niezgodności profili zapotrzebowania  
i pogodowozależnej produkcji energii z OZE.
Już od dłuższego czasu, przedsiębiorstwa ciepłowni-
cze zastanawiają się, w jaki sposób sprostać wyma-
ganiom dyrektywy 2012/27/uE o efektywności ener-
getycznej, która wprowadza definicję „efektywnych 
systemów ciepłowniczych (chłodniczych)” i nakazu-
je stworzenie warunków do ich rozwoju. „Efektywny 

Odnawialne źródła 
energii w systemach 
ciepłowniczych

Tylko 7,4% ciepła systemowego w Polsce wytwa-
rzane jest z odnawialnych źródeł energii (OZE),  
w tym ponad 7% to ciepło z biomasy. Aż 75% cie-
pła powstaje w procesach spalania węgla. Energe-
tyka cieplna to zatem zasadniczo węgiel, a energe-
tyka odnawialna w polskich przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych dotychczas była kojarzona niemal 
wyłącznie z biomasą. Przykłady z krajów Unii Eu-
ropejskiej pokazują, że nie tylko biomasa, ale coraz 
częściej energia słoneczna umożliwia wypełnienie 
coraz wyższych celów w zakresie udziałów odna-
wialnych źródeł energii oraz redukcji emisji zanie-
czyszczeń w ciepłownictwie i obniżania kosztów  
z tym związanych. Osiągnięcie wyznaczonych ce-
lów jest możliwe również dzięki wdrażaniu wielko-
wymiarowych systemów kolektorów słonecznych 
zintegrowanych z sezonowymi magazynami ciepła. 

system ciepłowniczy i chłodniczy” oznacza system, 
w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzy-
stuje się, co najmniej w 50% energię ze źródeł odna-
wialnych, lub co najmniej w 50% ciepło odpadowe, 
bądź co najmniej w 75% ciepło pochodzące z ko-
generacji, albo co najmniej w 50% wykorzystuje się 
połączenie powyższych. Wg izby Gospodarczej Cie-
płownictwo Polskie, istniejące systemy ciepłownicze  
w Polsce w 85% nie spełniają tych wymogów i mu-
szą zostać dostosowane.
idea wdrażania rozwiązań na tego typu przyszła do nas 
z m.in. danii, Niemiec, gdzie bije rekordy popularności. 

Według Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa zarządu IEO, 
w Polsce nadszedł dobry moment na szerokie wdroże-
nie już sprawdzonych na rynku, europejskiej i skandy-
nawskim rozwiązań, w szczególności rozwiązań duń-
skich. Rynek systemów ciepłowniczych z OZE jest na 
tyle rozwinięty, że budowa wielkowymiarowych insta-
lacji OZE nie stanowi już problemu technicznego oraz 
pozwala na skorzystanie z tzw. „ekonomiki skali” i ob-

niżenie kosztów ciepła lub zmniejszenie ryzyka jego 
wzrostu z uwagi na koszty paliw i ochrony środowiska. 

Poza tym warto zauważyć, że programy wsparcia  
z POiŚ, którymi, jako instytucja Wdrażająca, zarzą-
dza Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, wspierają budowę tzw. „słonecznych 
systemów ciepłowniczych”. Coraz łatwiej zauważyć 
rosnące zainteresowanie Przedsiębiorstw Energety-
ki Cieplnej budową systemów ciepłowniczych połą-
czonych z magazynami ciepła i instalacjami OZE. Za 
przykład może służyć przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej w Opolu, które w 2016 roku zbudowało in-
stalację demonstracyjną (260 m2 kolektorów słonecz-

Pierwszą tego typu instalację w Polsce skonstruowano w ZEC Wołomin. W 2007 r. przedsiębiorstwo 
zainstalowało innowacyjne rozwiązanie 380 m2 kolektorów słonecznych do wstępnego 
podgrzewania wody uzupełniającej straty w sieci ciepłowniczej oraz do przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej na potrzeby własne. Wytwórca ciepła (ZEC Wołomin) obsługuje instalację 208 
kolektorów słonecznych. Zostały one umieszczone na dachu (80 kolektorów) oraz na ziemi 
bezpośrednio w pobliżu obiektu (128 kolektorów)
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Przykład z danii: miejscowość Marstal z kolektorami słonecznymi i sezonowym magazynem ciepła

Fo
t. 

Ri
cc

ar
do

 B
at

tis
ti

http://www.instalreporter.pl


nych), przyłączoną do sieci ciepłowniczej. 
sezonowe magazyny ciepła pozwalają na wykorzy-
stanie wszystkich zalet znanych już powszechnie 
małych zasobników ciepła i też rozwiązują problem 
niewystarczającej mocy chwilowej i niedopasowa-
nego do ciepłownictwa mieszkaniowego cyklu ła-
dowania/rozładowywania magazynu. Wielkogaba-
rytowe, sezonowe magazyny ciepła stabilizują pracę 
systemów kolektorów słonecznych w okresie całego 
roku i umożliwiają uzyskanie wymaganego wysokie-
go udziału energii słonecznej (energii z OZE).

Według Wojciecha Zabłockiego, burmistrza Pragi Pół-
noc popierającego OZE, dodatkową zaletą sezonowych 
zasobników ciepła jest fakt, że dzięki nim można nie 
włączać dodatkowych – zazwyczaj najbardziej kosz-
townych – mocy w systemach grzewczych, a nawet 
zmniejszać obciążenie cieplne funkcjonujących obec-
nie źródeł (co stanowi oszczędność dla przedsiębiorstw 
ciepłowniczych i tym samym zmniejsza emisję CO2).

Materiał opracowano 
na podstawie 
informacji prasowej 
przygotowanej 
na warsztaty dla 
ciepłowników 
zorganizowane przez 
Instytut Energetyki 
Odnawialnej w dniu 

16 marca 2017 r. w Muzeum Warszawskiej Pragi. 
Warsztaty prowadzone były w ramach 
europejskiego projektu SDHp2m –  
„Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”. 
http://solar-district-heating.eu 

Zgodnie z unijnym kierunkiem rozwoju, dostępnymi 
stają się coraz dogodniejsze modele finansowania 
przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności 
energetycznej systemów ciepłowniczych, a co za tym 
idzie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej mogą uzy-
skać coraz tańsze finansowanie planowanych przed-
sięwzięć. uruchomione zostały liczne działania ma-
jące na celu ułatwienie przeprowadzania inwestycji 
w tym zakresie, zarówno na poziomie lokalnym – do-
tacje w ramach regionalnych Programów Operacyj-
nych dedykowane mniejszym przedsięwzięciom oraz 
krajowym – dotacje i pożyczki preferencyjne w ra-
mach Programu Operacyjnego infrastruktura i Śro-
dowisko dedykowane większym przedsięwzięciom. 
Europejski Bank inwestycyjny prowadzi program ELE-
NA, w ramach którego można uzyskać fundusze na 
pokrycie do 90% kosztów przygotowania większych, 
często kompleksowych inwestycji m.in. z zakresu efek-
tywności energetycznej – w tym inwestycje w rozbu-
dowę sieci ciepłowniczej i instalacje odnawialnych źró-
deł energii. O pomoc techniczną w ramach programu 
ELENA mogą się starać zarówno podmioty publicz-
ne jak i prywatne, na poziomie lokalnym, regionalnym 
oraz krajowym. W ramach grantu, do 2009, przydzielo-
no ok. 95 milionów euro pomocy technicznej. Ponad-
to, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania prawne 
w Polsce, warto rozważyć magazynowanie niezbilan-
sowanej energii elektrycznej (zdecydowanie tańszej)  
z elektrowni wiatrowych. Przedsiębiorstwo ciepłownicze 
dysponujące magazynem ciepła mogłoby tanio tę ener-
gię zagospodarować w sezonowym magazynie ciepła. 
Podsumowując, zastosowanie systemów OZE z ma-
gazynami w ciepłownictwie to:
• stały kierunek w ciepłownictwie i kogeneracji, 
• stanowią one stabilne źródło ciepła z OZE (takie są 
obecnie preferowane przez rząd) , 
• cena ciepła słonecznego nie wzrasta, bo nie jest uza-
leżniona od cen paliw i kosztów uprawnień do emisji,
• kolektory słoneczne mają dobrą opinię w społe-
czeństwie, w przedsiębiorstwach i są w szerokim za-
kresie produkowane w kraju.
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domu niskoenergetycznego/pasywnego z dobrą izo-
lacją termiczną i wentylacją mechaniczną.
Wniosek? Nowoczesne domy najczęściej są dobrze 
docieplone, mają mniejszą akumulacyjność ciepl-
ną niż domy w starszej konstrukcji, zyski wewnętrz-
ne budynku powodują jego przegrzanie oraz naj-
częściej mają więcej okien od południowej strony. 

W tym momencie, aby utrzymać komfort cieplny  
w budynku wymagany przez użytkowników koniecz-
nością staje się zastosowanie, oprócz ogrzewania, 
również chłodzenia budynku. 

Chłodzenia aktywne czy pasywne

Chłodzenie aktywne polega na odwróceniu obie-
gu pompy ciepła (fot. 7). Wymiennik ciepła, który był 
skraplaczem w trybie ogrzewania, dla trybu chło-
dzenia zmienia się w parowacz, czyli miejsce gdzie 
ciepło jest odbierane, a parowacz staje się skrapla-
czem. Zawór 4-drogowy zmienia swoje położenie, 
zmieniając kierunek przepływu czynnika chłodnicze-
go. Chłodzenie tego typu, o ile tylko jest przygoto-
wana odpowiednio automatyka pompy ciepła, moż-
na zrealizować w każdej powietrznej pompie ciepła 
(zachodzi tu jedynie konieczność stosowania zawo-
ru 4-drogowego ze względu na odszranianie paro-
wacza w zimie). W pompach gruntowych zawór od-
wracający obieg najczęściej też jest już standardem, 
chociaż nie zawsze. 

Chłodzenie coraz częściej staje się jednym ze 
standardów w nowoczesnym budownictwie. Zresz-
tą przypomnijmy sobie sytuację sprzed kilkunastu 
lat – kupując samochód, każdy oczekiwał, żeby po 
prostu jeździł, teraz klimatyzacja stała się w samo-
chodzie takim samym standardem, jak ogrzewanie 
go w zimie. uważam, że jeśli gros z nas spędza w bu-
dynkach mieszkalnych większość wolnego czasu, to 
widoczny już trend potrzeby zwiększenia komfortu 
użytkowania będzie tylko się powiększał.

Kiedy opłaca się chłodzić, czyli 
dostosowanie do wymagań 
mieszkańców

Przyjmijmy modelowy dom powierzchni ok. 170 m2 
spełniający wymagania WT 2017, 40% okien od stro-
ny południowej. Lokalizacja: Kraków. Obliczenia wy-
konano programie CAsANOVA.exe 3.3.08a.
Jeżeli dopuszczamy przegrzanie domu do 29°C, to 
praktycznie nie musimy w ogóle chłodzić zadanego 
budynku (fot. 1). Na ogrzewanie budynek potrze-
buje 75 kWh//rok. Pole czerwone na wykresie ozna-
cza konieczność ogrzewania budynku w godzinach 
miesięcznie, pole żółte oznacza, że budynek jest  

w zakładanych widełkach żądanej temperatury, pole 
niebieskie oznacza, że budynek musi być chłodzony. 
sytuacja zmienia się, jeśli zamiast dopuszczalnej mak-
symalnej temperatury 29°C, nastawimy 25°C (fot. 2) 
czy zupełnie komfortowe 22°C (fot. 3).
Zobaczmy, jak zmieni się sytuacja, kiedy budynek w tej 
samej lokalizacji zmienimy na wymagania (fot. 4, 5, 6)  

Pompa ciepła jako jedyne źródło grzewcze masowo wykorzystywane do ogrzewania budynków 
ma możliwość również ich chłodzenia w okresie letnim. W artykule przedstawię możliwe sposoby 
chłodzenia zarówno dla pomp ciepła wykorzystujących energię z gruntu, jak i coraz popularniejsze 
pompy ciepła typu powietrznego.

Chłodzimy pompą ciepła
O komforcie chłodzenia i współpracy z instalacjami budynku

szymOn PiwOwarczyk
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jące, zwłaszcza w przypadku domów z dobrze ocie-
nionymi oknami.

jak przekazywać „chłód” z pompy 
ciepła do pomieszczenia? 

Chłodzenie płaszczyznowe
Przez użytkowników odczuwane jako najbardziej 
komfortowe, a zarazem ze względu na specyfi-

kę (temperatura wody chłodzącej jest wyższa niż  
w innych systemach), obniża koszty przygotowania 
wody lodowej. Poprzez niższą temperaturę prze-
grody (np. ścian) uczucie komfortu jest zapewnione 
w najbardziej optymalny sposób. Najczęściej jako 
płaszczyznę do chłodzenia wykorzystuje się ścia-
ny lub sufity. Na wykresie Koninga (fot. 8), pokaza-
na jest zależność temperatury powietrza i otacza-
jących płaszczyzn (podłóg, ścian) w odniesieniu do 

Drugim rodzajem jest chłodzenie pasywne. W tym 
przypadku tak naprawdę wykorzystujemy wyłącz-
nie pompy obiegowe zawarte w pompie ciepła, bez 
wykorzystania samego układu chłodniczego – tak 
więc sama sprężarka nie pracuje. Ten układ chłodze-
nia może być wykorzystany wyłącznie w pompach 
ciepła z wymiennikiem gruntowym, ze względu zaś 
na specyfikę temperatury gruntu, raczej w wymien-
nikach typu pionowego. Chłodzenie pasywne jest 

dużo tańsze, ponieważ pracuje wyłączenie za pomo-
cą pompy obiegowej. sam układ wykorzystuje jedy-
nie instalację dolnego źródła pompy ciepła, bez sa-
mej pompy ciepła. 
Jednak ma również minusy – możemy schładzać bu-
dynek wyłącznie dość niewielką mocą chłodniczą, 
która będzie odpowiednia do schłodzenia budynku 
w pewnym niewielkim stopniu, co jednak dla czę-
ści inwestorów może być w zupełności wystarcza-

1  dopuszczalna maks. temp. w budynku 29°C 2  Maksymalna założona temperatura w budynku 25°C 3  Maksymalna założona temperatura w budynku 22°C

4 Maksymalna założona temperatura w budynku 29°C 5  Maksymalna założona temperatura w budynku 25°C 6  Maksymalna założona temperatura w budynku 22°C
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Infolinia Buderus 801 777 801
www.bit.ly/BuderusPompy

Systemy grzewcze 
przyszłości

Czerp siłę z natury – z pompami ciepła Buderus.

Ziemia, woda i powietrze – to natura, w której tkwią nieograniczone zasoby darmowej energii. 
Dzięki pompom ciepła marki Buderus możesz wykorzystać tę energię do ogrzewania Twojego domu 
i to prawie bezpłatnie, bo aż do 80% energii funduje natura! W ten sposób odczuwalnie ograniczasz
swoje bieżące wydatki. 
W naszej ofercie z pewnością znajdziesz rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb. 
Chętnie doradzimy w dokonaniu właściwego wyboru.
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odczuwanego przez człowieka komfortu cieplnego.
Niestety najbardziej popularna instalacja płaszczy-
znowa, czyli podłogowa, do celów chłodniczych 
jest mało przydatna i jeśli zależy nam na komforcie 
(osiągnięciu odpowiedniej temperatury w pomiesz-
czeniu), to instalacja ta powinna być wyprowadzo-
na również na ściany lub sufit (fot. 8). Minusem tego 
rozwiązania jest konieczność 
przeprowadzania jej w czasie 
budowy domu, inaczej taki 
montaż będzie się wiązać  
z poważnym remontem. 
Podczas eksploatacji należy 
zwrócić uwagę na tzw. punkt 
rosy. Jest to zależność wil-
gotności względnej powietrza oraz temperatury,  
w jakiej zacznie wykraplać się para wodna z powie-
trza – zbytnie obniżenie temperatury wody zasila-
jącej może spowodować efekt mokrych powierzch-
ni. Oprócz dyskomfortu użytkowania może być to 
przyczyna powstawania grzybów, pleśni i degra-
dacji konstrukcji budynku, stąd żeby układ praco-

wał poprawnie, należy użytkować go z prawidłowo 
przygotowaną automatyką.

Chłodzenie z wykorzystaniem wentylacji 
mechanicznej
Jest to jedno z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań, 
jeśli w budynku zastosowana została wentylacja me-

chaniczna. Koszty inwestycyjne 
w tym przypadku wzrastają nie-
znacznie, jedynie o chłodnicę 
wodną zamontowaną na wlo-
cie powietrza do pomieszczeń. 
Minusem tego rozwiązania jest 
konieczność ustawienia wyso-
kich przepływów powietrza, co 

dla niektórych osób może nie być do zaakceptowania. 
Temperatura wody w chłodnicy zwykle oscyluje w gra-
nicach 7-10°C, więc temperatura wody jest niższa niż 
w przypadku chłodzenia płaszczyznowego – podnosi 
to koszty uzyskania odpowiedniej ilości chłodu. Minu-
sem jest również jednakowe schładzanie wszystkich 
pomieszczeń w domu z brakiem możliwości regulacji.

8

Chłodzenie płaszczyznowe 
jest najbardziej ekonomiczne 
i przyjemne dla użytkownika. 
Wadą są wysokie koszty 
inwestycyjne. 

www.viteco.plDystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum

NOWA SERIA 
POMP CIEPŁA

 do przygotowania c.w.u, 
 w klasie energetycznej A+,
  z zasobnikiem 200 lub 300 litrów  

wykonanym ze stali nierdzewnej:
	 ▪	 Viteco	BPC	X9-300/2	wężownice
	 ▪	 Viteco	BPC	X9-300/1	wężownica
	 ▪	 Viteco	BPC	X9-200/1	wężownica
	 ▪	 Viteco	HPWT	X9		bez	zasobnika	
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Chłodzenie z wykorzystaniem klimakonwektorów
W domach, w których projektowane są grzejniki do 
współpracy z pompą ciepła, bardziej rozbudowaną 
alternatywą są klimakonwektory. Mogą być one no-
śnikiem zarówno ciepła, jak i chłodu. Bardzo ułatwia-
ją instalację – z jednej strony nie musimy myśleć  
o punkcie wykroplenia się pary wodnej z powietrza, 
ponieważ są wyposażone w odpływ kondensatu,  
z drugiej strony powierzchnia, którą zajmują, jest sto-
sunkowo mała dzięki wymuszonemu przepływowi 

powietrza. usadowienie osobno klimakonwektorów 
w poszczególnych pomieszczeniach daje możliwość 
również łatwego sterowania temperatura powietrza 
w każdym pomieszczeniem według własnych upodo-
bań. Minusem pracy klimakonwektorów jest niższa 
temperatura wody lodowej (wyższe koszty przygo-
towania niż w chłodzeniu płaszczyznowym) oraz 
znaczny przepływ powietrza (podobnie jak w przy-
padku klimatyzatorów). do prawidłowej pracy po-
trzebują również zasilania elektrycznego.

Chłodzenie pompą ciepła – podsumowanie  
i porównanie z klimatyzacją

Najtańsze w eksploatacji jest chłodzenie pasywne 
– koszt to zaledwie 30-40 zł miesięcznie. umożli-
wia ono lekkie schłodzenie budynku, czyli o 1-2 K.  
Ciężko jednak jest uzyskać niższą temperatu-
rę, jeśli dom nie ma osłon przeciwsłonecznych. 
Chłodzenie pasywne stosowane jest w pompach 
ciepła z wymiennikami gruntowymi pionowymi.

Chłodzenia aktywne to standard w przypadku 
powietrznych pomp ciepła i najczęściej także już 
gruntowych. Zapewnia koszty eksploatacji niż-
sze niż przez zastosowanie klimatyzacji o ok. 50%  
w przypadku chłodzenia płaszczyznowego (np. po-
przez ściany lub sufity). W przypadku klimakonwekto-

rów lub chłodnic wentylacyjnych koszty chłodzenia są 
podobne lub minimalnie wyższe niż w przypadkach 
wykorzystania klimatyzatorów. Wykorzystanie pomp 
ciepła do chłodzenia polepsza estetykę budynku  
w porównaniu do układu klimatyzatorów chłodzą-
cych osobno każde z pomieszczeń. Na zewnątrz mon-
towana jest tylko jedna jednostka wykorzystywana 
zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia. 

Trend chłodzenia w budownictwie jednorodzin-
nym wg opinii ekspertów zajmujących się budow-
nictwem będzie wzrastał, ponieważ potrzeba coraz 
większego komfortu użytkowania będzie dominu-
jącą kwestią. 
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www.sofath.pl
www.facebook.com/SofathPL
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chłodzenia całego budynku, oprócz funkcji estetycz-
nej (dodatkowe elementy zewnętrzne i wewnętrzne 
w przypadku klimatyzatorów) należy zwrócić uwa-
gę na koszty – tutaj wiele zależy od sposobu rozpro-
wadzenia chłodu.

Chłodzenie/ogrzewanie ścienne. Jeśli zdecydujemy 
się na etapie budowy np. na chłodzenie/ogrzewanie 
ścienne, to koszty inwestycyjne będą niewiele wyż-

sze niż standardowego ogrzewania podłogowego,  
a koszty eksploatacyjne bardzo atrakcyjne ze wzglę-
du na stosunkowo wysoki parametr chłodzącej wody, 
a więc współczynnik EEr będzie wysoki. dodatkowo 
w tym przypadku znacząco wzrasta komfort użytko-
wanego pomieszczenia – nie ma przeciągów, hałasu 
lub zbyt wysuszonego powietrza. Efekt jak w starym 
kościele, tyle że temperaturę pomieszczenia może-
my regulować.

EEr a COP

Współczynnik EEr określa dla trybu chłodzenia, po-
dobnie jak współczynnik COP dla trybu grzania, efek-
tywność energetyczną urządzenia. dla trybu chłodze-
nia będzie on zawsze jednak niższy niż dla grzania, 
ponieważ energia cieplna sprężarki jest bezowocnie 
odrzucana do otoczenia. Pompy ciepła HEWALEX są 
w stanie wytworzyć wodę lodową o minimalnej tem-
peraturze 7°C, która następnie jest wykorzystywana 
do chłodzenia za pomocą wymiany płaszczyznowej 

(wymienniki ścienne lub sufitowe), klimakonwekto-
rów lub chłodnic wentylacyjnych.

Czy chłodzenie pompą ciepła może 
być tańsze niż klimatyzatorem?

Na pewno co do inwestycji tak, jeśli rozpatrujemy 
cały system grzewczo-chłodzący. W naszych warun-
kach to ogrzewanie jest produktem pierwszej potrze-
by, a chłodzenie dodatkiem, który zwiększa komfort 
użytkowania budynku. Jeśli chcemy doprowadzić do 

Wszystkie pompy ciepła serii PCCO SPLIT firmy HEWALEX są przystosowane 
do chłodzenia budynków, a jednocześnie są to urządzenia o bardzo wysokiej 
efektywności energetycznej A++ (najwyższa możliwa klasa energetyczna wg 
rozporządzenia Komisji Europejskiej). Na urządzenia serii PCCO SPLIT firma 
HEWALEX udziela 5-letniej gwarancji. 

Pompy ciepła HEWALEX PCCO SPLIT 
Do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz ogrzewania wody użytkowej

szymOn PiwOwarczyk 

Pompa ciepła PCCO sPLiT

Typ produktu Powietrzna pompa ciepła PCCO SPLIT
Model 7kW 10kW 13kW
Moc chłodnicza min./maks. (3) kW 4,10/6,84 4,33/9,2 4,29/10,37
EER min./maks. (3) - 2,09/3,32 2,68/4,11 3,28/4,63
Moc zasilania przy chłodzeniu min./maks. (3) W 1230/3280 993/3465 957/3156
Moc chłodnicza min./maks. (4) kW 2,34/5,05 2,17/6,74 2,34/7,9
EER (4) - 1,58 2,15 2,63
Moc zasilania przy chłodzeniu min./maks. (4) W 1080/3200 924/3132 1000/3012

 
(3) Warunki chłodzenia: temperatura wody wlot/wylot: 23/18oC, temperatura otoczenia: 35oC;
(4) Warunki chłodzenia: temperatura wody wlot/wylot: 12/7oC, temperatura otoczenia: 35oC.
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Klimakonwektory. drugim sposobem jest wykorzy-
stanie do ogrzewania i chłodzenia klimakonwekto-
rów. Oszczędność miejsca i możliwość ogrzewania 
i chłodzenia to ich główne zalety. firma HEWALEX 
w swojej ofercie posiada zarówno klimakonwekto-
ry przypodłogowe, jak i przysufitowe. Zakres mocy 
pasujący praktycznie do każdego rozwiązania po-
zwala na uzyskanie zarówno wysokiej efektywności 
współpracującej z nimi pompy ciepła (stosunkowo 
niska temperatura zasilania, wyższa niż w ogrzewa-
niu podłogowym, jednakże niższa niż w przypadku 
tradycyjnych grzejników). 
dodatkowo klimakonwektory zostały wyposażone 
w funkcję chłodzenia zarówno pod względem au-
tomatyki sterownika, jak i tacy odpływu skroplin 
wody, które powstają w trakcie chłodzenia. W funk-
cji grzania klimakonwektory zostały zabezpieczo-
ne funkcją ANTiCOLd Air – dopóki woda w instala-
cji nie zostanie nagrzana do zadanego parametru, 
wentylator klimakonwektora nie pracuje, żeby nie 
tworzyć dyskomfortu.

Sterowanie

Pompy ciepła używane w trybach ogrzewania i chło-
dzenia mają w standardzie zakupowym zapewnio-
ny dostęp do sterowania zdalnego. Za pomocą stro-
ny internetowej ekontrol.pl oraz aplikacji mobilnej 
użytkownik może kontrolować, zmieniać nastawy 
oraz idealnie dopasować urządzenie do swojej in-
stalacji grzewczej.
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HEWALEX sp. z o.o. sp.K.
ul. słowackiego 33,
43-502 Czechowice-dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

Czy chłodzenie w domu  
jest potrzebne?

Na to pytanie nie ma jednej słusznej odpowiedzi. 
Kilkanaście lat temu kupując samochód niewie-
le osób zwracało uwagę na funkcję klimatyzacji,  
w tym momencie praktycznie w każdym samocho-
dzie klimatyzacja jest już standardem. Moim zda-
niem w przypadku budynków mieszkalnych za kil-
ka lat chłodzenie będzie tak samo popularne jak  
w branży motoryzacyjnej, tym bardziej, że pompa 
ciepła już jako samo urządzenie grzewcze jest bar-
dzo porównywalna cenowo do innych automatycz-
nych źródeł grzewczych, a w przypadku instalacji 
niskotemperaturowych koszty eksploatacji mogą 
być znacząco niższe. Wykorzystując pompę ciepła, 
mamy więc urządzenie, które zapewni ciepły klimat 
w zimie i przyjemny chłód w lecie.

Klimakonwektory z oferty Hewalex

Pompy ciepła stają się coraz częściej 
stosowanym źródłem ciepła w wielu domach. Wynika to 

z faktu, że pompa ciepła jest mimo obecnych cen energii elektrycznej 
jednym z najtańszych źródeł ogrzewania. Oprócz efektu grzewczego, który chcemy 
uzyskać z pompy ciepła, aby zapewnić komfort cieplny, coraz częściej użytkownicy 

oczekują również drugiego efektu, jakim jest chłodzenie. Pompa ciepła to 
urządzenie chłodnicze, a zatem przy odpowiedniej konfiguracji grzeje i chłodzi. 

Buderus – chłodzimy 
pompą ciepła
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Logatherm WPS – chłodzenie 
pasywne

Można wyróżnić dwa typy chłodzenia. Pierwsze to 
chłodzenie pasywne. Jest ono spotykane najczę-
ściej przy pompach ciepła gruntowych, które czerpią 
darmową energię z gruntu (odwiertów pionowych). 
Odwierty pionowe to instalacja rurowa umieszczo-
na w odwiertach, w której przepływa płyn niezama-
rzający. Zimą kiedy pompa ciepła ogrzewa budynek, 
płyn odbiera ciepło z ziemi, natomiast latem proces 
ten można odwrócić. Płyn (najczęściej woda grzej-
na), który przepływa przez instalację grzewczą (np. 
ogrzewanie podłogowe) wewnątrz budynku, gdzie  
w pomieszczeniach panuje temperatura powyżej 
20°C, nagrzewa się. Potem w wymienniku ciepła 
przekazuje ciepło do płynu niezamarzającego, któ-

ry przepływając przez odwierty, 
gdzie panuje średnia temperatu-
ra około 10°C, schładza się, czy-
li jest efekt chłodzenia, ponieważ 
ciepło odbierane jest z pomiesz-
czeń. Chłodzenie pasywne ma 
swoją nazwę od tego, że aby uzy-
skać chłód nie trzeba uruchamiać 
specjalnie pompy ciepła. Wystar-
czy tylko pompa obiegowa, któ-
ra przetłacza płyn przez instalację 
dolnego źródła, zatem jest to bar-
dzo tani sposób uzyskania chłodu. 
Takie rozwiązania oferuje firma 
Buderus w gruntowych pom-
pach ciepła typu Logatherm 
WPS. Oprócz instalacji samej 
pompy ciepła, można obok za-
montować moduł chłodzenia pa-
sywnego PKst-1, który chłód z in-
stalacji dolnego źródła przekazuje 
bezpośrednio do instalacji chło-
dzącej. Mogą być to konwektory 
nawiewowe, chłodzenie sufitowe 

lub podłogowe. sam moduł wyposażony jest w wy-
miennik ciepła, który oddziela płyn dolnego źródła od 
wody grzejnej, pompę obiegową, zawór mieszający 
regulujący temperaturę, czujniki temperatury, elek-
tronikę oraz jest całkowicie zaizolowany wewnątrz 
izolacją paroszczelną, która zapobiega wykrapla-
niu się wilgoci na zimnych powierzchniach. Moduł 
sterowany jest bezpośrednio z pompy ciepła. Trze-
ba pamiętać, że chłodzenie pasywne to nie klimaty-
zacja. W chłodzonych pomieszczeniach, można ob-
niżyć temperaturę o kilka stopni, natomiast będzie 
trudno uzyskać zawsze żądaną temperaturę, ponie-
waż grunt to nie agregat chłodniczy. Jednak warto 
pamiętać, że jest to prawie bezpłatne źródło chłodu  
i przy niewielkim dodatkowym nakładzie inwestycyj-
nym, można poprawić komfort w pomieszczeniach 
nasłonecznionych w czasie lata.

Logatherm WPL Ar i Logatherm WPLS.2  
z chłodzeniem aktywnym

drugi typ chłodzenia to chłodzenie aktywne. W tym  
przypadku, aby uzyskać chłód trzeba uruchomić 
pompę ciepła. urządzenie aktywnie w czasie pracy 
będzie wytwarzać chłód. Ten typ najczęściej spoty-
kany jest w pompach ciepła powietrze-woda, gdzie 
dolnym źródłem jest powietrze, ale coraz częściej 
również w pompach ciepła gruntowych. Oba typy 
pomp ciepła to urządzenia rewersyjne, czyli odwra-
calne w swojej pracy, mogą zarówno grzać jak i chło-
dzić. dzięki aktywnej pracy urządzenia, temperatura 
w systemie chłodzenia może kształtować się teore-

tycznie dowolnie, więc podobnie będzie z tempera-
turą w pomieszczeniach chłodzonych. Marka Bude-
rus posiada w swojej ofercie dwie linie pomp ciepła 
powietrze-woda: Logatherm WPL AR i Logatherm 
WPLS.2, z funkcją chłodzenia aktywnego. 

Podsumowując, pompy ciepła oprócz swojej pod-
stawowej roli jaką jest ogrzewanie budynku, zapew-
niają przy okazji drugą funkcję – chłodzenie, które 
coraz częściej jest wykorzystywane przez użytkow-
ników. Zaletą jest to, że nie trzeba instalować dodat-
kowych urządzeń, aby uzyskać chłodzenie. dlatego 
marka Buderus wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, oferuje odpowiednie rozwiązania.

robert Bosch sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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Problem wykrapalnia 

W obu przypadkach chłodzenia warto zwrócić 
jeszcze uwagę na system rozprowadzenia chło-
du po budynku. Temperatura medium, jakim 
jest najczęściej woda w instalacji, które rozpro-
wadza chłód, jest stosunkowo niska, co ozna-
cza, że na rurociągach rozprowadzających oraz 
na powierzchniach chłodzących, może wykra-
plać się wilgoć. Taka sytuacja jest niepożąda-
na, dlatego rurociągi należy zabezpieczać izo-
lacją paroszczelną. 
W przypadku samych pomieszczeń, gdzie rozpro-
wadza się chłód stosuje się czujniki wykraplania 
wilgoci, które w momencie pojawienia się wody 
automatycznie zatrzymują chłodzenie. dodat-

kowo używa się czujników wilgotności względ-
nej, które mierzą wilgotność w pomieszczeniu 
i stosując odpowiedni algorytm obliczeniowy 
„przewidują” i zapobiegają zbyt dużemu spad-
kowi temperatury, co może powodować pro-
blemu z wykraplaniem wilgoci. Jeśli do rozpro-
wadzenia chłodu w pomieszczeniu stosujemy 
konwektory, to możemy pozwolić sobie na wy-
kroplenie wilgoci na jego powierzchni, ale trze-
ba zapewnić odpływ tej wilgoci od urządzenia. 
Warto również zaznaczyć fakt, że największa 
wilgotność powietrza występuje w ciągu okre-
su letniego, kiedy użytkownicy chcą najbardziej 
wykorzystywać chłodzenie. 
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ogrzana. Wymienniki pionowe montują właściciele 
niewielkich działek lub takich z nieregularnym ukształ-
towaniem terenu. Konieczność wykonania odwiertu 
zwiększa jednak koszt inwestycji. 

Nowa pompa ciepła GSHP
firma de dietrich wprowadziła niedawno do oferty 
nowe urządzenia – geotermalne pompy ciepła typu 
glikol/woda lub woda/woda. W ofercie producenta 
dostępnych jest aż 9 modeli pomp GsHP, w zakre-
sie mocy od 5 do 27 kW, bez podgrzewacza, ze zin-
tegrowanym podgrzewaczem c.w.u. lub podgrzewa-
czem z możliwością wsparcia solarnego.
Pompy geotermalne GsHP to urządzenia z funkcją 
aktywnego chłodzenia (pasywne opcjonalnie), co 
oznacza, że oferują one komfort cieplny zarówno 
zimą, jak i latem. Zapewniają temperaturę zasilania 
c.o. do 65°C, z powodzeniem mogą więc być stoso-
wane w modernizowanych instalacjach grzewczych. 
Pompa GsHP może również zapewnić ciepłą wodę. 

Część modeli jest dostępna z podgrzewaczem o po-
jemności 200 litrów, więc takie rozwiązanie w pełni za-
spokoi potrzeby przeciętnej rodziny na ciepłą wodę. 
Możliwość umieszczenia zasobnika w jednej kolumnie 
z pompą lub obok niej zapewni oszczędność miejsca. 
Wybierając podgrzewacz solarny w pakiecie z pompą 
ciepła, można połączyć wykorzystanie energii pobra-
nej z ziemi i energii słonecznej. Wszystkie podgrzewa-
cze dostępne z pompami GsHP są powleczone ema-
lią o dużej zawartości kwarcu i chronione przez anodę 
tytanową. urządzenie jest ciche i kompaktowe.
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de dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400, faks 71 341 19 76 
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl 

Pompy geotermalne pobierają ciepło z gruntu 
poprzez poziomy lub pionowy kolektor gruntowy.  
W sprzyjających warunkach można pobierać ciepło 
z warstw wodonośnych za pomocą specjalnie przy-
gotowanych studni. 

Co wziąć pod uwagę podczas wyboru? 
Jednym z najbardziej obiektywnych kryteriów wy-
boru pompy ciepła jest współczynnik COP określa-
jący wydajność urządzenia. Jest to stosunek ciepła 
użytkowego wyprodukowanego przez pompę do 
energii niezbędnej do jego wytworzenia. 
Wartości COP są podawane zawsze dla konkretnych 
parametrów dolnego źródła i wody grzejnej. Jeśli 
gruntowa pompa ciepła, pobierając energię z gruntu 
o temperaturze 10°C i podgrzewając wodę do tem-
peratury 35°C, wykorzystuje 1 kW energii, aby wypro-

dukować 4,5 kW, wówczas COP wynosi 4,5.
Moc grzewcza dobieranej pompy ciepła będzie uza-
leżniona od czynników związanych z samym bu-
dynkiem, jak izolacja czy powierzchnia do ogrzania,  
a także od oczekiwanego komfortu cieplnego. 
Podstawową decyzją, którą musi podjąć inwestor, 
poza wyborem konkretnego modelu, jest ta związa-
na z rodzajem dolnego źródła. Geotermalna pompa 
ciepła może pobierać energię z gruntu za pomocą 
kolektora poziomego lub pionowego, a także z wód 
gruntowych. Na wodę jako dolne źródło ciepła decy-
dują przede wszystkim osoby, które na swojej pose-
sji mają dostęp do dobrej jakości wód gruntowych. 
Na kolektor poziomy decydują się osoby dysponują-
ce dużym ogrodem o ukształtowaniu terenu umożli-
wiającym montaż. Kolektor poziomy zwykle zajmu-
je od 120 do nawet 300% powierzchni, która ma być 

Na popularność pomp gruntowych mają wpływ zmienne warunki klimatyczne  
w naszym kraju. Zimą, gdy temperatury powietrza spadają, gruntowa pompa ciepła nie 
potrzebuje wsparcia w postaci grzałki elektrycznej, tak jak ma to miejsce w przypadku 
pompy powietrznej. Temperatura zewnętrzna nie ma wpływu na temperaturę źródła, 
praktycznie bowiem od głębokości 8 m do 15 m stabilizuje się na poziomie 10ºC, co 
sprawia, że działanie pompy gruntowej jest praktycznie niezależne od pogody.

GSHP – nowa pompa ciepła De Dietrich
Wybieramy geotermalną pompę ciepła

Pompy GSHP spełniają wymagania w zakresie Eko-
projektu i oznakowania energetycznego, osiągając 
klasę efektywności do A+++ dla ogrzewania oraz 
A++ dla c.w.u. Ich współczynnik efektywności COP 
w systemie woda/woda wynosi do 5,64 (według  
EN 14511-2, woda 10/7°C, ogrzewanie 35/30°C).
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realizuje funkcje podgrzewania basenu i chłodzenia 
pasywnego. 
Może także współpracować z innym źródłem cie-
pła. Przy takiej współpracy określamy punkt biwa-
lentny, czyli temperaturę zewnętrzną, po przekro-
czeniu której ma uruchamiać się dodatkowe źródło 
ciepła. regulator pompy ciepła pozwala również 
na połączenie dwóch pomp ciepła w kaskadę, bez 
żadnych dodatkowych modułów sterujących. Wy-
starczy regulatory urządzeń połączyć ze sobą czte-
rożyłowym przewodem elektrycznym w ekranie 
i urządzenia widzą się nawzajem, komunikują się 
i współpracują ze sobą. sEC 10-1 kontroluje rów-
nież ilość energii wytworzonej przez pompę cie-
pła, a zatem użytkownik ma kontrolę nad tym, na 
jakie cele pompa ciepła produkuje najwięcej ener-
gii. inne standardowe funkcje sterownika to: stero-
wanie czasowe pompą cyrkulacyjną ciepłej wody, 
sterowanie czasowe instalacją grzewczą, wygrzewa-
nie jastrychu, dezynfekcja termiczna wody, funkcje 
wakacyjne i wiele innych.

Gruntowe pompy ciepła Supraeco T

system optymalizacji pracy dynamic Pump Control 
podczas działania pompy ciepła dba o to, aby uzy-
skiwała ona jak najwyższy współczynnik COP. Wg 
normy EN 14511 w warunkach 0/35 pompy osiąga-
ją współczynniki o wartości nawet do 4,8. dodatko-
wo pompy ciepła supraeco T wyposażone zostały 

w elektroniczne pompy obiegowe klasy A dolnego  
i górnego źródła, które wpływają na obniżenie zuży-
cia energii przez całe urządzenie. 
sterowanie w pompach ciepła oparto na regulacji 
pogodowej. Oprócz innowacji zastosowanych we-
wnątrz pompy ciepła, pozwalających na bardziej 
oszczędną pracę, sterowanie sEC 10-1 dba także  
o to, aby urządzenia pracujące poza obrębem pompy 
ciepła spełniały ten warunek. Oznacza to, że pompy 
obiegowe podczas sezonu grzewczego nie pracują 
non-stop, lecz tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, 
co wpływa na kolejne oszczędności.

regulator SEC 10-1

regulator pompy ciepła sEC 10-1 umożliwia kontro-
lowanie dwóch obiegów grzewczych w standardzie  
a zatem, jeżeli chcemy mieć w instalacji dwie różne 
temperatury, np. w grzejnikach i instalacji podłogowej,  
to bez dokupowania dodatkowych elementów ste-
rujących można uruchomić taką regulację. Jeżeli 
instalacja wymaga większej liczby obiegów grzew-
czych, to automatykę można rozbudować o stero-
wanie dwoma dodatkowymi obiegami grzewczymi. 
Każdy z obiegów grzewczych może wówczas mieć 
swój indywidualny regulator pokojowy. dodatko-
wo, stosując odpowiednie akcesoria, pompa ciepła 

Pompy ciepła Junkers 
do ogrzewania i do 
chłodzenia

GrzeGOrz łukasik 

supraeco T

Ważnym elementem oferty produktowej 
marki junkers są pompy ciepła wykorzy-
stujące ciepło pochodzące z gruntu. W tym 
segmencie urządzeń junkers oferuje moce 
grzewcze od 6 do 17 kW w dwóch typoszere-
gach. Typoszeregi Supraeco T STM 60/100-1  
oraz Supraeco T STE 60/170-1 wyposażone 
są w nowy regulator SEC 10-1, przeznaczony 
do ogrzewania obiektów jedno- lub wieloro-
dzinnych, a także do mniejszych obiektów 
użyteczności publicznej. Dodatkowo typo-
szereg STM łączy zalety dwóch urządzeń: 
pompy ciepła i zasobnika ciepłej wody, po-
nieważ oba znajdują się w jednej obudowie. 
Zasobnik wody ma pojemność 185 litrów  
i jest wykonany ze stali nierdzewnej.
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z otoczenia zarówno do ogrzewania oraz podgrzewu 
c.w.u., jak i do aktywnego chłodzenia pomieszczeń. 
Zastosowana w niej ulepszona technologia inwerte-
rowa zapewnia efektywną pracę, a cztery różne jed-
nostki wewnętrzne oferują szereg możliwości i peł-
ną elastyczność w doborze i eksploatacji. Pompa 
ciepła sAs-2 jest optymalnie dostosowana zarów-
no do nowych, jak i modernizowanych budynków – 
jako samodzielne urządzenie lub w połączeniu z in-
nymi źródłami ciepła. 
Łatwo i szybko można poradzić sobie także z instala-
cją. regulator pompy ciepła, elementy hydrauliczne 
oraz dodatkowe źródło ciepła są już zintegrowane. 
dzięki wyświetlaczowi tekstowemu uruchomienie 
urządzenia jest łatwe i intuicyjne. Ponadto pompa 
ciepła jest już fabrycznie napełniona czynnikiem 
chłodniczym. 
Jednostkę zewnętrzną supraeco A sAs-2 można połą-
czyć z czterema różnymi jednostkami wewnętrznymi:
ACE – naścienna ze zintegrowaną grzałką 9 kW,

ACB – jednostka wewnętrzna naścienna wyposa-
żona w zawór mieszający do współpracy z kotłem,
ACM – stojąca jednostka wewnętrzna ze zintegro-
wanym 190-litrowym podgrzewaczem ciepłej wody  
i 9 kW grzałkę elektryczną do wspomagania,
ACM-solar – wewnętrzna jednostka stojąca z zin-
tegrowanym 184-litrowym podgrzewaczem cie-
płej wody z dodatkową wężownicą i 9 kW grzałką 
elektryczną.

Powietrzne pompy ciepła Supraeco A 
SAO typu monoblok

Pompa ciepła typu powietrze-woda supraeco A sAO 
to rozwiązanie, które można łatwo dopasować do pra-
wie każdego rodzaju budynku. Pompa ciepła składa 
się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, które są 
połączone ze sobą za pomocą rurociągu wodnego. 
W ofercie dostępne są 4 wersje urządzeń. 

Pompy ciepła supraeco A sAO zostały standardowo wy-
posażone w moduł komunikacyjny. Podłączając urzą-
dzenie do sieci internetowej, można się komunikować 
z urządzeniem za pomocą aplikacji JunkersHome. Po-
zwala ona na kontrolowanie temperatury pracy pompy 

ciepła, regulację i programowanie temperatury na każ-
dym obiegu grzewczym, regulację temperatury ciepłej 
wody lub otrzymywanie informacji o wystąpieniu usterki. 
Pompa ciepła dzięki technologii inwerterowej do-
stosowuje moc grzewczą do zapotrzebowania bu-
dynku, modulując pracę sprężarki. 
Oprócz dostarczania ciepła w sezonie zimowym, su-
praeco A sAO zapewnia również komfort latem. dzię-
ki konstrukcji zapewniającej rewersję pracy, może 
chłodzić, dostarczając chłód do systemu ogrzewa-
nia podłogowego lub konwektorów. Ogrzewanie  
i chłodzenie może odbywać się przez maksymalnie 
4 obiegi, a przy zachowaniu odpowiednich warun-
ków instalacji grzewczej nie trzeba stosować bufo-
ra, co obniża koszty inwestycji. 
Każda z jednostek wyposażona jest w najnowocze-
śniejszy sterownik HPC400. Zapewnia on regulację 
urządzenia wg krzywej pogodowej. Oznacza to, że 
pompa ciepła adaptuje swoją wydajność oraz tem-
peraturę zasilania instalacji grzewczej do warunków 
temperaturowych na zewnątrz budynku. rozbudowa 
automatyki następuje poprzez dodawanie kolejnych 
modułów dzięki czemu, można regulować kilka obie-
gów grzewczych, sterować podgrzewaniem basenu 
bądź instalacją solarną. Wszystkie pompy ciepła typu 
supraeco A sAO charakteryzują się wysokimi współ-
czynnikami efektywności COP – dla A7/W35 współ-
czynnik COP wynosi 5. supraeco A sAO wg najnow-
szej regulacji ErP należy do klasy energetycznej A++. 

Powietrzne pompy ciepła Supraeco A 
SAS-2 typu split

Powietrzna pompa ciepła supraeco A sAs-2 po-
zwala na oszczędne wykorzystywanie powietrza  

Jednostki wewnętrzne 
pomp supraeco A

 supraeco sAs

robert Bosch sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Pompy ciepła do budynków nowo wybudo-
wanych wyposażone są w moduł wewnętrz-
ny: ASE, ASM lub ASMS. Wszystkie urządzenia 
standardowo wyposażone są w dogrzewacz 
elektryczny wspomagający pompę ciepła  
w najzimniejsze dni. Dodatkowo wersje z mo-
dułami ASM lub ASMS wyposażone są w za-
sobnik c.w.u. o pojemności 190 litrów wyko-
nany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. 
Czwarta wersja modułu wewnętrznego ASB 
przeznaczona jest do budynków moderni-
zowanych już wyposażonych w inne źródło 
ciepła, z którymi urządzenie może współ-
pracować dzięki wbudowanemu zaworowi 
mieszającemu. Mając do dyspozycji 4 wersje 
pompy ciepła i 4 moce grzewcze w każdej 
z wersji, uzyskuje się aż 16 rozwiązań. 

Zintegrowana pompa obiegowa i nowy regulator pompy ciepła HPC 400 wpływają na 
energooszczędność. regulator ma specjalną funkcję, która pozwala na doskonałe współ-
działanie z instalacją fotowoltaiczną. Opcjonalnie dostępny jest również moduł interneto-
wy, umożliwiający zdalne mobilne sterowanie systemem za pośrednictwem aplikacji  
junkersHome. Urządzenie automatycznie dostosowuje moc (w zakresie modulacji od  
25 do 100%) do aktualnego zapotrzebowania i optymalizuje zużycie energii. 

http://www.instalreporter.pl
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Chłodzenie pasywne gruntową 
pompą ciepła NIBE

Pompa ciepła to jedyne urządzenie grzewcze, które, 
oprócz ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytko-

wej, może zapewnić chłodzenie i to prawie za darmo. 
Jak to możliwe? Gruntowa pompa ciepła korzysta  
z energii zakumulowanej w gruncie. W okresie letnim 
chłód zgromadzony w gruncie może być przekazy-
wany przez wymiennik w pompie ciepła do płaszczy-

znowego systemu grzewczego i nie potrzebna jest do 
tego praca sprężarki, a jedynie pomp obiegowych. 
Odebrane z pomieszczeń ciepło przyspiesza regene-
rację gruntu, ładując go jak akumulator na potrzeby 
ogrzewania w kolejnym sezonie grzewczym. Nowa 

generacja pomp ciepła NiBE obejmuje typoszereg  
F 1145/1245 PC oraz F1155/1255 PC z wbudowa-
nym modułem chłodzenia pasywnego. Co więcej 
pompę ciepła NiBE można skonfigurować z systemem 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jest 
to możliwe dzięki zastosowaniu rekuperatora NiBE 
Ers sterowanego z pompy ciepła lub dodatkowego 
modułu wentylacyjnego do pompy ciepła NiBE fLM 
(do pomp gruntowych) lub f135 (do pomp powietrz-
nych). ustawiona fabrycznie minimalna temperatura 
zasilania systemu grzewczo-chłodzącego zapewnia 
obniżenie temperatury pomieszczeń nawet o 10°C  
i jednocześnie chroni przed nadmiernym schłodze-
niem podłogi/ścian, nie dopuszczając do przekro-
czenia punktu rosy. Automatyka pompy ciepła za-
pewnia pełną regulację i programowanie czasowe 
zarówno ogrzewania, chłodzenia, jak i wentylacji za 
pomocą jednego urządzenia, dzięki czemu użytkow-
nicy pomp ciepła w wersji PC, zachwyceni są kom-
fortem jaki zapewnia urządzenie.

Chłodzenie aktywne gruntową 
pompą ciepła NIBE

NIBE HPAC jest ekonomicznym i przyjaznym dla 
środowiska wyposażeniem dodatkowym grunto-
wych pomp ciepła NIBE F1145, F1245, F1155, 
F1255, F1345. HPAC stanowi bardzo dobre roz-
wiązanie nie tylko do domów jednorodzinnych, ale 
również, a może przede wszystkim do budynków, 
gdzie bardzo ważne jest zapewnienie stałego kom-
fortu cieplnego osób tam przebywających (np. biu-
ra, hotele, przychodnie i inne budynki użyteczno-
ści publicznej).
NiBE HPAC to moduł chłodzenia skonstruowany  
w oparciu o zespół zaworów 3-drogowych rozdziela-
jących, których praca jest sterowana przez automa-
tykę pompy ciepła. urządzenie współpracuje najczę-
ściej z klimakonwektorami i może pracować w trybie 
ogrzewania, chłodzenia pasywnego i chłodzenia ak-
tywnego. Poza klimakonwektorami, HPAC można łą-

Pompy ciepła NIBE są jednym z elementów 
energooszczędnego systemu, który ma za zadanie 
zapewnić komfort przebywania w zdrowym budynku jego 
użytkownikom i w zależności od potrzeb użytkownika mogą 
zapewnić w zimie ogrzewanie, w lecie chłodzenie, a przez cały 
rok produkcję ciepłej wody użytkowej oraz kontrolowaną 
wentylację z odzyskiem energii. Co więcej całym systemem 
można sterować przez Internet za pomocą komputera, 
smartfona czy tabletu, poprzez system NIBE UPLINK.

Systemy NIBE  
– wentylacja  
i chłodzenie  
z pompą ciepła

małGOrzaTa smuczyńska
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je komfort cieplny w budynku przez 
cały rok. Zimą grzeje, latem chłodzi 
powietrze w pomieszczeniach, a cie-
płą wodę zapewnia każdego dnia.
NiBE sPLiT oparta jest na technologii 
inwerterowej, zapewniającej wyższą 
niż w przypadku tradycyjnych pomp 
efektywność pracy, dzięki dostosowy-
waniu sprężarki o mocy 3-16 kW,  
do aktualnego zapotrzebowania bu-
dynku na ciepło. Brak konieczności 
wykonywania kolektora gruntowe-
go, cicha praca, szeroki zakres tem-
peratury pracy (od -20 do 43°C), zin-
tegrowany wymiennik ciepłej wody, 
prostota i krótki czas instalacji oraz 
łatwość obsługi to dodatkowe zale-
ty pompy ciepła NiBE sPLiT. Pompa 
jest idealnym rozwiązaniem w bu-
dynkach poddanych termomoder-
nizacji ponieważ oprócz chłodzenia 
zapewnia redukcję kosztów ogrze-
wania nawet do 75% i ma możliwość 
sterowania dodatkowym źródłem 
ciepła oraz wpięcia w istniejący sys-
tem grzewczy. Koszt inwestycji w po-
wietrzną pompę ciepła, stanowi 
głównie koszt urządzenia, którego 
cena jest już porównywalna z kon-
wencjonalnymi kotłami grzewczymi. Zestawy BAsiC 
sPLiT, służące do ogrzewania lub chłodzenia budyn-
ków, można kupić już od 15 000 zł netto. To wszyst-
ko sprawia, że instalacja powietrznej pompy ciepła 
NiBE zwraca się bardzo szybko. dla bardziej wyma-

gających osób polecamy najnowszą powietrzną  
pompę ciepła NiBE f2120, która nawet przy -25°C 
ma wysoką wydajność (63°C na zasilaniu systemu 
grzewczego) i osiąga sprawność porównywalną do 
pomp gruntowych (sCOP > 5,0).

czyć z chłodnicami powietrza w centralach wentyla-
cyjnych, chłodnicami płaszczowymi itp.
Zimą pompa ciepła gromadzi energię termalną  
i ogrzewa budynek poprzez klimakonwektory. Na po-
czątku lata, gdy jest małe zapotrzebowanie na chłód, 
zimny czynnik kolektora gruntowego krąży w obiegu 
klimakonwektorów, chłodząc pasywnie pomieszcze-
nia. Przy większym zapotrzebowaniu na chłodzenie 
uruchamia się sprężarka pompy ciepła. W rezulta-
cie otrzymujemy efektywne chłodzenie budynku  
z jednoczesnym ładowaniem kolektora gruntowe-
go, przygotowując go na sezon grzewczy. 

Chłodzenie powietrzną pompą 
ciepła NIBE

Chłodzenie aż do 7°C na zasilaniu systemu grzew-
czo-chłodzącego zapewniają wszystkie powietrzne 
pompy ciepła NiBE będące aktualnie w ofercie fir-
my NiBE-BiAWAr. Jednym z najbardziej popularnych  
i najtańszych rozwiązań zapewniających ogrzewa-
nie, produkcję c.w.u. i chłodzenie jest pompa ciepła 
NIBE SPLIT o modulowanej mocy grzewczej. Jest 
to urządzenie typu powietrze/woda składające się  
z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, które utrzymu-

NiBE-BiAWAr sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła ii 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl, www.nibe.pl
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Kaskada modułów chłodzenia aktywnego NiBE HPAC współpracujących z klimakonwektorami, zasilana 
pompami ciepła NiBE o łącznej mocy 240 kW, zainstalowanych w Hotelu Żubrówka w Białowieży
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Czynnik roboczy i jego znaczenie

W przypadku geotermalnych pomp ciepła przepływ 
energii odbywa się w zamkniętym obiegu między dol-

nym źródłem (grunt, woda), a górnym (układ grzew-
czy budynku). dlatego istotne znaczenie ma rodzaj 
czynnika roboczego. Wciąż najpopularniejszym roz-
wiązaniem wykorzystywanym w pompach grunto-

wych jest glikol, jednak wiele niedogodności związa-
nych z jego zastosowaniem powoduje poszukiwanie 
innych, efektywniejszych możliwości. W bezglikolo-
wych pompach ciepła sofath czynnikiem roboczym 

jest wysokowydajny i bezpieczny r410A, który nie 
niszczy warstwy ozonowej, nie ulega degradacji, dzię-
ki czemu nie ma konieczności jego okresowej wymia-
ny jak w przypadku mieszaniny glikolu. 

Bez glikolu, czyli jak?

Pompy ciepła Caliane marki sofath wykorzystują 
technologię bezpośrednie parowanie/woda, w której 
gorący czynnik roboczy trafia do wymiennika płyto-
wego i przekazuje swoją energię cieplną wodzie pły-
nącej w układzie grzewczym budynku (ogrzewanie 
podłogowe, ścienne, grzejniki niskotemperaturowe). 
skroplony czynnik wraca do kolektora gruntowego  
i powiela cykl. W tym systemie wymiennik grunto-
wy jest parownikiem, a więc w ułożonych w ziemi ru-
rach krąży czynnik r410A, który w nich odparowuje. 
dzięki wyeliminowaniu roztworu glikolu i dodatko-
wego wymiennika pośredniczącego w wymianie cie-
pła uzyskuje się większą sprawność pompy ciepła. 

Polski rynek ekologicznych systemów grzewczych czerpiących energię z ziemi przez wiele lat opierał się na pompach ciepła 
wykorzystujących glikol jako czynnik roboczy. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się innowacyjne rozwiązania, w których ciepło jest 
przekazywane na zasadzie bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego krążącego w instalacji. Również Sofath, producent 
pomp ciepła, proponuje bezglikolowe systemy, w których energia odzyskiwana jest z gruntu za pośrednictwem czynnika R410A. 

Bezglikolowe pompy ciepła Sofath

Pompy ciepła Caliane 

Występują w różnych wersjach mocy i charakteryzują się 
klasą energetyczną A++ w trybie grzania oraz do A+++  
w instalacji z czujnikiem pomieszczenia. istnieje możliwość 
łączenia pomp Caliane z innymi źródłami ciepła poprzez 
zasobnik buforowy, a także możliwość sterowania wielo-
ma obiegami grzewczymi i budowy kaskad do 10 pomp 
ciepła. system wyróżnia wysoka bezawaryjność, względ-
nie niezmienna w okresie całego roku sprawność i wyso-
ki współczynnik COP (do 4,74). Zaawansowana konsola 
sterownicza z dużym, graficznym wyświetlaczem zapew-
nia przyjazne i intuicyjne sterowanie całą instalacją. Cicha 
praca urządzenia, a także nieabsorbująca obsługa ma zna-
czący wpływ na komfort użytkowania. smukła obudowa 
i niewielkie gabaryty do minimum ograniczą miejsce nie-
zbędne do instalacji, a modułowa konstrukcja pozwala na 
optymalną aranżację pomieszczenia, generując oszczęd-
ność miejsca. dzięki możliwości umieszczenia zasobnika 
ciepłej wody lub buforowego obok lub pod pompą ciepła 
można wykorzystać przestrzeń. 

http://www.instalreporter.pl


36s t r.0 4 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Pompy ciepła w promocji EkoPremia

WPF 04-16 /cool
Pompa ciepła solanka/woda charakteryzująca się 
współczynnikiem efektywności energetycznej COP = 5  

jest potężnym dostawcą energii użytkowej potrzebnej 
do ogrzania budynku i wody użytkowej. Przystosowa-
na jest do pracy w systemach ogrzewania podłogowe-
go, grzejnikowego oraz ciepłej wody użytkowej. Wypo-
sażono ją fabrycznie w elementy zabezpieczające oraz Przewaga pomp bez glikolu Caliane

W urządzeniach wykorzystujących technologię bez-
pośredniego odparowania, w porównaniu do gliko-
lowych, czynnik roboczy się nie starzeje, a więc nie 
ma konieczności jego wymiany. W konsekwencji 
koszty eksploatacji takiej pompy są niższe, a jej użyt-
kowanie prostsze. system jest niezwykle wydajny, 
ponieważ nie występują straty ciepła na wymienni-
ku i nie jest potrzebna dodatkowa pompa obiego-
wa wymagająca zasilania. Co więcej, według badań 

EHPA (European Heat Pump Association), wskaźnik 
efektywności sezonowej (sPf) dla pomp ciepła dzia-
łających w systemie bezpośredniego odparowania 
jest wyższy niż w urządzeniach typu powietrze/woda 
czy glikol/woda. dodatkowo, mniejsza liczba ele-
mentów konstrukcyjnych w urządzeniach sofath za-
pewnia większe bezpieczeństwo i wyższe współ-
czynniki efektywności COP. To sprawia, że pompy 
ciepła Caliane są bardzo wydajnymi i sprawnymi sys-
temami, zapewniającymi ogrzewanie budynku przez 
cały rok przy najniższych kosztach eksploatacji. 

de dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o.
dział sOfATH 
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. (71) 712 74 60
biuro.sofath@dedietrich.pl
www.sofath.pl
www.facebook.com/sofathPL
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Promocja Stiebel Eltron rozpoczęła się 3 kwietnia i trwa do 3 września 2017 r. lub do 
wyczerpania zapasów. Promocją objęte zostały wybrane pompy ciepła powietrze-
woda oraz solanka-woda w szerokim zakresie mocy, w tym również modele z opcją 
chłodzenia. Urządzenia są dedykowane do nowych oraz modernizowanych budynków. 
Wyjątkowo do wybranego modelu pompy ciepła lub pakietu można uzyskać 
dodatkową EkoPremię na rekuperator i powiększyć EkoPremię aż do 11 000 zł.

EkoPremia – promocja 
Stiebel Eltron

Zyskaj 5000 – wybierz dowolną pompę ciepła, a otrzymasz 3000 zł EkoPremii. dodatkowo za 
rekuperator LWZ 370 plus otrzymasz 2000 zł EkoPremii
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ogranicznik prądu rozruchowego. Wersja WPf...cool ma 
wbudowany dodatkowy wymiennik płytowy i zawór prze-
łączający do automatycznego pasywnego chłodzenia. 
dostępne moce: 4, 5, 7, 10, 13 kW.

WPC 04-13 /cool
Kompaktowa pompa ciepła solanka/woda z wbudo-
wanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojem-
ności 200 litrów świetnie nadaje się do montażu w ma-
łych, ciasnych pomieszczeniach. Zajmuje tylko 0,42 m2. 
Zastosowanie i optymalny dobór najlepszych materia-
łów/komponentów oraz najnowocześniejsza technolo-
gia produkcji pozwoliły na uzyskanie najwyższych współ-
czynników efektywności energetycznej na rynku COP = 
5,0! Nowa konstrukcja pompy ciepła umożliwia oddzie-
lenie układu chłodniczego (górna część) od układu za-

sobnika (dolna część), co pozwala na zoptymalizowanie 
i ułatwienie transportu pompy ciepła do miejsca doce-
lowego montażu. Zasobnik grzany jest w układzie bez-
pośrednim poprzez wbudowaną wewnątrz wężownicę.
W pompach ciepła serii WPC...cool dodatkowo wbu-
dowany jest wymiennik płytowy chłodzenia pasyw-
nego oraz zawór 3-drogowy do przełączania między 
ogrzewaniem a chłodzeniem. 
dostępne moce: 4, 5, 7, 10 i 13 kW.

WPL 25 AC
inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/
woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawie-
nia na zewnątrz budynku. Zastosowanie energoosz-
czędnej technologii inwerterowej umożliwia płyn-
ne dostosowanie mocy grzewczej do aktualnego 
zapotrzebowania na ciepło, co sprawia, że eksplo-
atacja powietrznej pompy ciepła nigdy nie była tak 
efektywna i tania. Wykorzystanie takich rozwiązań 
jak: elektroniczny zawór rozprężny, dodatkowy wy-

Aby bezpłatnie otrzymać kompletną ofertę  
z najbardziej korzystną EkoPremią, wypełnij 
formularz na stronie www.pompaciepla.com.pl
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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

Zyskaj 11000 zł – wybierz dowolny pakiet z pompą ciepła, a otrzymasz 9000 zł EkoPremii. 
dodatkowo za rekuperator LWZ 370 plus otrzymasz 2000 zł EkoPremii

miennik ciepła „ekonomizer” czy międzywtrysk pary 
powoduje, że pompa ciepła WPL 25A spełnia rygo-
rystyczne wymagania stawiane nowoczesnym urzą-

dzeniom grzewczym, co potwierdza najwyższa kla-
sa efektywności energetycznej A++.
www.pompaciepla.com.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.pompaciepla.com.pl
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ną budowę oraz wyposażone są w te same przyłą-
cza i system regulacji. dzięki temu – bez względu 
na rodzaj dolnego źródła, z którego będą zasilane – 
ułatwione jest projektowanie oraz montaż instala-
cji grzewczej w domu.
Każda z pomp flexoTHErM exclusive i flexoCOMPACT 
exclusive, wyposażona w dodatkowy moduł, może 
pracować w układzie hybrydowym, czyli być w pro-
sty sposób zasilana z kilku odnawialnych źródeł cie-
pła – na przykład z gruntu i z powietrza. 
Gdy ich pracą zarządza nowoczesny systemowy re-
gulator multiMATiC VrC 700, pompy mogą być au-
tomatycznie przestawiane na to źródło odnawial-
ne, które gwarantuje ich najwyższą w danej chwili 
sprawność, czyli największą wartość współczynni-
ka COP. To właśnie dzięki temu nowe pompy mar-

Hybrydowe pompy ciepła Vaillant 

innowacyjność pomp ciepła flexoTHErM exclusive 
oraz flexoCOMPACT exclusive, które Vaillant wpro-
wadził do oferty w 2016 roku, polega na tym, że każ-

da z nich może wykorzystywać różne źródła energii.  
W podstawowej wersji są one pompami typu solan-
ka-woda, a więc przeznaczonymi do czerpania ener-
gii odnawialnej z gruntu. 
W każdej z tych konfiguracji pompy mają identycz-

Pompy ciepła mogą czerpać energię z powietrza, z gruntu oraz z wód. Każde  
z wymienionych źródeł ma wady i zalety. Ciepło czerpane z gruntu za pomocą na 
przykład kolektorów pionowych ma mniej więcej stałe parametry w ciągu całego 
roku, ale jest ono stosunkowo drogie ze względów inwestycyjnych. Inaczej jest  
z wykorzystaniem do zasilania pompy, energii zawartej w powietrzu otaczającym 
dom. Tutaj koszty instalacji są zdecydowanie niższe, jednak temperatura powietrza 
charakteryzuje się dużymi wahaniami w ciągu roku. Gdy jest ciepło, powietrzna 
pompa ciepła ma ogromnie dużą sprawność, ale mroźną zimą jej wydajność bardzo 
spada. Ideałem byłoby zatem zasilanie pompy w ciepłe dni energią z powietrza,  
a w chłodniejsze – z gruntu. Nikt jednak nie zdecyduje się na zainstalowanie  
w domu dwóch pomp ciepła – powietrznej i gruntowej. Dzięki nowym rodzajom 
pomp ciepła marki Vaillant nie jest to jednak konieczne, by móc korzystać z różnych 
źródeł energii odnawialnej. 

Nowe pompy ciepła 
marki Vaillant

Jakie powinny być nowoczesne pompy ciepła?

Pompy flexoTHErM exclusive oraz flexoCOMPACT 
exclusive z modułem aroCOLLECT, dzięki któremu 
zmieniają się w pompy ciepła typu powietrze-woda

Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive ma wbudowany 
zasobnik ciepłej wody o pojemności 185 litrów

Dzięki dodatkowym modułom można je jednak w bardzo prosty sposób przystoso-
wać do korzystania z innych źródeł ciepła odnawialnego. Dodanie do podstawowej 
jednostki modułu aroCOLLECT zmienia urządzenie w pompę typu powietrze-woda, 
wykorzystującą ciepło zawarte w powietrzu, a modułu fluoCOLLECT – w pompę  
w typu woda-woda zasilaną ciepłem, które znajduje się w wodach powierzchnio-
wych lub gruntowych.

http://www.instalreporter.pl
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net kontrolować pracę instalacji grzewczej w domu 
i zmieniać jej ustawienia. Także serwisanci – za po-
mocą aplikacji profidiALOG – mogą zdalnie zdiagno-
zować przyczynę usterek, które wystąpiły w działa-
niu urządzenia i dzięki temu skrócić wydatnie czas 
niezbędny do ich usunięcia.

Na koniec warto podkreślić, że dzięki funkcji PV re-
ady obie pompy ciepła mogą współpracować z sys-
temami fotowoltaicznymi, zmniejszając dzięki temu 
zużycie prądu sieciowego i zwiększając swoją przy-
jazność dla środowiska naturalnego i… portfela użyt-
kowników.

ki Vaillant mają jeden z najwyższych na rynku sezo-
nowy współczynnik efektywności sCOP (5,71 – dla 
VWf88/4 wg EN14825), obliczony dla całego okresu 
grzewczego.

Charakterystyka flexoTHErM 
exclusive i flexoCOMPACT exclusive

Pompy ciepła mają bardzo wysokie współczynni-
ki COP (5,1 – dla VWf88/4 wg EN14511), dzięki cze-
mu użytkownicy płacą niskie rachunki za ogrzewa-
nie domu i przygotowanie ciepłej wody. Taką dużą 
sprawność pompy – nawet przy niskiej temperaturze 

dolnego źródła – zawdzięczają zastosowaniu w nich 
sprężarek typu scroll z technologią wtrysku pary EVi.
intuicyjny interfejs sprawia, że obsługa pomp ciepła 
jest łatwa, a dzięki zastosowaniu sound safe system, 
praca ich jest bardzo cicha, praktycznie niesłyszal-
na dla domowników.
Oba modele pomp ciepła produkowane są w Niem-
czech. dzięki perfekcyjnemu zaprojektowaniu wszyst-
kich podzespołów są one trwałe, przyjazne dla środo-
wiska i bardzo wydajne, co dla użytkownika oznacza 
niskie koszty eksploatacji. Z tych powodów oba urzą-
dzenia oznaczone są zieloną etykietą marki Vaillant 
– Green iQ Label. Nowe pompy otrzymały również 
znak jakości EPHA Q, przyznawany przez Europej-
skie stowarzyszenie Pomp Ciepła.
Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive jest zinte-
growana w jednej obudowie z wykonanym ze sta-
li szlachetnej zasobnikiem ciepłej wody o pojem-
ności 185 l, natomiast pompa ciepła flexoTHErM 
exclusive, dzięki możliwości podłączenia zasobni-
ków ciepłej wody geosTOr ViH rW 300, geosTOr 
ViH rW 400B lub bufora wielofunkcyjnego allsTOr, 
świetnie nadaje się do współpracy z kolektorami 
słonecznymi.
Najlepiej jeśli pracą obu pomp steruje systemowy 
regulator multiMATiC VrC 700. Jeśli zostanie wypo-
sażony w moduł komunikacji internetowej Vr 900, 
możliwy będzie dostęp do parametrów urządzenia  
z dowolnego miejsca na Ziemi. dzięki aplikacji mobil-
nej multiMATiC App użytkownicy mogą przez inter-

Vaillant saunier duval sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Chłodzenie pomieszczeń w instalacji z pompą ciepła

Pompy ciepła marki Vaillant mogą być używane 
do chłodzenia domu latem. W przypadku sys-
temów typu solanka-woda ciepło jest pobiera-
ne z pomieszczenia za pośrednictwem instalacji 
ogrzewania/chłodzenia podłogowego, a następ-
nie magazynowane w gruncie. Jest to chłodze-
nie pasywne – najbardziej ekonomiczny sposób 
chłodzenia budynku, ponieważ w trakcie działa-
nia systemu pracują jedynie dwie energooszczęd-
ne pompy obiegowe, a ciepło pozyskiwane w po-
mieszczeniach magazynowane jest w gruncie. 
dzięki temu koszty eksploatacji systemu chłodzą-
cego są niskie, a magazynowanie ciepła podnosi 
efektywność pracy systemu w trakcie przygoto-
wania ciepłej wody i ogrzewania budynku na po-
czątku sezonu grzewczego. Chłodzenie pasywne 
stosuje się w budynkach z ograniczonym nasło-
necznieniem budynku dzięki zastosowaniu rolet, 
markiz czy innych tego typu rozwiązań.
W budynku, w którym wymagana jest wysoka 
moc do chłodzenia pomieszczeń latem np. bu-

dynku silnie nasłonecznionym, stosuje się tzw. 
chłodzenie aktywne. Przy aktywnym odwróce-
niu obiegu grzewczego pompa ciepła może stać 
się latem urządzeniem chłodzącym. Ciepło po-
brane z instalacji jest czynnie przenoszone do 
otoczenia, tj. do gruntu lub powietrza, za pomo-
cą sprężarki. 
Tryb pasywny oszczędza energię elektryczną, 
tryb aktywny zapewnia wysoką moc.
Chłodzenie pasywne to najbardziej energoosz-
czędne rozwiązanie, ponieważ w trakcie działa-
nia tego systemu zużywany jest jedynie prąd do 
napędu pomp obiegowych.
funkcja chłodzenia jest dostępna zarówno  
w pompach ciepła flexoTHErM exclusive, jak i fle-
xoCOMPACT exclusive.

Pompa ciepła flexoTHErM exclusive wymaga podłączenia 
zasobnika ciepłej wody lub bufora wielofunkcyjnego 

Sprawdź dane  
techniczne pomp

Obejrzyj film o hybrydowych 
pompach ciepła Vaillant

Dowiedz się więcej  
o chłodzeniu pompą ciepła 

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/profesjonalisci/produkty-i-systemy/grupy-produktowe/pompy-ciep-a/
https://www.youtube.com/watch?v=asXVCO36zdQ
http://eko-blog.pl/2013/05/pompa-ciepla-z-funkcja-chlodzenia-pasywnego/
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Powietrzne pompy ciepła 
Viteco HP 10 i HP 15

urządzenia Viteco HP 10 i HP 15 przeznaczone są do 
montażu zewnętrznego – trwała obudowa wykona-
na ze szlifowanej stali nierdzewnej zapewni zarów-

no wysoką estetykę, jak i niezawodną pracę pompy 
ciepła Viteco HP. innowacyjne rozwiązania technicz-
ne zawarte w pompach ciepła Viteco HP sprawiają, 
że urządzenia te charakteryzują się wysokim wskaź-
nikiem COP w szerokim zakresie temperatury ze-
wnętrznej (zakres pracy dla powietrza zasysanego: 
od -25 do +43°C).
dzięki swojej kompaktowej budowie pompa ciepła 
Viteco HP idealnie nadaje się do modernizacji istnie-
jącego układu grzewczego lub do tworzenia nowych 
systemów i układów ogrzewania.
rozwiązania zawarte wewnątrz pomp ciepła Viteco 
HP pozwalają na utrzymywanie wysokiej tempera-

Od nowoczesnych systemów i instalacji grzewczych oczekuje się już nie tylko 
sprawnego i efektywnego ogrzewania, ale również chłodzenia. Aby skutecznie 
zrealizować komfort cieplny przez cały rok, czyli ogrzewać zimą i chłodzić latem, 
system musi być wyposażony z jednej strony w rewersyjną pompę ciepła, jakimi  
są pompy ciepła serii Viteco HP typu monoblok zapewniające łatwość montażu  
i gwarantujące prostą obsługę, a z drugiej strony w elementy, które w skuteczny 
sposób zrealizują odbiór zarówno ciepła, jak i chłodu, a elementem instalacji, który  
zapewni takie działanie, jest klimakonwektor Viteco KK.

Pompy ciepła 
powietrze-woda 
Viteco HP 10 i HP 15 
do c.o. i c.w.u.

Jerzy PerGes

Model Viteco HP 10 Viteco HP 15
Znamionowa moc cieplna 7,33 kW 14,5 kW
Masa netto 110 kg 155 kg
Wymiary [mm] 800x400x1220 1110x530x1260
Moc znamionowa (A7/W55): Powietrze zewnętrzne (DB/WB)* 
= 7°C/6°C
Temperatura wody (wlot/wylot) = 9°C/55°C
*temperatura parownika/temperatura ssania sprężarki

Viteco HP 10 Viteco HP 15

http://www.instalreporter.pl
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nej klimatyzacji w całym obiekcie. W praktyce klima-
konwektory montuje się w pomieszczeniach, w któ-
rych najczęściej przebywamy, a więc w salonie czy 
sypialni. W pozostałych pomieszczeniach wykonu-
je się ogrzewanie podłogowe. Pod względem inwe-
stycyjnym takie wykonanie instalacji w domu jest 
znacznie tańsze niż wykonanie jej w sposób klasycz-
ny z dodatkowo zamontowanymi klimatyzatorami.
Klimakonwektor Viteco KK spełnia wszystkie ocze-
kiwania użytkowników. Jest estetycznie wykonany 
– przedni szklany panel podnosi jakość tego urzą-
dzenia do klasy Premium, dotykowy panel sterow-
niczy z czytelnym wyświetlaczem znacznie uprasz-
cza codzienną obsługę. Wyposażono go również we 
wszystkie elementy instalacyjno-montażowe: zestaw 
ma uchwyty do zawieszenia na ścianie oraz stopki 
do swobodnego stawiania na podłodze, dodatko-
wy pilot do zdalnego sterowania, wbudowany za-
wór 3-drogowy, elastyczne przyłącza hydraulicz-
ne i wąż odprowadzenia skroplin.

Oferta Viteco zawiera dodatkowo zasobniki buforo-
we oraz zbiorniki c.w.u., więc bez większego kłopo-
tu można skompletować cały układ grzewczy.

tury zasilania nawet w niskich wartościach tempe-
ratury zewnętrznej.
Pompy ciepła serii Viteco HP są urządzeniami re-
wersyjnymi, co oznacza, że potrafią one zarówno 
ogrzewać, jak i chłodzić pomieszczenia.
Automatyka w wersji podstawowej skupia się na 
jak najlepszej regulacji i sterowaniu pracą urządze-
nia, jednak stwarza również szerokie możliwości jej 
rozbudowy.
szereg zabezpieczeń pompy ciepła Viteco HP spra-
wia, że urządzenie może bezpiecznie pracować w ca-
łym zakresie temperatury – bez względu na to w ja-
kim trybie pracy użytkownik je pozostawił (grzanie/
czuwanie/stand-by). Pompa ciepła zawsze będzie 
utrzymywać minimalną temperaturę wody w buforze 
+12°C. Medium roboczym w układzie hydraulicznym 
może być zarówno woda, jak i roztwór glikolowy. Je-
śli istnieje niebezpieczeństwo częstych i długotrwa-
łych zaników zasilania elektrycznego – warto zasto-
sować glikol lub zasilanie awaryjne.
Automatyka pompy ciepła Viteco HP pozwala na re-
gulację oddzielnej temperatury bufora i zasobnika 
c.w.u. – zmniejszymy wówczas straty postojowe bu-
fora i całego systemu grzewczego.
Pompa ciepła Viteco HP wykorzystuje technologię 
EVi, dzięki której możliwa jest praca w temperaturze 
nawet do -25°C. Kompresor scroll marki Copeland  
w połączeniu z zaworem rozprężnym Emerson i pre-
cyzyjnym wykonaniem całego układu chłodniczego 
spowodowały, że urządzenie osiągnęło klasę ener-
getyczną A+. Ochrona hydrofilowa parownika bardzo 
długo utrzymuje go w dużej czystości, a ewentualne 

zabrudzenia usuwane są bez większych problemów.
Pompa ciepła Viteco HP nie ma wbudowanych grzałek 
elektrycznych – źródło szczytowe, które musi być za-
wsze zainstalowane, zostało pozostawione do wybo-
ru przez użytkownika. Może to być zarówno kominek  
z płaszczem wodnym, kocioł gazowy lub kocioł na pa-
liwa stałe, jak również zewnętrzna grzałka elektryczna.

Najwyższa jakość w standardzie pomp ciepła 
Viteco HP:
• kompresor firmy Copeland z ekologicznym gazem 
r407C – EVi scroll,
• innowacyjna automatyka sterująca, z przejrzystym 
dotykowym wyświetlaczem,
• możliwość podłączenia do każdej istniejącej in-
stalacji,
• cichobieżny wentylator,
• skraplacz pompy ciepła w postaci wymiennika 
schell in Tube,
• parownik pompy ciepła pokryty powłoką Hydro-
filową,
• termiczny zawór rozprężny TEV Emerson,
• wbudowana mata grzejna tacy skroplin – skutecz-
ne odprowadzanie każdej ilości skroplin we wszyst-
kich warunkach atmosferycznych,
• gwarancja – do 5 lat.

Klimakonwektory Viteco KK

Aby skutecznie zrealizować chłodzenie – należy zasto-
sować w pomieszczeniach klimakonwektory. dzięki 
takiemu rozwiązaniu można zapewnić komfort peł-
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www.viteco.pl

Wyłączny dystrybutor marki ViTECO

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

Jesteś zmęczony rozpalaniem go latem, 
by mieć ciepłą wodę w domu?

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!

Model urządzenia VITECO KK-025 VITECO KK-060
Wydajność grzewcza (70°C; ∆T = 10°C; 20°C) 2550 W 5750 W
Wydajność grzewcza (50°C; ∆T = 5°C; 20°C) 1350 W 3350 W
Wydajność chłodnicza (7°C; ∆T = 5°C; 19°C) 1000 W 2500 W
Ciśnienie akustyczne przy min/maks. natężeniu 
przepływu powietrza 24/30 dB(A) 28/37 dB(A)

Natężenie przepływu powietrza 160 m3/h 460 m3/h
Wymiary 695/614/130 mm 1095/614/130 mm

http://www.instalreporter.pl
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Elastyczność instalowania,  
dzięki podziałowi na jednostkę 
zewnętrzną i wewnętrzną

Nie zawsze jest odpowiednie miejsce do ustawienia 
powietrznej pompy ciepła. rozwiązaniem mogą być 
urządzenia typu split, jak Vitocal 200-s (o modulo-
wanej mocy grzewczej i chłodniczej). Pompa ciepła 
składa się z dwóch części: z jednostki montowanej 
na zewnątrz budynku i małej do powieszenia na ścia-

nie w dowolnym pomieszczeniu. Obie połączone są 
przewodami, w których przepływa czynnik chłodni-
czy. Jednostkę zewnętrzną można zamontować na 
ścianie zewnętrznej lub też ustawić wolnostojąco na 
działce lub na dachu płaskim. 
W wersji kompaktowej, w jednostce wewnętrz-
nej może znajdować się zbiornik c.w.u. o pojem-
ności 170 litrów – Vitocal 222-s lub 220 litrów, do 
którego można podłączyć kolektory słoneczne –  
Vitocal 242-s. Kompaktowe pompy ciepła zajmują 

Decyzję o wyborze nowego systemu grzewczego wielu użytkowników częściej niż kiedykolwiek dotąd wiąże 
ze sposobem wytwarzania ciepła. Pompy ciepła, takie jak Vitocal 200-S, wytwarzają je ekologicznie z ciepła zawartego 
w atmosferze. System ten jest dostępny w wykonaniu tylko do ogrzewania lub także dodatkowo do chłodzenia. 

Właśnie w gorące letnie miesiące 
pompa ciepła może zapewnić przyjemną 
temperaturę pomieszczeń. Do chłodzenia 
wykorzystuje się wtedy ogrzewanie podłogowe 
lub konwektory wentylatorowe.

Pompa ciepła Vitocal 200-S 
z funkcją chłodzenia

Przyjazny środowisku system ogrzewania i chłodzenia
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niewielką część podłogi i można je całkowicie za-
budować po bokach, np. w ciągu szafek lub umie-
ścić we wnęce.
Typoszereg pomp ciepła Vitocal 200-s obejmuje urzą-
dzenia o nominalnej mocy grzewczej: 3; 3,7; 5,6; 7,5; 
7,7; 9,06; 11,3 kW, zasilane prądem 400 V, temperatu-
rze powietrza do -20°C, COP do 5,1 dla A7/W35; COP 
do 3,10 dla A-7/W35.

Efektywna i ekonomiczna

Pompa Vitocal 200-s pracuje niezwykle ekonomicz-
nie. inwerter prądu stałego umożliwia modulację 
mocy sprężarki, odpowiednio do aktualnego zapo-
trzebowania ciepła, utrzymując wymaganą tempe-
raturę w układzie grzewczym lub chłodzącym oraz 
zadaną temperaturę ciepłej wody użytkowej.
W przypadku modernizacji instalacji grzewczej pom-
pa ciepła w wykonaniu split pozwala na zrealizowa-
nie bardzo efektywnego ogrzewania biwalentnego. 
istniejący kocioł pozostawia się wtedy dla pokrycia 
obciążeń szczytowych w przypadku bardzo niskiej 
temperatury zewnętrznej.

Cicha praca z regulowanymi obrotami

Modulacja mocy pompy ciepła Vitocal 200-s elimi-
nuje stałe załączanie i wyłączanie się urządzenia. Po-
nadto napędy wentylatora i sprężarki z regulowany-

mi obrotami pracują znacznie ciszej, niż zwykłe silniki 
pracujące stale na maksymalnych obrotach.

Komfortowy regulator Vitotronic

regulator Vitotronic 200 ma menu obsługowe opra-
cowane w łatwo zrozumiałej, logicznej strukturze. 
duży, podświetlany kontrastowo wyświetlacz umoż-
liwia szybki odczyt wskazań. funkcja pomocy odpo-
wiada za dalsze czynności obsługowe. interfejs gra-
ficzny umożliwia także wyświetlenie charakterystyk 
ogrzewania i chłodzenia.
regulatory wyposażone są w system diagnostycz-
ny rCd, który zapewnia całorocznie wysoką efek-
tywność i niskie rachunki za ogrzewanie. Optyma-
lizuje on pracę pompy ciepła i instalacji grzewczej. 
Ma również funkcję bilansowania energii, dzięki któ-
rej można precyzyjnie ustalić efektywność, z jaką 

pracowała pompa ciepła, czyli rzeczywiste koszty 
ogrzewania budynku.
dla większych wymagań regulator można wyposa-
żyć w moduły komunikacji, za pomocą których kon-
trolę i nadzór nad ogrzewaniem można realizować 
przez telefon komórkowy i internet.

firma Viessmann już od blisko 40 lat wyznacza nowe 
standardy efektywnego wykorzystywania energii  
i długowieczności pomp ciepła, co jest potwierdzone 
między innymi znakiem jakości Europejskiego sto-
warzyszenia Pomp Ciepła EPHA. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o obiekt modernizo-
wany, czy też o nowe budownictwo, dla każdego ofe-
ruje odpowiednie rozwiązane, nie tylko pomp cie-
pła, ale również kompletnych systemów grzewczych 
stanowiących jedną idealnie dopasowaną do siebie 
całość.

Przegląd zalet Vitocal 200-s

• Atrakcyjna cenowo pompa ciepła split powietrze 
woda o mocach grzewczych od 4,5 do 15,5 kW  
(powietrze 7°C/woda 35°C w znamionowym punk-
cie pracy).
• Regulacja mocy i inwerter prądu stałego zapew-
niają wysoką efektywność przy obciążeniach czę-
ściowych.
• Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiej war-
tości COP (COP = Coefficient of Performance) wg 
EN 14511: do 5,1 (7/35°C) oraz do 4,3 (2/35°C).
• Maksymalna temperatura zasilania: do 55°C przy 
temperaturze zewnętrznej -15°C (przy zreduko-
wanej mocy), praca nawet do -20°C.
• Odporna na warunki atmosferyczne jednostka 
zewnętrzna z parownikiem, sprężarką, zaworem 
rozprężającym i wentylatorem.

• Jednostka wewnętrzna z wysokoefektyw- 
ną pompą obiegową, wymiennikiem ciepła, 
trójdrożnym zaworem przełączającym, arma-
turą bezpieczeństwa i regulatorem, a w wer-
sji ogrzewanie/chłodzenie także ze zintegro-
wanym przepływowym podgrzewaczem wody 
grzewczej.
• Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic 200 do 
pomp ciepła, z menu tekstowym i wyświetla-
czem graficznym.
• Wysoki komfort użytkowania wersji odwracal-
nej, umożliwiającej ogrzewanie i chłodzenie.
• Przygotowana do eksploatacji w inteligent-
nych sieciach „smart Grid” i optymalnego wy-
korzystywania prądu, np. z instalacji fotowol- 
taicznych.

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65 
53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, 
faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, 
infolinia serwisowa: 
801 0 801 24
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Skutki odwróconego  
VAT dla branży

W ocenie Konfederacji Lewiatan, odwrot-
ne obciążenie w rozliczeniu podatku VAT 
w branży budowlanej może spowodować 
utratę płynności finansowej przez wie-
le firm. Przepisy stwarzają wiele proble-
mów interpretacyjnych, są trudne w sto-
sowaniu – uważa rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. 
Zgodnie z nowymi przepisami firmy budowlane realizujące 
usługi jako podwykonawcy są zobowiązane do wystawiania 
faktury bez VAT – podatek rozlicza wówczas generalny wy-
konawca, na rzecz którego wykonywana jest usługa – po-
daje w komunikacie Konfederacja Lewiatan. 
Od początku 2017 r. podwykonawcy nadal dokonują zapłaty 
za nabywane towary i usługi (inne niż budowlane) wraz z po-
datkiem VAT, przy czym mogą go odzyskać dopiero poprzez 
zwrot z urzędu skarbowego. Konfederacji Lewiatan wskazuje, 
że powoduje to istotne wydłużenie okresu, w jakim przedsię-
biorca ponosi ciężar VAT (co może budzić wątpliwości zgod-
nie z zasadą neutralności podatku VAT dla podatnika), a okres 
ten może wynieść nawet kilka miesięcy.
Ze wstępnych szacunków wynika, że każdego roku firmy 
budowlane będą „oddawać na przechowanie” do skarbu 
Państwa kilka miliardów złotych rocznie. dodatkowym za-
grożeniem dla branży jest to, że organy podatkowe są obo-
wiązane kontrolować prawidłowość dokonywanych zwro-
tów, przy czym często zgłaszają zastrzeżenia do wniosków 
o zwrot, i w konsekwencji podatnik otrzymuje zwrot po-
datku nie w ciągu ustawowych 60 dni, a znacznie później.
Konfederacja Lewiatan ocenia, że zmiany wprowadzone zo-
stały w pośpiechu, a w ustawie jest wiele niejasności interpre-
tacyjnych, np. nie wiadomo do końca, kto ma obowiązek roz-
liczania VAT po nowemu, czyli kto jest z podatkowego punktu 
widzenia uznawany za podwykonawcę.
Źródło: Konfederacja Lewiatan 
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Ciepło w zgodzie z naturą

Ekologia, energooszczędność i efektywność to trzy 
najważniejsze zalety solankowo-wodnych i splito-
wych pomp ciepła. Jeżeli chodzi o efektywność 
omawianych urządzeń to podstawą jej oceny jest 
współczynnik wydajności cieplnej COP. W przypadku 
solankowo-wodnych pomp ciepła BWs-1 marki Wolf 
współczynnik ten wynosi do 4,7, natomiast w pom-
pach BWL-1s: do 3,8, co jest doskonałym wynikiem, 
świadczącym o dużych możliwościach tego typu 
urządzeń. Warto dodać, że w obu rodzajach pomp 
temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego osiąga 
wartość odpowiednio do 63oC i 75oC, a to gwarantu-

je doskonały komfort termiczny w pomieszczeniach. 
Co więcej, pompa ciepła BWs-1 pozwala na pokry-
cie całego zapotrzebowania na energię grzewczą bu-
dynku, bez konieczności stosowania innego źródła 
ciepła. Jeżeli chodzi o pompę BWL-1s, to standardo-
wo wyposażona została ona w układ dodatkowego 
ogrzewania elektrycznego, regulowany elektronicz-
nie w zakresie 1-6 kW.

Przyjazne środowisku i użytkownikom

Pompy ciepła firmy Wolf, obok wysokiej efektywno-
ści energetycznej, charakteryzują się niewielkimi roz-
miarami, niskim poziomem emisji dźwięków oraz ła-

Rozwiązania przyjazne środowisku oraz inspirowane naturalnymi procesami 
to jeden z najciekawszych i wartych największego uznania trendów w branży 
grzewczej. Producenci prześcigają się w tworzeniu ultranowoczesnych 
urządzeń, które będą niezwykle wydajne i energooszczędne, a także nie będą 
emitowały do atmosfery szkodliwego CO2. Doskonałym przykładem takich 
właśnie ekologicznych produktów są wysokoefektywne pompy ciepła firmy 
Wolf: solankowo-wodne BWS-1 oraz splitowe pompy ciepła BWL-1S.

Ekologiczne pompy 
ciepła marki Wolf

splitowa pompa ciepła BWL-1s

solankowo-wodna pompa ciepła BWs-1
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się najwyższą sprawnością energetyczną, np. elek-
troniczne pompy obiegu solankowego i grzewczego 
mają klasę efektywności energetycznej A. 

Sterowanie pracą pomp ciepła

firma Wolf wyznacza także nowe standardy w dzie-
dzinie przyjaznej obsługi pomp ciepła. do współpra-
cy z pompami oferowany jest dedykowany sterow-
nik WPM-1. sterownik informuje użytkownika  
o wszystkich parametrach roboczych pracy urządze-
nia, dzięki standardowemu wyposażeniu w licznik 
ciepła, pozwala także na monitoring współczynnika 
COP oraz sPf. sterownik WPM-1 może w standardzie 

realizować m.in. takie funkcje, jak: regulację pogodo-
wą, pomieszczeniową, regulację obiegu grzewczego 
bezpośredniego, regulację obiegu z mieszaczem, re-
gulację układu przygotowania c.w.u., w tym także cyr-
kulację. Ponadto daje także możliwość sterowania 
współpracującą opcjonalnie z pompą ciepła instala-
cją solarną, a także sterowanie kotłem w trybie biwa-
lentnym równoległym lub alternatywnym, co daje 
unikatową możliwość wyposażenia kotłowni w kilka 
niezależnych źródeł ciepła c.o. (pompa ciepła – sola-
ry – kocioł) pochodzących od jednego, uznanego, 
producenta, a co więcej sterowanie nimi poprzez je-
den sterownik zamontowany w dowolnym miejscu 
w budynku.

twym montażem i przyjazną obsługą. Cicha praca jest 
szczególnie warta podkreślenia w przypadku pomp 
powietrzno-wodnych, ponieważ tego typu urządze-
nia zwykle kojarzą się z dużym hałasem. W urządze-
niu BWL-1s firmy Wolf zastosowano jednak sprężarkę 
czynnika chłodniczego, mającą podwójne odprzęże-
nie drgań oraz sterowane bezstopniowo wentylatory 
powietrza, zatem jego praca jest niemal bezszelest-
na. dźwięk mierzony w odległości 10 m od urządze-
nia wynosi mniej niż 27 dB (A), a samo uruchomienie 

pompy (dzięki regulowanemu elektronicznie syste-
mowi miękkiego startu) również jest ciche.

Powietrzne pompy ciepła BWL-1S

splitowa pompa ciepła BWL-1s występuje w wersji 7, 
10 i 14 kW. składa się z dwóch modułów – wewnętrz-
nego i zewnętrznego. Jednostka zewnętrzna może być 
zamontowana na budynku na wsporniku ściennym lub 
na gruncie. Maksymalna odległość montażu pomię-
dzy modułami wewnętrznym i zewnętrznym to 25 m.  
szeroka oferta przygotowanych akcesoriów sprawia, 
że montaż urządzenia jest szybki i prosty. Zastosowa-
na sprężarka inwerterowa umożliwia optymalne wy-
korzystanie splitowej pompy ciepła do ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowania c.w.u. Wysoki współczyn-
nik COP 3,8 (A2/W35 wg. EN 14511) i bogate wypo-
sażenie standardowe sprawiają, że splitowe pompy 
ciepła BWL-1s to jedno z lepszych i skuteczniejszych 
rozwiązań z zakresu ogrzewania i chłodzenia. Pompy 
te mają wbudowany licznik ciepła, dodatkową grzał-
kę elektryczną o mocy 6 kW (możliwość zakupu bez 
grzałki elektrycznej). dostępne są w wersji na napię-
cie 230 V lub 400 V. regulacja urządzenia jest prosta 
i intuicyjna za pomocą modułu AM lub BM-2 marki 
Wolf. istnieje również możliwość sterowania pompą 
i całym systemem grzewczym zdalnie, dzięki dodat-
kowemu modułowi isM7i/e. 
 
Solankowo-wodne pompy ciepła BWS-1

Pompy ciepła BWs-1 należą do najlepszych urządzeń 
w swojej klasie. Oferowane w mocach 6, 8, 10, 12, 16 kW  
pozwalają na pokrycie całego zapotrzebowania na 
energię grzewczą budynku, nie jest więc konieczne 
stosowane dodatkowego źródła ciepła. Temperatu-
ra na zasilaniu obiegu grzewczego osiąga do 63°C, co 
gwarantuje najwyższy komfort cieplny także przy ni-
skiej temperaturze zewnętrznej. BWs-1 bazują na in-
nowacyjnej koncepcji konstrukcji urządzeń, zastoso-
wano w nich wyłącznie podzespoły charakteryzujące 

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
sokołów, ul. sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl
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Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Jednostki zewnętrzne pompy ciepła BWL-1s

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła BWL-1s 
z zasobnikiem
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Temat wydaje się rozpoznany i oczywisty, ale to co 
spotkałem w mojej praktyce (i u różnych zarządców), 
zdaje się przeczyć zdrowemu rozsądkowi. 

Podpionowa regulacja c.w.u. 
– zasada działania

Zanim zacznie się wprowadzać działania oszczęd-
nościowe, najpierw warto zrozumieć, jak działa tem-
peraturowa regulacja podpionowa c.w.u. i na jakich 
elementach instalacji się ją realizuje? 
• Podstawowym elementem układu regulacji jest re-
gulacyjny podpionowy termostatyczny zawór c.w.u. 
Zawór ten zapewnia termostatyczne równoważenie 
instalacji cyrkulacyjnej, utrzymując jednakową tem-
peraturę ciepłej wody w danym budynku. Zawór ten 

instaluje się na cyrkulacji pionów ciepłej wody.
• W węźle c.o., na regulatorze wymiennika c.w.u. usta-
wia się temperaturę ciepłej wody np. 53°C .
• Na zaworze podpionowym c.w.u. nastawia się tempe-
raturę (analogia z grzejnikową głowicą termostatycz-
ną nie jest przypadkowa), która z jednej strony winna 
być o 3°C wyższa od ostatniego punktu czerpalnego 
ciepłej wody (pionu c.w.u.), z drugiej winna być co naj-
mniej o 3°C niższa od temperatury ciepłej wody wy-
chodzącej z węzła. dla tego przypadku mielibyśmy: 
– 47°C w punkcie czerpalnym, 
– 50°C jako nastawa na zaworze podpionowym c.w.u., 
– 53°C na regulatorze za wymiennikiem.
• Gdy nie ma rozbioru wody (np. w godzinach nocnych 
lub w dzień, gdy mieszkańcy są w pracy) i jej tempe-
ratura na cyrkulacji osiągnie wartość nastawioną na 

Jak to „logiczne myślenie” jest czasem trudne 
może świadczyć przykład Violetty, szczęśliwej żony 
i matki trójki dzieci. Pewnego razu pojechała swoim 
ukochanym malinowym samochodzikiem na targ. 
Kupiła mięso, warzywa oraz duży garnek. Tak obła-
dowana siatkami poszła na parking i tu… szok: sa-
mochód zniknął. Pierwsza myśl to oczywiście:  
ukradli!! Po szoku przyszła rozpacz i wściekłość, no 
bo zakupy ciężkie i... jak odbierze dzieci ze szkół. roz-
żalona zadzwoniła do męża, siostry, matki itd. Za ich 
radą postanowiła niezwłocznie pójść na policję  
(z tymi tobołami oczywiście). Po kilkunastu metrach 

ze zdziwieniem zobaczyła swój skarb. ulga była 
ogromna, choć żal pozostał. Ten żal dotyczył męża, 
który odważył się powiedzieć „A kto by taki 10-letni 
złom chciał ukraść...” (sam się podłożył...). A wystar-
czyło spokojnie się zastanowić i dobrze rozejrzeć…

Potrzeba roztropności i zastanowienia właśnie jest 
przedmiotem artykułu, a konkretnie praktyk stoso-
wanych przez niektórych administratorów budynków 
„kreatywnie” wykorzystujących regulację podpiono-
wymi zaworami c.w.u. w celu obniżenia kosztów jej 
podgrzewu.

Podczas prac nad nowelizacją „Prawa energetycznego” dużo czasu poświęcono 
wysokim kosztom podgrzewu wody w budynku (ciepłej wody użytkowej). W efekcie 
w nowej ustawie nic z tych wniosków – jak np. wprowadzenie opłaty stałej dla c.w.u. 
– nie zostało uwzględnionych. Problem jednak szczególnie dla zarządców pozostał 
i właśnie możliwością ograniczenia kosztów c.w.u. się zajmiemy. Wszystko można 
byłoby zamknąć w tezie: „jeśli koszty podgrzewu c.w.u. są wysokie, nie można 
panikować, wystarczy logicznie popatrzeć…”.

Jak zarządcy 
ograniczają koszty 
podgrzewu c.w.u.  
na budynkach?

Działania niekoniecznie „racjonalizatorskie”

wOJciech cieJka

3 

W podgrzewaczach i w rurach instalacji ciepłej 
wody użytkowej muszą być zapewnione wa-
runki zapobiegające rozwojowi zagrażających 
zdrowiu bakterii legionelli.
Jeżeli instalacja ciepłej wody użytkowej ma  
spełnić warunek natychmiastowego podania 
ciepłej wody po otwarciu punktu poboru, to  na-
leży przystosować ją do stałej cyrkulacji wody. 
Przepisy i wytyczne budowlane określają wa-
runki brzegowe projektowania i wykonawstwa 
takich instalacji m.in. pod kątem zagwarantowa-
nia wymaganego poziomu higieny. 
System powinien być zaprojektowany i wyko-
nany tak, aby minimalna temperatura wody 
wypływającej z podgrzewacza wynosiła 60 °C, a 
maksymalna powracającej 55°C. Zaleca się wy-
konanie i użytkowanie instalacji w taki sposób, 
aby na końcach każdego pionu opadowego 
(cyrkulacyjnego) temperatura wody wynosiła 
min. 57 °C.
Wymagane natężenia przepływów powinny 
być wyliczone projektowo i ustawione np. na 
zaworach wbudowanych w każdym pionie cyr-
kulacyjnym, np. na termostatycznych zaworach 
regulacyjnych „Aquastrom VT” (ze wstępną 
nastawą natężenia przepływu resztkowego), 
„Aquastrom T plus” lub na zaworze równoważą-
cym „Aquastrom C”.
W celu przeprowadzenia wymaganej de-
zynfekcji termicznej należy podgrzać wodę 
do temperatury powyżej 70 °C. Dla pełnej 
skuteczności dezynfekcji temperatura taka musi 
być utrzymana w każdym punkcie poboru przez 
minimum 3 minuty.
Termostatyczne zawory regulacyjne „Aquastrom 
VT” i „Aquastrom T plus” samoczynnie ustalają 
natężenia przepływów w regulowanych obie-
gach tak, aby odpowiednie przepływy dotarły 
do wszystkich pionów; wspomagają ponadto 
dezynfekcję termiczną.
W przeciwieństwie do zaworu „Aquastrom T 
plus” o stałym natężeniu przepływu resztko-
wego zawór „Aquastrom VT” oferuje - obok 
nastawy temperatury - możliwość ustawienia 
natężenia przepływu resztkowego. Dzięki temu 
możliwe jest dokładne zrównoważenie instalacji 
po ustaleniu się docelowych temperatur wody.

1 „Aquastrom VT” - wykonany z brązu termo-
statyczny zawór cyrkulacyjny z funkcją nastawy 
wstępnej przepływu resztkowego, do instalacji 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, PN 16. W 
zaworze nie występują tzw. martwe strefy (bez 
przepływu).
2 „Aquastrom T plus” - wykonany z brązu 
termostatyczny zawór cyrkulacyjny z funkcją 
dodatkowej nastawy wstępnej do hydrauliczne-
go zrównoważenia instalacji w fazie rozruchu, 
PN 16. W zaworze nie występują tzw. martwe 
strefy (bez przepływu).  
3 „Aquastrom C” - wykonany z brązu zawór 
równoważący z termometrem, do ręcznej nasta-
wy natężenia przepływów cyrkulacyjnych.  
W zaworze nie występują tzw. martwe strefy 
(bez przepływu).
4 „Aquastrom P” – wykonany z brązu i stali 
nierdzewnej zawór do poboru próbek wody 
do badań higieniczno-mikrobiologicznych (wg 
W551 DVGW, TrinwV.), uszczelnienie metal-me-
tal wg VDI 6023. 
5 Schemat ideowy systemu 
Instalacje cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 
zrównoważone hydraulicznie i termicznie. Do 
równoważenia użyto zaworów „Aquastrom VT“  
i „Aquastrom C”. 

1 2

3 4

5

Higiena w przewodach instalacji ciepłej wody użytkowej

1  Aquastrom T plus firmy Oventrop – zawór 
termostatyczny do regulacji cyrkulacji ciepłej 
wody użytkowej
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(a nie może, o czym poniżej), często zarządcy sięgają 
po pomysł… pierwszy, potęgując aberracyjny efekt.

Zostawiając pierwszy pomysł jako wprost głupi, skup-
my się na pomyśle drugim. Co zatem się dzieje:
• po nastawieniu regulatora c.w.u. w węźle na wyjściu 
z wymiennika c.w.u. na 46°C, oraz pozostawieniu na-
stawy na zaworze regulacyjnym c.w.u. 50°C, nie ma 
możliwości prawidłowej pracy zaworu (w prak-
tyce żadnej pracy), a tym samym optymalizacji 
kosztu podgrzania wody;
• przy takiej nastawie zawór regulacyjny c.w.u. jest stale 

otwarty, a pompa cykrulacyjna pompuje ciepłą wodę 
do wszystkich pionów, 24 h na dobę. W efekcie zamiast 
oszczędności otrzymujemy wzrost kosztów podgrzewu 
wody o ponad 40% jako logiczny skutek pochopnie 
podjętych działań. Co ciekawe osoba zajmująca się bu-
dynkami (przypominam, że opisuję rzeczywiste przypad-
ki) stwierdziła, że nastawy na zaworach regulacyjnych są 
zgodne z projektem (sic!), zapominając, że parametry 
temperaturowe na wymienniku taką zgodność straciły.

Wystarczy popatrzeć, zastanowić się, zrobić i… rze-
czywiście oszczędzać.

zaworze podpionowym, wówczas termoelement za-
woru podpionowego zamyka dany pion. Pion jest od-
cięty do czasu schłodzenia wody na powrocie poniżej 
nastawionej wartości (histereza zwykle wynosi 1,5°C ). 
To właśnie dzięki temu zyskujemy oszczędności rzę-
du nie mniej niż 25% kosztów podgrzewu.
• Dodatkowym plusem takiej regulacji jest dyspozy-
cyjność i jednakowa temperatura ciepłej wody we 
wszystkich punktach czerpalnych, bez konieczności 
spuszczania z instalacji wychłodzonej wody.
Tyle teoria…

Pomysły zarządców na obniżenie 
kosztów podgrzewu c.w.u.  
i konsekwencje „zmian”

W praktyce, co robią zarządcy, gdy zderzą się z pro-
blemem wysokich kosztów podgrzewu?

Wśród różnych pomysłów prym wiodą dwa:
- pierwszy „pomysł” to wyłączanie ciepłej wody  
w godzinach nocnych np. 22.00-5.00. W efekcie na nie-
szczęśnika, który chciałby się umyć w tych godzinach, 
czeka... zimny prysznic. W tym wypadku zysk jest wąt-
pliwy i mniejszy od spodziewanego, ponieważ po po-
nownym uruchomieniu cyrkulacji najpierw zład musi się 
nagrzać. Ponadto zarządca zawsze musi się liczyć się z 
niezadowoleniem mieszkańców, którzy chcieliby mieć 
stały dostęp do ciepłej wody, bo przecież za nią płacą;
- drugi „pomysł” polega na obniżeniu temperatu-
ry ciepłej wody za wymiennikiem c.w.u. np. z 53°C 
na 46°C. Jest to łatwe, po-
nieważ wystarczy przesta-
wić parametr (temperatu-
rę) na regulatorze w węźle. 
Gdy ten pomysł nie przynie-
sie spodziewanych skutków 

Co zatem warto zrobić, czyli recepta na obniżenie 
kosztów podgrzewu c.w.u.

1. sprawdzić wartość temperatury ciepłej wody w węźle. Czynność jest trywialna, ponieważ 
na wyjściu z wymiennika z reguły jest zamontowany termometr. Następnie sprawdzamy na-
stawioną wartość temperatury – w zależności od producenta – na zaworze regulacyjnym 
(fot. 1) lub na nasadce termostatycznej (fot. 2). sprawdzamy obydwie wartości, najczęściej 
pierwszy zawór (podpionowy c.w.u.) jest blisko węzła, więc nie trzeba się nachodzić. 
robimy prosty test: jeśli temperatura za wymiennikiem ≤ temperaturze na zaworze = źle!
2. Pamiętać trzeba, że zmieniając parametry w węźle na niższe (a tak się stało  
u wspomnianych zarządców), koniecznie należy o tą samą wartość przestawić na-
stawy zaworów. W tym przypadku dobrze byłoby zachować zasadę 3°C, by zapew-
nić właściwą regulację, czyli: ustalić, jaka temperatura ma być na punkcie pobo-
ru i pod nią ustawić cały układ. Warto temu aspektowi poświęcić trochę czasu, 
bo pozytywne skutki finansowe pojawią się praktycznie od razu. Proste? Proste…
3. Każdego zarządcę zachęcam, by sprawdził, jak na jego budynkach przedstawia się  

ta sprawa – czy ktoś, w ra- 
mach „wniosków racjo-
nalizatorskich”, od czasu 
projektu czegoś tu nie … 
jak w piosence nieodża-
łowanego Wojciecha Mły-
narskiego.

2

Fot. Honeywell
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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 temperatury pętli grzejnika 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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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwi-
sowych przy urządzeniach elektrycznych bezwzględ-
nie należy wyłączyć wyłącznik główny urządzenia 
(w szafie automatyki) oraz wyłączniki serwisowe. 
Należy je zabezpieczyć przed ponownym włącze-
niem. Wszystkie prace musimy wykonywać zgodnie 
z zasadami BHP dla własnego bezpieczeństwa. 
Otwarcie drzwi rewizyjnych centrali lub demontaż 

paneli można wykonywać dopiero po całkowitym 
zatrzymaniu się wentylatora.

Obudowa centrali

Należy wizualnie sprawdzić czy obudowa nie ma uszko-
dzeń, pęknięć, śladów korozji czy obluzowanych ele-
mentów, które mogłyby prowadzić do uszkodzeń  

W kalendarzu przyszła wiosna, temperatura jest coraz wyższa, przyroda budzi się  
do życia najwyższa więc pora, aby pomyśleć o serwisie urządzeń wentylacyjno- 
-klimatyzacyjnych. Część urządzeń jak centrale klimatyzacyjne pracuje cały rok. 
Agregaty wody lodowej, instalacje VRV czy zwykłe splity jednak całą zimę nie 
pracowały. Centrale klimatyzacyjne chociaż pracują o każdej porze roku mają  
w swoim składzie sekcje, które pracują też okresowo np. tylko w zimie lub tylko  
w okresie letnim. Każde urządzenie, aby funkcjonowało prawidłowo i bezawaryjnie 
należy okresowo poddać 
przeglądowi serwisowemu 
– wyczyścić, wymienić 
materiały eksploatacyjne 
itp. Postaram się krótko 
omówić zakres czynności 
serwisowych koniecznych 
do wykonania w czasie 
takiego przeglądu.

Serwis central 
klimatyzacyjnych 

Sprawdzamy, czyścimy, wymieniamy

GrzeGOrz kiTLiński 

Fot. Wolf

Centrale Komfovent DOMEKT
z automatyką 
Nowa generacja sterowania wentylacją w domu

POZA DOMEM

KUCHNIA KOMINEK

NORMALNY

NADRZĘDNY

INTENSYWNY

URLOP

TURBO

Zdalne sterowanie

Wbudowany web serwer • Mobilna aplikacja Komfovent Home • Zarzą-
dzanie przez przeglądarkę WWW lub smartfon/tablet

Personalizacja ustawień

Osiem trybów gotowych na typowe sytuacje z możliwością modyfi ka-
cji ustawień • Harmonogramy tygodniowe, urlopowe • Automatyczne 
zarządzanie jakością powietrza

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski www.ventia.pl

Najważniejsze cechy automatyki

Tryby pracy
• Tryby utrzymywania temperatury: nawiewu / 

wywiewu / w pomieszczeniu / balans.

• Tryby regulacji przepływu powietrza: stały wyda-
tek (CAV), zmienny wydatek (VAV), sterowanie 
bezpośrednie (DCV).

• Obsługa zewnętrznej chłodnicy i nagrzewnicy 
wodnej.

• Obsługa zewnętrznej chłodnicy freonowej.

• Praca na żądanie.

• Odzysk chłodu.

Sterowanie i funkcje
• Jakość powietrza kontrolowana dwoma czujni-

kami.

• Regulacja ilości powietrza w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej.

• Funkcja rozgrzania zaworów i pomp cyrkulacyj-
nych.

• Funkcja rozgrzania i czyszczenia rotora.

• Obsługa elektrycznej nagrzewnicy wstępnej

• Sterowanie przez przeglądarkę WWW
lub za pomocą aplikacji mobilnej.

• Harmonogram tygodniowy, urlopowy.

• Free cooling.

Wskazania
• Przepływ powietrza: m3/h, m3/s, l/s.

• Zbyt niski przepływ powietrza.

• Sprawność temperaturowa wymiennika ciepła (%).

• Ilość odzyskanej energii (kW).

• Poziom zabrudzenia fi ltrów.

• Zużycie energii nagrzewnicy oraz całej centrali 
(kWh).

• Pobór mocy (JPM).

• Historii pracy.

Zobacz fi lm
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w trakcie pracy centrali. Obudowa w czasie pracy jest 
poddawana ciągłemu nad- lub podciśnieniu powietrza. 

Przepustnice powietrza

Na wyposażeniu każdej cen-
trali są przepustnice powietrza  
z siłownikami, które po zatrzy-
maniu centrali powinny się za-
mknąć, odcinając centralę od 
powietrza zewnętrznego. W centralach w wykonaniu 
zewnętrznym najczęściej znajdują się one wewnątrz 
obudowy centrali. Należy sprawdzić, czy przepustnice 
zamknęły się całkowicie, wyczyścić (szczególnie zabru-

dzona może być przepustnica na ssaniu centrali od stro-
ny czerpni powietrza, usytuowana przed filtrem powie-
trza) oraz sprawdzić czy siłowniki nie są obluzowane.

Filtry powietrza

Każda centrala ma przynaj-
mniej 1 stopień filtracji. filtry 
nie tylko oczyszczają powie-
trze, aby nawiewane było wol-

ne od pyłów, ale również zabezpieczają części we-
wnętrzne centrali przed zabrudzeniem. 
Bez filtrów w sekcji nawilżania po krótkim czasie mieli-
byśmy błoto, a wymienniki straciłyby swoją wydajność. 
Wkłady filtrujące wykonane w postaci maty z włók-
na sztucznego lub tworzywa klasy G4 mogą nada-
wać się do regeneracji. Mogą być czyszczone przez 
wytrzepanie, przedmuchanie lub odessanie zanie-
czyszczeń albo przepłukanie w letniej wodzie z do-
datkiem delikatnego środka piorącego dostępne-
go w handlu.
filtry kieszeniowe nie nadają się do regeneracji. Wkła-
dy filtrujące w celu wymiany można najczęściej wy-
jąć z boku obudowy centrali po otwarciu drzwi re-
wizyjnych. Po wyjęciu brudnych filtrów sekcję należy 
wyczyścić (np. odkurzyć) przed włożeniem nowych 

Uszkodzony filtr należy 
wymienić bez względu na 
stopień jego zabrudzenia.

Włóknina, mata filtracyjna – może być wykorzystywana 
do produkcji filtrów kasetowych, kieszeniowych
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filtry kasetowe znajdują zastosowanie w filtracji wstępnej oraz dokładnej
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sków należy kontrolować w regularnych odstępach 
czasu, zależnie od warunków eksploatacji, jednak 
nie rzadziej niż co 4 miesiące. Zbyt mocny naciąg 
paska może skutkować uszkodzeniem łożysk silnika  
i wentylatora. Należy również skontrolować wzajem-
ne położenie kół pasowych. W przypadku wymiany 
pasków przy napędzie wielopasowym należy wymie-
nić wszystkie paski! W przypadku silników w wyko-
naniu specjalnym należy przestrzegać zasad poda-
nych w ich instrukcji konserwacji.

Instalacja automatyki i elektryczna 
instalacja zasilająca

Należy sprawdzić (i w razie potrzeby dokręcić) wszyst-
kie połączenia elektryczne. sprawdzić działanie si-
łowników na przepustnicach i zaworach, presostatów  
i innych elementów kontrolnych i zabezpieczających. 
Na końcu należy przeprowadzić pomiary prądów po-
bieranych przez odbiorniki elektryczne oraz zmie-
rzyć wydatek centrali (m3/h). 
Każdy producent powinien dostarczać z urzą-
dzeniem „Instrukcję montażu i konserwacji 
central klimatyzacyjnych”. Zawsze należy za-
poznać się z taką instrukcją. Producenci mogą 
mieć różne wymagania w zakresie serwisu  
i konserwacji urządzeń, których należy prze-
strzegać. Na bezawaryjną pracę urządzeń wpły-
wa wiele elementów: jakość urządzeń, warun-
ki, w jakich urządzenie jest eksploatowane oraz 
regularna obsługa serwisowa. O to ostatnie 
możemy zadbać sami i cieszyć się długą i bez-
awaryjną pracą urządzeń klimatyzacyjnych. 
Znam obiekty, gdzie centrale pracują bez żad-
nej poważnej awarii po 25 lat.

filtrów. Konieczność wymiany filtrów sygnalizuje au-
tomatyka. Czas pracy na jednym komplecie zależy 
zarówno od zanieczyszczenia powietrza w okolicy, 
jak też od czasu pracy centrali. filtry powinny być 
wymieniane nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Wymienniki ciepła

Sekcja nagrzewnicy i chłodnicy
Nagrzewnice, chłodnice wodne, wymienniki odzy-
sku ciepła z czynnikiem pośrednim i rotory należy raz  
w roku wyczyścić. Pomimo filtrów w centralach po 
dłuższych okresach pracy są one zakurzone. skutkiem 
zabrudzenia wymienników jest spadek ich wydajno-
ści w przekazywaniu ciepła lub chłodu. rotory najczę-
ściej się przedmuchuje sprężonym powietrzem. Jeżeli 
jednak chcemy porządnie wyczyścić i zdezynfekować 
centralę, to nie obejdzie się bez pianowych środków 
chemicznych i wody pod ciśnieniem (np. za pomocą 
Karchera). Należy zachować jednak odpowiednią odle-
głość wylotu strumienia wody pod dużym ciśnieniem, 
aby nie uszkodzić aluminiowych lamel wymienników. 
„rozczesanie” pogiętych lamel może być bardzo cza-
sochłonne. Całą wodę z centrali trzeba niezwłocznie 
zebrać, nie każda centrala jest bowiem w wykonaniu 
higienicznym z blachy nierdzewnej. uważajmy też na 
wszelkie połączenia elektryczne (w centrali są wen-

tylatory i im woda nie służy). Czyścimy również tace 
kondensatu i odkraplacze. Po wysuszeniu wymienniki 
spryskuje się środkiem dezynfekującym. Takie mycie 
z dezynfekcją zaleca się wykonać raz w roku. 

Sekcja zraszania – nawilżania
sekcja nawilżania pracuje w okresie zimowym. W le-
cie nie będzie nam potrzebna. Należy odciąć dopływ 
wody i wyczyścić sekcję nawilżania. Wannę i przewody 
rurowe trzeba opróżnić z wody, przewody rurowe prze-
dmuchać sprężonym powietrzem. Należy także opróż-
nić pompę z wody, jeżeli występuje w danej centrali.

Sekcja wentylatora
W centralach mogą występować różne typy wentylato-
rów: z napędem bezpośrednim lub z napędem paso-
wym, z łożyskami obsługowymi lub bezobsługowymi. 
Obsługowe łożyska wentylatora muszą zostać nasma-
rowane smarem litowym co 2500 godzin pracy. Łoży-
ska bezobsługowe są trwale nasmarowane i tego nie 
wymagają. Jedną z czynności serwisowych jest spraw-
dzenie, czy nie występują stuki na silniku i wentylatorze. 
sprawdzimy w ten sposób stan łożysk, np. czy nie wyma-
gają wymiany. Czyszczenie wirnika to też standardowa 
obsługa serwisowa. Osady na wirniku mogą powodo-
wać niewyważenie i tym samym uszkodzenia wirnika. 
Przy wentylatorach z napędem pasowym naciąg pa-

Mycie ciśnieniowe wymiennika ciepła centrali klimatyzacyjnej

sekcja nagrzewnicy i chłodnicy Wentylator z napędem bezpośrednim Wentylator z napędem pasowym
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wykluczony podczas stosowania urozmaiconej die-
ty), ale znacznie bardziej groźny w skutkach jest jego 
nadmiar. A jakie są skutki tego nadmiaru? Przede 
wszystkim alergie – ocenia się, że na nikiel uczulo-
ne jest w Polsce 17% dorosłych i 8% dzieci. Wystę-
pują dwa rodzaje alergii na nikiel:
- kontaktowa (wysypka w miejscu kontaktu skóry  
z niklowanym przedmiotem),
- pokarmowa (objawia się katarem, zapaleniem spo-
jówek, może prowadzić do astmy a nawet wstrząsu 
anafilaktycznego).
Nie ma żadnej metody leczenia alergii na nikiel, je-
dynym zaleceniem jest unikanie produktów zawie-
rających ten pierwiastek.
inne skutki nadmiaru niklu w organizmie – uszko-
dzenie błon śluzowych, zmiany w chromosomach 
i szpiku kostnym, może przyczyniać się do rozwoju 

komórek nowotworowych, alergia na nikiel może po-
wodować odrzucanie implantów stomatologicznych 
i ortopedycznych, wpływa niekorzystnie na propor-
cje innych pierwiastków – obniża poziom magnezu  
i cynku w organach miąższowych.
A jakie jest najwyższe dopuszczalne stężenie niklu 
w wodzie pitnej? Określa je rozporządzenie ministra 
zdrowia z dnia 13.11.2015 r. (dz.u. poz. 1989), będą-
ce wdrożeniem dyrektywy unijnej 98/83/WE z dnia 
3.11.1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. stężenie to określa maksi-
mum na poziomie 20 µg/l, co sytuuje nikiel w grupie 
najbardziej toksycznych metali (dla porównania jed-
noznacznie kojarzące się z zagrożeniem dla zdrowia 
ołów i arsen to maks. 10 µg/l, chrom jest mniej tok-
syczny – 50 µg/l). Najwyższe zaś dopuszczalne stę-
żenie miedzi to 2 mg/l, czyli 100x więcej, niż nikiel.

Znaczenie niklu dla organizmu 
człowieka

Nikiel jest dla organizmu człowieka pierwiastkiem śla-
dowym, niezbędnym w niewielkiej ilości głównie do 
zaopatrzenia komórek w tlen, w przemianach składni-
ków odżywczych, tworzeniu hormonów. dzienne zapo-
trzebowanie dla osób dorosłych wynosi około 0,3 mg  
i jest pokrywane przez ten pierwiastek zawarty  

w różnych produktach żywnościowych (zboża, cze-
kolada, ryby, margaryna, niektóre warzywa – kapu-
sta, cebula). Oprócz tego nikiel może przedostawać 
się do organizmu drogą oddechową (powietrze za-
nieczyszczone gazami i pyłami przemysłowymi) oraz 
z wodą pitną, jeśli w instalacji wodociągowej są ele-
menty niklowane na powierzchniach stykających 
się z wodą – łączniki instalacyjne, czy armatura wo-
dociągowa. Niekorzystny jest niedobór niklu (raczej 

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na temat, który w Polsce jest w technice 
sanitarnej przemilczany i lekceważony. Sprawa dotyczy niklowania złączek 
mosiężnych, stosowanych w instalacjach wody pitnej.

Niklowane złączki  
w instalacjach wody pitnej 

Zagrożenie dla zdrowia

włOdzimierz mrOczek 
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Na zakończenie jeszcze wyjaśnienie wątpliwości, 
często pojawiającej się na rożnych spotkaniach  
z inwestorami i wykonawcami: „tak staracie się wy-
kazać zagrożenie niklowanymi łącznikami, a sami 
macie w ofercie KAN-therm iNOX, ze stali nierdzew-
nej?” W systemie iNOX rzeczywiście wykorzystuje 
się rury i złączki ze stali chromowo-niklowo-mo-
libdenowej lub chromowo-niklowo-tytanowej,  

o zawartości niklu 10-13%. Przeprowadzone bada-
nia migracji niklu wykazały, że w przypadku stali 
nierdzewnej ten proces jest wielokrotnie mniejszy, 
niż w przypadku powłok niklowych i stężenie me-
talu w wodzie nie przekracza wartości dopuszczal-
nych. Potwierdzają to między innymi certyfikaty 
dVGW – iNOX jest całkowicie bezpieczny w insta-
lacjach wody pitnej.

Systemy instalacyjne ze złączkami 
niklowanymi

Jak wygląda w praktyce zagadnienie niklowania złą-
czek w instalacjach wodociągowych w Polsce? Te-
mat dotyczy części systemów rur wielowarstwowych 
(złączki zaprasowywane i skręcane) oraz polipropy-
lenowych (złączki z gwintami). Złączki w tych syste-
mach mają Atesty Higieniczne, dopuszczające do 
montażu w instalacjach służących do przesyłania 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w AH 
podane jest, że produkt zawiera mosiądz (czasem 
bez informacji, że jest to mosiądz z powłoką niklo-
wą). informacja o niklu pojawia się natomiast w ma-
teriałach technicznych tych systemów – katalogach, 
instrukcjach i ulotkach, oczywiście bez informacji, 
że jest to powłoka również na powierzchniach ma-
jących styczność z wodą. Nawiasem mówiąc, w nie-

których AH systemów rur z PP nie ma nawet informa-
cji, że produkt zawiera mosiądz – czy należy przez to 
rozumieć, że złączki z gwintami są wyłączone z Ate-
stu? Pytanie raczej retoryczne.
A dlaczego nikluje się złączki mosiężne? Można by 
powiedzieć, że dla poprawienia estetyki złączki, ale 
oczywiście nie na tym polega problem – niklowa-
nie pozwala na dodatkowe zabezpieczenie niższej 
jakości mosiądzu, podatnego na odcynkowanie 
(czyli procesy korozyjne) oraz o dużej zawartości 
metali ciężkich, np. ołowiu. W kształtkach z poli-
propylenu z „wtopkami” mosiężnymi dochodzi jesz-
cze inny czynnik – tańszy granulat polipropylenowy 
jest wrażliwy na działanie jonów miedzi, wydziela-
jących się z mosiądzu. Żeby uniknąć tego procesu, 
należy stosować polipropylen wzbogacony o od-
powiednie inhibitory.

Działania firmy KAN w sprawie 
niklowania złączek

firma KAN stosuje w systemach instalacyjnych KAN-
-therm Push, Press i PP złączki z tworzywa PPsu (cał-
kowicie neutralnego dla wody pitnej) oraz z mosią-
dzu odpornego na odcynkowanie, bez dodatkowych 
powłok, który również może być bezpiecznie stoso-
wany w instalacjach wodociągowych.
W tej sprawie ważny może się okazać wzrost świa-
domości zagrożeń u użytkowników instalacji, tak jak 
ostatnio wzrasta świadomość szkodliwości smogu. 
W każdym razie inwestorom powinno dać do my-
ślenia, czy wystarczy tylko formalne potwierdzenie 
możliwości stosowania produktu w postaci Atestu 
Higienicznego, jeśli został on wydany na podstawie 
niepełnych danych i wbrew intencjom ustawodawcy.

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

W celu wyjaśnienia sprawy niklowania złączek 
podjęliśmy korespondencję z Narodowym insty-
tutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Za-
kładem Higieny, który wydaje Atesty Higieniczne, 
tym samym dopuszczając systemy instalacyjne 
do montażu instalacji wodociągowych, central-
nego ogrzewania, sprężonego powietrza i innych.
W piśmie z dnia 16.04.2015 PZH jednoznacznie 
stwierdza, że zapatruje się negatywnie na sto-
sowanie kształtek pokrytych powłoką niklową 
w instalacjach służących do przesyłania wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kształt-
ki te stanowią źródło przenikania do wody dużej 
ilości niklu, w wyniku czego stężenia tego metalu  
w wodzie znacznie przekraczają wartości dopusz-
czalne. Takie złączki mogą natomiast być stoso-
wane w instalacjach grzewczych, co jest oczywi-
ste, ale w katalogach producentów najczęściej 
takie same złączki polecane są do instalacji wo-
dociągowych i grzewczych.
W piśmie PZH z dnia 16.01.2017 r. podane zosta-
ły już bardzo konkretne dane dotyczące skut-
ków niklowania złączek oraz planowane działa-
nia w celu wyeliminowania tego procederu. PZH 
stwierdza, że:
- we wszelkich urządzeniach kontaktujących się 

z wodą do picia powłoki niklowe i niklowo-chro-
mowe mogą być stosowane wyłącznie na po-
wierzchniach zewnętrznych, które nie wchodzą 
w bezpośrednią styczność z wodą;
- kontakt powłok niklowych z wodą powoduje, 
że nikiel osiąga w wodzie bardzo wysokie stęże-
nia. Testy migracji niklu wykazały, że stężenie to 
osiąga od 200 do 350 µg/l, co 10-15 razy prze-
kracza normatyw (20 µg/l);
- dotychczasowe Atesty Higieniczne nie zawie-
rały zastrzeżenia, że powłoka niklowa może być 
tylko na zewnątrz, gdyż uważano to za oczywi-
ste i nie brano pod uwagę możliwości stosowania  
w praktyce wyrobów z wewnętrzną powłoką ni-
klową (uwaga ta raczej dotyczy takich wyrobów 
jak baterie i zawory – jak wykazaliśmy powyżej, 
producenci łączników do rur w ogóle nie zgła-
szają, że ich wyrób zawiera mosiądz niklowany);
- PZH deklaruje, że stosowny zapis w Atestach Hi-
gienicznych będzie brzmiał „mosiądz z zewnętrz-
ną powłoką niklową” lub „mosiądz, zewnętrzna 
powłoka niklowa”. 
Czy wyeliminuje to zastosowanie w instalacjach 
wodociągowych łączników producentów, którzy 
formalnie nie deklarują niklowania, a je stosują 
– czas pokaże.

http://www.instalreporter.pl
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Profil odwiedzających ze względu na branżę:
- 50% specjaliści z dziedziny wentylacji
- 40% specjaliści z dziedziny klimatyzacji
- 10% inni specjaliści branżowi

Wydarzenia Forum 2017

SEMINARIA. W czasie dwóch dni, równolegle  
z targami, odbywały się specjalistyczne seminaria.  
W dwóch salach odbyło się aż 66 wykładów i prezen-
tacji dostępnych dla wszystkich odwiedzających tar-
gi. Wśród poruszanych tematów znalazły się między 
innymi: zagadnienia związane ze zmianami w prze-
pisach i normach, blok tematów – energia w klima-
tyzacji, wentylacja pożarowa, instalacje w obiektach 
służby zdrowia, wentylacja naturalna i technika ko-
minowa oraz zagadnienia z praktyki projektowej. 

Profil zwiedzających

W 15. edycji targów udział wzięło 5988 uczestników 
z Polski i zagranicy. Odwiedzający reprezentowali 

22 kraje: Austrię, Belgię, Białoruś, Chiny, Chorwację, 
Czechy, danię, Estonię, finlandię, francję, Holandię, 
Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę, słowację, 
szwecję, ukrainę, usA, Wielką Brytanię i Włochy. 

15. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej  
i Chłodniczej zakończyła się dużym sukcesem. Były to największe targi od 15 lat z rekordową liczbą 
wystawców, rekordową liczbą uczestników, rekordową powierzchnią targów oraz rekordową liczbą 
wydarzeń towarzyszących targom. Targi odbyły się w dniach 7-8 marca 2017 r. w Warszawie. 

Forum Wentylacja –  
Salon Klimatyzacja 2017  
już za nami

sTATYsTYKi fW-sK 2017

Liczba wystawców: 182
Liczba odwiedzających: 5988
Powierzchnia ekspozycji: 9000 m2

Liczba wystąpień na seminariach: 66
Liczba produktów zgłoszonych do Aren Technologii: 20
Liczba nowych produktów zgłoszonych do Konkursu: 52

http://www.instalreporter.pl
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umiejętności zawodowe, a także zapoznać się z cieka-
wymi rozwiązaniami technicznymi. Na modelowej in-
stalacji wentylacyjnej można było przetestować różne 
typy urządzeń pomiarowych i regulacyjnych oraz uzy-
skać bezpośrednie porady z zakresu technik pomia-
rowych od ekspertów. instalatorzy mogli wziąć udział  
w pokazach montażu kanałów wentylacyjnych z płyt. 
Osobny punkt konsultacyjny poświęcony był techni-
kom mocowania kanałów wentylacyjnych. W stano-
wisku prezentującym montaż klimatyzatorów moż-
liwe było samodzielne przeprowadzenie czynności 
instalacyjnych: przygotowanie przewodów, łączenie 
elementów. instruktorzy pokazywali także techniki 
lutowania przewodów chłodniczych.
Partnerami strefy byli: Lindab, Alnor, B&L, BH-rEs, 
Climate recovery – Ventermo, Merserwis-Kimo, fun-
dacja Ochrony Klimatu PrOZON.

KONKURS NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2017. do kon- 
kursu wystawcy zgłosili 52 nowości – produkty i urzą-
dzenia wprowadzone na rynek Polski po 1 stycznia 
2016 r. Głosami odwiedzających targi tytuł Najcie-

kawszy Produkt 2017 zdobyli:
- kategoria wentylacja: sterownik C6.1 do współpra-
cy z automatyką zastosowaną w centralach wenty-
lacyjnych z typoszeregu Komfovent dOMEKT – zgła-
szający Ventia sp. z o.o. 
- kategoria klimatyzacja: klimatyzatory serii M: MsZ-
-LN – zgłaszający Mitsubishi Electric Europe oddział 
w Polsce

WARSZTATY PROJEKTANTA. Ciekawostką progra-
mu seminaryjnego były warsztaty projektanta. Pod-
czas warsztatów zaprezentowane zostały przykłady 
najciekawszych rozwiązań instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w budynkach oddanych do użyt-
ku w latach 2015-2016 i zgłoszonych przez biura pro-
jektowe do Nagrody Pascal 2017. Projektanci instala-
cji z renomowanych biur projektowych przedstawili 
swoje najciekawsze rozwiązania.

WARSZTATY CHŁODNICZE. Podczas warsztatów 
przygotowanych we współpracy z fundacją Ochrony 
Klimatu PrOZON omawiane były między innymi takie 

szczegółowy program seminariów można zobaczyć 
na stronie internetowej targów – Seminaria.
Książkę Materiały seminaryjne 2017 zawierającą pre-
zentacje z seminariów można zakupić online w sklepie  
Stowarzyszenia Polska Wentylacja.

ARENA TECHNOLOGII. Tegoroczna Arena Techno-
logii miała dwa odrębne tematy: systemy Vrf oraz 
wentylatory oddymiające. W jednym miejscu moż-
na było zobaczyć 20 urządzeń takich producentów, 
jak: daikin, Elektronika, free, HTs Polska (LG), John-
son Controls, Klima-therm, Mitsubishi, Aereco, Har-
mann, Konwektor, Lindab, schako, scroll, Ventia, 

Vents Group, Venture industries.
Zobacz listę produktów zaprezentowanych w Arenie 
Technologii

STREFA INSTALATORA. Po raz drugi na targach sto-
warzyszenie Polska Wentylacja zorganizowało spe-
cjalną strefę dedykowaną branżystom – instalatorom 
systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. strefa 
instalatora była wydzielonym miejscem pośród ekspo-
zycji targowej, w którym można było podnieść swoje 

http://www.instalreporter.pl
http://forumwentylacja.pl/seminaria
http://wentylacja.org.pl/sklep/
http://www.forumwentylacja.pl/arena_technologii
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tematy jak: nowelizacja ustawy f-gazowej i jej wpływ 
na działalność branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, 
Chemours Opteon™ – profesjonalne rozwiązania dla 
chłodnictwa, Akademia CO2 – wprowadzenie bran-
ży w chłodnictwo oparte na dwutlenku węgla, rEAL  
Alternatives - europejski program edukacyjny dla tech-
ników chłodnictwa i klimatyzacji, doświadczenia udT 
z kontroli – prawa i obowiązki przedsiębiorcy. 

POKAZ MINI-LABORATORIUM. drugiego dnia tar-
gów na stoisku fundacji PrOZON odbył się pokaz  

w ramach Mini-laboratorium. Można było dowiedzieć 
się, jakie parametry czynnika chłodniczego należy ba-
dać i dlaczego, jak rozpoznać postępujący proces de-
gradacji oleju sprężarkowego, dlaczego należy wzor-
cować urządzenia pomiarowe oraz jak odróżnić wagę 
legalizowaną od wagi bez legalizacji.

WARSZTATY CAD. W ramach Akademii BiM AEC de-
sign odbyły się praktyczne warsztaty dla producen-
tów oraz dla projektantów instalacji wewnętrznych. 
Osobne stoiska dla projektantów miały firmy Lindab  

i Alnor. Lindab prezentował CAdvent oraz lindQsT, Al-
nor wspólnie z Tomicad aplikację projektową WENTYLE.

STREFA WIEDZY SPW. W strefie wiedzy, której po-
mysłodawcą i organizatorem było stowarzyszenie 
Polska Wentylacja, można było zaopatrzyć się w li-
teraturę fachową w stoisku Księgarnia sPW, zapo-
znać się z 12 projektami instalacji zgłoszonymi do 
Nagrody Pascal 2017. Zorganizowano także prezen-
tację wszystkich produktów zgłoszonych do Konkur-
su Najciekawszy Produkt.

NAGRODY BRANŻOWE. Podczas uroczystej Gali 
Branżowej, odbywającej się po pierwszym dniu tar-
gów, stowarzyszenie Polska Wentylacja ogłosiło lau-
reatów nagród branżowych: PAsCAL – nagrody dla 
biur projektowych za najciekawsze realizacje instalacji 
wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia; dELTA – nagrody 
biznesowej za najlepsze wyniki działalności gospo-
darczej; Nagrody specjalne Zarządu sPW – dla osób, 
które w naszej branży wyróżniają się osiągnięciami.
Laureatów nagród Delta i Pascal prezentowaliśmy  
w IR 3/2017
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tłów grzewczych ze stali, konstruowanych i budowa-
nych jeszcze przez założyciela firmy Johanna Viess- 
manna, przez być może największy sukces w historii 
techniki grzewczej – biferralną powierzchnię grzew-
czą, aż do wysokoefektywnych pomp ciepła, kotłów 
biomasowych i pierwszego produkowanego seryjnie 
urządzenia grzewczego na ogniwach paliwowych. 

Wystawa „100 lat firmy 
Viessmann”

Galeria, złożona z tablic informacyjnych, fotografii  
i historycznych produktów, zapraszała gości do wę-
drówki przez 100 lat historii firmy Viessmann. Zwie-
dzający mogli poznać najważniejsze kamienie milowe 
będące udziałem firmy Viessmann: od pierwszych ko-

„100+ Into a new century“. Pod tym hasłem firma Viessmann 
zaprezentowała się w dniach 14-18 marca podczas targów ISH Energy 
2017. Hasło to odnosi się do podwalin działalności przedsiębiorstwa –  
w firmie Viessmann wyzwania pojmowano zawsze jako szanse, od początku 
stawiano na innowacyjność, a tak obraną ścieżką, firma zamierza podążać 
wspólnie z firmami partnerskimi. Jeszcze ważniejsze od „100” jest jednak „+”. 
Oznacza on bowiem wyruszenie w nowe, pomyślne stulecie – wspólnie z instalatorami.

Viessmann na ISH 2017 pod hasłem: 
100+ Into a new century

http://www.instalreporter.pl
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serwisy cyfrowe dla instalatorów na pierwszym planie 

W centrum stoiska targowego Viessmann zlokalizowa-
ne zostały serwisy cyfrowe, które firma udostępniała 
instalatorom we wszystkich fazach ich działalności. 
Na pięciu stacjach, które odzwierciedlały poszczegól-
ne fazy pracy firmy instalatorskiej, zwiedzający mogli 
poznać proces wsparcia narzędziami cyfrowymi, jaki 
firma Viessmann oferuje swoim partnerom.

heizung.de: Platforma internetowa 
dla potencjalnych Klientów
80% nabywców urządzeń grzewczych szuka in-
formacji o swoich urządzeniach online. Neutralne  
i kompetentne informowanie klientów końcowych 
i użytkowników za pośrednictwem platform onli-
ne oraz umożliwienie im kontaktu z najbliższą fir-
mą partnerską Viessmann – to zadeklarowany cel 
platformy heizung.de. Nowa platforma Viessmann 
oferuje ponadto dostęp do informacji o ogrzewa-
niu, finansowaniu i gotowych rozwiązaniach.

Kalkulator ogrzewania: oferta 
w pięć minut u klienta 
80% wszystkich klientów oczekuje szybkiej ofer-

ty. Wysyłając jednym kliknięciem myszki zapyta-
nie ofertowe, klienci spodziewają się równie szyb-
kiej reakcji oferenta. Nowy kalkulator ogrzewania 
Viessmann umożliwia firmom partnerskim auto-
matyczne sporządzanie ofert wstępnych. 

Narzędzia online do prostego zamawiania 
i projektowania instalacji 
Można korzystać z nich zarówno podczas konfigu-
rowania indywidualnych lub technicznie sprawdzo-
nych pakietów urządzeń z przeglądarki schematów 
hydraulicznych, podczas wyszukiwania dokumenta-
cji technicznej za pomocą ViBooks, jak i podczas rów-
noważenia hydraulicznego instalacji grzewczej za po-
mocą Vitoflow 100. Jednym słowem: narzędzia online 
ułatwiają firmom partnerskim ich codzienną pracę.

Vitoguide: serwisowy program 
narzędziowy z plusem
3/4 wszystkich użytkowników instalacji grzewczych 
życzy sobie objęcia ich instalacji fachową opieką. 
Cyfrowa centrala serwisowa Vitoguide do moni-
torowania online instalacji grzewczych, umożliwia 

każdej firmie partnerskiej pełny wgląd w instalacje 
powierzone jej opiece. Nowe funkcje, takie jak ana-
liza ogrzewania z raportem i zapisy historii obsłu-
gi pozwalają instalatorom dodatkowo poszerzyć 
swoją ofertę serwisową.

Z bieżącej analizy danych eksploatacyjnych moż-
na ponadto pozyskać wiedzę o celowości wymia-
ny systemu grzewczego lub jego rozbudowy. 80% 
użytkowników nie ma bowiem wyobrażenia, jak 
zmodernizować swój system ogrzewania. dane eks-
ploatacyjne dostarczają argumentów za moderni-

zacją i stwarzają podstawę do zalecenia określo-
nej konfiguracji urządzeń.

Grupę polskich dziennikarzy na stoisku Viessmanna powitali i oprowadzili m.in.: prezes Viessmann sp. z o.o. sebastian Walerysiak, dorota Winiarska, dawid Pantera

http://www.instalreporter.pl
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Historyczne ilustracje z objaśniającymi je tekstami 
pozwalały obserwatorom jeszcze głębiej „zanurzyć 
się” w historię przedsiębiorstwa. Ale i tu – na tle 100 
lat innowacji i partnerstwa – odważono się na kre-
atywne spojrzenie w przyszłość.
Prezentacja pokazała – jak, połączona w sieć, infra-
struktura techniczna domu otwiera nowe wymiary 
komfortu, efektywności i zrównoważenia. Łącznie  

z systemami energetycznymi, opar-
tymi na energii elektrycznej, obej-
mującymi także e-mobilność oraz 
indywidualnym klimatem mieszkań, 
uwzględniającym potrzeby i wyma-
gania każdego mieszkańca.

Nowości produktowe 
prezentowane według 
technologii 

Prezentacja nowości produktowych 
została usystematyzowana według 
technologii. 
Na stoisku znalazła swoje miejsce: 
technika kondensacyjna, systemy 
energii odnawialnych, kolektory sło-
neczne, kotły biomasowe i pompy 
ciepła, a także rozwiązania wytwa-
rzające prąd, instalacje multiwalent-
ne do zastosowań profesjonalnych 
oraz kompletne systemy zarządzania 
energią. W ramach jednej z prezen-
tacji rozwiązań cyfrowych zademon-
strowane zostały między innymi: 
interfejs internetowy Vitoconnect, 
aplikacja mobilna ViCare App oraz 
ViCare Termostat.

Forum i warsztaty

Na centralnym forum odwiedzający 
stoisko inwestorzy i instalatorzy, do-

wiedzieli się, jak mogą dostosować swoją firmę do 
wymagań przyszłości. Zapewnione zostały w tym celu 
najlepsze narzędzia dla prezentacji na żywo i dyskusji 
panelowych. Zainteresowani mieli możliwość poglą-
dowo poznać szanse stwarzane przez digitalizację.
Na stoisku targowym oferowane były ponadto warsz-
taty, w których eksperci, w dialogu z gośćmi targo-
wymi, przedstawiali perspektywy na przyszłość.

I Ogólnopolska Konferencja 
„Młodzi dla Inżynierii Środowiska”

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ście-
ków Wydziału instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  
i inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej zapra-
sza wszystkich młodych (do 35 roku życia) doktoran-
tów, studentów, naukowców i pracowników przedsię-
biorstw związanych z inżynierią środowiska do udziału 
w i Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi dla inżynierii Śro-
dowiska, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r.  
na Politechnice Warszawskiej.
Konferencja MiŚ to projekt mający na celu rozpowszech-
nianie polskiej nauki wśród młodych – nie tylko na-
ukowców, ale również osób zatrudnionych w branży 
czy studentów.
dwudniowa konferencja umożliwi podzielenie się wyni-
kami badań oraz zapoznanie się z obecnymi trendami 
w dziedzinie inżynierii środowiska. uczestnicy konferen-
cji będą mieli unikalną możliwość nawiązania kontak-
tów z jednostkami badawczymi, ośrodkami naukowy-
mi i firmami współpracującymi z branżą.

Tematyka konferencji:
• oczyszczanie wody i ścieków oraz przeróbka osadów,
• systemy dystrybucji wody i odprowadzania ścieków,
• indywidualne systemy wodociągowe i kanalizacyjne,
• biotechnologia w inżynierii środowiska,
• instalacje budowlane: wodociągowe, kanalizacyjne, 
grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe,
• odpady i ich zagospodarowanie.

www.mis.info.pl
www.facebook.com/konferencjamis/

Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów 
budownictwa

dolnośląska Okręgowa izba inżynierów Budownic-
twa i TV dOiiB (http://www.tvdoiib.pl/), zaprasza do 
obejrzenia i wysłuchania 3 wykładów o etyce zawo-
dowej oraz reportażu z konferencji zorganizowanej 
przez Polską izbę inżynierów Budownictwa pt.: „Ety-
ka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budow-
nictwa – fundamentem zaufania społecznego” w dniu 

16.03.2017 r. w Warszawie. Wykłady zostały wygło-
szone przez: prof. irenę Lipowicz z uniwersytetu Kar-
dynała stefana Wyszyńskiego, prof. dr hab. Huberta 
izdebskiego ze sWPs uniwersytetu Humanistycz-
no-społecznego i prof. dr hab. inż. Kazimierza flagę  
z Politechniki Krakowskiej.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
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Aż 2482 wystawców (889 z Niemiec i 1593 wy-
stawców międzynarodowych) z 61 państw, świato-
wi liderzy z branży zaprezentowali najnowsze pro-
dukty na 260 000 m² powierzchni wystawienniczej. 
Łącznie 200 114 branżystów (2015: 196 777) przyby-
ło do centrum wystawowo-targowego, aby odkryć 

liczne innowacje i najnowsze trendy. Na targach za-
prezentowało się 81 przedsiębiorstw z Polski.

Liczba odwiedzających z Polski wzrosła o 5% i wy-
niosła 3188 branżystów. Jednocześnie wzrósł po-
ziom międzynarodowości. Aż 64% wystawców (2015: 
61%) oraz 40% odwiedzających (2015: 39%) przyby-
ło spoza Niemiec. 

„Targi isH rozwijają się i stają się coraz bardziej mię-
dzynarodowe. Wyniki odzwierciedlają doskonałą at-

Targi ISH to największa międzynarodowa impreza w branży instalacji wodnych 
i sanitarnych, aranżacji łazienek oraz systemów ogrzewania i wentylacji. Po raz 
kolejny targi we Frankfurcie nad Menem w terminie 14-18 marca 2017 r. pokazały 
swoje znaczenie dla wystawiających się i odwiedzających.

Kolejna edycja, kolejne rekordy 
na targach ISH 2017

http://www.instalreporter.pl
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mosferę, która panowała na targach. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z rezultatów wydarzenia” – tak targi isH 
podsumował Wolfgang Marzin, prezes Messe frankfurt. 

Liczba międzynarodowych odwiedzających wzrosła 
o 5% w porównaniu z poprzednią edycją i wyniosła 
80 045. Największe grupy odwiedzających przybyły 
do frankfurtu z Chin, Włoch, francji, Holandii, szwaj-
carii, Wielkiej Brytanii, Polski oraz Belgii. 

Oceny przyznane przez wszystkich uczestników 
świadczą o wysokim poziomie targów. W szczegól-
ności duża liczba nowych kontaktów jest źródłem 
zadowolenia wystawców. Ogólna ocena wyniosła 
80%, a aż 88% wystawców jest usatysfakcjonowa-
na z zawartych kontaktów biznesowych. W przy-
padku niemieckich wystawców ta nota wyniosła 
93%. imponująca jest również ocena satysfakcji 
ze strony odwiedzających, która wyniosła rekor-

http://www.instalreporter.pl
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dowe 97%. Największą grupę odwiedzających sta-
nowili przedstawiciele branż instalacji sanitarnych, 
grzewczych oraz klimatyzacji. Manfred Greis, pre-
zes BdH, niemieckiego stowarzyszenia przemysłu 
grzewczego oraz rzecznik wystawy isH Energy pod-
sumowuje: „isH Energy przekroczyło nasze oczeki-
wania i udowodniło, że jesteśmy światowym lide-
rem wśród targów energii odnawialnej. Niemiecki 
przemysł grzewczy po raz kolejny wykazał się dużą 

innowacyjnością i przedstawił przekonujące roz-
wiązania, które istotnie przyczynią się do sukcesu 
rewolucji energetycznej”.

Kolejna edycja targów isH we frankfurcie odbędzie się 
w terminie 12-16 marca 2019, a w międzyczasie organi-
zatorzy zapraszają na edycje w Azji: isH Pekin w termi-
nie 18-20 maja 2017, isH szanghaj 5-7 września 2017 
oraz isH Bengaluru w indiach 22-24 luty 2018.

http://www.instalreporter.pl
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Nowa linia płytek uruchamiających Visign for More 105 to odpowiedź 
firmy Viega na aktualne trendy w nowoczesnej aranżacji łazienek. Za-
równo w modelach uruchamianych ręcznie, jak i w wersji bezdotyko-
wej zastosowano mechanizm cięgna Bowdena. W płytkach Visign for 
More 105 sensitive jest on połączony ze znanym z wcześniejszych wer-
sji elektronicznym mechanizmem, zasilanym sieciowo lub z baterii.  
W standardowej płytce Visign for More 105 wystarczy lekkie naciśnię-
cie przycisków, aby uruchomić spłukiwanie pełne lub oszczędne.  
Visign for More 105 są dostępne w wersji szklanej w kolorze białym lub 
czarnym oraz w wersji aluminiowej chromowanej lub matowej z prak-
tyczną powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.

Aby uzyskać unikalny efekt głębi i wyeliminować cha-
rakterystyczne dla białego szkła zielonkawe zabarwie-
nie, zastosowano specjalne szkło o grubości 6 mm. 
satynowe wykończenie zagłębienia i krawędzi dodat-
kowo podkreśla wyrafinowany design płytek, który do-
cenili już eksperci z branży. Model Visign for More 105 
został wyróżniony znakiem jakości „design Plus powe-
red by isH 2017“ oraz prestiżową międzynarodową na-
grodą if Label. 
Grubość całej płytki Visign for More 105 w wersji szklanej 
wynosi 8 mm, a w wersji aluminiowej 4,5 mm.
Elektroniczna płytka jest przystosowana do funkcji Hy-
giene+, która zapobiega stagnacji wody użytkowej. inte-
ligentny system uruchamia się automatycznie po upły-
wie określonego czasu od ostatniego spłukania.
Płytki Visign for More 105 można instalować ze wszystki-
mi spłuczkami Viega wyprodukowanymi po 1999 roku.

VieGa

Płytki Visign for more 105 zawory schell comfort –  
sposób na oszczędność wody 

Zużycie wody można ograniczyć, stosując specjalne zawory kątowe, które wstępnie ograni-
czają objętość przepływu tuż przed punktem poboru, jak np. zawór schell Comfort. rozwią-
zanie łączy w sobie funkcje odcinania i regulacji wody, dzięki czemu nie tylko chroni przed 
zalaniem w przypadku awarii przyborów łazienkowych, lecz również pozwala zaoszczędzić 
nawet do 40% wody podczas rutynowych czynności, takich jak mycie rąk czy zmywanie na-
czyń. Aby ustawić wymagany parametr strumienia, wystarczy przekręcić pokrętło. Armatura 
tego typu doskonale sprawdzi się zwłaszcza w obiektach, w których z bieżącej wody korzysta 
na co dzień wiele osób, czyli np. w biurach, szkołach czy szpitalach. 
Zawory schell Comfort zostały wyprodukowane z wysokiej jakości mosiądzu, odpornego na 
uszkodzenia mechaniczne i korozję. Wrzeciono zaworu jest odseparowane od wody, gdyż zo-
stało umieszczone w specjalnej komorze smarnej. dzięki temu nie ulega zatarciu ani uszko-
dzeniom pod wpływem zanieczyszczeń z wodociągu. 
Zawory schell Comfort zapewniają także ochronę innych elementów instalacji, m.in. dzięki 
opcjonalnemu filtrowi o dokładności 500 mikrometrów. Wykonania te są szczególnie zalecane 
do instalacji z wrażliwymi na wpływ elementów kamienia bateriami elektronicznymi. filtr moż-
na łatwo zdemontować i wypłukać pod bieżącą wodą. dużą zaletą zaworów schell Comfort 
jest dodatkowo ochrona instalacji przed skażeniem w przypadku awarii wodociągu. Armatu-
ra pełni rolę blokady zwrotnej typu EB, co oznacza, 
że eliminuje ryzyko cofnięcia się zanieczyszczonej 
wody do rurociągu w wyniku występującego w in-
stalacji podciśnienia. 

scheLL

http://www.instalreporter.pl
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firma Wilo na tegorocznych targach isH we frankfurcie zaprezentowała nową pompę w kategorii „smart” z serii  
Wilo-stratos MAXO. W planach ma wprowadzenie tych pomp do sprzedaży w sezonie grzewczym 2017/2018 r.
Pompy smart to nowy typ urządzeń, które pod względem technologicznym znacząco wykraczają poza dotychczas ofero-
wane pompy o najwyższej sprawności. 
Wygodę komunikacji i najwyższą sprawność spośród pomp dostępnych na rynku osiągnięto dzięki:
• połączeniu najnowszych osiągnięć w obszarze technologii pomiaru parametrów i innowacyjnych funkcji regulacji dynamic 
Adapt Plus oraz Multi-flow Adaptation, czyli dopasowania się do zmiennych przepływów w układach wielopompowych;
• najwyższej na rynku sprawności energetycznej EEI ≤ 0,17 dzięki nowym rodzajom sterowania i innowacyjnej funkcji 
No-flow stop, pozwalającej na wyłączenie pompy w przypadku braku przepływu;
• najwyższej kompatybilności z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem;
• dwukierunkowej komunikacji między pompą a urządzeniami mobilnymi dzięki wbudowanej funkcji Bluetooth 
oraz zintegrowanym wejściom analogowym oraz wejściom i wyjściom binarnym;
• ekstremalnie prostej nawigacji za pomocą dostosowanego do aplikacji i potrzeb użytkownika konfiguratora parametrów;
• intuicyjnej obsłudze dzięki czytelnemu, kolorowemu wyświetlaczowi 4,2″ i nowej technologii zielonego pokrętła;
• zintegrowanej możliwości sterowania układami wielopompowymi poprzez najnowszy interfejs komunikacyjny Wilo-Net;
• możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły komunikacyjne Wilo-Cif do łatwej integracji z systemami Bus.

wiLO

Tacodrive: innowacyjny rozdzielacz 
obiegów grzewczych

system ogrzewania płaszczyznowego wyposażony w 
rozdzielacze obiegów grzewczych z siłownikiem umożli-
wia automatyczną regulację temperatury pomieszczeń. 
Tacodrive marki Taconova to nowe rozwiązanie, w któ-
rym termoelektryczny siłownik połączony został z zawo-
rem do rozdzielaczy obiegów grzewczych w jednej za-
mkniętej jednostce montażowej. do tej pory siłownik 
montowany był jako oddzielny element. 
specjaliści z firmy Taconova, wykorzystali swoje boga-
te know-how w dziedzinie ogrzewania płaszczyznowe-
go, aby udoskonalić zawór równoważący do rozdzielaczy 
i stworzyli wersję napędzaną elektrycznie. Powstało roz-
wiązanie łączące zawór i siłownik w jednym elemencie. 
Zawór termoelektryczny Tacodrive jest prefabrykowany 
na belce rozdzielacza. Nie ma już potrzeby, aby instalator montował każdy z siłowników oddzielnie. 
dzięki innowacyjnej metodzie zintegrowania siłownika i zaworu, zapewnione jest jednocześnie 
ich odpowiednie dopasowanie. Wyeliminowany zostaje ponadto problem wyregulowania siły za-
mykania. W celu doprowadzenia napięcia zasilającego wystarczy jedynie podłączyć do siłownika 

dostarczany w zestawie przewód 
elektryczny. dodatkową zaletą po-
łączenia wtykowego jest możliwość 
szybkiego skorygowania przypisa-
nia pomieszczeń do stref cieplnych, 
kiedy zajdzie taka potrzeba.
Zawór termoelektryczny Tacodri-
ve oferuje możliwość bezpośred-
niej kontroli działania zaworu. Przez 
wziernik sprawdzimy wizualnie za-
równo rzeczywiste ustawienie za-
woru, jak też działanie siłownika. Po 
wybraniu funkcji „first-Open” zawór 
jest otwarty i można przepłukiwać 
oraz napełniać podłączone obiegi 
również bez prądu. 

TacOnOVa

wilo-stratos maXO – pierwsza na świecie 
intuicyjna pompa smart
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Thermaflex Thermasmart Pro 
– inteligentna izolacja

Thermasmart PrO to system izolacji technicznych wykonany z najwyższej jakości pianki 
poliolefinowej. Thermasmart PrO z europejską klasą palności „B”, najwyższą dla materia-
łów spienionych, klasyfikuje się, jako materiał niezapalny i nierozprzestrzeniający ognia. Pod 
wpływem działania ognia Thermasmart Pro wydziela minimalną ilość nietoksycznego dymu. 
Jako pierwszy tego typu materiał uzyskał analizę cyklu życia produktu (LCA). Ponadto Ther-
ma-smart PrO to jedyne na świecie izolacje techniczne z Certyfikatem „Cradle to Cradle” na 
poziomie brązowym. Zarówno izolacja pozostała po montażu, jak i po okresie eksploatacji 
może być w 100% recyklowana i zawrócona do ponownej produkcji. 
Thermasmart PrO to kompletny system o polepszonym współczynniku przewodzenia cie-
pła, co wpływa pozytywnie na ograniczenie strat energii cieplnej i większą efektywność urzą-
dzeń grzewczych. Z uwagi na zamkniętą strukturę komórek i opór działaniom wilgoci, izolacja 
nie zmienia parametrów izolacyjnych w czasie. Odporność na dyfuzję pary wodnej, polepszo-
na elastyczność, przy jednoczesnej trwałości materiału pozwala na skuteczne zabezpiecze-

nie instalacji sanitarnych przed 
wykraplaniem pary wodnej. 
izolacja występuje w posta-
ci otulin, mat oraz części pre-
fabrykowanych. Zakres pro-
duktów został dobrany w taki 
sposób, aby skrócić czas mon-
tażu nawet do 50%. dlatego 
też, dostępne są również otuli-
ny samoprzylepne oraz otuliny 
dedykowane dla rur PP. 
W skład systemu wchodzą 
również akcesoria do monta-
żu – klej ThermaGlue, taśma 
ThermaTape Ts PrO oraz na-
rzędzia montażowe, które  
w prosty i szybki sposób po-
zwalają wykonać wszystkie 
prace związanie z nowocze-
snym sposobem izolowania 
instalacji.

ThermaFLeX

Jaga fresh to najnowszy na rynku system belgijskiego producenta opracowany w celu poprawy jakości powietrza w budynkach. 
Może współpracować zarówno z siecią c.o., jak i kotłem kondensacyjnym lub pompą ciepła. system może być użyty w każdym ty-
pie budownictwa: nowym, wtórnym, a nawet zabytkowym (minimalna ingerencja w strukturę budynku). Pomimo kompaktowych 
gabarytów oferuje aż sześć funkcji: grzanie, chłodzenie, filtrowanie, wentylację, rekuperację oraz chłodzenie nocne.

urządzenie Jaga fresh dostępne jest obecnie  
w dwóch odmianach grzejników ściennych Briza 
fresh oraz strada fresh. rekuperator składa się  
z dwóch bezobsługowych wentylatorów, wymien-
nika ciepła, filtrów powietrza, czujnika CO2 i czujni-
ka wilgotności oraz systemu sterowania (manual-
nego lub automatycznego). sterowanie wentylacją 
odbywa się na podstawie parametrów jakości po-
wietrza, która mierzona jest przez czujnik CO2oraz 
czujnik wilgotności. Na zewnątrz grzejnika znajdu-
je się panel sterujący, umożliwiający kontrolę au-
tomatycznego działania systemu oraz niezbęd-
ne operacje w przypadku sterowania manualnego. 
Grzejnik pobiera powietrze z zewnątrz, które na fil-
trach jest oczyszczane, a następnie wdmuchuje 
je (chłodzone lub ogrzewane) do pomieszczenia. 
Wbudowana rekuperacja odzyskuje ciepło ze zu-
żytego powietrza wyprowadzanego na zewnątrz.
Każdy grzejnik fresh wyposażony jest w dwa fil-
try do kontroli powietrza nawiewanego i odpro-
wadzanego. są to filtry o wysokiej przepustowości 
HAf 3M TM, które eliminują pyłki, kurz, szkodliwe 
alergeny itp. substancje z powietrza. 
Zazwyczaj stosuje się jedną jednostkę odświeżają-
cą na jedno pomieszczenie o objętości do ok.  
200 m3, w zależności od oczekiwanego maksymal-
nego poziomu hałasu i rodzaju pomieszczenia (sa-
lon, sypialnia, gabinet). Przy przepływie powie-
trza na poziomie 40 m3/h hałas generowany przez 
urządzenie wynosi tylko 28 dB(A). Przepływ powie-
trza regulowany jest w 6 trybach i wynosi od 0 do 
125 m3/h. 

JAGA

Grzejniki Jaga Fresh
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Nowa kolekcja finion od Villeroy & Boch to nieograniczone możliwości aranżacji – poszczególne elementy moż-
na mieszać i łączyć wedle uznania. Modułowe meble w 11 kolorach, 10 modeli umywalek, podwieszana miska i 
bidet, dopasowujące się oświetlenie oraz wolnostojąca wanna – z obudową matową lub błyszczącą, z podświe-
tleniem lub bez i w kolorze mebli lub zupełnie od nich odmiennym. Za projekt kolekcji odpowiada Patrick frey, 
laureat if Product design Award oraz Good design Award. 
W pracy nad projektem ceramiki dla kolekcji finion w pełni wykorzystano właściwości materiału TitanCeram. 
dzięki niemu stworzono umywalki o wyrazistym designie i jednocześnie wyjątkowo cienkich krawędziach i de-
likatnej formie. W efekcie powstało 10 modeli – od wersji kompaktowej o szerokości 43 cm do przestronnych 
dwuosobowych umywalek o szerokości 130 cm. dostępne są wersje stawiane na blacie, meblowe i wiszące,  
z których dwie pierwsze mają zaledwie 6-milimetrowe krawędzie. Opcjonalnie umywalki mają pokrywę cera-
miczną z systemem przelewowym Viflow. W skład ceramiki wchodzi również podwieszana miska i bidet. 
WC wyposażono w bezrantową technologię directflush i system mocowań suprafix, a smukłą deskę sedesową 
uzupełnia funkcja cichego domykania softClosing i opcja łatwego montażu i demontażu Quickrelease. 
Wolnostojąca wanna może przybrać kolor, jaki tylko klient sobie wymarzy. Od zewnątrz wannę może ozdabiać 
również dekoracyjny pierścień – chromowany, złoty lub w odcieniu szampana. Monolityczna forma wanny  
finion została osiągnięta dzięki Quarylowi®. To on odpowiada za jej delikatny design, który podkreśla precyzyj-
ny i wyjątkowo cienki rant o szerokości zaledwie 15 mm. dzięki kompaktowym wymiarom (170x70 cm) można 
cieszyć się nią nawet w niewielkiej łazience. 

ViLLerOy&BOch

nowa kolekcja Finion od Villeroy & Boch 
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