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Powraca letnia promocja Elektry – zestawy ogrzewania 
podłogowego z kocem piknikowym GRATiS. Przy zaku-
pie dowolnego produktu do ogrzewania podłogowego 
wraz z regulatorem temperatury ELEKTRA OCd5 otrzy-
mujesz wysokiej jakości podbity aluminium koc plażo-
wo-piknikowy.
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Więcej

Koc plażowo
-piknikowy gratis :)

Przy zakupie
do ogrzewania podłogowego
wraz z regulatorem ELEKTRA OCD5

dowolnego produktu

Letnia promocja

powraca!!

Letnia promocja

powraca!!

Ciepła podłoga

Elektra - letnia 
promocja powraca

Studia podyplomowe  
nt. wentylacji pożarowej

Xiii edycja dwusemestralnych studiów pt. Systemy oddy-
miania budynków wentylacja pożarowa rozpocznie się w 
październiku 2017 roku na Wydziale instalacji Budowla-
nych, Hydrotechniki i inżynierii Środowiska PW. Studium 
adresowane jest do kadry inżynierskiej firm projektowych 
i budowlanych, rzeczoznawców, przedsiębiorstw związa-
nych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, spe-
cjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli 
oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem, moder-
nizacją i dystrybucją systemów wentylacji i klimatyzacji. 
dzięki uczestnictwu w zajęcia audytoryjnych, projekto-
wych i laboratoryjnych słuchacze będą mogli rozszerzyć 
i uzupełnić najbardziej aktualną wiedzę teoretyczną oraz 
praktyczną, niezbędną podczas projektowania oraz we-
ryfikacji projektów, budowie, eksploatacji, a także wyko-
naniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania 
obiektów budowlanych różnego typu. Prowadzone w for-
mie wykładów, ćwiczeń i laboratorium zajęcia oprócz za-
gadnień wentylacji pożarowej dotyczą również podstaw 
prawnych funkcjonowania systemów bezpieczeństwa po-
żarowego, instalacji tryskaczowych, detekcji pożaru, sy-
mulacji komputerowych itd. Wykładowcami studiów są 
wybitni specjaliści z dziedziny ochrony przeciwpożaro-
wej z Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej, CNBOP-PiB; iTB; KG PSP; oraz rzeczoznaw-
cy SiTP. Na zakończenie studium uczestnik otrzyma wy-
dany przez Politechnikę Warszawską dyplom ukończenia 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.
Rekrutacja trwa do 29 września 2017 r., całkowity koszt 
uczestnictwa (czesne za dwa semestry) 5000 brutto – 
liczba miejsc ograniczona. Bliższe informacje dotyczące 
m.in. zasad rekrutacji, harmonogramu zajęć, kosztów 
uczestnictwa uzyskać można u sekretarz studium Ma-
rii Gołębskiej, tel. 22 234 75 97 lub kierownika studium 
Grzegorza Kubickiego, grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl, 
www.is.pw.edu.pl 

INSTALACJE ON TOUR 2017 wystartowały 12 maja

iNSTALACJE ON TOuR, czyli eliminacje do Mistrzostw 
Polski instalatorów (MPi), do połowy września zostaną 
rozegrane w 15 miastach Polski m.in. we Wrocławiu, 
Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Kon-
kursowe zadanie polegać będzie na wykonaniu, w jak 
najkrótszym czasie, szeregu czynności na wirtualnym 
modelu instalacji. 
- W każdej lokalizacji trójka najlepszych instalatorów otrzy-
ma nagrody rzeczowe i awans do finału Mistrzostw Pol-
ski Instalatorów, który zostanie rozegramy, w przyszłym 
roku, w czasie targów INSTALACJE 2018 w Poznaniu. Tam 
nagrodą główną będzie samochód dostawczy – mówi 
Konrad Fleśman, dyrektor projektu instalacje On Tour.

W tym roku w eliminacjach wystartują także ucznio-
wie szkół instalacyjnych. dla nich przewidziano osob-
ną kategorię: „Eliminacje do Mistrzostw Polski instala-
torów dla Szkół”. 

Organizatorem instalacji On Tour są Międzynarodowe 
Targi Poznańskie, a partnerami-sponsorami projektu zo-
stały firmy: AFRISO, BRÖTJE, GRUNDFOS, TECE oraz 
VOGEL&NOOT. 

Szczegółowy harmonogram rywalizacji oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.instalacje-
ontour.pl oraz na facebooku.

Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

http://www.instalreporter.pl
http://elektra.pl/download/pl/cenniki/promocja_piknikowa.pdf
http://www.instalacjeontour.pl
http://www.instalacjeontour.pl


a k t u a l n o ś c i
3s t r.0 5 / 2 0 1 7

Grupa Bosch ma za sobą udany początek roku. W pierw-
szym kwartale obroty koncernu technologiczno-usłu-
gowego wzrosły o ok. 12%. Wszystkie sektory i regiony 
odnotowały wzrost w pierwszych trzech miesiącach 
2017 roku. 
Obroty Grupy Bosch wzrosły w 2016 roku do 73,1 mld 
euro. Odpowiada to wzrostowi 5,5% z pominięciem 
efektu różnic kursów wymiany walut. W Europie Grupa 
Bosch osiągnęła w 2016 roku obroty w wysokości 38,6 
mld euro. Sektor Energy and Building Technology 
osiągnął w 2016 roku obroty w wysokości 5,2 mld euro.
Na dzień 31 grudnia 2016 Grupa Bosch zatrudniała na ca-
łym świecie ok. 390 000 pracowników. Aktualnie przed-
siębiorstwo poszukuje wykwalifikowanych pracowników 
i managerów, szczególnie specjalistów w zakresie opro-
gramowania oraz iT. Już dziś Bosch zatrudnia ponad  

20 000 programistów, z czego prawie 
4000 tylko w obszarze internetu rzeczy.
Firma Bosch ponosi duże nakłady na 
rozwój napędów elektrycznych. Oprócz 
miliardowych inwestycji w dalszy rozwój 
technologii silników spalinowych, spół-
ka inwestuje rocznie ok. 400 mln EuR  
w elektromobilność. Prace badawczo-
-rozwojowe koncentrują się na rozwo-
ju aktualnych i przyszłych technologii 
ogniw. Koncern zrealizował już ponad 30 
projektów z zakresu elektromobilności 
przewidzianych do produkcji seryjnej. 
Postęp technologiczny i sukcesy bizne-
sowe Bosch osiąga także w dziedzinie 
automatyzacji jazdy. Wspólnie ze spół-
ką daimler firma Bosch pracuje nad kon-
cepcją półautonomicznych i autono-
micznych samochodów poruszających 
się w środowisku miejskim. Celem tych 
działań jest wprowadzenie autonomicz-
nych pojazdów w miastach już na po-

czątku przyszłej dekady. 
Już w przyszłym roku ruszy Bosch Automotive Cloud 
Suite, nowa platforma dla usług w zakresie mobilno-
ści, takich jak ostrzeganie o samochodach jadących 
pod prąd, wyszukiwanie miejsc parkingowych online, 
czy osobisty asystent.
W ocenie firmy Bosch, do roku 2020 wielkość świato-
wego rynku internetu rzeczy (ioT) będzie rosnąć o 35% 
rocznie, osiągając 250 mld uSd. do roku 2020 wszyst-
kie nowe produkty elektroniczne Bosch będą posiada-
ły tę opcję. Za 10 lat każdy nowy produkt Bosch będzie 
projektowany i produkowany z wykorzystaniem sztucz-
nej inteligencji lub też sam będzie w nią wyposażony.  
W ciągu najbliższych pięciu lat Bosch zainwestuje 300 mln  
EuR we własne centrum sztucznej inteligencji Bosch 
Center for Artifical intelligence. 

NIBE F2120 nagrodzona na ENEX 2017

Podczas tegorocznych targów ENEX w Kielcach, pom-
pa ciepła NiBE F2120 zdobyła wyróżnienie za najlepszą 
pompę ciepła. NiBE F2120 stanowi przełom w technolo-
gii pomp ciepła typu powietrze/woda, osiągając sezono-

wy współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 
5,0. Oznacza to, że pompa ciepła jest wstanie wyprodu-
kować pięć razy więcej energii niż sama pobiera.
Obejrzyj film

Nowa strona internetowa www.iglotech.com.pl

Firma iglotech zaprasza na www.iglotech.com.pl – cał-
kiem nową, ulepszoną stronę internetową. Nowa szata 
graficzna, nowe funkcje oraz przejrzysty układ to głów-
ne cechy tej strony. Jest kompatybilna z urządzeniami 
mobilnymi, więc można szybko się z nią połączyć, wy-
korzystując smartfony czy tablety. 
Na stronie znajdą się 
wszystkie niezbędne 
materiały dotyczące 
oferty firmy: katalogi, 
cenniki, instrukcje, aktu-
alne promocje, informa-
cje o szkoleniach oraz 
nasze referencje. Nowa 
strona to także artyku-
ły techniczne oraz naj-
ważniejsze wydarzenia 
z branży i firmy. 

Nowa strona to:
- zmieniona szata gra-
ficzna
- ulepszona struktura  
i nowa jakość
- lepszy dostęp do in-
formacji o produktach 
oraz wszelkich aktual-
nościach

- kompatybilność z urządzeniami mobilnymi
- podkreślenie naszych wartości: nowoczesne produk-
ty oraz najwyższy poziom obsługi i doradztwa tech-
nicznego
- treść, która skupia się na wszystkich najważniejszych 
aspektach branży HVAC&R

Grupa Bosch zwiększa obroty

http://www.instalreporter.pl
https://youtu.be/eIlE54jOKek
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Firma Viessmann zaprasza na wyjątkowe, Jubileuszowe 
Pikniki Rodzinne, które odbędą się już 3 czerwca 2017 
roku w Piasecznie, Pruszczu Gdańskim, Poznaniu, Wro-
cławiu i Mysłowicach.
Pikniki instalatora, to doskonała okazja do rodzinnej za-
bawy oraz wspólnego świętowania dnia dziecka. W tym 
roku, z okazji Jubileuszu 25-lecia obecności Viessmann 
w Polsce, uczestnicy zostaną zabrani w niesamowitą 
urodzinową podróż przez cztery żywioły, z mnóstwem 
atrakcji, zabaw i konkursów ze wspaniałymi nagroda-
mi. Będzie o co walczyć – jedną z nagród jest rodzinny 
weekend w Hotelu Bania.
W programie również m.in.: 
• zabawy sportowe dla dużych i małych,
• warsztaty stylu dla Pań,
• warsztaty naukowe dla dzieci,
• liczne konkursy z atrakcyjnym i nagrodami.
dodatkowo: dla każdego uczestnika pikniku niespo-
dzianka z okazji Jubileuszu 25-lecia firmy Viessmann 
na polskim rynku.
Rejestracja na stronie www.piknikinstalatora.pl

Viessmann Pikniki Instalatora 2017 Dwie nagrody dla odpływu ściennego 
Viega Advantix Vario

W kwietniu odpływ Advantix Vario w wersji ściennej z se-
rii zwyciężył w konkursie „Łazienka – Wybór Roku 2017”. 
Wcześniej zajął pierwsze miejsce w konkursie „System 
instalacyjny 2016”. 
Odpływ Advantix Vario stanowi doskonały przykład ele-
ganckiego i funkcjonalnego designu. Możliwość przycię-
cia na dowolną długość w zakresie od 300 do 1200 mm, 
czyni go unikalnym rozwiązaniem na rynku. Szeroka gama 
elementów systemowych, pozwala projektować wydajne 
i atrakcyjne wizualnie odwodnienia prysznicowe. 
Konkurs „Łazienka - Wybór Roku”, organizowany od 16 lat  
przez magazyn „Łazienka”. Jury, w skład którego we-
szli przedstawiciele handlu, projektantów, ekspertów 
od designu oraz mediów, przyznało nagrody główne  
w 15 kategoriach. Produkty oceniane były pod kątem 
funkcjonalności, wzornictwa, a także rynkowego poten-
cjału i stosunku ceny do jakości. uroczysta gala wręcze-
nia nagród odbyła się podczas iV edycji Forum Branży 
Łazienkowej w hotelu Sheraton w Warszawie. Odpływ 

ścienny Advantix Vario zajął pierwsze miejsce w mocno 
obsadzonej kategorii „instalacje łazienkowe”, powtarza-
jąc sukces wersji podłogowej z 2013 r. 
W marcu ten sam produkt zwyciężył w konkursie „Sys-
tem instalacyjny 2016”. Advantix Vario otrzymał ponad 
30% głosów czytelników magazynu „Systemy insta-
lacyjne” w kategorii „Technika sanitarna”. Była to już 
11 edycja konkursu, w której tym razem rywalizowało 
ponad 50 produktów w 9 kategoriach. W sumie odda-
no prawie 6 tysięcy głosów. 

Promocja Vaillant – zyskaj nawet 7000 zł netto!

Vaillant oferuje pompy ciepła w niższych cenach. Promocja 
dotyczy zarówno pojedynczych urządzeń, jak i komplet-
nych zestawów pomp ciepła. Ceny katalogowe zostały ob-
niżone odpowiednio od 3000 do 7000 zł netto. Promocją 
objęte są następujące modele pomp ciepła: flexoTHERM 
exclusive, flexoCOMPACT exclusive, aroTHERM VWL.
Promocyjne zestawy zawierają systemowy regulator 
multiMATiC VRC 700, który umożliwia kompleksowy 
nadzór i sterowanie pracą pompy ciepła, a także reku-
peracją i kotłem gazowym marki Vaillant. Zdalną kon-
trolę nad instalacją grzewczą zapewni multiMATiC App 

– darmowa aplikacja mobilna, przeznaczona do współ-
pracy z regulatorem multiMATiC VRC 700.

Jak wziąć udział w promocji? 
1. Wypełnij i wyślij krótki formularz zgłoszeniowy, któ-
ry znajdziesz tutaj.
2. Po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia rejestracji 
przez organizatora, wybierz pompę ciepła oraz firmę 
instalacyjną z autoryzacją marki Vaillant.
3. Podpisz umowę z firmą instalacyjną na montaż urządzeń.
4. Kup wybraną pompę ciepła po obniżonej cenie.

Promocja trwa od 24.04.2017 r. 
Liczba urządzeń przeznaczona 
do promocji jest ograniczona. 

Regulamin
Wykaz urządzeń 
i pakietów
Ulotka informacyjna

Nagrodę „Łazienka - Wybór Roku”, przyznaną odpływowi 
ściennemu Advantix Vario, odebrał Tomasz Pawlak

Fot. PTWP

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/downloads/promocje-cenowe-pomp-ciep-a/2017-4/regulamin-promocja-pomp-ciepa-2017-968102.pdf
https://www.vaillant.pl/downloads/promocje-cenowe-pomp-ciep-a/2017-4/final-zacznik-nr-1-wykaz-cen-2017-969538.pdf
https://www.vaillant.pl/downloads/promocje-cenowe-pomp-ciep-a/2017-4/final-zacznik-nr-1-wykaz-cen-2017-969538.pdf
https://www.vaillant.pl/downloads/promocje-cenowe-pomp-ciep-a/2017-4/final-ulotka-promocja-pomp-ciepa-2017-968586.pdf


a k t u a l n o ś c i
5s t r.0 5 / 2 0 1 7

Firma Panasonic ogłosiła zwycięzców drugiej edycji 
konkursu PRO Awards – na najlepsze projekty z Europy 
wykorzystujące systemy Panasonic Heating & Cooling. 
Jury wyłoniło ośmiu zwycięzców. 
Celem konkursu Panasonic PRO Awards, ogłoszone-
go w czerwcu ubiegłego roku, było wyróżnienie najlep-
szych projektów wykorzystujących systemy grzewczo-
-chłodzące firmy Panasonic.
Nagrodą główną dla laureatów będzie tygodniowy wy-
jazd do Japonii, podczas którego uczestnicy odwiedzą 
między innymi główną siedzibę Panasonic oraz inteli-
gentne, zrównoważone ekologicznie miasto Fujisawa.
Zwycięzcami drugiej edycji konkursu Panasonic PRO 
Awards w poszczególnych kategoriach zostali:
• obiekty mieszkalne: Heat Merchants za obiekt Marina 
Village w Greystones (irlandia)
• obiekty hotelarsko-gastronomiczne: IJT za projekt Ho-
tel Monument 5 (Hiszpania)
• obiekty handlowe: Logicool za instalację dla firmy Ikea 
(Wielka Brytania) 

• obiekty komercyjne: RGS Technischer Service za pro-
jekt dla Audi (Niemcy)
• najbardziej innowacyjny projekt: ICG Ltd dla Soapworks 
(Wielka Brytania) 
• projekt wyróżniający się najlepszą efektywnością ener-
getyczną: KlimaShop! dla Legoland (Niemcy)
• innowacyjne wykorzystanie technologii GHP: División 
Empresas dla hotelu Ayre Atocha (Hiszpania)
• nagroda specjalna: Crystal Air za projekt dla Zalando 
(irlandia)

Druga edycja PRO Awards

Baterie Espacio – „Łazienka – Wybór Roku 2017”

Produkty firmy FERRO po raz kolejny zostały wyróżnione 
w konkursie „Łazienka – Wybór Roku”. Tym razem nagro-

dzono kolekcję Espacio w kategorii baterie łazienkowe.
Espacio to nowoczesna linia baterii, która składa się  
z 6 modeli przeznaczonych głównie do łazienki. Charak-
teryzuje ją klasyczna forma z łagodnie zaokrąglonymi 
krawędziami oraz ładnie wyprofilowanymi, ergonomicz-
nymi uchwytami, które dobrze leżą w dłoni. Baterie wy-
posażone są w regulatory ceramiczne i pokryte chro-
mowaną powłoką. 
uroczyste wręczenie nagród odbyło się 3 kwietnia 2017 
roku w Warszawie, podczas iV Forum Branży Łazienko-
wej. W imieniu firmy FERRO statuetkę odebrał wicepre-
zes zarządu Zbigniew Gonsior.

Belimo zaprasza na seminarium w czerwcu

Belimo Siłowniki S.A. zaprasza na seminarium pt. „Rów-
noważenie instalacji hydraulicznych w teorii i prak-
tyce”. impreza odbędzie się w dniu 21.06.2017 w War-
szawie w Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Podczas seminarium będą poruszane tematy:
- Regulacja hydrauliczna węzłów cieplnych (Andrzej Ro-
manowski).
- Sposoby regulacji układów hydraulicznych w syste-
mach chłodzenia budynków w aspekcie komfortu, ener-

gii i kosztów cz. 1 i 2 (dr Kazimierz Wojtas).
- Oszczędność nakładów i energii w układach regula-
cyjnych wodnych z dynamicznym równoważeniem in-
stalacji (Wojciech Erchard). 
- Przykłady rozwiązań projektowych oraz prezenta-
cja działania zaworu typu EPiV z elektronicznym dyna-
micznym równoważeniem instalacji (Ryszard Buczek).
Seminarium jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczo-
na. udział w seminarium można potwierdzić wysyłając 
zgłoszenie do dnia 14.06.2017 na adres info@belimo.pl.

Polsko-duńska dotacja do pomp ciepła Danfoss

użytkownicy końcowi mogą nabyć pompy ciepła dan-
foss w niższej o 4000 zł cenie katalogowej. A dodatkowo 
mogą otrzymać bezpłatną 5-letnią gwarancję.

Jak klient końcowy może zakupić pompę w obniżo-
nej cenie i otrzymać bezpłatną 5-letnią gwarancję?
• Klient zamawia pompę ciepła w niższej cenie w termi-

nie od 15.05.2017 r. do 15.07.2017 r. u Autoryzowanego 
Partnera Pomp Ciepła danfoss
• Dostawa zamówionej pompy ciepła musi nastąpić nie 
później niż do dnia 31.08.2017 r.
• Aby dodatkowo przedłużyć gwarancję, należy wyko-
nać kroki z Ogłoszenia.
Więcej informacji

http://www.instalreporter.pl
http://pompy-ciepla-danfoss.pl/wp-content/uploads/2017/02/Ogloszenie_dla_konsumentow_Danfoss-2017.pdf
heating.danfoss.pl/newsstories/heating/polsko-dunska-dotacja/#/
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Po raz trzeci w maju biegacze spotkali się w Leśnym 
Parku w Myślęcinku, by zmierzyć się z 10-kilemotrową 
trasą po lasach, górkach i łąkach. 
Zawody wygrał Mariusz Dembowski, który uczest-
niczył w tym wydarzeniu po raz pierwszy, zaś wśród 
kobiet najszybsza okazała się Agata Woźniakowska  
z Bydgoszczy, która dwa poprzednie lata stawała na 
podium jako druga.

Klasyfikacja generalna mężczyzn: 
1. Mariusz dembowski Lidzbark 00:34:34
2. Wojciech Lutowski Bydgoszcz 00:36:15
3. Tomasz Polanski Bydgoszcz 00:36:56

Klasyfikacja generalna kobiet
1. Agata Woźniakowska Bydgoszcz 00:44:22
2. Natalia Kożuchowska Bydgoszcz 00:46:55
3. Aleksandra Pękała Bydgoszcz 00:47:06
 
Wśród branżowych klasyfikacji:
Klasyfikacja instalator-mężczyźni 
1. dembowski Mariusz, H+H Polska
2. Polanski Tomasz, Ciepłobud
3. Kołakowski Tomasz, Hydroterm
Klasyfikacja instalator-kobiety
1. Kożuchowska Natalia, Klimat Solec
2. Tuszyńska Marcela, Art-deco 
3. Witowska Anna, Klimarik
Klasyfikacja instalator-drużyny
1. Klimatrik (Paweł Kierzniewicz, Marek Pykałów, 
Anna Witowska)
2. Klimat Solec (Natalia Kożuchowska, Oskar 
Rozwadowski, Radosław Krahl)
3. Mechvent (Krzysztof Jeliński, Łukasz Klewicki, 
Jacek Kałuski)

Sprawdź wszystkie wyniki iii Biegu instalatora Eko-instal:
http://bieginstalatora.pl/wyniki/

Bieg instalatora organizuje portal branżowy HVACR.pl. 
Bieg jest oficjalną imprezą towarzyszącą Targom WOd-
-KAN. Nie jest to bieg tylko dla instalatorów. Startowa-
li w nim wszyscy chętni, ale dodatkowo wprowadzono 
do niego też inne klasyfikacje – zarówno indywidualne, 
jak i drużynowe. Można było na nim spotkać inżynierów, 
projektantów, techników, handlowców – związanych z 
szeroko pojętą branżą instalacyjną. Sponsor tytularny 
– sieć hurtowni instalacyjnych Eko-instal – ufundowa-
ła rowery dla najszybszych z branży instalacyjnej. Metę 

przekroczyło 429 biegaczy, w tym 108 kobiet.
W branżowej kategorii – instalator i wod-kan – zapisa-
ło się 25% startujących.
Sam medal z tego biegu jest jednym z najbardziej orygi-
nalnych. Bardzo dobrym pomysłem był w ramach pakie-
tu startowego ręcznik z wyhaftowanym logo Biegu insta-
latora. W pakiecie każdy otrzymał również bidon, gadżety 
i kupon zniżkowy do Escape Roomu - Wyjście Awaryjne.
O punkt gastronomiczny zadbała pizzeria Farfalla, któ-
ra była również sponsorem voucherów dla wielu zwy-

cięzców. Kilka przeszkód dla biegaczy i kibiców skorych 
do wyzwań ustawiła TERENOWA MASAKRA, odpoczy-
nek na leżakach zapewnili izba Gospodarcza Wodocią-
gi Polskie i WOd-KAN oraz Eko-instal, a na masaż rege-
neracyjny zapraszał Gabinet ORTiMEd.
Bardzo prężnie działał sztab wolontariuszy, począw-
szy od tych, którzy przygotowywali pakiety startowe 
i przekazywali je biegaczom w SPORTS diRECT, przez 
wyznaczających trasę biegu, po organizujących wodo-
pój i depozyt.

III Bieg Instalatora Eko-Instal

http://www.instalreporter.pl
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Krajowe Święto Kominiarzy w Tarnowie 2017

17 maja 2017 roku kominiarze z całego kraju przyjecha-
li do Tarnowa na Święto Kominiarzy.
uroczystości rozpoczął uroczysty przemarsz braci ko-
miniarskiej wraz z orkiestrą dętą z Hotelu Tarnovia do 
Bazyliki Katedralnej. 
Następnym punktem po mszy było spotkanie kominia-
rzy z dziećmi na tarnowskim Rynku. Zwycięzcom kon-
kursu plastycznego „Kominiarz Strażnikiem Bezpieczeń-
stwa Twojego domu” zostało wręczone siedem tabletów, 
ufundowanych przez prezesa Oddziału w Tarnowie Kra-
jowej izby Kominiarzy Wiesława Zabawę. Szkoły i przed-
szkola, do których uczęszczają nagrodzeni, otrzymały 
czujki czadu, ufundowane przez wiceprezesa KiK Miro-
sława Antosa z Warszawy.
Celem konkursu było poznawanie historii i dziedzictwa 
kulturowego zawodu kominiarza oraz budowanie świa-
domości ekologicznej wśród dzieci.
Nagrody wręczyli prezes KiK Marcin Ziombski, Wiesław 
Zabawa, Mirosław Antos, starosta tarnowski Roman Łu-
carz, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, wójt Gminy 

Tarnów Grzegorz Kozioł. O godzinie 15.00 rozpoczął 
się zjazd delegatów Krajowej izby Kominiarzy. Szcze-
gółową prezentację zawierającą sprawozdanie z dzia-
łalności izby przedstawił jej prezes Marcin Ziombski.
Odczytano także życzenia przesłane przez szefa Gabine-
tu Prezydenta RP. delegaci oraz przybyli goście z uzna-
niem ocenili dotychczasową działalność i osiągnięcia 
izby w promowaniu bezpieczeństwa użytkowania ko-
minów. Wśród gości byli kominiarze niezrzeszeni w KiK, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Kominy Polskie oraz 
firm: darco, Jeremias, Komin-Flex, MK-Żary, Schiedel, 
Spiroflex, umet, Wobex.
18 maja uczestnicy Święta zwiedzili Zamek w Wiśniczu, 
kopalnie soli w Bochni. Wieczór uświetnił swoim wystę-
pem Piotr Kita, finalista konkursu „Must Be the Music”. 
Trzeciego dnia odbyła się wycieczka i zwiedzanie fir-
my dARCO w dębicy. Szczególne zainteresowanie go-
ści wzbudziło centrum robotów, które z wielką precy-
zją wykonywały monotonne dla człowieka operacje.
Skuteczną reklamą wśród mieszkańców okazał się mo-

bilny billboard, który przez tydzień reklamował Święto 
Kominiarzy. Kominiarze rozdali ponad 100 kg cukierków 

i 500 balonów z logo Krajowej izby Kominiarzy.
Piotr Pacyna

http://www.instalreporter.pl
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DANFOSS
Sebastian Brzoza,
kierownik działu technicznego, Ogrzewnictwo

ad 1 Wytyczne dotyczące równoważenia hydraulicznego instalacji – jako 
zbiór zasad obejmujących proces projektowania i uruchomienia instala-
cji wodnego ogrzewania oraz chłodzenia praktycznie – na polskim rynku nie 
istnieją. Oczywiście są dostępne różnego rodzaju publikacje producentów 
w formie np. poradników dla projektantów i instalatorów, czy też publika-
cje traktujące wspomnianą tematykę pod kątem bardziej teoretycznym, ale 
materiału, który byłby zbiorem dobrych praktyk na pewno brakuje. Popraw-
ne zrównoważenie systemu wody lodowej czy systemu centralnego ogrze-
wania jest kluczem w zapewnieniu nie tylko komfortu cieplnego, ale jest 
także niezbędne do obniżenia kosztów użytkowania nie tylko instalacji, ale 
całych budynków, ma również wpływ na jakość powietrza w naszym kraju, 
czyli przyczynia się do ograniczenia emisji pyłów PM2,5 oraz PM10 poprzez 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Naturalnym uzupełnieniem takiego materiału byłoby też poświęcenie miej-
sca na jakość wody (medium grzewczego czy chłodzącego) w takich instalacjach, ponieważ ma to ogromny wpływ na 
trwałość całej instalacji i jej bezawaryjną pracę. Jak najbardziej widzimy konieczność opracowania takich wytycznych.
 
ad 2 Rolą doświadczonego producenta m.in. armatury równoważącej i regulacyjnej na pewno jest opracowy-
wanie rozwiązań energooszczędnych, łatwych w obsłudze dla człowieka oraz przyjaznych dla środowiska na-
turalnego, w szerokim tego słowa znaczeniu. dotyczy to każdego etapu inwestycyjnego, począwszy od etapu 
projektowania, poprzez etap realizacji, aż po etap użytkowania. Niestety nawet najlepsze urządzenia czy roz-
wiązania nie będą pracowały poprawnie bez właściwego montażu i uruchomienia. dlatego też jako lider bran-
ży chętnie dzielimy się wiedzą, która pomaga w tworzeniu instalacji działających nie tylko dobrze, ale również 
optymalnie. Łącząc nasze doświadczenie z szeroką współpracą z uczestnikami projektu tworzenia wytycznych, 
otwarci jesteśmy na wspólne opracowanie materiału przejrzystego, prostego w odbiorze, ale też bardzo meryto-
rycznego i odpowiadającego charakterowi różnych typów budynków oraz sposobom ich użytkowania.

W kwietniowym wydaniu instalReportera 04/2017 
została zamieszczona publikacja poświęcona po-
trzebie wydania wytycznych dotyczących rów-
noważenia hydraulicznego instalacji, opracowa-

nych na podstawie niemieckich standardów Vdi  
(POBIERZ ARTYKUŁ). 
Wydanie wytycznych zadeklarowała organizacja PORT 
PC, ale oczekuje w tym zakresie aktywnego wspar-

cia producentów nie tylko zaworów równoważących, 
ale i systemów rurowych, czy pomp. 
Zapytaliśmy więc kilka firm, czy ich zdaniem istnie-
je konieczność wydania takich wytycznych i jak wi-

dzą swoją rolę w tym procesie. Poniżej zamieszczamy 
wypowiedzi producentów. Są one o tyle interesują-
ce, że nie ma w tej sprawie jednoznaczności. 
Warto poznać różne opinie.

Czy potrzebne są wytyczne równoważenia instalacji? Nie wszyscy ZA

GRUNDFOS
Andrzej Zarębski,
Product Manager, DBS

Grundfos od dziesięcioleci promuje regulacje dotyczące energii  
i ochrony środowiska. W ciągu 17 lat zmniejszyliśmy zużycie ener-
gii pomp obiegowych o 83%. istotna dla Grundfosa jest rów-
nież optymalizacja systemów, w których nasze produkty pracu-
ją. W 2016 roku Grundfos wprowadził na rynek nową – najbardziej 
efektywną energetycznie w swojej klasie – pompę obiegową  
ALPHA3, która razem z modułem komunikacyjnym ALPHA Reader 
i Aplikacja Grundfos GO Balance tworzy unikatowy, łatwy i szybki 
system do równoważenia hydraulicznego systemów grzewczych 
w domach jednorodzinnych. Jest to bardzo istotne, ponieważ aż 
85% instalacji grzewczych w Niemczech nie jest zrównoważo-
nych hydraulicznie, w Polsce jest analogicznie. W naszym kraju 
mamy ponad 6 milionów domów jednorodzinnych, dlatego oszczędności kosztów za ogrzewanie zrów-
noważonej instalacji c.o. na poziomie od 7 do 14%, to nie tylko korzyść dla użytkownika, ale zdecydowa-
nie mniejsza emisja szkodliwych związków do środowiska. A to bardzo istotna kwestia, z problemem bo-
wiem smogu zmagaliśmy się bardzo mocno i dokuczliwie ostatniej zimy w całej Polsce.
dlatego w 2016 roku Grundfos przeprowadził Mistrzostwa Polski instalatorów w równoważeniu systemów 
grzewczych za pomocą systemu ALPHA3. Eliminacje były prowadzone w 16 dużych miastach, a najlepszy in-
stalator wziął udział w Konkursie równoważenia hydraulicznego na Targach iSH we Frankfurcie w 2017 roku. 
Również wraz ze Stowarzyszeniem PORT PC powstała grupa inicjatywna na początku 2017 roku, w której 
Grundfos bardzo aktywnie pracuje nad wprowadzeniem wytycznych dotyczących równoważenia hydrau-
licznego w oparciu o niemieckie standardy Vdi. Na pierwszym spotkaniu grupy inicjatywnej obecnych było  
4 producentów, natomiast na ostatnim, w maju 2017 r., już kilkunastu. To bardzo pozytywny sygnał, ponie-
waż producenci systemów instalacyjnych i aparatury dostrzegli, że unormowanie przepisów związanych  
z równoważeniem hydraulicznym systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jest w Polsce konieczne.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/ogolna/lobbing-w-instalacjach-grzewczych/
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IMI HYDRONIC ENGINEERING
Konrad Kargul, menedżer ds. kluczowych klientów

ad 1 Jako absolwent politechniki wydziału inżynierii środowiska oraz pracownik iMi Hy-
dronic Enginnering w pełni popieram inicjatywę PORT PC w kwestii wprowadzenia wytycz-
nych równoważenia instalacji. Efektywność, komfort, sprawny rozruch, bezawaryjna praca 
to atrybuty wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych, których zapewnienie bez równo-
ważenia nie jest możliwe w optymalnym zakresie, a nierzadko w ogóle. Źrodła ciepła/chłodu 
oraz odbiorniki końcowe to podstawowe elementy każdego systemu. ich współpraca zależy 
ściele od dystrybucji wody pomiędzy nimi. Gwarancją poprawnej dystrybucji jest natomiast 
zrównoważenie przepływów.

ad 2 Rola producentów – zwłaszcza armatury jak iMi Hydronic Engineering – jest kluczowa za-
równo na etapie opracowania, jak i promowania wytycznych. Producenci zaworów z proce-
sem regulacji i równoważenia spotykają się każdego dnia, co siłą rzeczy staje się ich specjaliza-
cją. Rodząca się z tego tytułu wiedza i umiejętności zarówno w teorii, jak w praktyce, to zasoby, 
obok których zdrowy rozsądek nie pozwala przejść obojętnie przy inicjatywie tworzenia wytycznych równoważenia.

WILO
Bartosz Tywonek, specjalista ds. technicznych, dział marketingu

ad 1 Bezdyskusyjnie jest to materiał niezbędny do wprowadzenia na nasz rynek. Korzyści z po-
jawiania się zarówno wytycznych, jak i wymagań związanych z koniecznością równoważenia 
instalacji zauważą projektanci instalacji sanitarnych, audytorzy energetyczni, inwestorzy, za-
rządcy budynków oraz sami wykonawcy. 

ad 2 Wprowadzając produkt na rynek, producenci starają się spełnić lokalne wymagania,  
ale również odpowiedzieć na pytania oraz rozwiązać problemy, z którymi spotykamy się na 
co dzień. Tym samym poprawiać jakość pracy poszczególnych komponentów instalacji, któ-
re składają się na efektywność i ekonomiczność pracy całych systemów grzewczych i chłod-
niczych. W przypadku pomp obiegowych już ponad 5 lat obowiązują przepisy związane  
z wprowadzaniem na rynek pomp z płynną regulacją prędkości obrotowej celem zmniejsze-
nia zapotrzebowania na energię napędów silnikowych pomp. Brakuje jednak świadomości, 
iż dopiero dobrze wyregulowana i zrównoważona instalacja z zastosowaną pompą z płynną 
regulacją pozwoli na osiągnięcie rzeczywistych oszczędności. W tej sytuacji to na nas jako 
producentów spadła odpowiedzialność, aby zrobić krok do przodu.

OVENTROP 
Kazimierz Mróz, 
dyrektor, członek zarządu
 
Moim zdaniem:
1. istniejący stan prawny  
i dostępne wytyczne bran-
żowe wystarczająco doce-
niają wagę równoważenia;
2. w instalacjach dużych 
budynków (tych budowa-
nych i tych remontowanych, 
mieszkaniowych i innego 
użytku) dzięki:
a. kompetentnym projek-
tantom pracującym na bar-
dzo dobrych, stale aktu-
alizowanych programach 
obliczeniowych;
b. świadomym inwestorom, reprezentowanym przez inspektorów nadzo-
ru (coraz częściej żądających nie tylko ustawienia zgodnie z projektem, 
ale również pomiarów sprawdzających);
c. postawionym wobec konieczności dotrzymania wymagań projek- 
towych instalatorom; problematyka równoważenia została opanowa- 
na w stopniu być może większym, niż w kraju, z którego wytyczne Vdi 
pochodzą.
3. w budownictwie jednorodzinnnym (i innym drobnym) ignorowanych 
jest tyle już istniejących regulacji, że nie rozumiem, na czym bazuje za-
łożenie, że nowe wytyczne równoważenia miałyby zmienić zachowania 
inwestorów i instalatorów. Ten segment rynku wymaga moim zdaniem 
o wiele większej pracy w podstawie, skierowanej na uświadomienie 
techniczne i prawne wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces 
inwestycyjny (regulator, projektant, firmy wykonawcze, nadzór budow-
lany). Mnożenie uregulowań bez zmiany tej sytuacji jest marnotrawie-
niem środków i czasu. Przy całym szacunku – PORT PC tej pracy sam 
nie podoła.

W związku z tym kibicuję życzliwie inicjatywie, ale na razie powstrzyma-
my się z dalszym w nią zaangażowaniem.

http://www.instalreporter.pl
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HONEYWELL
Maciej Steczyński, kierownik ds. kluczowych klientów biura projektów

ad 1 Naszym zdanie jest duża potrzeba stworzenia wytycznych dotyczących równoważenia hy-
draulicznego i regulacji. dzięki nim łatwiej będzie zarówno projektować, jak i wykonać instalacje, 
a potem je uruchomić. Wytyczne ułatwią również pracę inspektorom nadzoru, którzy są odpowie-
dzialni za poprawność wykonania instalacji na obiekcie. 
Tak więc służyć będą wielu uczestnikom procesu budowlanego, jednoznacznie uściślając zasady 
właściwie zrównoważonej instalacji i zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników tego 
procesu. Jaką formę przyjmą same wytyczne, chyba jeszcze nie wiadomo. Z tego co wiem, mają 
one powstać w oparciu o niemieckie Vdi 2073, oczywiście w zgodzie z polskimi normami i warun-
kami technicznymi. Być może powstaną 2 osobne części dotyczących budynków „małych” i kuba-
turowych. Czas pokaże.
 
ad 2 Rolą producentów jest pomoc w stworzeniu jak najbardziej przejrzystych i jednocześnie 
prostych wytycznych, uwzględniających jak najlepsze praktyki równoważenia i regulacji. To my przecież znamy realia projektowe i wykonaw-
cze i wiemy też, jakie problemy najczęściej zgłaszają klienci. dodatkowo wspólna praca różnych producentów na pewno przyczyni się do 
stworzenia takiego opracowania, które nie pominie jakiegoś ważnego aspektu tematu i nie będzie faworyzowało rozwiązań lub produktów 
jednej czy dwóch firm.

BELIMO
Wojciech Orzyłowski, doradca techniczny

ad 1 Naszym zdaniem powinny powstać wytyczne dotyczące równoważenia hydraulicznego in-
stalacji. Takie działanie ma celu ułatwienie projektowania, obsługi oraz uruchamiania instalacji. Z 
informacji jakie posiadam, do opracowania wytycznych będą wykorzystane niemieckie standardy 
Vdi, uwzględniając polskie normy. 
Musimy pamiętać, że dobrze zrównoważona instalacja hydrauliczna powinna pracować z opty-
malnym ΔT, czyli optymalnie wykorzystywać przepływ czynnika przez wymiennik. W praktyczne 
często spotykamy tzw. syndrom niskiego ΔT. dla przykładu zmniejszanie się ΔT w przypadku miej-
skich systemów ciepłowniczych, powoduje wyższe zużycie energii do napędu pomp, wyższe stra-
ty ciepła w przewodach powrotnych wody grzewczej.

ad 2 Naszą rolą jako producenta zaworów z siłownikami do dynamicznego równoważenia insta-
lacji hydraulicznych jest aktywne członkostwo i wspieranie organizacji PORT PC reprezentującej 
producentów urządzeń wykorzystujących technologie równoważenia hydraulicznego instalacji. 

HERZ
Grzegorz Ojczyk,
dyrektor techniczny

ad 1 Moim zdaniem tak,  
z trywialnego powodu. 
Brak ogólnych wytycznych 
powoduje niezrozumienie 
członków procesu inwesty-
cyjnego odnośnie ich za-
kresu obowiązków. Mam 
na myśli projektantów, wy-
konawców, kierowników 
robót i inspektorów nad-
zoru. Ofiarą takiej sytuacja 
jest kwestia regulacji hydraulicznej. Niejednokrotnie projektanci pro-
jektując instalację, nie podają nastaw na zaworach odpowiedzial-
nych za równoważenie. W projektach wykonawczych zdarzają się też 
rozwiązania w zakresie hydrauliki zupełnie oderwane od praktyki in-
żynierskiej i praw fizyki.
Wykonawcy z kolei niejednokrotnie uznają, że ich misja w zakresie 
regulacji kończy się na „zmontowaniu” instalacji. Sukcesem jest, je-
żeli na armaturze ustawione są nastawy projektowe tzw. nastawy 
wstępne. A tak naprawdę to dopiero od ustawienia nastaw wstęp-
nych powinna się rozpocząć regulacja i pomiary przepływów. Nie za-
wsze jest to możliwe, bo nie zawsze zaprojektowana jest odpowied-
nia armatura. inspektorzy nie zawsze żądają protokołów z regulacji, 
nie mówiąc o pomiarach kontrolnych w trakcie regulacji, aby upew-
nić się, że regulacja nie miała charakteru kameralnego, tj. w zaciszu 
biura bez „zbędnej” fatygi na budowę.
Wprowadzenie wytycznych to dopiero dotknięcie czubka góry lodo-
wej, tego co trzeba zmienić w sercach i umysłach uczestników pro-
cesu inwestycyjnego.
 
ad 2 Nie przeszkadzać, wyzbyć się partykularnych interesów. 
Wesprzeć autorytetem i doświadczeniem, próbować w konsensusie 
ujednolicać standardy dotyczące rozwiązań ogólnych. Twórczo kiero-
wać i moderować rozwój wytycznych adekwatnie do dostępnych roz-
wiązań w zakresie uzbrojenia armatury regulacyjno-równoważącej.
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· Media: woda, glikol, sprężone powietrze
· Ciśnienie robocze: do PN 21 (zależne od rozmia-
ru rury)
· Temperatura robocza: -50÷150°C

Gebo SuperVario Gas

W swojej szerokiej ofercie firma Gebo posiada rów-
nież nowoczesne rozwiązania do instalacji gazowych. 
Gebo SuperVario Gas to elastyczne, trójwarstwowe 

przewody przyłączeniowe do gazu ziemnego, prze-
znaczone do podłączeń urządzeń domowych (np. 
kuchnie i grille gazowe) i innych urządzeń zasilanych 
gazem ziemnym (np. w budynkach użyteczności pu-
blicznej). Rdzeń przewodów wykonany jest z auste-
nitycznej stali nierdzewnej AiSi 316L o bardzo wyso-
kiej odporności na zginanie. Pokryte są elastycznym 
oplotem ze stali nierdzewnej AiSi 304, dzięki któ-
rym promień gięcia jest nieograniczony. Przewody 
wzmocnione są ognioodporną powłoką zewnętrzną, 

Gebo SuperVario Water 

Zastosowanie. System Gebo SuperVario ma szero-
ki zakres zastosowań w instalacjach solarnych, kli-
matyzacyjnych, wodnych i instalacjach centralnego 
ogrzewania. Rury wykorzystywane są do podłączania 
urządzeń grzewczych, chłodnic, konwektorów wenty-
latorowych, systemów tryskaczowych, wymienników 
ciepła oraz jako części innych systemów, podgrzewa-
czy wody, kotłów, bojlerów itp. Zaletą rury Gebo Su-
perVario ze stali AiSi 316L jest możliwość zastosowa-
nia jej w bardziej agresywnym środowisku wewnątrz 
budynków (np. baseny) i w budynkach o szczegól-
nych wymogach higienicznych (np. szpitale, labora-
toria i zaplecza kuchenne stołówek lub restauracji).

Zalety. Warto wspomnieć o kolejnych zaletach sys-
temu Gebo SuperVario. Zaledwie do kilku prostych 

czynności – odcięcia na żądany odcinek, nałożenia 
nakrętki, uszczelki i pierścienia, a na koniec zapraso-
wania rury – sprowadza się samodzielne wykonanie 
odcinka przyłączeniowego. Bez użycia specjalistycz-
nych narzędzi, sprawnie, pewnie i bezpiecznie. Nie-
wielka liczba połączeń, która zapewnia szczelność 
całej instalacji, to kolejny atut. Prostota zastosowania 
systemu to ograniczenie ryzyka popełnienia błędów 
podczas wykonywania pracy. Możliwość swobodnego 
gięcia pozwala na użycie rury w trudno dostępnych 
lokalizacjach, a więc zapewnia oszczędność czasu  
i wydatków, a także długą żywotność oraz niezawod-
ność połączeń i całej instalacji. Rury marki Gebo Su-
perVario można stosować w instalacjach wody pit-
nej, co potwierdzają aktualne dopuszczenia i atesty.

Dane techniczne
· dostępne rozmiary rur: dN12, dN15, dN20, dN25, dN32

Systemy instalacyjne do wykonywania połączeń hydraulicznych z wykorzystaniem 
rury karbowanej ze stali nierdzewnej są obecnie rozwiązaniem często stosowanym 
ze względu na swoje właściwości techniczne. Na polskim rynku już od kilku lat 
prym, pod względem jakości i nowoczesności, wiedzie system Gebo SuperVario. 
Rura falista wykonana ze stali nierdzewnej 316L gwarantuje odporność na korozję, 
działanie glikolu, wysokie ciśnienie i temperaturę. Doskonała jakość materiału,  
z którego są wykonane, zapewnia elastyczność, odporność na deformacje  
i naprężenia przez wiele lat.

Gebo SuperVario 
Water i Gas

Systemy do połączeń hydraulicznych i gazowych

Gebo Technika international Sp. z o.o. 
ul. Okólna 45, 05-270 Marki k. Warszawy
tel. 22 511 20 95/96 
sales@gebo.com.pl, www.gebo.com.pl 
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wykonaną z PVC dla ochrony przed środkami che-
micznymi oraz zanieczyszczeniami, dzięki której prze-
wody są szczelne i działają niezawodnie.
dzięki zastosowaniu doskonałej jakości materia-
łów, przewody marki Gebo charakteryzują się naj-
wyższą odpornością na działanie temperatury oraz 

uszkodzeń mechanicznych, a gwarancję ich bez-
piecznego zastosowania zapewniają dopuszczenia: 
zgodność z normą EN 14800:2007 oraz niemiecki cer-
tyfikat dVGW. Przewody są certyfikowane systemem 
zgodności nr 1 – mają dopuszczenie do użytkowania  
w miejscach objętych przepisami dotyczącymi reakcji 
na ogień. Zakończenia przewodów wykonane są ze 
stali nierdzewnej AiSi 304. Nakrętki ruchome zabez-
pieczone są wkręcanym, plastikowym kapturkiem, 
który gwarantuje nienaruszalność uszczelek (mate-
riał: NBR). Zgodnie z normą EN 14800:2007 przewo-
dy gazowe marki Gebo przeznaczone są do instala-
cji o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 bar.

Dostępne typy przewodów GEBO:
- typ WZ (gwint wewnętrzny ruchomy G1/2 zgodny 
z EN iSO 228-1; zewnętrzny stały R1/2 gwint stożko-
wy zgodny z EN 102261)
- typ WW (gwint wewnętrzny stały Rp1/2 gwint cy-
lindryczny zgodny z EN 10226-1; wewnętrzny rucho-
my z nakrętką obrotową G1/2 zgodny z EN iSO 228-
1). Ten rodzaj przewodu wyposażony jest w trzpień 
centrujący, który znajduje się od strony zakończe-
nia z nakrętką ruchomą. Jego zadaniem jest idealne 
spasowanie połączenia. Końcówki wyjściowe urzą-
dzeń gazowych są znormalizowane i trzpień zawsze 
będzie pasował. dodatkową zaletą jest osadzona na 
trzpieniu uszczelka, która dzięki temu rozwiązaniu 
nie ma możliwości przesuwać się w czasie montażu.
Przewody dostępne są w średnicy dN12 i nastę-
pujących długościach; 500, 750, 1000, 1250, 1500  
i 2000 mm.

Dane techniczne:
· ciśnienie nominalne: 0,05 MPa (0,5 bar)
· temperatura: 60°C
· typ mediów: gazy rodziny pierwszej, drugiej i trze-
ciej klasy wg EN 437
· rodzaje gazu: E, Ls, Lw, P, B, B/P
· klasa ogniowa: B-s2, d0
· odporność na ogień: 650°C/ 30 min

Porady fachowców | Aktualności z branży | Informacje o produktach | Promocje | Katalog firm

75% budynków w UE z niską efektywnością 
energetyczną

Około 75% budynków w uE charakteryzuje się niską 
efektywnością energetyczną i jedynie 0,4-1,2% zaso-
bów podlega renowacji każdego roku wynika z danych 
Komitetu Regionów uE (KR), instytucji, która skupia sa-
morządowców z państw uE.
Według roboczego dokumentu KR dotyczącego efek-
tywności energetycznej, aby było możliwe osiągnię-
cie celów porozumienia paryskiego, potrzebne jest 
zwiększenie unijnych poziomów redukcji konsump-
cji energii do 2030 r. z zakładanych 27% do 40%. Zda-
niem autorów dokumentu, choć KE przy opracowaniu 
wytycznych brała pod uwagę złożone realia, należy 
poprzeć wyższy cel, sformułowany przez Parlament 
Europejski.
Podkreślono w niej, że ogromny potencjał w zakresie 
oszczędności energii kryje w sobie poprawa charakte-
rystyki energetycznej budynków.
Jak zauważył Witold Stępień, marszałek woj. łódz-
kiego, który zasiada w komisji środowiskowej (ENVE) 
Komitetu Regionów, energooszczędność jest jak naj-
bardziej pożądana, problemem jest natomiast pro-
ponowane w dokumencie tempo redukcji zużycia 
energii. „Z tego tempa wynikają nakłady choćby na 
termomodernizację, na bardziej sprawne źródła cie-
pła (…). Tego nie da się zrobić bez dużych nakładów” 
– podkreślił marszałek.
dodał, że Komisja Europejska nie przyjęła wskaźników 
przypadkowo, ale w efekcie szacunków opartych na 
możliwościach. „Jeśli komuś będzie udawało się to zro-
bić szybciej, tutaj barier nie będzie, ale myślę, że z jed-

nej strony trzeba stawiać ambitne cele, a z drugiej - re-
alistyczne” – powiedział.
Zanim postulat zwiększenia wskaźników efektywno-
ści energetycznej znajdzie się w oficjalnym dokumen-
cie (tzw. opinii) musi zostać przegłosowany przez człon-
ków Komitetu Regionów na posiedzeniu plenarnym. 
Następnie opinia przekazywana jest unijnym instytu-
cjom, m.in. Komisji Europejskiej, jako stanowisko euro-
pejskiego samorządu.
„Zobaczymy, jaki będzie rezultat głosowania (…), są 
różne głosy, będzie to pewnie zależało jeszcze od ar-
gumentów liczbowych, które się pojawią” – zastrzegł 
Stępień.
Jak powiedział, jeśli okaże się, że decyzje Parlamentu 
Europejskiego i Rady uE pójdą w kierunku przesunię-
cia finansowania na osiąganie oszczędności w zużyciu 
energii, wtedy pojawi się szansa, by efektywność ener-
getyczną zwiększyć do poziomu 40 proc. do 2030 r., bez 
tego będzie to postulat trudny do osiągnięcia.
„Może należałoby to traktować właśnie w ten sposób, 
jako impuls, aby strumień interwencji unijnej ustawić 
tak, by finansowanie w większym stopniu sprzyjało 
oszczędnościom energii, czyli zwiększeniu finansowa-
nia nowych technologii energooszczędności” – zazna-
czył marszałek.

Głosowanie w sprawie przyjęcia opinii odbędzie się  
w lipcu.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
r e k l a m a
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BŁYSZCZĄCY PRZYKŁAD  
NIEMIECKIEJ SZTUKI INŻYNIERYJNEJ.
Nowoczesny system instalacyjny ze stali nierdzewnej,  
który spełnia najwyższe standardy jakości.

Audi AG, zakład Böllinger Höfe, Niemcy

Przewagę techniczną można uzyskać tylko wtedy, gdy mamy u boku partnera, który wyznaje takie same 
standardy jakości. Niemal 10.000 metrów rur ze stali nierdzewnej Sanpress i ponad 50.000 złączek z brązu 
dostarcza codziennie czystą wodę użytkową do ponad 15.000 specjalistów z firmy Audi, gwarantując najlep-
sze efekty pracy w całym zakładzie. Viega. Connected in quality.
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Może zwiększyć moc kotła?
Na rynku dostępne są kotły dwufunkcyjne 25 kW, 
które gwarantują wyższy komfort c.w.u. Przykła-
dowo przy przepływie 10 l/min i temp. wody 10°C, 
ciepła woda użytkowa będzie miała wartość 45°C. 
Jednak nawet przy mocy 25 kW kocioł pracujący 
na potrzeby c.w.u. niedostatecznie podgrzeje wodę 
użytkową w momencie, kiedy użytkownik będzie ko-
rzystał z deszczownicy lub podczas jednoczesnego 
napełniania wanny i korzystania z wody w łazience 
czy też kuchni. Należy zwrócić uwagę, że wiele ba-
terii jest wyposażonych w zawory termostatyczne, 
które w połączeniu z kotłem dwufunkcyjnym, czyli 
grzejącym wodę przepływowo, powodują jego nie-
poprawne działanie. Związane jest to z przymyka-
niem przepływu c.w.u. podczas, gdy temperatura 
wody w punkcie jej poboru zbliża się do żądanej. Je-
żeli przepływ przez kocioł gazowy spadnie poniżej 
ok. 2 l/min, kocioł gazowy wyłączy się, aby po chwi-
li ponownie się załączyć, ponieważ zawór termosta-
tyczny otworzy przepływ ze względu na spadającą 

temperaturę c.w.u. w baterii. Kocioł wówczas będzie 
taktował, tzn. włączał się i wyłączał. użytkownik bę-
dzie narzekał na takie rozwiązanie i na ogólny brak 
komfortu c.w.u., szczególnie podczas brania prysz-
nica, kiedy każda zmiana temperatury wody (nawet 
o 1°C) jest bardzo zauważalna.

Dlaczego ciepła woda podgrzewana 
przepływowo ma zbyt niską 
temperaturę?

Moc kotła a maksymalny wypływ z baterii
Częstym problemem dotyczącym c.w.u. jest do-
bór mocy urządzenia. W przypadku kotłów grzeją-
cych wodę w sposób przepływowy (bezpośrednio 
za pomocą wymiennika płytowego – rys. 1) bardzo 
ważnym aspektem jest moc kotła oraz jakość wody  
w sieci wodociągowej. 
Moc kotła zazwyczaj zawiera się w granicach od 

20 do 25 kW, co zapewnia komfort, ale wyłącznie 
w określonych warunkach pracy. W doborze kotła 
dwufunkcyjnego, przepływowego o odpowiedniej 
mocy pomaga wzór:
ΔT [K]∙pojemność [l/h]/860 = moc kotła [kW] [1]
dodatkowo należy mieć na uwadze to, że temperatu-
ra zimnej wody również ulega zmianie w ciągu roku. 
W skrajnym przypadku temperatura może, w czasie 
zimy, spaść do ok. 5°C lub niżej. Wówczas przy prze-
pływie 8 l/min kocioł wyprodukuje wodę o tempe-
raturze zaledwie 35,8°C. Również taka temperatura 
c.w.u. nie daje pełnego komfortu użytkowania. 

Komfort użytkowania c.w.u. zarówno w mieszkaniu, jak i w domu jest jednym z kluczowych elementów, które decydują o satysfakcji 
ich mieszkańców. Woda najczęściej podgrzewana jest przez kotły jedno- lub dwufunkcyjne. Nazwa jednak tych pierwszych jest myląca, 
ponieważ większość kotłów oferowana przez producentów jako jednofunkcyjne ma wbudowany (lub do dokupienia jako akcesorium) 
zawór trójdrogowy, dzięki któremu możliwe jest podłączenie zasobnika c.w.u. i otrzymania zestawu dwufunkcyjnego pracującego na 
potrzeby c.o. oraz c.w.u. Z czego jednak wynika dyskomfort korzystania z ciepłej wody i jakie są sposoby jego poprawy?

Kąpiel w chłodnej wodzie,  
czyli zbyt mały kocioł?

Duży wydatek baterii, wysoka temperatura i… woda podgrzewana przepływowo

Marcin jóskowski

Tak więc kocioł 20 kW, dla temperatury zimnej wody = 10°C oraz żądanej temperatu-
ry c.w.u. na poziomie 45°C, jest w stanie wyprodukować 8,19 l/min. Jeżeli więc użytkow-
nik będzie chciał napełnić wannę i po otwarciu baterii z ciepłą wodą ustawi maksymalny 
przepływ (np. 10 l/min), wówczas z baterii popłynie letnia woda (baterie natryskowe typu 
deszczownica mogą zużywać nawet 30 l/min!). Użytkownik w takim przypadku będzie nie-
zadowolony, ponieważ temperatura na wyjściu z kranu osiągnie wartość ok. 28,7°C, co 
uniemożliwi kąpiel. Rozwiązaniem stosowanym przez serwisantów jest przykryzowanie 
przepływu c.w.u. i zredukowanie jego wartości do ok. 8 l/min. 

1  Wymiennik płytowy [1]

2  Kubek do pomiary przepływu wody [1]
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tać jeszcze o stratach cieplnych na ściance rury, 
co znacząco wydłuża czas oczekiwania na c.w.u. 

Jak pozbyć się dyskomfortu, czyli… 
jednak zasobnik?

Warto się zastanowić, jakie są rozwiązania umożli-
wiające zminimalizowanie powyższych niedogod-
ności. Jednym z nich jest zastosowanie kotła w po-
łączeniu z zasobnikiem c.w.u. Na rynku dostępne są 
urządzenia z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. (np. 
45 czy 60 litrów rys. 3) o stosunkowo niedużych wy-

miarach, które zagwarantują większy komfort użyt-
kowania c.w.u. W takim przypadku pomimo, że woda 
wodociągowa jest twarda i kamień odkładać się bę-
dzie na wężownicy zasobnika, w praktyce nie będzie 
to miało dużego wpływu na komfort użytkowania. 
dopiero w skrajnych warunkach będzie konieczność 
oczyszczenia zasobnika z kamienia. Zastosowanie 
zaworów termostatycznych na bateriach tam, gdzie 
jest zasobnik c.w.u., jest jak najbardziej prawidłowym 
rozwiązaniem. dodatkowo zamontowanie cyrkulacji 
c.w.u. zagwarantuje pełen komfort w użytkowaniu.
Grafika: materiały techniczne marki Beretta

Kamień kotłowy
dodatkowym aspektem jest kamień znajdujący się  
w wodzie, który odkładając się na ściankach wymien-
nika c.w.u., wprowadza dodatkowe opory w przeka-
zywaniu ciepła wodzie sanitarnej, czyli działa jak izo-
lator. dlatego też, jeżeli w czasie użytkowania kotła 
dwufunkcyjnego przepływowego (lub podgrzewa-
cza c.w.u) nastąpiło zauważalne obniżenie tempera-
tury c.w.u., należy wezwać serwisanta, który dokona 
płukania wymiennika po stronie wodnej za pomocą 
środka chemicznego przeznaczonego do tego celu. 

Serwisanci dysponują narzędziami do pomiaru ak-
tualnego przepływu c.w.u. (rys. 2) i w łatwy sposób 
mogą stwierdzić czy urządzenie pracuje na swoich 
osiągach nominalnych i czy jest jeszcze możliwe do-
regulowanie kotła i przepływu wody, czy też należy 
już wyczyścić wymiennik. 
 
Zamiast cyrkulacji… wstępny podgrzew c.w.u.
Kolejnym aspektem użytkowania kotłów dwufunk-
cyjnych jest szybkość wyprodukowania c.w.u. i do-
starczenie jej do kranu. Przyjmuje się, że jeżeli dłu-
gość rur instalacyjnych pomiędzy kotłem a kranem 
przekracza 8 metrów, wów-
czas pożądane jest zasto-
sowanie cyrkulacji c.w.u. 
Jednakże w kotłach dwu-
funkcyjnych przepływo-
wych nie ma możliwości 
zastosowania cyrkulacji. 
dlatego ważne jest, aby 
kocioł miał funkcję, tzw. 
„podgrzania wstępnego 
ciepłej wody użytkowej”. 
Polega ona na włączeniu 
kotła w momencie, kiedy 
temperatura w wymien-
niku c.w.u. spada poniżej 
zaprogramowanej war-
tości i jej podgrzanie do 
tej temperatury, np. 55°C. 
Tak więc całe wnętrze ko-
tła (rury w kotle, wymiennik 
główny, wymiennik c.w.u.) 
jest wygrzane i odkręcenie 
kranu spowoduje natych-
miastowy wypływ c.w.u.  
z urządzenia. Tak więc ilość 
wody, jaka musi wypłynąć 
z kranu zanim osiągnie żą-
daną wartość, znacznie się 
zmniejszy. Należy pamię-

3  Kocioł z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Producenci 
kotłów w warunkach gwarancji często wskazują na 
konieczność wyczyszczenia wymiennika głównego oraz 
wymiennika płytowego podczas corocznego przeglądu 
gwarancyjnego. dzięki temu problem związany z brakiem 
komfortu c.w.u. został znacząco ograniczony

wbudowany 
zasobnik c.w.u. 
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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

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 1 (149), styczeń 2011

Armatura Premium + Systemy
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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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Logasol CKN 2.0 
To płaski kolektor słoneczny przeznaczony do mon-
tażu na połaci dachu skośnego lub płaskiego. Za-
pewnia dobre warunki odbioru promieniowania sło-
necznego i cechuje się małym ciężarem. Maksymalna 
liczba tego typu kolektorów słonecznych w jednym 
rzędzie to 10 sztuk. Logasol CKN 2.0 charakteryzu-
je się wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem ceny do 
wydajności. dedykowany jest do podgrzewu c.w.u. 
Kolektor CKN 2.0 dostępny jest wyłącznie w wersji 
pionowej (-S) z kompletem akcesoriów, w wersji do 
montażu na dachu pochyłym oraz płaskim. 
Rozwiązania techniczne:
• Płaski kolektor słoneczny o powierzchni brutto 2,09 m2.
• Aluminiowy absorber pokryty wysokoselektywną 
powłoką w technologii PVd.
• Harfowy układ orurowania.
• Połączenie orurowania z absorberem za pomocą 
spawu ultradźwiękowego.
• Izolacja podstawy kolektora z wełny mineralnej.
• Strukturalne szkło solarne o niskiej zawartości żelaza.
• Obudowa wykonana z aluminium ze wzmocniony-
mi narożnikami.

Logasol SKN 4.0
drugim kolektorem płaskim, należącym do wyższej 
klasy, jest Logasol SKN4.0. Występuje w dwóch wer-
sjach: do instalacji pionowej lub poziomej. Można go 
montować na dachu skośnym zarówno na połaci 
dachu, jak i w połaci dachu oraz na dachu płaskim,  
a także na fasadzie budynku. Ma większą powierzch-
nię niż kolektor CKN 2.0, ale jednocześnie większy 

W ofercie Buderusa znajdują się zarówno ko-
lektory płaskie, jak i kolektory próżniowe. 
Na efektywność kolektora słonecznego wpływa 
rodzaj jego powłoki. Płaskie kolektory marki Bu-
derus typu Logasol mają wysokoselektywne ab-
sorbery o bardzo dużej efektywności pochłaniania 

promieniowania słonecznego. Absorber pochła-
nia promieniowanie słoneczne, ale nie oddaje go 
na zewnątrz, tylko przekazuje do płynu słoneczne-
go za pomocą rurek przepływowych ułożonych na 
jego powierzchni.
Te najważniejsze elementy kolektora zamknięte są  

w lekkiej ramie i mają izolację zapobiegającą stra-
tom energii cieplnej. Kolektor pokryty jest szybą sło-
neczną o bardzo wysokim współczynniku przewo-
dzenia promieniowania słonecznego. Ponadto szyba 
słoneczna bardzo dobrze chroni absorber przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Kolektory słoneczne Buderus
GrzeGorz Łukasik

Poszczególne elementy systemu słonecznego Buderus to innowacyjne  
i najnowocześniejsze materiały, perfekcyjnie dopracowane  

w najdrobniejszych szczegółach.

Logasol CKN 2.0

http://www.instalreporter.pl
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• Zintegrowany przewód powrotny do połączenia 
jednostronnego.
• Próżnia na poziomie 1x10-8 bar.

Kompletne systemy
Buderus oferuje nie tylko same kolektory słoneczne, 
zapewnia również kompletny system, który z nimi 
współpracuje. W ofercie można znaleźć dużą gamę 
zasobników ciepłej wody o różnych pojemnościach 
oraz zbiorniki wysokospecjalistyczne z tzw. termo-
syfonem, które zapewniają bardzo dobre uwarstwie-
nie wody. dzięki takiemu rozwiązaniu nawet przy nie-
wielkim promieniowaniu słonecznym uzyskuje się 
gorącą wodę w górnej części zasobnika.
Kolejnym elementem systemu są grupy pompowe KS 
jedno- lub dwudrogowe. W zależności od pola kolekto-
rów dostępne są grupy obsługujące 10, 20 lub nawet 50 
kolektorów słonecznych. Automatyka sterująca pracą ko-
lektorów słonecznych dostępna jest w różnych wersjach.

Logamatic SC20/2 to samodzielny regulator, któ-
ry występuje jako oddzielny element instalacji lub 
może być zabudowany w grupie pompowej KS0110/2.  
Jeśli w budynku zainstalowany jest kocioł lub pom-
pa ciepła marki Buderus, to do sterowania kolekto-
rami słonecznymi można wykorzystać moduły so-
larne MS 100 i 200.
Oprócz wcześniej wymienionych elementów Bude-
rus zapewnia także: płyn solarny, rury solarne, na-
czynia przeponowe, czyli wszystkie elementy nie-
zbędne do stworzenia idealnej instalacji.

ciężar. W jednym rzędzie można zamontować mak-
symalnie 10 sztuk kolektorów.
Charakteryzuje się znakomitymi parametrami tech-
nicznymi i jest następcą popularnego SKN 3.0 o znacz-
nie ulepszonej konstrukcji i nowych rozwiązaniach 
technicznych. Niemiecka jakość wykonania, podwyż-
szona żywotność, znakomite parametry techniczne 
to wyróżnik na tle konkurencyjnych rozwiązań w tym 
segmencie rynku. SKN 4.0 to uniwersalne rozwiąza-
nie umożliwiające współpracę zarówno z nowocze-
snymi, jak i tradycyjnymi instalacjami grzewczymi. 
Rozwiązania techniczne:
• Płaski kolektor słoneczny o powierzchni brutto 2,37 m2.
• Aluminiowy absorber pokryty wysokoselektywną 
powłoką w technologii PVd.
• Harfowy układ orurowania z 11 przewodami.
• Połączenie orurowania z absorberem za pomocą 
spawu ultradźwiękowego.
• Izolacja podstawy kolektora z wełny mineralnej  
o grubości 50 mm.
• Strukturalne szkło solarne o grubości 3,2 mm o ni-
skiej zawartości żelaza.

• Obudowa w technologii SMC z odlewu z włókna 
szklanego wzmocnionego poliestrem.

Logasol SKR CPC 
W przeciwieństwie do kolektorów płaskich – kon-
strukcja kolektorów próżniowych złożona jest z sys-
temu rur, w których izolatorem jest próżnia. dodat-
kowo kolektory próżniowe typu Logasol SKR…CPC 
wyposażone są w lustra, które skupiają promieniowa-
nie słoneczne z różnych kierunków na rurach kolekto-
ra. dzięki temu mogą efektywnie pracować podczas 
częściowo zachmurzonego nieba. Montaż możliwy 
jest na dachu skośnym lub płaskim. Konstrukcyjnie 
SKR ma wbudowany dodatkowy przewód hydrau-
liczny, który zapewnia jednostronne podłączenie 
rury „zasilającej” oraz „powrotnej” z lewej bądź pra-
wej strony. Logasol SKR dostępny jest w wersji pio-
nowej - 6-rurowej z kompletem akcesoriów do mon-
tażu na dachu pochyłym, płaskim/fasadzie. 
Rozwiązania techniczne:
• Lustro CPC.
• Pokrycie wysokoselektywne absorbera.
• Przewód absorbera wykonany ze stali (U-rurka). 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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Na koniec warto zwrócić uwagę, że na kolekto-
ry płaskie udzielana jest 10-letnia gwarancja fa-
bryczna, a na kolektory próżniowe 5-letnia. 
Wszystkie kolektory słoneczne marki Buderus 
uzyskały certyfikat Solar Keymark.

Logasol SKN 4.0

Kolektory SKN 4.0, naczynie 
wzbiorcze 18 l i dwudrogowa 
stacja solarna

Logasol SKR CPC

http://www.instalreporter.pl
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Priorytetem musi pozostawać efektywność ener-
getyczna instalacji solarnej, od czego zależy kluczo-
wa kwestia opłacalności inwestycji. Jest to o tyle 
istotne, że niektóre z rozwiązań technicznych przed-
kładają kwestię ochrony przed przegrzewaniem nad 
efektywność pracy i koszty inwestycji.

Po pierwsze… optymalny dobór

dobór instalacji solarnej zgodnie z zaleceniami pro-
jektowymi zakłada nie tylko określoną wydajność 
instalacji solarnej w stosunku do potrzeb ciepła, ale 
również odpowiednie dopasowanie do siebie kom-
ponentów (np. powierzchnia kolektorów – pojemność 
podgrzewacza). dla optymalnego doboru instalacji, 
pomocą służą programy komputerowe prognozują-
ce efekty ich pracy (rys. 1).

Po drugie… konstrukcja absorbera

Podejmowane przez szereg ośrodków badawczo-
-naukowych prace nad przyczynami, skutkami i eli-
minacją stanów stagnacji zawierały generalny wnio-
sek i zarazem zalecenie dla producentów, a także 
projektantów. dla eliminacji negatywnych skutków 
stagnacji niezbędne jest odpowiednie ukształtowa-
nie orurowania absorbera (rys. 2), jak również odpo-
wiedni sposób łączenia kolektorów w bateriach. Na-
leży unikać zasyfonowań, z których glikol nie może 
samodzielnie być usuwany.
W przypadku braku odbioru ciepła, w początkowej 
fazie stagnacji, glikol powinien szybko opuścić ab-
sorber. Nie jest on wówczas narażony na działanie 
wysokiej temperatury i nie przenosi ciepła na ele-
menty instalacji solarnej. W instalacji nie dochodzi 

Podstawowa zasada doboru instalacji solarnej zakłada, że jej rozmiary powinny odpowiadać potrzebom w taki sposób, aby zapewnić 
jak najwyższe uzyski ciepła (rocznie kWh/m2rok). Zasadniczo im praca instalacji odbywa się na niższym poziomie temperatury roboczej, 
tym osiągana jest wyższa sprawność i uzyski ciepła. Tak więc sytuacje przegrzewania instalacji solarnych powinny mieć charakter 
incydentalny, a ochrona przed nimi nie powinna wpływać na trwałe obniżanie efektywności pracy w normalnym trybie pracy. 

Ochrona przed przegrzewaniem 
z zapewnieniem wysokiej 
efektywności energetycznej

Pobierz porównanie 
podstawowych parametrów 
sprawnościowych

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/05/Arkusz-porownania-dwoch-kolektorow-plaskich.pdf
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do nadmiernego wzrostu ciśnienia, kończącego się 
czasem otwieraniem zaworu bezpieczeństwa i ubyt-
kiem glikolu z układu (rys. 3).

Po trzecie… funkcje sterownika dla 
ochrony przed przegrzewaniem

Sterowniki firmy Hewalex mają w standardzie 2 funk-
cje ochronne, które od strony użytkownika można 
określić w uproszczeniu jako „dzienna” i „nocna”. 
ich uruchomienia lub korekty nastaw można doko-
nywać bądź bezpośrednio na panelu obsługowym 
sterownika bądź zdalnie za pomocą systemu Hewa-
lex EKONTROL (rys. 4).
W większości sytuacji funkcja „dzienna” jest wystar-
czająca dla ochrony przed ewentualnym brakiem 
odbioru ciepła. Gdy temperatura w kolektorach sło-
necznych osiągnie 110°C (nastawa fabryczna), to pra-
ca pompy obiegu solarnego będzie albo uruchamia-
na, albo kontynuowana do momentu aż nie obniży 
się ona do 99°C. Woda użytkowa ma wówczas tem-
peraturę rzędu 60÷70°C (nastawa fabryczna 65°C) 

i będzie dodatkowo podgrzewana w wyniku pra-
cy pompy obiegu solarnego. Maksymalna tempera-
tura wody użytkowej w trybie chłodzenia kolekto-
rów może wynosić wówczas 80°C (zakres nastawy 
60÷90°C). Odbiór ciepła z kolektorów chroni je przed 
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4 kolektory płaskie 1,8 m2 

Powierzchnia apertury 7,2 m2 

Stopień pokrycia potrzeb: 50% 
Uzysk ciepła: 431 kWh/m2rok 
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5 kolektorów płaskich 1,8 m2 

Powierzchnia apertury 9,0 m2 

Stopień pokrycia potrzeb: 55% 
Uzysk ciepła: 385 kWh/m2rok 

! 

1  Poglądowe wyniki doboru instalacji solarnej w programie GetSolar. Zapotrzebowanie wody  
400 l/dzień, lokalizacja: Łódź, kolektory Hewalex KS2000 TLP skierowane na południe z nachyleniem 
35°, podgrzewacz wody 400 l. dla zwiększonej liczby kolektorów (5 szt.) w okresie letnim mogą już 
występować okresowe braki odbioru ciepła

2  Kolektory słoneczne Hewalex mają absorbery harfowe i meandrowe zapewniające szybkie 
swobodne usuwanie glikolu w początkowej fazie stagnacji
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Źródło: AEE INTEC 

! 

Konstrukcje ze swobodnym 
wypływem glikolu 

Konstrukcje z trudnym 
wypływem glikolu 

3  Wpływ układu orurowania absorbera na przebieg stanu stagnacji. W przypadku absorberów  
z utrudnionym wypływem glikolu dochodzi do długotrwałego wrzenia glikolu, powstawania dużej 
ilości pary wodnej i zwiększonego wzrostu ciśnienia w układzie

4  System zdalnego nadzoru pracy urządzeń OZE 
– Hewalex EKONTROL

http://www.instalreporter.pl
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przegrzewaniem (jeśli już to zwykle pod koniec dnia 
w okresie letnim).
Jeżeli mieszkańcy przewidują dłuższą nieobecność 
w domu, to do wykorzystania pozostaje dodatkowo 
funkcja urlopowa („nocna”). Można w niej zdefinio-
wać daty wyjazdu i przyjazdu mieszkańców, pomię-
dzy którymi funkcja urlopowa będzie mogła urucha-

miać pompę obiegu solarnego w nocy (rys. 5). Glikol 
odbiera wówczas ciepło poprzez wężownicę pod-
grzewacza z wody użytkowej, oddając je w kolekto-
rach słonecznych (płaskich) do otoczenia. W ten spo-
sób woda w podgrzewaczu zostaje schładzana, co 
pozwala na odbiór ciepła z kolektorów słonecznych  
w następnym dniu nieobecności mieszkańców  

w domu. Funkcja urlopowa może także blokować 
pracę konwencjonalnych źródeł ciepła (kotła czy 
grzałki elektrycznej), aby uniemożliwić ewentualne 
dodatkowe podgrzewanie wody w okresie urlopu. 
 
Po czwarte… rozwiązania specjalne

Problem występowania negatywnych skutków sta-
gnacji dotyczył w znacznej mierze wysokoefek-
tywnych kolektorów próżniowych z bezpośrednim 
przepływem glikolu. W związku z tym większość 
producentów na rynku oferuje obecnie kolektory 
próżniowe typu heat-pipe, które z uwagi na pośred-
nie przekazywanie ciepła ograniczają temperaturę 
pracy. W połączeniu z wysokiej sprawności 1-ścien-
nymi rurami próżniowymi, może być to jednak nie-
wystarczająca ochrona. Stąd też w rurach próżnio-

wych produkowanych przez Kingspan Enviromental 
Ltd. (uK) znajdują zastosowanie sprawdzone w wie-
loletniej praktyce ograniczniki temperatury (rys. 6).

Po piąte… 
wydłużone  
okresy gwarancji

Kolektory produkowane 
przez firmę Hewalex od 
lat 90. były oferowane  
z długim okresem 10-let-
niej gwarancji bez specjal-
nych wymagań eksploatacyj-
nych dla użytkownika. Wiele pracujących instalacji 
solarnych ma staż 15-20-letni, pozostając cały czas 
w bardzo dobrej kondycji technicznej.

Ochrona przed przegrzewami – funkcje sterownika 

Funkcja chłodzenia Funkcja urlopowa 

 Aktywna w ciągu dnia 
 Przegrzew wody użytkowej 

dla odbioru ciepła z kolektorów 
 Maks. temperatura  

w kolektorach: 110 oC 

 Aktywna w ciągu nocy 
 Praca pompy obiegowej w ustalonych 

dniach (urlop) od godz. 0:00 
 Woda w podgrzewaczu: 50÷80 oC 
 Woda po schłodzeniu: 20÷40 oC 

lub godzina wyłączenia funkcji (np. 5:00) 

5  Funkcje ochrony przed przegrzewaniem na przykładzie sterownika Hewalex G422 i GH26

Snap Disk 

Normalny tryb pracy 
Dopływ ciepła (para wodna)  
do kondensatora i oddawania 
ciepła do glikolu 

Ochrona przed przegrzewem 
Odcięcie dopływu ciepła  
do kondensatora i brak 
oddawania ciepła do glikolu 

6  Kolektory próżniowe Thermomax HP 400 oferowane przez firmę Hewalex mają integralnie 
wbudowane ograniczniki temperatury maksymalnej (Snap disk). Odcinają one dopływ ciepła  
(pary wodnej) do kondensatorów powyżej 90oC (wersja na życzenie powyżej 135oC)
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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
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ThermProtect 

Opatentowana przez firmę Viessmann technologia 
ThermProtect aktywnie zapobiega przegrzewom  
w instalacji solarnej. Polega na pokryciu absorbera 
kolektora dodatkową warstwą substancji, która zmie-
nia swoje własności pod wpływem ciepła. W tempe-
raturze poniżej 70°C nie stanowi żadnej bariery dla 
promieni słonecznych i kolektory pracują „normal-
nie”, ponad 95% promieniowania słonecznego za-
mieniając na ciepło. Przy temperaturze powyżej 70°C 
zwiększa się ilość wypromieniowanego ciepła z ko-
lektora, zabezpieczając go w ten sposób przed prze-
grzaniem. Podczas braku odbioru ciepła z kolektorów 
płyn solarny nie zagotuje się, nawet w maksymalnym 
słońcu. Potwierdzają to testy, w których przez 7 dni 
kolektory wystawione były na maksymalne promie-
niowanie słoneczne: 1000 W/m2. Temperatura, któ-
rą osiągnęły nie przekraczała 140°C. Oznacza to, że 
w typowych instalacjach płyn solarny nie zagotuje 

Przegrzewy w kolektorach 

Przegrzewy dotyczą każdej instalacji solarnej, niezależ-
nie od jej wielkości i przeznaczenia. Występują, gdy ko-
lektory produkują znacznie więcej ciepła niż można w 
danej chwili wykorzystać np. do ogrzewania c.w.u. Pro-
wadzi to do zagotowania się płynu solarnego w instalacji. 
Skutkiem często występujących przegrzewów będzie 
konieczność wymiany płynu solarnego, co oznacza 

dodatkowe koszty eksploatacji instalacji. Mogą rów-
nież mieć one wpływ na trwałość samych kolekto-
rów i instalacji. 

Jak zapobiegać przegrzewom? 

Z kolektorami Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM nie musi-
my nic robić. Wyposażone są w system ThermProtect, 
który wyłącza kolektor, jeśli ten za bardzo się nagrzeje. 

Płaskie kolektory sloneczne Vitosol 100-FM i 200-FM stanowią idealne uzupełnienie 
każdej instalacji grzewczej. Skutecznie pozyskują energię promieniowania 
słonecznego, a wyprodukowane ciepło wykorzystują do wspomagania ogrzewania 
wody użytkowej (c.w.u.), ogrzewania budynku czy wody w basenie kąpielowym. 

Płaskie kolektory 
słoneczne Vitosol 
100-FM i 200-FM 

Z aktywnym zabezpieczeniem  
przed przegrzewaniem ThermProtect

Zalety Vitosol 200-FM  
i Vitosol 100-FM 

• Samowyłączające się pokrycie absorbera Therm-
Protect.

• Brak przegrzewów w instalacji przy braku odbioru 
ciepła z kolektorów.

• Większa ilość pozyskiwanej energii słonecznej  
w porównaniu z konwencjonalnymi kolektorami.

• Stabilna i wytrzymała konstrukcja kolektorów –
rama wykonana z jednego kawałka profilu (gięta  
z jednego profilu). 

• Uniwersalne zastosowanie: montaż kolektorów na 
dachach spadzistych i płaskich, do wbudowania  
w pokrycie dachu lub do montażu na elewacjach. 

• Montaż kolektorów w pozycji pionowej lub po-
ziomej. 

• Sprawdzony wytrzymałościowo i odporny na koro-
zję system montażowy kolektorów. 

• Atrakcyjne wzornictwo, lakierowanie ramy w indy-
widualnych kolorach RAL (Vitosol 200-FM). 

Kolektor płaski Vitosol
200-FM 

SV2F
200-FM 

SH2F
200-FM 

SV2G 
200-FM 
SH2G 

100-FM Typ 
SV1F 

100-FM 
SH1F

Powierzchnia brutto 2,51 m2 2,56 m2 2,51 m2

Powierzchnia absorbera 2,32 m2

Powierzchnia apertury 2,33 m2

Wymiary  
szer./wys./gł. [mm] 

1056/2380 
/90 

2380/1056 
/90

1070/2394 
/90

2394/1070/
90

1056/2380/
72

2380/1056/ 
72

Ciężar 41 kg 42 kg
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się, jego temperatura wrzenia bowiem wynosi 150°C. 
dodatkowe korzyści z zastosowania ThermProtect to 
dłuższa trwałość płynu solarnego i dłuższe okresy po-
między jego kolejnymi wymianami. To również większa 
trwałość kolektorów, które nie będą narażone na szo-
ki termiczne. 

Dla każdego domu

Zalety kolektorów słonecznych Vitosol 200-FM oraz 
Vitosol 100-FM docenią szczególnie właściciele bu-
dynków, zarówno jedno- jak i wielorodzinnych, któ-
re nie są stale zamieszkane, budynków o nierówno-
miernym zużyciu c.w.u. w poszczególnych miesiącach, 
jak również właściciele domów z solarnym wspo-
maganiem centralnego ogrzewania. Kolektory  
z technologią ThermProtect same dopasują się do 
każdych zmieniających się warunków swojej pracy, 
chroniąc całą instalację przed wszelkimi nieprawi-
dłowościami. Zapobiegają jednocześnie niepożą-
danym wydatkom związanym z usuwaniem skut-
ków powstałych wyniku zaistnienia tychże niepra- 
widłowości.

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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gięta z jednego profilu rama 
aluminiowa z listwą mocującą szybę 

wytrzymałe przykrycie ze 
specjalnego szkła solarnego 

selektywny absorber z pokryciem 
samowyłączającą się warstwą ThermProtect 

wysokoskuteczna izolacja cieplna 
z pianki z żywicy melaminowej

Panasonic zamierza podwoić sprzedaż systemów 
klimatyzacyjnych w Europie

Panasonic zaprezentował podczas tegorocznych tar-
gów Climatizacion w Madrycie najnowszą ofertę w za-
kresie rozwiązań HVAC, jak również strategię dalszego 
rozwoju firmy. uznając dział klimatyzacji za jeden z klu-
czowanych obszarów działalności, Panasonic zapowie-
dział zwiększenie inwestycji w tym obszarze na euro-
pejskim rynku. Firma zamierza skoncentrować się na 
rozwijaniu systemów HVAC dedykowanych obiektom 
komercyjnym i przemysłowym. Tym samym Panaso-
nic kontynuuje rozpoczętą w 2015 roku strategię, któ-
ra zakładała podwojenie sprzedaży w ciągu 3 lat, czyli 
do końca 2018 roku, kiedy to marka będzie obchodziła 
stulecie swojego istnienia. 
Realizacja strategii ma się opierać na przyspieszeniu 

organicznego wzrostu firmy m.in. poprzez powiększe-
nie zespołów sprzedażowych, posprzedażowych i inży-
nierskich. Panasonic chce w ten sposób zagwarantować 
klientom profesjonalnym szerokie wsparcie techniczne 
zarówno w trakcie procesu sprzedaży, jak i w okresie 
użytkowania systemów klimatyzacyjnych marki. Firma 
planuje także rozszerzyć ofertę urządzeń do zastoso-
wań komercyjnych i przemysłowych. 
Poza inwestowaniem w organiczny rozwój firmy Pana-
sonic pracuje nad nowymi sojuszami, fuzjami oraz prze-
jęciami. Ponadto zamierza zwiększać swoją obecność 
w branży produkcyjnej w Europie, a także inwestować 
w nowe rozwiązania, m.in. technologię chłodzenia dwu-
tlenkiem węgla.

http://www.instalreporter.pl


23s t r.0 5 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Zalety zrównoważonej instalacji:
- zawsze właściwa temperatura – właściwie zrów-
noważony system nie ma miejsc ogrzanych zbyt sła-
bo ani zbyt mocno, tym samym zapewnia komfort 
dla użytkowników;
- aż do 20% oszczędności energii – odpowiednio 
zrównoważony system wraz z głowicami termosta-
tycznymi COMAP gwarantuje optymalną i ekono-
miczną pracę i oszczędność energii aż do 20%; 
- cisza i spokój – dobrze zrównoważony system eli-
minuje hałas w instalacji. Gdy w instalacji nie ma od-
powiedniego równoważenia albo zawory są źle do-
brane, nadmierne ciśnienie powoduje hałas. 

Zawory termostatyczne AutoSar 

AutoSar to zawór o dwóch funkcjach: ogranicznika 
przepływu i zaworu termostatycznego (TRV). Zawór 
ma wbudowany regulator ciśnienia, który utrzymu-
je stałe ciśnienie różnicowe, a dzięki temu pozwala 

na stały przepływ. Sterowanie przepływem osiągane 
jest przez obrót pokrętła ze wskaźnikiem 12 pozycji, 
które pozwalają dobrać precyzyjnie żądaną wartość. 
Jak działa AutoSar (rys. 2)? do zaworu termostatycz-
nego dodano regulator ciśnienia różnicowego, tym 
samym zapewniając, że przepływ na każdym grzej-
niku pozostanie stały, bez względu na zmiany ciśnie-

Równoważenie polega na montażu zaworów 
równoważących przepływ w odpowiednich punk-
tach instalacji. Zawory takie dostosowują przepływ 
do urządzeń, regulując ilość oddawanego ciepła. 
Równoważenie jest koniecznością, jeśli instalacja 

poddawana jest nierównomiernemu przepływowi 
(przykładowo, gdy system wyposażony jest w grzej-
nikowe zawory termostatyczne). Źle zrównoważona 
instalacja to dyskomfort dla użytkowników i znacz-
nie wyższe zużycie energii. 

Równoważenie to kluczowa kwestia w projektowaniu instalacji grzewczej.  
Ma za zadanie kompensować nierównomierny przepływ w instalacji spowodowany 
geometrią systemu (wysokość kondygnacji, odległość od źródła zasilania w gorącą 
wodę, skomplikowane prowadzenie rur, straty ciśnienia itp.). Dzięki równoważeniu 
zapewnia się jednakowy komfort w całym budynku, optymalizuje zużycie energii  
i wody (do celów sanitarnych). Zespół COMAP, dzięki dużej wiedzy technicznej w tej 
dziedzinie, projektuje rozwiązania inteligentnego i dostępnego równoważenia.

Równoważenie 
instalacji wg COMAP 

Trudne, ale konieczne zadanie

Rozwiązania regulacji i podłączeń COMAP

Odpowiedź COMAP na potrzeby regulacji syste-
mów stanowią: 
- statyczne zawory równoważące serii 750, 
- dynamiczne zawory równoważące serii 750DPCV, 
- automatyczne zawory regulacyjne serii 750PICV.
Nowością w ofercie COMAP są zawory AutoSar 
– grzejnikowe, termostatyczne zawory samo-
równoważące. Zaletą takiego rozwiązania jest 
prostota. Nie potrzeba już równoważenia całej in-
stalacji, zawór AutoSar ma funkcję równoważenia 
wbudowaną w zawór termostatyczny. Regulacja 
przepływu na każdym grzejniku, w samorówno-
ważącym zaworze termostatycznym, wystarcza 
do zrównoważenia całej instalacji. 

W asortymencie AutoSar wyróżniamy zawory ter-
mostatyczne:
- AutoSar – samorównoważący,
- FixoSar – ze stałym Kv,
- VarioSar – z regulowanym Kv.

control solutions

control solutions

Od ponad 60 lat COMAP swoje doświadczenie w branży 
instalacyjnej i systemów klimatyzacyjnych. Rozwiązania 
regulacji i podłączeń COMAP oferują oszczędność 
energii  w budynkach jednocześnie podnosząc komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania.

Fabryka COMAP w Abbeville na północy Francji to punkt 
odniesienia w produkcji zaworów termostatycznych. Flagowe 
produkty to gama SAR i SENSO. Marka SAR jest doskonale 
znana przez profesjonalistów w branży.

PROSTE ROZWIĄZANIA OFERUJE COMAP

Równoważenie to kluczowa kwestia w projekto-
waniu instalacji grzewczej. Zespół COMAP, dzięki 
dużej wiedzy technicznej w tej dziedzinie, projek-
tuje rozwiązania inteligentnego i dostępnego rów-
noważenia:

Teraz, dzięki doświadczeniu w hydraulice i równowa-
żeniu, COMAP poszerza swoją ofertę wprowadzając 
wyprodukowane we Francji zawory  AutoSar – grzej-
nikowe, termostatyczne  zawory samorównoważące.

Zaletą takiego rozwiązania jest prostota. Nie potrze-
ba już równoważenia całej instalacji, zawór AutoSar 
ma funkcję równoważenia wbudowaną w zawór ter-
mostatyczny.

Regulacja przepływu na każdym grzejniku, w samo-
równoważącym zaworze termostatycznym, wystar-
cza do zrównoważenia całej instalacji.

Fabryka COMAP w Abbeville, północna Francja

Statyczne 
zawory 

równoważące 
serii 750

Zawór 
termostatyczny 

ze stałym Kv 
FixoSar

Zawór 
termostatyczny 

z regulowanym Kv 
VarioSar

Zawór  
termostatyczny 

samorównoważący 
AutoSar

Dynamiczne 
zawory 

równoważące
serii 750DPCV

Automatyczne 
zawory 

regulacyjne
serii 750PICV

control solutions

control solutions

Od ponad 60 lat COMAP swoje doświadczenie w branży 
instalacyjnej i systemów klimatyzacyjnych. Rozwiązania 
regulacji i podłączeń COMAP oferują oszczędność 
energii  w budynkach jednocześnie podnosząc komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania.

Fabryka COMAP w Abbeville na północy Francji to punkt 
odniesienia w produkcji zaworów termostatycznych. Flagowe 
produkty to gama SAR i SENSO. Marka SAR jest doskonale 
znana przez profesjonalistów w branży.

PROSTE ROZWIĄZANIA OFERUJE COMAP

Równoważenie to kluczowa kwestia w projekto-
waniu instalacji grzewczej. Zespół COMAP, dzięki 
dużej wiedzy technicznej w tej dziedzinie, projek-
tuje rozwiązania inteligentnego i dostępnego rów-
noważenia:

Teraz, dzięki doświadczeniu w hydraulice i równowa-
żeniu, COMAP poszerza swoją ofertę wprowadzając 
wyprodukowane we Francji zawory  AutoSar – grzej-
nikowe, termostatyczne  zawory samorównoważące.

Zaletą takiego rozwiązania jest prostota. Nie potrze-
ba już równoważenia całej instalacji, zawór AutoSar 
ma funkcję równoważenia wbudowaną w zawór ter-
mostatyczny.

Regulacja przepływu na każdym grzejniku, w samo-
równoważącym zaworze termostatycznym, wystar-
cza do zrównoważenia całej instalacji.

Fabryka COMAP w Abbeville, północna Francja

Statyczne 
zawory 

równoważące 
serii 750

Zawór 
termostatyczny 

ze stałym Kv 
FixoSar

Zawór 
termostatyczny 

z regulowanym Kv 
VarioSar

Zawór  
termostatyczny 

samorównoważący 
AutoSar

Dynamiczne 
zawory 

równoważące
serii 750DPCV

Automatyczne 
zawory 

regulacyjne
serii 750PICVRównoważenie hydrauliczne ma za zadanie kompensować nierównomierny przepływ w instalacji spowodowany geometrią 

systemu (wysokość kondygnacji, odległość od źródła zasilania w gorącą wodę, skomplikowane prowadzenie rur, straty 
ciśnienia itp.). Dzięki równoważeniu zapewnia się jednakowy komfort w całym budynku, optymalizuje zużycie energii i wody 
(do celów sanitarnych).
Równoważenie polega na montażu zaworów równoważących przepływ w odpowiednich punktach instalacji. Zawory takie 
dostosowują przepływ do urządzeń regulując ilość oddawanego ciepła. Równoważenie jest koniecznością jeśli instalacja 
poddawana jest nierównomiernemu przepływowi (przykładowo, gdy system wyposażony jest w grzejnikowe zawory 
termostatyczne). Źle zrównoważona instalacja to dyskomfort dla użytkowników i znacznie wyższe zużycie energii.

Odpowiednio zrównoważony system 
wraz z głowicami termostatycznymi  
COMAP gwarantują optymalną i ekono-
miczną pracę i oszczędność energii aż 
do 20%.

Właściwie zrównoważony system nie 
ma miejsc ogrzanych zbyt słabo ani zbyt 
mocno, tym samym zapewnia komfort 
dla użytkowników.

Dobrze zrównoważony system eliminu-
je hałas w instalacji. Gdy w instalacji 
nie ma odpowiedniego równoważenia, 
albo zawory są źle dobrane, nadmierne 
ciśnienie powoduje hałas.

KONFIGURACJA BEZ RÓWNOWAŻENIA KONFIGURACJA Z RÓWNOWAŻENIEM

RÓWNOWAŻENIE, TRUDNE ALE KONIECZNE ZADANIE

AŻ DO 20% 
OSZCZĘDNOŚCI 

ENERGII

ZAWSZE 
WŁAŚCIWA 

TEMPERATURA

CISZA  
I SPOKÓJ

1
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Dokładna regulacja przepływu. 100%-owa dokład-
ność pracy zaworu i niezależność jego pracy od po-
zostałych części instalacji umożliwia, w połączeniu 
z sterowaną głowicą elektrotermiczną, wykonywa-
nie regulacji przepływu, a tym samym utrzymywa-
nie wymaganego komfortu cieplnego.
Prosty dobór zaworu. W zależności od zakresu wy-
maganych przepływów dobiera się odpowiedni za-
wór, bez jakichkolwiek dodatkowych obliczeń.
Łatwa instalacja. Może być montowany w dowol-
nym położeniu i w dowolnej odległości od miejsc 
zmian kierunku przepływu. Jedynym aspektem, któ-
ry należy przestrzegać, jest zachowanie właściwego 
kierunku przepływu.
Łatwa identyfikacja wkładów zaworów. Wkład 
zaworu jest łatwo identyfikowalny dzięki stosowa-
nym kolorom, co obniża ryzyko zamiany lub błęd-
nego montażu.

Zawory regulacji ciśnienia 
różnicowego BALLOREX DELTA 

To zawory stosowane w wodnych instalacjach grzew-
czych i chłodniczych. Zawory zapewniają stałe ci-
śnienie różnicowe w równoważonym obwodzie, dzię-
ki czemu uzyskuje się optymalne warunki pracy np. 
dla zaworów termostatycznych również w przypad-
ku zmiany natężenia przepływu. Zawory regulacyjne 
BALLOREX dELTA wpływają również na zmniejsze-
nie hałasu spowodowanego zbyt dużym spadkiem 
ciśnienia występującym na zaworach termostatycz-
nych, zaworach podwójnej regulacji i innych kompo-
nentach instalacji. 

Zalety:
- szeroki zakres regulacji do różnych zastosowań: 5-25 
kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa;
- utrzymują stałą różnicę ciśnienia w stabilizowanym 
obiegu niezależnie od zmian ciśnienia w całym systemie;
- eliminują problem hałasu;
- mają funkcje odcięcia i spustu;
- zwarta i nieduża konstrukcja umożliwia łatwy montaż;
- trwała konstrukcja, klasa ciśnieniowa PN25;
- proste i precyzyjne ustawianie żądanego przepływu 
w połączeniu z BALLOREX 750PV, VENTuRi i VARiO;
- możliwość oddawania instalacji do użytku etapa-
mi, dzięki równoważeniu kolejnych stref.

Statyczne zawory równoważące 
BALLOREX

BALLOREX 750 to gwintowane zawory podwójnej re-
gulacji o zmiennym przepływie, których korpus wy-
konany jest z brązu. Zawory te mają budowę skośną  
i znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzeb-
ne jest precyzyjne zrównoważenie instalacji, w któ-
rych czynnikiem roboczym jest woda bądź miesza-
nina wody z glikolem. 
Statyczne zawory równoważące BALLOREX serii 750B 
i 751B to żeliwne kołnierzowe zawory podwójnej re-
gulacji ze zmienną nastawą wstępną. Zawory te mają 
prostą budowę i znajdują zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne zrównoważe-
nie instalacji, w których czynnikiem roboczym jest 
woda bądź roztwór wody z glikolem. używane są do 
hydraulicznego równoważenia przepływu w instala-
cjach grzewczych oraz chłodniczych.

nia. Zawory AutoSar można montować na grzejnikach  
o mocy od 350 do 2100 W (spadek temperatury  
o 15 K). Zawór samorównoważący AutoSar może 
pracować pod ciśnieniem różnicowym aż do 60 kPa.  
W związku z tym można w nie wyposażyć wszyst-
kie dwururowe instalacje grzejnikowe, w których 
nastawa pompy nie przekracza 6 mH2O. Nominal-
ny poziom przepływu można regulować do 115 l/h 
poprzez 12-stopniową nastawę w zaworze. Po re-
gulacji każdego zaworu przepływ ustawiony zosta-
je na maksymalny poziom, zapewniając bezzwłocz-
ną optymalizację instalacji grzewczej. 

Oszczędność czasu dzięki AutoSar:
- montaż zaworu na grzejniku – nie potrzeba dodat-
kowo uszczelniać montowanego zaworu, złączka 
wyposażona jest już w podwójną uszczelkę o-ring;
- podłączenie do rury. dzięki złączkom multiconnect 

zawory można podłączyć szybko i w prosty sposób. 
Zaprasowywanie gwarantuje niezawodne połącze-
nie w ciągu 8 s;
- regulacja zaworu. Nastawa jest wykonywana bez-
pośrednio w zaworze termostatycznym, zgodnie  
z pożądaną wartością przepływu;
- dynamiczne równoważenie. To nie jest już koniecz-
ne. AutoSar sam spełnia funkcję równoważenia in-
stalacji.

Automatyczne zawory regulacyjne 
750 PICV

Zawory COMAP 750PiCV są zaworami, które łączą  
w sobie dwie funkcje – regulację przepływu oraz 
utrzymywanie stałego przepływu niezależnie od 
różnicy ciśnień. Zawory te nadają się do stosowania  
w szczególności w instalacjach chłodzenia, ogrze-
wania lub klimatyzacji. 750PiCV może być stosowa-
ny jako automatyczny ogranicznik przepływu lub  
w połączeniu z głowicą elektrotermiczną również 
jako regulator przepływu.

Bezpośredni pomiar przepływu. Zawór umożliwia 
wykonywanie bezpośredniego pomiaru przepływu, 
a tym samym kontrolowanie prawidłowych nastaw. 
Funkcja ta ma istotne znaczenie podczas diagnosty-
ki oraz uruchamiania systemu.
Łatwy pomiar ciśnienia/przepływu. Zawór wypo-
sażony jest w szybkozłącza służące do pomiaru ci-
śnienia lub do przyłączenia węży ciśnieniowych do 
przyrządów pomiarowych.
Automatyczna regulacja przepływu. Zawór za-
wiera w sobie regulator różnicy ciśnień, co umożli-
wia jego reagowanie na zmiany ciśnienia w instala-
cji i utrzymywanie stałego przepływu.
Proste uruchamianie. W celu uruchomienia auto-
matycznej regulacji wystarczy nastawić zawór na 
wymagany przepływ. umożliwia to także częściowe 
uruchomianie obwodu w sytuacji, gdy cała instala-
cja nie jest jeszcze gotowa.

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, www.comap.pl
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Wzrost stężenia CO₂ powyżej 1500 ppm powoduje 
dyskomfort przebywających w pomieszczeniu osób. 
Objawia się on m.in. przygnębieniem i spadkiem wy-
dajności pracy. Wentylacja komfortu spełniająca wa-
runki higieniczne (na poziomie 20-30 m³/h na osobę) 
zapewnia poziom dwutlenku węgla 800-1500 ppm. 
Podniesienie komfortu przebywania w pomieszcze-
niu (stężenie CO₂ nieprzekraczające 1000 ppm tzw. 
wskaźnik Pettenkofera) można zapewnić wentylacją 
dostarczającą ok. 32 m³/h na osobę. 
Z kolei w powietrzu wydychanym przez człowieka 
CO₂ występuje w stężeniu 4-5,2%. Szacuje się, że do-
rosły człowiek podczas nieaktywnego odpoczynku 
wydziela w ciągu minuty ok. 200 ml dwutlenku wę-
gla, czyli 12 l na godzinę. Podczas dużego wysiłku 
fizycznego ilość wydzielanego CO₂ może wzrosnąć 
nawet 4-6-krotnie. Pośredni wpływ na emitowaną 
ilość dwutlenku węgla ma temperatura, gdyż w mia-
rę jej wzrostu wzmaga się częstotliwość oddechów.
Przy założeniu emisji 12 l/h, w ciągu doby może być 
emitowane 288 l CO₂. Wówczas stężenie (teoretycz-

ne – przy braku jakichkolwiek przecieków powietrza) 
– przy założeniu 10 m²/osobę wyniesie 1,152 %, czyli 
11 520 ppm. W rzeczywistości tak wysokie stężenia są 
na szczęście niespotykane, co świadczy o tym, że za-
wsze zachodzi chociaż minimalny przepływ powietrza.

Pomiary stężenia dwutlenku węgla
Badania prowadzone były w małym lokalu miesz-
kalnym „typu otwartego”, z wentylacją grawitacyjną, 
o powierzchni 35 m², w zimie, zlokalizowanym pod 
Warszawą, z oknami od strony północnej.
Badania prowadzone były z cominutową rejestra-
cją danych. 
Podczas badań wykorzystano:
- zestaw przenośny – podręczny, składający się z: 
miernika uniwersalnego 9565 z sondą jakości powie-
trza 982 (pomiary jakości powietrza T, w, CO₂, CO)  
z bieżącą ich rejestracją.
- zestaw przenośny – walizkowy, składający się  
z jednostki centralnej z modułem komunikacji bez-
przewodowej oraz 10 czujników (mierzą T, w, CO₂).  

Ditlenek węgla – nazwa zwyczajowa dwutlenek 
węgla – jest gazem nieco cięższym od powietrza, nie 
ma zapachu, smaku, ani barwy. Jest gazem niepal-
nym, zaś przy dużych stężeniach (powyżej 5000 ppm) 
ma właściwości duszące. Jest to gaz agresywny che-
micznie dla elementów konstrukcyjnych. Zwiększo-
ne stężenie dwutlenku węgla wpływa na wzrost stę-
żenia innych niepożądanych związków (m.in. 
wilgotności, czy formaldehydu).

Dwutlenek węgla – zanieczyszczenie czy nie?
dwutlenek węgla stanowi wskaźnik jakości powie-
trza. Określenie zapotrzebowania na świeże powie-
trze może być określane na postawie różnych para-
metrów. Jednym z najlepszych jest bazowanie na 
zawartości CO₂. 

Stężenie CO₂ w atmosferze wynosi 350-450 ppm (na 
obszarach mniej zurbanizowanych nawet poniżej 350 
ppm), w pomieszczeniach wentylowanych zaś jest  
w przedziale 500-2000 ppm. ilość CO₂ w pomieszcze-
niu uzależniona jest od liczby przebywających osób, 
ich aktywności, sposobu i intensywności prowadze-
nia wentylacji, realizowanych procesów spalania  
w układzie otwartym itd.
Wysokie stężenie dwutlenku węgla uwzględnione jest 
w tabeli substancji toksycznych (rozporządzenie mi-
nisterstwa pracy i polityki społecznej w sprawie naj-
wyższych dopuszczalnych stężeń czynników szko-
dliwych dla zdrowia w środowisku pracy dz.u. 2002 
nr 212 poz. 1833). Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NdS = 9000 mg/m³ (ok. 5000 ppm, czyli 0,5 %). Z ko-
lei stężenie 10% uważane jest za śmiertelne.

Dwutlenek węgla stanowi powszechnie występujący gaz, gromadzący się 
szczególnie w pomieszczeniach przebywania ludzi. Powstaje w wyniku metabolizmu 
prowadzonego przez organizmy żywe. Emisja CO₂ powodowana jest również przez: 
realizację procesu spalania w urządzeniach otwartych, czy palenie tytoniu.  
Kiedy i gdzie jednak jego stężenie w domu jest najwyższe i jak wietrzyć 
pomieszczenia, by odczuwalnie zmniejszyć stężenie?

Wentylacja a poziom 
dwutlenku węgla, 
czyli jak wietrzyć?

Wnioski z prowadzonych badań

krystian kurowski*

1  Zdjęcie miernika z sondą 2  Zdjęcie walizki z czujnikami

* dr inż. Krystian Kurowski, Katedra Inżynierii Środowiska WBNS / UKSW
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5000 ppm, czyli poziomu uznanego za toksyczny.
Wzrost stężenia CO₂ nie następuje równomiernie, 
jest dynamiczny. uzależniony jest od liczby osób  
w pomieszczeniu, „stężenia tła”, kubatury pomiesz-
czenia, sposobu wentylacji i godziny. Można wyróż-
nić okresy intensywnego wzrostu, stabilizacji oraz 
okresy wzrostu umiarkowanego. intensywne wzro-
sty obserwuje się w pierwszych kilkudziesięciu mi-
nutach od pójścia na spoczynek, potem są okresy 
stabilizacji poziomu dwutlenku węgla i umiarkowa-
nego wzrostu. Po opuszczeniu sypialni następuje in-
tensywny spadek poziomu dwutlenku węgla.
Na stężenie dwutlenku węgla może mieć wpływ 
także obecność roślin w pomieszczeniu. Większość 
z nich w okresie nocy pobiera potrzebny tlen, wy-
dzielając CO₂. Występują jednak rośliny, które cykl 
mają odwrotny – w nocy pobierają CO₂ i należą do 
nich m.in.: storczyk, skrzydłokwiat, aloes, wężowni-
ca, kaktus wielkanocny, drzewko szczęścia, gerbera.

Gotowanie
Gotowanie posiłków na kuchence gazowej przyczy-
nia się do wzrostu stężenia CO₂.
da się zaobserwować gwałtowny wzrost ilości CO₂  
o 1000 ppm podczas 50-minutowego gotowania jed-
nopalnikowego. Tak wysokie wzrosty przekreślają sen-
sowność wykorzystania kuchni gazowej w mieszka-
niach o niewielkich metrażach i wątpliwej wentylacji.

Badania zawartości CO₂  
w pomieszczeniach  
w ujęciu miejsca

W centralnym punkcie pomieszczenia
Czujniki pomiarowe powinny być zlokalizowanie 
w tzw. miejscach reprezentatywnych. Takim niewąt-
pliwie jest środek pomieszczenia na wysokości ok. 
1 m. umiejscowienie w ten sposób czujnika pozwa-
la na pomiar średnich wartości parametrów i po-

Zestaw umożliwia pomiary, wizualizację oraz anali-
zę jednocześnie wielu czujników.

Badania zawartości CO₂  
w pomieszczeniach w ujęciu  
czasu/procesu

Przebywanie w pomieszczeniu
Stężenie CO₂ w pomieszczeniach, w których prze-
bywają ludzie zmienia się dynamicznie, szczególnie 
zaobserwować to można „po wejściu do lokalu” – 
następuje wtedy systematyczny wzrost zawartości 
dwutlenku węgla. 
i tak poziom CO₂ po intensywnym wietrzeniu po-
mieszczenia, w którym przebywają ludzie bardzo 
szybko rośnie, np. wzrost o 300 ppm zachodzi w cią-
gu 30 min, zaś nawet po krótkiej, ale intensywnej ak-
tywności fizycznej następuje istotne zwiększenie po-
ziomu CO₂ (od 300 do 500 ppm). 
Zamykanie szczelne pomieszczeń podczas przeby-
wania w nim osób powoduje zdecydowane zwięk-
szenie ilości CO₂. Podniesiona temperatura we-
wnątrz pomieszczeń np. do ok. 27°C przyczynia się 
do dodatkowego zwiększenia ilości dwutlenku węgla  
o 200-300 ppm. Wydłużenie okresu między wietrze-
niami powoduje dalszy wzrost ilości CO₂.

Pusty lokal
Obniżanie poziomu CO₂ następować może na dro-
dze odprowadzenia zużytego powietrza przez kanały 
wentylacji grawitacyjnej (przy braku obecności osób) 
w ciągu godziny od 100 do 250 ppm przy zamknię-
tym oknie (przy początkowej wysokiej wartości CO₂ 
– ok. 2000 ppm). Przy niższym poziomie CO₂ szyb-
kość samoistnego obniżania zawartości dwutlenku 
węgla ulega obniżeniu, spadek o 250 ppm (od war-
tości 1500 ppm trwa 3 godziny). Obniżanie się za-
wartości CO₂ ma charakter liniowy (dla określonych 
zakresów stężeń).
Rzeczywista szybkość obniżenia dwutlenku węgla 
uzależniona jest od: kubatury i kształtu pomieszcze-

nia, stopnia szczelności okien, sposobów funkcjono-
wania kanałów wentylacji grawitacyjnej, a przede 
wszystkim od warunków zewnętrznych (głównie 
temperatury).

Wietrzenie
Brak intensywnego ruchu w mieszkaniu (mniejsze 
wydzielenie CO₂) – nawet przy rozszczelnieniu okna 
– może powodować obniżenie poziomu CO₂.
Obniżenie stężenia CO₂ o 200-300 ppm jest możli-
we nawet przy krótkim i nieintensywnym wietrzeniu 
(uchylone okno przez 10 min). Poziom CO₂ ulegnie jed-
nak zdecydowanemu obniżeniu podczas intensyw-
nego wietrzenia. Pozwala ono obniżyć stężenie CO₂ 
do poziomu nawet 500 ppm, odpowiadającemu stę-
żeniu CO₂ dla obszarów miejskich. Wychłodzenie po-
mieszczeń podczas wietrzenia (nawet dłuższego) jest 
minimalne, np. dla temperatury na zewnątrz 8°C po 
20 min intensywnego wietrzenia pomieszczenia na-
stępuje obniżenie temperatury maksymalnie o 1,5 K.  
Powrót jednak do stężenia CO₂ na poziomie 1000 
ppm może nastąpić w ciągu 1 godziny normalnego 
użytkowania pomieszczeń.
Okno uchylone w ciągu dłuższego czasu może tak-
że obniżyć poziom CO₂ do ok. 500 ppm. Okno może 
być uchylone także w innym pomieszczeniu, trzeba 
tylko otworzyć drzwi pomieszczeń. 
 
Pora nocna
Podczas nocy następuje zdecydowany wzrost stęże-
nia CO₂. dla lokali o powierzchni ponad 20 m² na oso-
bę, stężenie dwutlenku węgla wzrasta do 1700-2000 
ppm (mieszkanie niewietrzone w nocy przez 6-7 go-
dzin). Przy czym nie ma większego znaczenia, z jakie-
go poziomu następuje wzrost stężenia CO₂ (od 800, 
czy 1200 ppm) i czy pomieszczenia w mieszkaniu są 
otwarte, czy są przewiewy przez nieszczelności. W przy-
padku ograniczenia wielkości dostępnej powierzchni 
do 10-15 m² na osobę (brak wietrzenia w nocy przez 
6-7 godzin) wartość stężenia CO₂ może przekraczać 
4000 ppm i w skrajnych przypadkach dochodzić do 

3  intensywne wietrzenie i jego wpływ na zdecydowane obniżenie CO₂ w pomieszczeniu
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znanie warunków przebywania w pomieszczeniu.
Z krzywej przebiegu stężenia zaobserwować moż-
na zdecydowanie za mało wydajną wentylację. Stę-
żenia na poziomie 2000-2500 ppm nie zapewnią 
komfortu przebywania w pomieszczeniu. Wietrzenia  
o 11:05; 13:50; 20:40 są zdecydowanie niewystarczają-
ce, szczególnie dwa pierwsze są zupełnie śladowe. Ob-
serwowany wysoki wzrost stężenia (ponad 1200 ppm)  
od 11:23 do 11:55 spowodowany był gotowaniem. 
Zakończenie gotowania zapoczątkowało samoistny, 
powolny spadek stężenia CO₂ do 13:46. Od godziny 
14:20 do 16:50 podczas normalnego, ale niezbyt in-
tensywnego, użytkowania lokalu nie obserwuje się 
wzrostu ilości dwutlenku węgla. Świadczyć to może 
o wypełnianiu roli przez wentylację. Po tym czasie 
wraz z zwiększoną aktywnością (w tym gotowanie) 
następuje wzrost stężenia, aż do 20:40 czyli inten-
sywnego, ale zbyt krótkiego wietrzenia, kiedy to re-
alny spadek stężenia wynosił około 500 ppm. 

Przy nawiewnikach i wywiewnikach
Przy wywiewnikach obserwuje się maksymalne „pi-
kowania” stężenia CO₂ w momencie otwierania okien 
celem przewietrzenia (następuje usuwanie nadmiaru 
dwutlenku węgla z pomieszczenia). Z kolei podczas 
normalnego funkcjonowania pomieszczenia pozio-
my CO₂ przy wywiewniku znajdują się na niższym po-
ziomie średnio o 500-700 ppm. Jednocześnie obser-
wuje się intensywne zmiany ilości dwutlenku węgla 
spowodowane turbulencyjnym charakterem prze-
mieszczania się powietrza.
W strefie przyokiennej stężenie CO₂ jest na poziomie 
niższym niż średnie w pomieszczeniu, średnio o 100-
300 ppm, jednak wyższym niż w przypadku lokaliza-
cji czujnika przy wywiewniku. W początkowym okre-
sie wietrzenia obserwuje się zwiększoną ilość CO₂.

W najwyższym punkcie pomieszczenia
Obserwuje się tutaj podwyższony poziom CO₂, co 

4  Zmiany stężenia CO2 w intensywnie użytkowanym lokalu, przy niewystarczającej wentylacji

Klimatyzatory pokojowe Bosch Climate

Dobre samopoczucie 
zależy od powietrza

Zdrowie oraz dobre samopoczucie 
Niezawodność pracy 
Komfort i efektywność 
Oszczędność energii 
 
tel. 61 816 71 72, e-mail: klimatyzacja@pl.bosch.com
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może wydawać się zastanawiające (nieco większa 
gęstość dwutlenku węgla niż powietrza). Z drugiej 
strony w górnej części pomieszczenia mogą groma-
dzić się zanieczyszczenia w związku z ich usuwaniem  
w tej właśnie części pomieszczenia. Stężenie zwięk-
szone jest o ok. 200 ppm. Obserwuje się jednocze-
śnie wysokie „pikowania” w początkowych okresach 
wietrzenia (tutaj przyrost w stosunku do wartości 
średnich dochodzi do 700 ppm. 

Przy kuchni gazowej
Stężenie CO₂ przy kuchni gazowej wydaje się być 
zwiększone w stosunku do średniego w pomieszcze-
niu, jednak średnie wartości są na podobnym pozio-
mie. Występują jedynie przesunięcia czasowe. do-
skonale widać wzrost stężenia dwutlenku węgla przy 
gotowaniu w bardzo krótkim okresie czasu (rys. 6).

Podsumowanie

Badania potwierdzają ogromną rolę wentylacji (szcze-
gólnie dla małych lokali), a przy jej braku – przewie-
trzania pomieszczeń. Szczególnie newralgiczne są 
okresy „po nocy” i przed „pójściem spać”, kiedy to 
przy nieskutecznej wentylacji stężenie CO₂ może zbli-
żać się do wartości NdS. Oprócz procesów życiowych 
na zdecydowany wzrost stężenia CO₂ przyczynia się 
gotowanie posiłków na palniku gazowym. Z tego też 
względu należy się zastanowić nad sensem monta-
żu kuchni gazowej w małych lokalach do ok. 30 m². 
intensywne wietrzenie, jednak zbyt krótkie przyczy-
nia się do szybkiego obniżenia poziomu CO₂, ale jed-
nocześnie jest to często „spadek pozorny” i już po 
kilku minutach od zamknięcia okna następuje pod-
niesienie poziomu CO₂. Należałoby wydłużyć wie-
trzenie, aby afekt był rzeczywiście widoczny. i tak ok. 
5-minutowe wietrzenie (przy wysokim stężeniu po-
czątkowym ponad 3300 ppm) obniża jego poziom 
o 500 ppm, ale i tak poziom zdecydowanie jest za 
wysoki. Wietrzenie o długości kwadransu pozwala 
na uzyskanie pożądanego efektu (ΔT = 15K).

5  Stężenia dwutlenku węgla przy wywiewniku wraz z „pikami” w początkowym okresie wietrzenia 

6  Stężenie CO2 na środku pomieszczenia i przy kuchni gazowej podczas gotowania
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cowana w tym względzie jakaś praktyka, minimali-
zująca jego wpływ na finanse przedsiębiorstw (np. 
skróceniu ulegnie okres oczekiwania na zwrot nad-
płaconego podatku). Potwierdza się widoczny pro-
blem hurtowni budowlanych – liczba niewypłacal-
ności w tej grupie przedsiębiorców kształtuje się na 
poziomie roku ubiegłego. 

Oceny rynku instalacyjno-grzewczego 
w Polsce w I kwartale 2017 roku

Nowy rok rozpoczął się tendencją wzrostową.  
i kwartał 2017 roku w branży instalacyjno-grzewczej 
jest oceniany pozytywnie praktycznie przez wszyst-
kich respondentów, którzy wskazywali na wzrosty 
na różnym poziomie w stosunku do i kwartału 2016 
roku. i kwartał 2017 był lepszy niż rok temu o ok. 
5%. Wzrost 5% spowodowany był głównie podwyż-
kami cen towarów. 
Niemniej jednak ostrożne podejście producentów 
do zmiany cen, może wskazywać na wciąż ograni-
czony potencjał rynku. Wydaje się także, iż wpływ 
na ten wzrost miały inwestycje, które rozpoczęły 
się w 2016. W różnych grupach towarowych zano-
towano także stagnację lub spadki, ale jest to ra-
czej efekt trwającej od dłuższego czasu tendencji  
i zmian w stosowanych technologiach. 

Na bardzo dobre wyniki branży w i kwartale 2017 
roku należy jednak patrzeć przez pryzmat tendencji do-
brych wyników budownictwa mieszkaniowego w po-
przednich kilkunastu miesiącach, pomimo spadków  
w segmencie budownictwa inwestycyjno-komercyjne-
go. Także wyjątkowo łagodna zima, z niewielkimi okre-
sowymi mrozami i opadami śniegu przyczyniła się do 
tego, że prace w budownictwie mieszkaniowym nie ule-
gły wyhamowaniu do zwykłego dla tego okresu pozio-
mu. Rozkład sprzedaży, zarówno wśród producentów, 
jak i wśród dystrybutorów był nierówny w ciągu trzech 
miesięcy kwartału, co miało pewien wpływ na występu-
jące rozbieżności co do oceny wyników osiągniętych  
w i kwartale 2017 roku. W tym okresie na wyniki sprzeda-
ży producentów miały wpływ zamagazynowania dystry-
butorów powodowane zwyczajową w pierwszym kwar-
tale podwyżką cen urządzeń oraz w całym 2016 roku.

Budownictwo mieszkaniowe 

W i kwartale 2017 roku budownictwo mieszkanio-
we kontynuowało dobrą passę. Wyższa niż w ana-

logicznym okresie roku poprzedniego okazała się 
zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowa-
nia, jak i liczba inwestycji, na których budowę wy-
dano pozwolenia oraz liczba mieszkań, których re-
alizacje się rozpoczęły. Według danych podanych 
przez GuS, w i kwartale 2017 roku, wydano pozwo-
lenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budow-
lanym na budowę ponad 60,2 tys. mieszkań, 42,8% 
więcej niż w analogicznym okresie ub.r. W tym okre-
sie oddano do użytkowania ponad 40 tys. mieszkań, 
7,8% więcej niż w i kw. 2016. Wzrosła również liczba 
mieszkań, których budowę rozpoczęto – do ponad 
44,2 tys., 28,9% więcej w porównaniu do analogicz-
nego okresu 2016 roku. 

Podsumowanie branży budowlanej  
w I kwartale 2017

dzięki sprzyjającej pogodzie, w pierwszym kwartale 
2017 roku mocno wystartowały zamówienia na prace 
remontowo-budowlane. Poziom przetargów budowla-
nych np. w lutym był zbliżony do wieloletniej średniej. 

Z najnowszej analizy Euler Hermes wynika, że w i kwar- 
tale bankructwo ogłosiło 29% więcej przedsiębiorstw 
w porównaniu do analogicznego okresu 2016. Bu-
downictwo znowu, pomimo widocznych wzrostów 
sprzedaży, znalazło się w niezbyt dobrej kondycji.  
Tu skala bankructw okazała się o 50% wyższa. Wśród 
hurtowników największe problemy dotknęły przede 
wszystkim dystrybutorów materiałów budowlanych. 
W branży budowlanej, pomimo pewnego odbicia 
w pierwszym kwartale 2017 roku, w dalszym ciągu 
wzrost rynku jest zbyt wolny i mały, by zrekompen-
sować wszystkim firmom budowlanym brak zleceń  
i bieżących przychodów. Mniejsza w marcu 2017 roku 
liczba niewypłacalności firm budowlanych napawa 
pewnym optymizmem, jednak za wcześnie, żeby 
stwierdzić, że jest to wynik wzrostu sprzedaży pro-
dukcji budowlanej. 
Spodziewać się można, że obciążeniem finanso-
wym, a zwłaszcza administracyjnym utrudnieniem 
dla podwykonawców w najbliższych miesiącach na-
dal będzie odwrócony VAT w budownictwie. Czas 
pokaże, czy przez firmy z czasem zostanie wypra-

Po dobrym czwartym kwartale 2016 roku, jak i całym roku 2016, także pierwszy kwartał 2017 był kontynuacją dobrego trendu  
w branży instalacyjno-grzewczej. Według ocen praktycznie wszystkich opinii, które dotarły do SPIUG na temat rozwoju tego 
rynku, nastąpiły wzrosty rynku, zarówno ilościowe, jak także wartościowe, czasami nawet na wysokim poziomie. 
Ogólnie panował optymizm praktycznie u wszystkich respondentów. 

Rynek instalacyjno-grzewczy  
w I kwartale 2017

Podsumowanie trendów

Janusz starościk

W dalszym ciągu obserwuje się  
w hurtowniach instalacyjnych bardzo 
duży spadek sprzedaży produktów 
OZE. Brak programów pomocowych 
dla indywidualnych inwestorów po-
woduje mniejszy popyt na te towary. 
Dał się zauważyć dalszy spadek  
w grupie kolektorów słonecznych, 
chociaż wydaje się, że sytuacja się 
stabilizuje, co jest szansą na niedłu-
gie odbicie.

http://www.instalreporter.pl


Brak jest aktualnie wsparcia do modernizacji ogrze-
wania. Planowane jest dofinansowanie dla pomp 
ciepła 2017. Jest dużo większe zainteresowanie tym 
tematem, dlatego można się spodziewać, że dofinan-
sowania będą mniejsze niż w zeszłym roku. SPiuG 
pracuje obecnie nad nową propozycją wsparcia dla 
kolektorów słonecznych, która będzie wkrótce przed-
stawiona w NFOŚiGW oraz ME i MR. 
Wpływ na rynek instalacyjno-grzewczy miało także 
występowanie smogu ostatniej zimy, która wcale nie 
była ciężka. Branża instalacyjno-grzewcza jest spe-
cyficzna – często pozytywne dane dla budownic-
twa mieszkaniowego nie znajdują w pełni przełoże-
nia na wyniki tej branży. Tym razem ocena sytuacji 
w branży instalacyjno-grzewczej pokryła się z sytu-
acją, która od pewnego czasu panuje w budownic-
twie mieszkaniowym, chociaż należy pamiętać, że 
na dobry wynik miały wpływ także inne czynniki, ta-
kie jak np. wprowadzenie w życie rozporządzeń do-
tyczących dyrektywy ErP. 
Według zebranych opinii i kwartał 2017 był zróż-
nicowany. Różnice polegały na ocenach przebie-
gu sprzedaży w ciągu poszczególnych miesiącach 
kwartału. Było to związane z planowymi podwyż-
kami cen u producentów i tzw. zatowarowaniami po 
starych cenach przez dystrybutorów. W i kwartale 
2017 można było zaobserwować zwiększony popyt 
na towary instalacyjno-grzewcze głównie ze wzglę-
du na podwyżki cen. Największe podwyżki cen do-
tyczyły grzejników stalowych płytowych oraz mosią-
dzu. Klienci coraz częściej szukają dobrej jakości za 
przystępną cenę, ale są gotowi dołożyć do lepszego 
urządzenia, które będzie tańsze w całej eksploatacji,  
a nie tylko przy zakupie. Klienci coraz częściej pytają 
o ceny serwisu i części zamiennych. Coraz bardziej 
widoczna jest sprzedaż kotłów z dofinansowaniem, 
ale jest jeden problem, taki kocioł należy sprzedać 
doliczając 23% VAT, a nie razem z montażem doli-
czając 8% VAT. Gminy zazwyczaj stawiają tylko na 
dostawę, a klient końcowy musi sam znaleźć insta-
latora, a z tym bywa różnie. 

W branży daje się zauważyć zwiększony ruch po 
umiarkowanych nastrojach w 2016 roku, teraz wi-
dać odbicie w inwestycjach indywidualnych. Rynek 
w dalszym ciągu wyczekuje poprawy nastrojów kon-
sumentów. długa zima spowolniła rozpoczęcie no-
wych inwestycji. daje się zauważyć także niepew-
ność przedsiębiorców względem nowych przepisów 
dot. podatku VAT względem podwykonawców (od-
wrotne obciążenie na usługi budowlane). Sporządza-
nych jest wiele ofert. Zdaniem wielu respondentów, 
marzec był rekordowym miesiącem w porównaniu 
do zeszłego roku. Co jest dobrym prognostykiem 
na przyszłe miesiące, bo pokazuje potencjał rynku – 
mimo pewnej nierównomierności sprzedaży w ciągu 
kwartału nie widać zastoju. Projektanci są także za-
jęci pracą i tworzą nowe opracowania, takie zacho-
wania rynkowe więc nie zapowiadają bessy na ryn-
ku inwestycyjnym. 
Zapewne wielką pomocą przy sprzedaży kotłów jest 
cała afera antysmogowa, kampania prasowa zaczy-
na zmieniać myślenie na każdym szczeblu procesu 
decyzyjnego w inwestycjach zarówno globalnych, jak 
i domowych. Tendencja powolnego spadku cen ko-
tłów kondensacyjnych, wprowadzanie tanich kotłów 
inwestycyjnych, powoduje, iż urządzenia te są na-
bywane przez klientów ze znacznie skromniejszym 
portfelem, a programy gminne włączają w to oso-
by, które bez tych dotacji nigdy nie byłyby odbior-
cami tego asortymentu. 

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

Sprawdź szczegóły na www.purmo.pl

r
e

k
l

a
m

a

0 5 / 2 0 1 7

Wprowadzenie nowych dyrektyw ErP 
poniekąd ukierunkowało rynek urzą-
dzeń grzewczych w stronę techniki 
kondensacyjnej. 
Pojawiły się także głosy o wzrostach 
marży na sprzedaży wyrobów (szcze-
gólnie kotłów kondensacyjnych, pa-
kietów), co byłoby ewenementem  
w skali ostatnich lat, jeżeli znalazłoby 

http://www.purmo.com/pl/professionals/instalatorzy-konkursy.htm
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Na pewno na pierwsze miejsce wysuwają się dzia-
łania na rzecz ograniczania powstawania smogu, 
który w dużej części jest powodowany przez tzw. 
niskę emisję, czyli spalanie paliw niskiej jakości  
i śmieci w tzw. kotłach wielopaliwowych. Konsul-
towany był projekt rozporządzenia Ministerstwa 
Rozwoju dotyczący kotłów na paliwa stałe. SPiuG 
wystąpił w trakcie konsultacji z propozycjami roz-
wiązań dotyczących kotłów oraz paliw, które były-
by w nich spalane. 
Pewną szansa dla rozwoju nowoczesnych urzą-
dzeń grzewczych może być antysmogowy program 
wsparcia wymiany kotłów, pod warunkiem ze nie 
będzie dopuszczona wymian jednych „śmieciu-
chów” na drugie takie same, tylko nowsze. Premier 
Morawiecki przedstawił swoją wizję na temat spo-
sobów walki ze smogiem. Wizja jest warta tyle, na 
ile można ją wdrożyć w życie, dlatego SPiuG prze-
kazał do Ministerstwa Rozwoju konkretne rozwią-
zania dla poruszonych przez Premiera zagadnień. 
dotyczyło to m.in. kwestii jakości paliw stałych, 
możliwości szerszego stosowania gazu jako czy-
stego paliwa, wymogów dla kotłów na paliwa sta-
łe, wsparcia dla ogrzewania elektrycznego w po-
staci niskiej taryfy na energię elektryczna na cele 
grzewcze, w tym także dla pomp ciepła, wykorzy-
stania nadwyżek szczytowych energii elektrycz-
nej z OZE do celów grzewczych, oraz wykorzysta-

nia OZE, w tym kolektorów słonecznych i kotłów 
na biomasę do ogrzewania. W i kwartale 2017 roku, 
SPiuG przekazał także do decydentów propozycje 
zmian w przepisach dotyczących przeglądów okre-
sowych urządzeń i instalacji grzewczych jako na-
rzędzia do zwalczania smogu. 

Jak kształtowała się sytuacja  
w wybranych grupach produktowych? 

Pompy ciepła
Przeważały opinie na temat stagnacji ewentualnie 
lekkich wzrostów. Nieco większe wzrosty nastąpiły 
w grupie pomp powietrze-woda. Należy pamiętać, 
że dotyczy to w dalszym ciągu stosunkowo niskiej 
jeszcze bazy wyjściowej. Niemniej jednak powodze-
nie tego rodzaju pomp bezpośrednio przekładało 
się na opinie na temat generalnego wzrostu tego 
rynku. Tymczasem w innych grupach pomp cie-
pła dały się zaznaczyć nawet dwucyfrowe spadki, 
czego nie rekompensował w pełni wzrost w grupie 
pomp powietrznych. 
W rezultacie, po uwzględnieniu całego wolumenu 
sprzedaży pomp ciepła w Polsce, daje pewną sta-
gnację lub nawet lekki spadek sprzedaży tych urzą-
dzeń w całym i kwartale 2017 roku. Nie zmienia to 
postaci rzeczy, że nadal istnieje wzrost zaintereso-
wania tymi urządzeniami, szczególnie do przygo-
towania c.w.u. Przełożyło się to na pierwsze zjawi-
ska walki cenowej, co wcześniej w wypadku pomp 
ciepła nie było aż tak zauważalne. 

Kolektory słoneczne
W tej grupie towarowej, podobnie jak w poprzed-
nich kwartałach br. utrzymała się ogólnie tenden-
cja dużego spadku sprzedaży. Po dosyć drastycz-
nych spadkach w poprzednim roku, ich dynamika 
nieco osłabła, co daje nadzieję na ponowne odbi-
cie się rynku kolektorów słonecznych. do dystrybu-
torów i instalatorów spływa coraz więcej zapytań 
dotyczących ofert na tego typu instalacje. 

Wilo-Plavis 013-C
Cicha i ekonomiczna pompa  
do odprowadzania kondensatu

Wilo-Plavis 013-C (STANDARD)  
wyróżnia się:

→ cichą pracą,
→ niskim zużyciem energii,
→ kompaktową budową,
→ wygodnym montażem,
→ bezpieczną, kontrolowaną pracą.

www.wilo.pl

Wilo-Plavis-C oferowane są także w wersjach:  
→ Wilo-Plavis 011-C (EASY), 
→ Wilo-Plavis 015-C (COMFORT). 
Wersje różnią się wielkością, liczbą  
dopływów i wyposażeniem, co  
umożliwia perfekcyjne dopasowanie  
do urządzenia, z którego ma  
być odprowadzany kondensat.
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szersze potwierdzenie w rynku. 
Z drugiej strony sygnalizowana jest 
ostra walka cenowa w grupie kotłów 
kondensacyjnych przy zamówieniach 
obiektowych dla deweloperów, co po-
szło w parze ze wzrostem sprzeda-
ży kotłów kondensacyjnych dla tego 
typu inwestycji. Także w grupie pomp 
ciepła widać coraz ostrzejsza walkę 
cenową. 

http://www.wilo.pl
http://www.instalreporter.pl
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Kotły gazowe wiszące
Sytuacja w tej grupie produktowej jest konse-
kwencją obowiązujących od półtora roku regula-
cji prawnch. dał się zaznaczyć bardzo duży spa-
dek sprzedaży kotłów konwencjonalnych z otwartą 
komorą spalania w stosunku do roku poprzednie-
go. Sprzedaż tych urządzeń się ustabilizowała i jest 
sporadyczna – dotyczy wymian w uzasadnionych 
przypadkach. Sytuacja w kotłach z otwartą ko-
morą spalania jest stabilna z tendencją spadkową  
w przyszłości. Z drugiej strony widać bardzo duży 
wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych. Nato-
miast ilościowo nadal kotły kondensacyjne nie są  
w stanie zrekompensować 1:1 liczby sprzedawanych 
w roku ubiegłym. W dalszym ciągu na rynku są za-
uważalne kotły semikondensacyjne i z tzw. przystaw-
ką. Ogólnie, dla gazowych kotłów wiszących konden-
sacyjnych, pierwszy kwartał był bardzo dobry. Można 
przyjąć, że przejmują rynek ze wzrostem na poziomie 
ok. 5-10%, jednak z tendencją spadku cen na kotły w 
najtańszym segmencie tzw. kotłów inwestycyjnych. 

Przepływowe podgrzewacze do wody
W tej grupie produktowej widoczna jest kontynu-
acja trwającej już dłuższego czasu wyraźnej tenden-
cji spadkowej, która co prawda wyhamowała, ale 
w i kwartale 2017 znowu skoczyła do poziomu ok. 
10%. Panuje duża niepewność, co do przyszłości 
tego rynku w kontekście prowadzania zapisów dy-
rektywy ErP w przyszłych latach. Producenci mają 
już przygotowane urządzenia kondensacyjne lub se-
mikondensacyjne, żeby spełnić wymagania unijne, 
niemniej jednak cena tych urządzeń będzie z pew-
nością wyższa. Biorąc pod uwagę, że jest to rynek 
wymian, a klienci nie są osobami zamożnymi, może 
to wygenerować problem dla rynku i dla użytkow-
ników, jeżeli nie będą przygotowane przez władze 
programy osłonowe. 

Gazowe i olejowe kotły stojące
Sytuacja w grupie kotłów stojących gazowych i olejo-

wych wygląda podobnie, jak w wiszących. W kotłach 
gazowych praktycznie poza pojedynczymi sprze-
dażami ze starych zapasów magazynowych ustała 
sprzedaż kotłów konwencjonalnych. daje się w dal-
szym ciągu także zauważyć poszukiwanie sprawdzo-
nych urządzeń, głównie w celu modernizacji istnie-
jących kotłowni. 
Nieco inaczej wygląda sytuacja w wypadku ko-
tłów olejowych. Taniejąca ropa spowodowała więk-
sze zainteresowanie kotłami na olej opałowy, co 
przełożyło się na niewielkie wzrosty rok do roku  
w i kwartale 2017. 

Grzejniki
Według zebranych ocen, w grupie produktowej grzej-
ników stalowych i kwartał 2017 był bardzo różni-
cowany, w zależności od respondentów. 
Ogólnie przeważały opinie o stabilnej sy-
tuacji na rynku, ze wskazaniem na niewiel-
kie wzrosty. Ale należy też odnotować opi-
nie o wzrostach sprzedaży poprzez kanały 
dystrybucyjne do poziomu ok. 20% w wy-
padku grzejników stalowych i nawet 30% 
w wypadku grzejników aluminiowych, któ-
re przez wiele kwartałów wykazywały ten-
dencję spadkową. W grzejnikach stalowych 
w dalszym ciągu jest widoczna walka ceno-
wa i pogłębienie rabatów pomimo wpro-
wadzonych wzrostów cen. 

Inne produkty
W grupie pozostałych materiałów instala-
cyjno-grzewczych zanotowano także wzro-
sty. Jak zwykle w wypadku dość szerokiej 
reprezentacji pozostałych grup produkto-
wych, rozbieżności w ocenach są dosyć 
duże – jednak większość praktycznie sy-
gnalizowała wzrosty na poziomie 5-10%. 
Zaznaczył się także wzrost zainteresowania 
ogrzewaniem podłogowym, w tym także do 
podłóg drewnianych. Także konsekwent-
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nie wzrasta zainteresowanie instalacjami rekupera-
cyjnymi dla klientów indywidualnych. 
Sytuacja w kotłach na paliwa stałe jest stabilna, wy-
kazuje nawet tendencję wzrostową. W porówna-
niu z analogicznym okresem ubiegłego roku moż-
na założyć wzrost sprzedaży o ok. 10%. dotyczy to 
w ogromnej części kotłów bardziej zaawansowa-
nych technicznie. 
W związku z planowanym rozporządzeniem re-
gulującym ten segment rynku, nie można precy-
zyjnie określić tendencji sprzedaży w kolejnych 
miesiącach. W przypadku kotłów na paliwa stałe 
odnotowano wzrost sprzedaży RdR, wiąże się to  
z większym zainteresowaniem kotłami automa-
tycznymi. W przypadku ww. kotłów jest to nawet 
ponad 50% w stosunku do i kw. 2016. W przypad-

ku kotłów tradycyjnych zanotowano spadek sprze-
daży o ok. 5-10%. 
Sprzedaż kotłów zasypowych stanowiła ok. 57%, 
co stanowi wyraźny sygnał zwiększającego się za-
interesowania kotłami automatycznymi (udział ok. 
43%). udział sprzedaży kotłów automatycznych  
w i kwartale 2017 wynosił bowiem 33%, a w i kwar-
tale 2015 – 29%. 
Jest to związane ze wzrastającą świadomością spo-
łeczeństwa co do konieczności działań proekologicz-
nych – ograniczenia emisji spalin i pyłów. 
W grupie paliw stałych poważnie się dyskutuje  
o wprowadzeniu wymogu posiadania przez kotły 
tzw. 5 klasy czystości, co niestety niewiele pomoże, 
jeżeli nie pójdą za tym odpowiednie regulacje co do ja-
kości paliw.
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Pompy cyrkulacyjne GPA II 

Oferowane są w wielu wersjach. Najnowsze urzą-
dzenia to modele GPA ii 25-8-180, GPA ii 32-6-180  
i GPA ii 32-8-180. Pompa dostosowuje swoją wydaj-
ność, moment obrotowy oraz zużycie energii w taki 
sposób, aby optymalnie zapewnić poprawną pra-
cę układu. Pompy GPA mogą pracować ze stałą wy-
dajnością, przy czym jest ona płynnie regulowana.
W pompie GPA ii 25-8-180 maksymalna wydajność 
wynosi 4 m³/h przy maksymalnej wysokości podno-
szenia 8 m. Z kolei zapotrzebowanie na moc mieści 
się pomiędzy 5 a 70 W. Pompa może pracować w in-
stalacji z przyłączem G1½ przy rozstawie 180 mm.
Nowością jest również pompa GPA ii 32-6-180, która ma 

Pompa cyrkulacyjna GPA ii 

Nowości w ofercie FERRO
Głowice i zawory termostatyczne 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (dz.u. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmian.) 
grzejniki wraz z innymi urządzeniami, odbierającymi 
ciepło z instalacji grzewczej muszą mieć zamontowa-
ne regulatory dopływu ciepła. Ponadto budynki za-
silane z sieci ciepłowniczej oraz budynki z indywidu-
alnym źródłem ciepła zasilanym olejem opałowym, 
paliwem gazowym lub energią elektryczną powinny 
być wyposażone w regulatory dopływu ciepła dzia-
łające automatycznie, w zależności od zmian tempe-
ratury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są 
zainstalowane.
Przepisy wymagają, aby urządzenia regulujące dawa-
ły użytkownikom możliwość uzyskania temperatury 
powietrza niższej od obliczeniowej, ale nie niższej od 
16°C w pomieszczeniach, o temperaturze obliczenio-
wej 20°C lub wyższej.
Głowice i zawory termostatyczne mają za zadanie za-
pewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach 
przy możliwie najniższym zapotrzebowaniu na ener-
gię. Za pomiar temperatury w pomieszczeniu odpo-
wiada czujnik zabudowany w głowicy. Oprócz tego  
w głowicy termostatycznej wyróżniamy regulator i si-
łownik. Typowy zawór z głowicą termostatyczną po-
zwala na regulowanie temperatury w zakresie 7-28°C. 
urządzenie składa się z pokrętła nastawy, czujnika cie-
czowego, trzpienia bezpiecznika, złączki oraz dławi-
ka zaworu. W zaworze znajduje się również grzybek 
i sprężyna powrotna.
Wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu czuj-
nik cieczy poprzez trzpień działa na grzybek zawo-

ru. W efekcie zmniejsza się przepływ czynnika robo-
czego, a więc temperatura w pomieszczeniu zostaje 
obniżona. Analogicznie wraz z malejącą temperatu-
rą w pomieszczeniu przepływ czynnika grzewczego 
jest zwiększany.
Niejednokrotnie wykorzystuje się głowice termoelek-
tryczne współpracujące z regulatorem pokojowym. 
Na przykład głowica termoelektryczna (M30x1,5 
230V) z oferty firmy FERRO jest zasilana napięciem 
230 V 50 Hz. Skok popychacza w głowicy mieści się 
pomiędzy 3,5 a 7 mm przy czasie przełączenia si-
łownika wynoszącym około 3 min. Maksymalny po-
bór mocy to 2 W.
Ciekawym rozwiązaniem są systemy wykorzystujące 
bezprzewodowe sterowane zaworami termostatycz-
nymi. Silnik krokowy zapewnia ruch siłownika. Niektó-
re głowice mają wbudowane wyświetlacze informu-
jące o stanie ich pracy. Sterownik wykonuje pomiar 
temperatury, uwzględniając parametry programu 
sterującego. Pomiar ten jest wykonywany w dwóch 
punktach, wykorzystując model regulacji Pid (propor-
cjonalno-całkująco-różniczkujący). Takie rozwiązanie,  
w porównaniu z proporcjonalnym modelem regula-
cji, eliminuje stosunkowo duże odchylenia tempera-
tury utrzymywanej od wartości nastawy.

FERRO oferuje szeroką gamę zaworów i głowic ter-
mostatycznych. Zawory termostatyczne można 
nabyć w wersji z nastawą wstępną lub bez, proste 
(1/2"x1/2") i kątowe (1/2"x1/2"). Typowy zestaw ter-
mostatyczny marki FERRO składa się z głowicy ter-
mostatycznej oraz zaworu termostatycznego i od-
cinającego. 
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zakres funkcjonowania do 4 m³/h i maksymalną wyso-
kość podnoszenia 6,2 m. Moc urządzenia to 5-45 W. Za-
stosowany typ przyłącza to G2 przy rozstawie 180 mm. 
Z kolei pompa GPA ii 32-8-180 osiąga wydajność 5,0 m³/h 
przy wysokości podnoszenia 8 m. Moc wynosi 5-70 W.  
urządzenie ma przyłącze G2 o rozstawie 180 mm.
Pompy serii GPA łączy współ-
czynnik efektywności energe-
tycznej EEi ≤0,23 oraz sposób 
instalacji z wałem w pozycji po-
ziomej, przy czym dławik kabla 
może być skierowany w dół lub 
w bok. Temperatura cieczy mie-
ści się pomiędzy 2 a 110°C, mini-
malne ciśnienie na wlocie zale-
ży od temperatury cieczy, czyli 
0,5 bar (do 85°C), 0,28 bar (do 
90°C), 1 bar (do 110°C). Maksymalne ciśnienie to 1 MPa.

Zawory grzybkowe czerpalne

do asortymentu FERRO dołączyły zawory grzybkowe 
czerpalne. Zawór grzybkowy czerpalny ZGC jest wkręt-

ny i ma końcówkę przeznaczoną do podłączenia węża 
z szybkozłączem. dławik zapewnia skuteczne i nieza-
wodne uszczelnienie trzpienia. Korpus wykonany jest 
z żeliwa, natomiast uszczelnienia trzpienia i grzybka  
z EPdM. Zawór może pracować przy ciśnieniu nominal-
nym 1 MPa i maksymalnej temperaturze cieczy 90°C.

do grupy najnowszych pro-
duktów marki Ferro należy 
również wkrętny zawór mo-
siężny KCC1B. Jest on wypo-
sażony w metalową złączkę 
do węża i rozetę oraz uchwyt 
o kształcie motylka.

Zawór kulowy wodny 
do rur PEX

Zawór kulowy wodny 1/2" do rur wielowarstwowych 
(16x2 mm) można wykorzystać nie tylko w instala-
cjach c.o., ale również c.w.u. i ogrzewania podłogo-
wego. Ma on przyłącze GZ 1/2" z uszczelnieniem  
o-ring EPdM. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi  
1 MPa przy temperaturze do 100°C.

Zawory kulowe wodne do rur PE-XZawór grzybkowy czerpalny

Pompy cyrkulacyjne 
Ferro spełniają najnowsze 
wymagania oraz umożliwiają 
zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię elektryczną nawet 
o 2-5 razy w stosunku do 
tradycyjnych rozwiązań.

Konferencja Iglotech

W dniach 7-8 kwietnia odbyła się Konfe-
rencja Grupy iglotech w Hotelu Windsor  
k. Warszawy. udział w imprezie wzięli najlep-
si dystrybutorzy firmy. Na spotkaniu zapre-
zentowano nowości produktowe, omówio-
no zmiany związane z nowym podejściem 
do sprzedaży, wyjściem naprzeciw oczeki-
waniom klientów i stworzeniem warunków 
na oddziałach do łatwego i szybkiego zato-
warowania. Omawiano nową szatę graficz-
ną, nowe oznakowanie oddziałów, a także 
zapowiadano uruchomienie nowej strony 
internetowej. Firma przypomniała również  
o swojej stacji przetaczania czynników chłod-
niczych, która jest jedną z najnowocześniej-
szych tego typu instalacji w kraju. Spotkanie 
zakończyło się uroczystym bankietem.

Etyka i odpowiedzialność zawodowa  
w budownictwie

Członkowie centralnych i okręgowych władz izby Architek-
tów RP i Polskiej izby inżynierów Budownictwa spotkali 
się w siedzibie MiB, żeby dyskutować o odpowiedzialno-
ści zawodowej, etyce zawodowej i projektowanym przez 
MiB wzmocnieniu samorządów zawodowych. 
Rozmawiano o założeniach nowej ustawy regulują-
cej funkcjonowanie samorządów zawodowych, któ-
ra będzie funkcjonować po wejściu w życie kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego.
Organizatorzy zachęcali też do wyrażania opinii, na 
ile samorząd potrzebuje wzmocnienia ustawowego, 

a na ile i w jakich obszarach może jeszcze wykorzy-
stać potencjał obowiązujących regulacji.
Kodeks urbanistyczno-budowlany, opracowany przez 
MiB, kładzie duży nacisk na odpowiedzialność zawo-
dową. Proponowane zapisy mają wzmocnić pozy-
cję osób wykonujących samodzielne funkcje w bu-
downictwie w procesie inwestycyjno-budowlanym. 
Spotkanie w MiB to kontynuacja pogłębionych kon-
sultacji projektu kodeksu urbanistyczno-budowla-
nego, w których aktywnie wzięły udział samorzą-
dy zawodowe.
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Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wspól-
na praca w systemie on-grid. W okresie letnim, użyt-
kownik oddaje nadwyżki energii elektrycznej wypro-
dukowanej przez panele fotowoltaiczne do sieci, 
natomiast zimą odbiera wcześniej oddaną energię 
elektryczną na warunkach zgodnych z ustawą OZE.
Szczególnie duże oszczędności można uzyskać w więk-
szych obiektach, np. w budownictwie wielorodzinnym. 
Przykładem tego typu inwestycji, łączącej technologię 
produkcji ciepła przez pompy ciepła i produkcji ener-
gii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, jest instala-
cja hybrydowa wykonana przez firmę AdduR z Olsz-
tyna, w budynku wielorodzinnym w Szczytnie.

Najwięcej korzyści z instalacji fotowoltaicznej, uzyskuje się przy dużym zapotrzebowaniu 
na energię elektryczną, maksymalnie wykorzystując „prąd słoneczny” na własne potrzeby. 
Zastosowanie do ogrzewania budynku systemu grzewczego na bazie pompy ciepła zasilanej 
energią elektryczną pozwala zwiększyć stopień wykorzystania na własne potrzeby energii 
wytwarzanej przez instalację PV. Współpraca pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną jest 
opłacalna zwłaszcza wtedy, gdy pompa ciepła również latem pobiera prąd do produkcji c.w.u. 
oraz do układów chłodzenia, ponieważ na bieżąco wykorzystuje się energię elektryczną.

Idealna para – pompa ciepła i system PV 
MaŁGorzata sMuczyńska
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kotłowni gazowej na potrzeby bloku w Szczytnie, wy-
nosił średnio 97 000 zł. Wyprodukowana ilość energii 
z PV od momentu podłączenia licznika dwukierun-
kowego (grudzień 2014 r.) do grudnia 2015r., wynio-
sła 38,4 MWh. Z otrzymanych faktur w tym okresie 
wynika, że za ten okres wspólnota zapłaciła zakłado-
wi energetycznemu za pobraną energię elektryczną  
24 087,54 zł, przy czym na koniec okresu rozliczenio-
wego, zakład energetyczny zapłacił wspólnocie 6100 zł  
za nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej 
przez instalację fotowoltaiczną, odsprzedanej do sie-
ci. Po dokonanej termomodernizacji, to właśnie ener-
gia elektryczna jest wykorzystywana w głównej mierze 
przez pompy ciepła na potrzeby ogrzewania budyn-
ku, a niewielka jej część wykorzystywana jest na po-
trzeby oświetlenia korytarzy, piwnic i klatek schodo-
wych. Można więc śmiało stwierdzić, że roczny koszt 
ogrzewania budynku o powierzchni 2000 m2, należą-
cego do wspólnoty mieszkaniowej w Szczytnie zo-
stał zredukowany w 2015 r. z kwoty 97 000 zł do kwoty 
mniejszej niż 17 988 zł, co stanowi 81% oszczędności.

Pompy ciepła + fotowoltaika = 87% 
oszczędności

W 11.2016 r. dystrybutor energii elektrycznej prze-
szedł na odczyt automatyczny liczników energii. 

W lutym 2017 r. wspólnota otrzymała rozliczenie dot. 
energii elektrycznej zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym, w ramach którego wpłynęły faktury ko-
rygujące za okres 2 lat tj. 01.01.2015 do 31.12.2016 r.  
Podsumowanie faktur wykazało, że w tym okresie 
zapłacili 25 673,28 zł za energię elektryczną pobraną 
na potrzeby pracy pomp ciepła i oświetlenia części 
wspólnych bloku, co daje średnioroczny koszt ogrze-
wania bloku po termomodernizacji na poziomie:  
25 673,28 zł/2 lata = 12 836,69 zł/rok! i oszczędności 
powyżej 87%. Aktualnie więc koszt ogrzewania 1 m2 
wynosi zaledwie 0,56 zł/m-c! W drugiej połowie 2017 r.  
planowana jest instalacja kolejnych dwóch, tym ra-
zem powietrznych pomp ciepła, współpracujących 
z kolektorami słonecznymi, w celu produkcji ciepłej 
wody użytkowej.

Z pompą ciepła i PV – tanio, 
bezpiecznie i ekologicznie

Podsumowując zastosowanie instalacji fotowoltaicz-
nej w budynku wyposażonym w pompę ciepła po-
zwala zwiększyć stopień wykorzystania na własne 
potrzeby energii wytwarzanej przez instalację PV, co 
z kolei pozwala na osiągnięcie ponad 87% oszczęd-
ności kosztów energii. Nierównomierność poboru 
oraz produkcji energii elektrycznej wymusza koniecz-

Wspólnota mieszkaniowa w Szczytnie 
postawiła na OZE

W 2014 roku Wspólnota Mieszkaniowa w Szczytnie, 
zdecydowała się na wykonanie termomodernizacji 
obiektu, w celu obniżenia kosztów energii. instala-
cja polegała na montażu dwóch pomp ciepła NiBE 
F1345-60kW o łącznej mocy 120 kW, które ogrzewają 
budynek o powierzchni 2000 m2 oraz instalacji pane-
li fotowoltaicznych o mocy 39,7 kW, wytwarzających 
energię elektryczną potrzebną do ich zasilania. Koszt 
całej inwestycji wynosił 625 tys. zł. Wspólnota otrzy-
mała 500 tys. zł pożyczki (w tym 10% kwoty zosta-
ło umorzone) z WFOŚiGW ze środków Regionalnego 
Programu Warmia i Mazury, działanie 6.2.1., a pozo-
stała kwota 125 tys. zł pochodziła ze środków wła-
snych. System został włączony do eksploatacji w li-
stopadzie 2014 roku. Prace rozpoczęto od wykonania 
odwiertów geotermicznych dla pomp ciepła o łącz-
nej długości 2376 m.b. (24 odwierty po 99 m.b.), które 
zostały zaprojektowane pod terenem placu zabaw. 
W trakcie prowadzonych robót wiertniczych równo-
cześnie wykonano stosowne przeróbki hydrauliczne 

obiegu centralnego ogrzewania i przystąpiono do in-
stalacji wysokowydajnych, dwusprężarkowych pomp 
ciepła NiBE F1345-60 kW. Następnie rozpoczęto in-
stalację mikroelektrowni słonecznej, wykorzystując do 
tego zadania nowoczesne monokrystaliczne panele 
słoneczne PV o mocy 260 W każdy, które wytwarzają 
darmową energię elektryczną dla potrzeb pracy ma-
szynowni z pompami ciepła. Panele fotowoltaiczne 
w liczbie 153 sztuk zostały umiejscowione na dachu 
sześciokondygnacyjnego budynku. System sterowany 
jest automatycznie i kontrolowany zdalnie przez cen-
trum zarządzania energią. Podgląd pracującej instala-
cji można obejrzeć on-line w systemie NiBE uPLiNK.

Osiągnięte oszczędności

Budynek wielorodzinny w Szczytnie to jeden z pierw-
szych obiektów w Polsce należący do wspólnoty 
mieszkaniowej, która jako prekursor działań proeko-
logicznych i oszczędnościowych pokazuje, jak korzy-
stając z nowoczesnych technologii można osiągnąć 
mniejsze rachunki za energię. Roczny koszt energii 
cieplnej w latach 2010-2013, wytwarzanej w lokalnej 

Okres rozliczeniowy Ilość zużytej energii elektrycznej 
(taryfa G12) Koszt energii elektrycznej

8.12.2014-26.02.2015 27 331 kWh 14 655,40 zł brutto
26.02.2015-16.04.2015 10 379 kWh 5274,97 zł brutto
16.04.2015-24.09.2015 3 046 kWh 1420,29 zł brutto
24.09.2015-30.12.2015 5 195 kWh 2736,88 zł brutto

8.12.2015-30.12.2015 nadwyżka energii elektrycznej z PV 
odsprzedana do sieci -6100 zł brutto

Łączny koszt energii elektrycznej  
w okresie 12.2014-12.2015 r.  17 987,54 zł brutto

Koszt energii elektrycznej wykorzystanej głównie do ogrzewania i oświetlenia części wspólnych 
bloku o pow. całkowitej 2000 m2 po zainstalowaniu instalacji hybrydowej z pompami ciepła  
o mocy 120 kW i instalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kW (licznik zwrotny) – dane z faktur z 2015 r.

http://www.instalreporter.pl


ność stosowania instalacji fotowoltaicznych typu 
on-grid (współpracującej z siecią elektroenerge-
tyczną). Niektóre pompy ciepła są już wyposażo-
ne w specjalną funkcję regulatora PV REAdY słu-
żącą do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, 
dzięki której mogą pracować z większą wydajno-
ścią w momencie występowania produkcji darmo-
wej energii elektrycznej z energii słonecznej. Za-
stosowanie tego typu instalacji hybrydowych jest 
w Polsce niezwykle korzystne nie tylko ze wzglę-
du na możliwe wysokie oszczędności, ale także  
z ekologicznego punktu widzenia. 
Zastąpienie kotłów na paliwa stałe pompą ciepła, 
w ogromnym stopniu przyczynia się do redukcji 
emisji CO2 i innych groźnych dla życia człowieka za-
nieczyszczeń, przedostających się do powietrza, 
głównie w wyniku tzw. niskiej emisji. Nie wszyscy 
bowiem zdają sobie sprawę, że niska emisja jest po-
wodem występowania w powietrzu takich szkodli-
wych związków, jak pyły zawieszone, dwutlenek 
siarki, tlenki azotu, metale ciężkie, wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne, które są rako-
twórcze i powodują silne zatrucia, a także trujących 
związków chemicznych jak dioksyny. Stężenie za-
nieczyszczeń występujących w powietrzu jest  
w Polsce przekraczane często, nawet kilkudziesię-
ciokrotnie i to najczęściej w okresie od październi-
ka do kwietnia, co ma niekwestionowany związek 
z sezonem grzewczym i nieefektywnym spalaniem 
paliw stałych o złej jakości, a nawet śmieci. W Pol-
sce na instalację pomp ciepła i systemów fotowol-
taicznych można pozyskać dofinansowanie z unii 
Europejskiej oraz niektórych WFOŚiGW. Nietrudno 
przewidzieć efekty zastosowania pomp ciepła  
w nieco większej skali. Gdyby w Polsce udało się 
wdrożyć większe wsparcie technologii pomp ciepła, 
szczególnie dla osób fizycznych na budowę nowych 
odnawialnych źródeł energii cieplnej i wymianę nie-
ekologicznych i nieefektywnych kotłów stałopalnych, 
wszyscy wkrótce oddychalibyśmy czystym, zdrowym 
powietrzem.
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W Krakowie powstają ekskluzywne apartamenty  
„Klimaty”. Największym atutem inwestycji jest ekolo-
gia i wysoka energooszczędność. Trzy budynki speł-
niają standard NF-40, ich roczne zapotrzebowanie na 
nieodnawialną energię wynosi tylko 27,5 kWh/m². Cał-
kowity koszt ogrzewania jednego apartamentu sza-
cuje się na poziomie 450 zł rocznie. Osiedle „Klimaty” 
wykorzystuje pompy ciepła do ogrzewania i chłodze-
nia wszystkich pomieszczeń oraz podgrzewania c.w.u.  
W budynkach zastosowano także system wentylacji 
mechanicznej powietrza z odzyskiem ciepła. Zamiast 
klasycznych grzejników wykorzystuje się tutaj sufito-
we maty kapilarne, tworzące system promiennikowe-
go ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. 
Przestrzeń jest całkowicie oddzielona od ruchu drogo-
wego, wszystkie samochody parkowane będą wyłącz-
nie w dużym podziemnym garażu, w którym przewi-
dziano stanowisko do ładowania baterii samochodów 
elektrycznych i hybrydowych. Głównym atutem inwe-
stycji jest wszechobecna zieleń. W celu nawadniania 
roślin zbudowany został system zbierania wody opa-
dowej, przewidziano też pokrycie części tarasów mata-
mi zasobnikowymi zatrzymującymi wodę deszczową.
Więcej http://apartamenty-klimaty.pl/

Energooszczędna 
inwestycja w Krakowie

http://www.nibe.pl/
http://www.instalreporter.pl
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nych domach, takie bowiem przestoje są tam bar-
dzo długie. Te czynniki w dużej mierze zmniejszają 
zużycie paliwa i przy cenie pelletu od 600 zł/tonę 
opalanie pelletem jest generalnie czystsze, mniej 
pracochłonne i tańsze od innych paliw. 

Ochrona powrotu
instalacja kotła pelletowego jest taka sama jak 
wszystkich kotłów z podajnikiem, musimy tu pa-
miętać o ochronie powrotu na poziomie min. 48°C. 
Wydaje mi się, że jednym z najlepszych rozwiązań 
jest zastosowanie pompy na powrocie z zaworem 
temperaturowym 55°C np. Herz Teplomix, Afriso 
ATV, ESBE VTC). Wtedy mamy zawsze dogrzany po-
wrót kotła, czyli żywotność kotła będzie sporo wyż-
sza i zmniejszymy też zużycie paliwa. 

Ciepła woda z kotła pelletowego latem
Następnym aspektem związanym z koniecznym wy-
posażeniem instalacji jest to, że sterowanie c.w.u. 

powinno być zrobione na osobnej pompie. Wyni-
ka to z faktu, że w okresie letnim kocioł pelletowy 
automatycznie się uruchomi, dogrzeje wodę użyt-
kową do zadanej temp. i po dogrzaniu wygasi się. 
Gdy spadnie temp. o zadaną histerezę, z powrotem 
się odpali itd., czyli średnio dla przygotowania 200 l  
wody raz na 2 dni kocioł pracuje koło 30-40 min.  
W związku z tym nie ma potrzeby stosowania grzałek 
elektrycznych w okresie letnim. Zaleca się ustawie-
nie wody na 55-60°C, temperatura ta jest optymalna 
ze względów użytkowych, zapewniając większą ilość 
wody dla użytkowników i nie powoduje intensywne-
go odkładania się kamienia kotłowego na wymienni-
ku zasobnika. Na marginesie zaś warto wspomnieć, że 
kamień osadzający się na ściankach zasobnika c.w.u. 
wpływa na obniżenie sprawności wymiany ciepła i wy-
dłuża czas nagrzewania wody, czyli zwiększa koszt jej 
podgrzewania, dlatego ważne jest wymienianie anody 
w zasobnikach. Tylko… prawie każdy klient nam po-
wie, że woda o temperaturze 60°C to trochę za dużo. 

Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, 
musimy pamiętać, że dużo osób boi się jeszcze ko-
tłów pelletowych ze względu na niższą kaloryczność 
paliwa i jego cenę. i tu powinniśmy wyjaśnić kliento-
wi, że ze względu na konstrukcję kotła, jak i samego 

palnika pelletowego sprawność wynosi w okolicach 
90%. dodatkowo kotły wyposażone w automatycz-
nie czyszczony wymiennik utrzymują tę sprawność 
przez cały okres pracy kotła. Warto przypomnieć, że 
w nieczyszczonym kotle tworzy się nagar na ścian-
kach, każdy 1 mm osadu na wymienniku zmniejsza 
sprawność około 5%. Kotły automatycznie się od-
palają, płynnie modulują moc, w momencie zaś bra-
ku odbioru ciepła wygaszają. W ten sposób nie mamy 
strat na podtrzymanie pracy kotła, co jest dość waż-
ne szczególnie w nowych, bardzo dobrze docieplo-

Podczas wielu moich rozmów z „przygotowanymi” klientami dotyczących doboru 
kotła na pellet – podobnie, pewnie jak i Waszych, jako handlowców, instalatorów – 
prędzej czy później rozmowa schodzi na temat informacji zawartych na np. forach 
internetowych. I tu padają pytania, dlaczego pojawiają się takie, a nie inne problemy. 
Postanowiłem więc podsumować najczęściej pojawiające się tematy na forach  
i sprawdzić, czy rzeczywiście są to problemy z kotłami czy błędna obsługa.

Nie ma problemów z kotłami pelletowymi, 
jest tylko niezrozumienie ich działania...

Wyjaśniamy zagadnienia i wątpliwości dotyczące ich pracy

konrad Mrozik

Kocioł Pellux Compact o mocy 12 kW dedykowany jest 
do obiektów o powierzchni użytkowej nawet do 240 m2

Automatyczne czyszczenie wymiennika kotła 
w Pellux Compact
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• Czwarta: niewyczyszczony kocioł. W „pelleciakach” 
obsługa jest zmniejszona do minimum, ale to nie 
oznacza, że możemy kotła nie czyścić i nie wybie-
rać popiołu przez bardzo długi czas. Trzeba to robić 
przynajmniej raz na miesiąc, po prostu sprawdzić 
czy kocioł jest czysty i wybrać popiół.
• Piąta: złe ustawienie kotła. Podczas ustawianiu ko-
tła pelletowego powinniśmy zadać ilość podawane-
go paliwa i powietrza. Przesadzając z tymi ustawie-
niami, możemy doprowadzić do zasypania palnika 
(zbyt duża ilość paliwa) lub ustawić za mało paliwa  
i wtedy paliwo będzie się spalało zbyt blisko podajni-
ka. Podobnie sprawa się ma z powietrzem – nie mo-
żemy przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. 
dobrze by było podać jedną receptę na ustawienia, 
ale większość producentów sterowników do kotłów 
opracowuje własny algorytm spalania: jedni sugeru-
ją się temperaturą spalin, drudzy temp. kotła, a jesz-
cze inni temp. płomienia. 
Trochę to brzmi przerażająco, ale sterowniki są dość 
mocno zautomatyzowane – wystarczy podać, jaka 
jest dawka paliwa (w instrukcji obsługi podany jest 
sposób ważenia paliwa i jego przeliczenia), wbić  
w sterownik i po sprawie. Co do ustawień ilości po-
wietrza mamy dwie możliwości:
1. możemy to zrobić ręcznie, czyli obserwujemy, jaki 
dym leci z komina (czarny oznacza za mało powie-
trza, brak dymu lub biały dym powietrza to popraw-
ny stan, ale trzeba sprawdzić barwę płomienia, czy 
nie jest go za dużo) lub 
2. podłączyć analizator spalin, który informuje nas  
o temperaturze spalin, ciągu kominowym, zawarto-
ści tlenu, tlenku węgla (CO), a nawet sprawności ko-

tła na danych ustawieniach. Analizator jest drogim 
urządzeniem, ale pozwala nam dokładnie i szybko 
właściwie ustawić proces spalania w kotle. Podłącze-
nie analizatora spalin umożliwia zaobserwowanie, jak 
zmienia się proces palenia i sprawność kotła zależnie 
od zawartości tlenu w pomieszczeniu, wystarczy np.  
w kotłowni bez wentylacji na chwilę otworzyć/rozsz-
czelnić okno i widać zasadniczą różnicę.

Więcej spalanego pelletu niż wskazania 
na panelu kotła
Na forum często forumowicze pytają o różnice w ilo-
ści paliwa wskazywanej na panelu kotła, a spalanej  
w rzeczywistości. Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
musimy sprawdzić, jak działa ta funkcja, czyli najpierw 
ważymy, ile podajnik podaje paliwa i w kg wpisujemy 
otrzymaną wartość w kontroler kotła, który oblicza, jak 
długo chodził podajnik i w ten sposób podaje przybli-
żone zużycie paliwa. Przy zmianie pelletu musimy pa-
miętać o ponownym zważeniu paliwa i że worek wor-
kowi nie równy – jeden zawiera dłuższy pellet, drugi 
krótszy, w jednym jest więcej pyłu, w innym nie ma 
go wcale. dlatego, aby wartości te były jak najbliższe 
prawdzie, musimy ważyć co jakiś czas ilość podawa-
nego paliwa i dostosowywać ustawienia.

Trzeba zastosować zawór mieszający do c.w.u. (np. 
danfoss TVM-H, Womix TMT, ESBE VTA, Afriso ATM), 
zamontowanie takiego zaworu pozwoli inwestorowi 
na wybranie odpowiedniej temperatury. Temperatu-
ra ta jednak nie eliminuje całkowicie rozwoju bakte-
rii Legionella, dlatego zalecana jest też okresowa de-
zynfekcja, czyli podgrzanie wody do 70°C.

A teraz o obawach klientów…

Przegrzewanie się podajnika
Przeglądając fora internetowe i przypominając sobie 
rozmowy z inwestorami, chyba najczęściej pytano 
mnie oraz pisano o przegrzewaniu podajnika i spala-
niu się rury spiro. dla inwestora może to być trochę 
przerażające, ale jest to standardowe zabezpieczenie 
przed dostaniem się ognia do zasobnika z pelletem.
Tu przyczyn może być kilka.
• Pierwsza najważniejsza to brak wentylacji nawiew-
nej (tzw. „zetki”) i wywiewnej w kotłowni. Kotły na 
paliwa stałe do pracy potrzebują określonej ilości 
powietrza, bez niego nie będą działać poprawnie.
• Druga to brak ciągu kominowego. Jego możliwe 

przyczyny: brak wentylacji, złe podłączenie kotła 
do komina (czopuch skierowany ku dołowi), nie-
zasłonięta wyczystka komina lub za mały, za cien-
ki, za niski komin. W praktyce rzadko się zdarza, by 
średnica komina był za mała, chyba że przygotowa-
ny był pod kocioł gazowy lub olejowy. W większości 
nowych domów montowane kominy mają średnice 
od fi160 do fi200. Aby poprawić więc ciąg komino-
wy, zalecam stosowanie regulatorów ciągu komino-
wego, które służą do stabilizacji i zmniejszenia zbyt 
dużego podciśnienia w przewodach kominowych.
• Trzecia: zapchany palnik. Jeżeli stosujmy pellet ni-
skiej jakości, powstały spiek może zablokować pali-
wo na palniku i ogień może się cofnąć w stronę po-
dajnika. W palnikach w pełni samoczyszczących taka 
sytuacja prawie nigdy nie występuje, chyba że spa-
lany jest pellet przemysłowy. Aby uniknąć tych pro-
blemów najlepiej stosować pellet z certyfikatami EN 
plus A1 oraz diNplus oznacza to, że produkowany 
pellet jest wyłącznie z czystej trociny drewnianej, bez 
żadnych zanieczyszczeń, jak piasek czy różne chemi-
kalia. Paliwo powstaje wyłącznie dzięki wysokiemu 
ciśnieniu i naturalnej ligninie (składnika, który spa-
ja pellet w całość i w zależności od gatunku drzewa 
może być go więcej lub mniej). 

Pellet Olimp z certyfikatami diNplus / ENplus 
A1 / FSC

Teplomix – zawór mieszający do podnoszenia 
temperatury powrotu
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Regulator ciągu kominowego minimalizuje 
wahania ciągu kominowego oraz zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia kotła spowodowane przez 
kondensację pary wodnej w kominie
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Głośna praca?
Parę osób skarżyło się też na głośność pracy kotła, 
i tu akurat nie wiem, co odpowiedzieć. Oczywiście 
kocioł jest słyszalny, ale czy aż uciążliwy? Raczej nie. 
Sam użytkuję „pelleciaka” z automatycznie czysz-
czonym wymiennikiem i palnikiem, dom parterowy, 
więc kotłownia jest na tym samym poziomie i nigdy 
mi nie przeszkadzała jego praca. Jednak co do do-
znań akustycznych lub przewrażliwienia odnośnie 
hałasu ciężko dyskutować. 

Ile pelletu na sezon?
i doszliśmy do najcięższego pytania: ile pelletu spali 
kocioł przez zimę? W Polsce średnia wielkość domu 
to 140 m2, w nowym budownictwie ocieplenie stan-

dardowe to 15 cm styropianu i mieszany układ c.o., 
czyli podłogówka + grzejniki, temp. w domu ok. 22-
23°C. Pytając klientów oraz znajomych użytkujących 
takie kotły, większość podaje wartość między 3 a 4 
tony na rok. Ale na pytanie, ile tak naprawdę spali, 
odpowiedz może być tylko w jednym tonie: „tyle, ile 
musi” lub „tyle, ile wsypiemy paliwa”. Jeżeli inwestor 
dostarczy nam dokładny audyt energetyczny z do-
kładnymi stratami ciepła przy danej temp. zewnętrz-
nej, to sprawdzając wartości temperatury w ostatnich 
latach możemy obliczyć średnią i podać przybliżoną 
ilość spalanego paliwa w sezonie. Tylko tylko, że zima 
zimie nie równa: w sezonie 2015/2016 była dość krót-
ka i słoneczna, w 2016/2017 sezon grzewczy zaczął 
się od października, mamy maj i… dopiero niedawno 
się skończył. dlatego tutaj tak naprawdę „strzelamy”, 
jest za dużo zmiennych: jaka instalacja, układ mie-
szany, same grzejniki, tylko ogrzewanie podłogowe, 
instalacja z buforem, instalacja bez bufora, ochrona 
powrotu z zaworem temperaturowym, brak ochrony 
powrotu, można tak wymieniać jeszcze trochę, ale 
poprawnej odpowiedzi i tak nie udzielimy.
Oczywiście mamy sporo możliwości, aby ograniczyć 
spalanie, jak np. zrobić instalację niskotemperatu-
rową z buforem. Zalecane, aby na 1 kW mocy kotła, 
przyjąć 50 l pojemności bufora lub jeśli nie mamy 
miejsca na bufor, zastosować na pewno zawór tem-
peraturowy dla ochrony powrotu (tam, gdzie zosta-
ły założone zawory klienci mówili o spadku spalania 
około 30%) oraz regulatory pokojowe, by sterować 
temp. w pomieszczeniach.

Kotły pelletowe są mało kłopotliwe wygodne w użyt-
kowaniu i oszczędne. Nie mogę jednak napisać, że są 
bezawaryjne, ponieważ każdy element w kotle może 
się popsuć: czy to zapalarka, sterownik, fotokomór-
ka, motoreduktor, wentylator itd. Tyle tylko, że w prak-
tyce jest to mały procent wszystkich awarii. Większość 
uszkodzeń tak naprawdę następuje z winy użytkow-
nika, przez niedopilnowanie podstawowych czynno-
ści i zaleceń odnośnie montażu i obsługi kotła.Palnik do spalania peletów SAS MuLTi FLAME  

z automatycznym podawaniem paliwa, rusztem 
ruchomym oczyszczającym palenisko nadmuchowe
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Niezawodne

Funkcjonalne

Czujniki BELIMO do instalacji HVAC 
Idealne dopełnienie oferty  
siłowników i zaworów.

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

year warranty

SWISS QUALITY

Czujniki:

 - temperatury

 - wilgotności

 - jakości powietrza

 - ciśnienia

 - natężenia przepływu

 

Pokrywa obudowy 
mocowana na zatrzaski

Protokoły komunikacyjne 
BACnet oraz Modbus 

Wyjmowana płytka 
montażowa

Kategoria ochronna NEMA 4X / IP65

Modułowy przepust rurki 
kablowej 

Zabezpieczenie wyjść przed 
odwróceniem polaryzacji
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Odprowadzanie bez neutralizacji:
• instalacje o mocy do 25 kW kwalifikowane są bez 
zastrzeżeń, ponieważ można założyć dostateczne 
przemieszanie powstających skroplin;
• instalacje o mocy do 200 kW kwalifikowane są jako 
bez zastrzeżeń, o ile 25-krotna objętość ścieków  
w stosunku do skroplin wprowadzana jest do tego sa-
mego punktu wejściowego, gdyż również i w tym przy-
padku stosunek przemieszania jest wystarczający;
• większe instalacje wymagają ogólnej neutralizacji 
przed wprowadzeniem do urządzenia przetłaczają-
cego skropliny lub do kanalizacji.

O kondensacji i potrzebie 
odprowadzania skroplin 

Produktem ubocznym działania kotłów kondensacyj-
nych jest powstawanie kondensatu (skroplin). Wytrą-
canie wody jest nieuniknione i następuje w wyniku 
osiągnięcia temperatury nasycenia pary wodnej, gdy 
temperatura powierzchni jest niższa od temperatury 
otaczającego powietrza. Wymienniki ciepła kotłów 

kondensacyjnych charakteryzują się wyższą mocą  
w porównaniu do kotłów konwencjonalnych lub mó-
wiąc inaczej, mają zdolność do schłodzenia spalin 
do niższej temperatury, tj. takiej, poniżej której para 
wodna zawarta w spalinach ulega skropleniu i odda-
je ciepło, podnosząc jednocześnie sprawność ener-
getyczną kotła. im wyższa zawartość wodoru w pali-
wie, tym większa ilość pary wodnej spalanym gazie. 
Skropliny ze względu na zmniejszoną zawartość 
składników mineralnych mają mniejszą zawartość 
pH niż wartość neutralna (wartość neutralna = pH 7). 
Agresywność zwiększa się wraz ze zmniejszającą się 
zawartością składników mineralnych. Zgodnie z nie-
mieckimi wytycznymi (np. ATV A251) skroplin nie na-
leży odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji, jeśli 
proporcje mieszanki pomiędzy ściekami zawierający-
mi fekalia (wysoki współczynnik pH przed wydziele-
niem siarkowodoru) a skroplinami (niski współczyn-
nik pH) klasyfikowane są jako wątpliwe.

Wilo oferuje nowy typoszereg urządzeń Wilo-Plavis-C  
do odprowadzania kondensatu, gdy urządzenia grzewcze, 
chłodnicze bądź klimatyzacyjne usytuowane są poniżej poziomu 

spiętrzania,  
a kondensat nie może  
być odprowadzany  
z naturalnym spadkiem  
do kanalizacji.

Wilo-Plavis-C
Cicha i ekonomiczna pompa  
do odprowadzania kondensatu i skroplin

Od 26 września 2015 roku obowiązują prze-
pisy dyrektyw ErP wprowadzające wymogi 
w zakresie efektywności energetycznej dla 
kotłów grzewczych gazowych i olejowych 
oraz pomp ciepła itp. Minimalne wymo-
gi dyrektywy ErP dotyczące efektywności 
energetycznej kotłów odpowiadają pozio-
mowi, który spełniają tylko kotły konden-
sacyjne. Wiąże się to w praktyce z wyco-
faniem ze sprzedaży konwencjonalnych 
kotłów gazowych i olejowych. Jedynym 
wyjątkiem będą kotły z otwartą komorą 
spalania jednofunkcyjne o mocy do 10 kW 
oraz dwufunkcyjne o mocy do 30 kW.

Cechy szczególne/zalety

• cicha praca
• niskie zużycie energii
• wygodny montaż
• kompaktowa budowa
• bezpieczeństwo i kontrola pracy 

4

Wilo-Plavis-C 
Charakterystyka pracy i parametry doboru 

Dane techniczne dla typoszeregu Wilo-Plavis-C 

Typ Wilo-Plavis ... 011-C 013-C 015-C

Zasilanie 1 ~ 100-240  50/60 Hz

Długość kabla 1,5 m

Dł. kabla alarmu – 1,5 m

Pobór mocy P1 <20 W

Prąd nominalny 0,2 A

Klasa ochrony IP X4

Temp otoczenia od +5°C do +40°C

Wysokość max Max 4 m

pH pH > 2,5

Temp medium od +5°C do +60°C

Hałas <40 dBA przy 1 m

Waga 700 gr 750 gr 1 000 gr

Wymiar 152 x 116 mm 210 x 123 mm 275 x 129 mm

Poj. zbiornika 0,7 l 1,1 l 1,6 l 

Poj. użytkowa 0,3 l 0,4 l 0,7 l 

Czas pracy do opróżnienia 
zbiornika 8 sek 15 sek 20 sek

Ilość załączeń 100/h 100/h 100/h

Tryb pracy S3-30% 
(18sek/ 42sek)

S3-60% (36sek 
/ 34sek)

S1  
(ciągła)

Charakterystyka pracy

Tryby pracy silnika: 

Wewnętrzna konstrukcja silnika 
pompy pozwala na realizację aż do 100 
załączeń pompy na godzinę! Cecha ta 
może okazać się przydatna szczególnie 
w pierwszym okresie uruchomienia 
instalacji i wygrzewania budynku. 

Oznaczenie trybów S3 informuje, 
iż pompa pracuje w trybie 
przerywanym START/STOP. 
Dla zachowania ciągłości pracy należy 
przestrzegać czasów zatrzymania.

Zakres dostawy:

 ƒ Wilo-Plavis ...-C
 ƒ 2 śruby mocujące Ø 4
 ƒ 5 m rura spustowa Ø 8 x 11  

(dla Plavis 013-C oraz 015-C)
 ƒ Instrukcja montażu i obsługi 

0

1

2

3

4

5

H/m

Q/l/h250 300200150100500

Wilo-Plavis 011-C, 013-C, 015-C
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Współczynnik pH

Współczynnik pH opisuje kwasowość wody lub stę-
żenie jonów wodorowych. Składnikami wody mogą 
być m.in. składniki kwasu solnego, azotowego, siar-
kowego lub węglowego. Ponadto na agresywność 
wody wpływ mają siarczany, tłuszcze, benzyny i roz-
puszczalniki. Z drugiej strony brak minerałów, jak ma 
to miejsce w skroplinach, również oznacza wzrost 
agresywności.
Orientacyjne właściwości skroplin:
• opalanie olejem ~ 1,8 do 3,8 pH;
• opalanie gazem ~ 3,8 do 5,3 pH.

Oferta pomp Wilo do odprowadzania 
kondensatu i skroplin

Nowy typoszereg pomp Wilo-Plavis-C to urzadzenia 
wykonane z tworzywa, odporne na korozję, a przy 
tym lekki. Agregaty są idealnym rozwiązaniem do 
gromadzenia i podnoszenia kondensatu z instalacji 
chłodniczych/klimatyzacyjnych w domach mieszkal-
nych, jak również obiektach biurowo-usługowych. 
Zastosowanie wewnętrznej konstrukcji oraz elektro-
dowych czujników poziomu sprawia, że jest to jedno  
z najbardziej kompaktowych urządzeń dostępnych 
na rynku. dla wygody montażu zbiornik można obró-
cić o 180̊ . dzięki niezwykle ergonomicznej budowie 
są to urządzenia niemal niewidoczne w instalacji, a 
cicha praca (< 40 dB) sprawia, że są one dodatkowo 
całkowicie nieuciążliwe dla użytkowników.

Wilo-Plavis 011-C

EASY – idealny do zabudowy naściennej, nad kaseto-
nami, na podłodze. Jest to najmniejszy na rynku agre-
gat do odprowadzania kondensatu i skroplin mogący 
bez kłopotu przetransportować medium na jedną kon-
dygnację wzwyż (maks. 4 metry). Ma jeden kolektor do-
pływowy oraz kolektor tłoczny z zaworem odcinającym.

Wilo-Plavis 013-C

STANDARD – jest idealnym podłączeniem ergono-
mii z funkcjonalnością. Wyposażona została w 2 do-
pływy o wygodnie wybieranej średnicy. dla bezpie-
czeństwa pracy urządzenie zawiera zestyk alarmowy 
z kablem 1,5 m oraz alarm LEd.

Wilo-Plavis 015-C

COMFORT – pozwala na podłączenie aż 4 dopływów 
do urządzenia. W wersji tej dla bezpieczeństwa pra-
cy z kotłami do 200 kW wprowadzona została od-
dzielna komora na granulat do neutralizacji skroplin. 
Sterownik wyposażony została w alarm dźwiękowy, 
alarm LEd oraz przewód alarmowy (1,5 m).

Pierwszy polski pełnometrażowy film na 
temat zmiany klimatu i nieuchronnej re-
wolucji energetycznej. Reżyserem filmu 
jest dokumentalista Łukasz Bluszcz, a pro-
ducentem Fundacja WWF Polska. Twórcy  
w jasny sposób pokazują, dlaczego klimat 
nagle się zmienia i przed jakimi wyzwania-
mi w związku z tym staje nasza cywilizacja. 
dowiadujemy się, co sprawiło, że równowa-
ga klimatu na Ziemi została zachwiana i ja-
kie są tego skutki.
Czy realna jest przyszłość oparta na węglu 
i ropie, czy można poradzić sobie ze smo-
giem i co musi się wydarzyć, żeby nie doszło 
do tragedii na miarę zagłady dinozaurów? 
Odpowiedzi na te i wiele innych intrygują-
cych pytań szuka aktor Marcin dorociński.
Cały świat, a więc także Polska stoją przed 
widmem powodzi, suszy, braku wody pit-
nej i jedzenia. Ciepłe grzejniki w chłodne 
dni, lody w lecie, światło, czy woda w kra-
nie, o paliwie do samochodu nie wspomi-
nając, to nie wszystko, z czego nie chce-
my zrezygnować, ale będziemy zmuszeni 
wytwarzać energię w inny sposób. dlate-
go uwaga zwrócona jest również na kwe-
stię alternatywnych źródeł energii i proble-
mów, z jakimi borykają się w naszym kraju 
ich zwolennicy.
Film ostrzega, ale przede wszystkim proponu-
je rozwiązania mogące pomóc powstrzymać nadchodzą-
cą katastrofę. Te zmiany już zachodzą, są widoczne także 
w Polsce. Właśnie znaleźliśmy się w Punkcie Krytycznym.
Premiera filmu odbyła się 14 maja 2017, w Kinotece PKiN 
w Warszawie podczas weekendu otwarcia festiwalu Mil-
lennium Docs Against Gravity. Jest to największy festi-

wal filmów dokumentalnych w Polsce i trzeci co do po-
pularności festiwal filmów dokumentalnych w Europie.
Bilety na specjalne pokazy filmu „Punkt krytyczny – Ener-
gia odNowa”, zakończone debatą z udziałem ekspertów 
są dostępne po kliknięciu na poszczególne miasta na 
stronie internetowej http://energiaodnowa.pl/pl/film/

Zapraszamy na film „Punkt krytyczny –  
Energia odNowa”
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są doskonale dopasowane do mocy inwerterów, co 
pozwala uzyskać maksymalną wydajność instalacji. 
Producent przewidział 12-letnią gwarancję na trwa-
łość paneli i 30-letnią gwarancję na liniowy spadek 
wydajności. Panele przeszły trójstopniową kontrolę 
jakości na każdym etapie produkcji, w tym elektro-
luminescencyjną kontrolę braku mikropęknięć. Mają 
zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne i za-
legający śnieg oraz odporność na obciążenia 5400 Pa,  
a na zamówienie specjalne do 8000 Pa. Panele zabez-
pieczone są powłoką hydrofobową, a także charak-
teryzuje je zminimalizowany efekt degradacji ogniw. 

Prestiż i wygoda
Najbardziej optymalnym miejscem na instalację pa-
neli fotowoltaicznych jest dach. Skierowane na połu-
dnie i ustawione pod kątem od 30° do 60° będą naj-
bardziej efektywne, dlatego jeszcze lepiej, jeśli dach 
będzie skośny. Panele można jednak zamontować 
także na dachu płaskim, ścianie budynku, na ogro-

dzeniu lub po prostu na ziemi. Zwykle układa się je 
wtedy na konstrukcji nośnej, aby zapewnić jak naj-
lepszy dostęp promieni słonecznych. 
Kompletne zestawy fotowoltaiczne idealnie wkompo-
nowują się w no-
woczesne wzor-
nictwo i stają się 
wyznacznikiem 
zdrowego i eko-
logicznego sty- 
lu życia. Elegan- 
ckie, połyskujące  
w słońcu panele 
fotowoltaiczne to 
propozycja dla 
osób otwartych 
na nowe doświad- 
czenia i śledzą-
cych najnowsze 
trendy.Netmetring – zarabianie na nadwyżkach

Nadwyżki energii elektrycznej, produkowanej przez in-
stalację fotowoltaiczną, muszą zostać odebrane przez 
lokalny zakład energetyczny. W ustawie OZE z dnia 22 
czerwca 2016 roku została doprecyzowana kwestia od-
bioru energii elektrycznej i przesyłania jej nadwyżek 
do sieci energetycznej. Netmetering oznacza opomia-
rowanie netto, czyli rozliczenie na podstawie różnicy 
pomiędzy ilością energii pobranej z sieci a energią wy-
produkowaną z własnej instalacji fotowoltaicznej. dzię-
ki wprowadzonemu systemowi upustów producen-
ci „zielonej” energii elektrycznej z instalacji o mocy do 
40 kW mogą rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej 
do sieci nad energią pobraną z sieci w cyklu rocznym. 
 Za 1 kWh energii dostarczonej do sieci mogą odebrać z 
niej 0,8 kWh. W ten sposób można wykorzystywać wy-
produkowane nadwyżki energii np. w okresach, kiedy 
instalacja fotowoltaiczna nie pracuje. 

Fotowoltaika – rozwiązanie dla poszanowania 
środowiska
Własny prąd to nie tylko oszczędności, ale także dzia-

łanie proekologiczne mające na celu poszanowanie 
kopalnych zasobów energetycznych. Podczas pro-
dukcji energii elektrycznej poprzez spalanie 1 tony 
węgla powstają aż 2 tony CO₂ i 50 kg tlenku węgla 
CO, a także szereg szkodliwych i rakotwórczych sub-
stancji: benzopiren, 10 kg pyłu zawieszonego, 14 kg 
tlenków siarki SOx i 2,1 kg tlenków azotu NOx. Tym-
czasem wytwarzanie energii elektrycznej za pomo-
cą modułów fotowoltaicznych charakteryzuje się 
zerową emisją CO₂. 

Inisol Power Set – nowość De Dietrich
Firma de dietrich przygotowała szeroką ofertę zesta-
wów fotowoltaicznych, umożliwiając dobór optymal-
nego pakietu w zależności od dostępnej powierzchni, 
rodzaju dachu i indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Zestawy fotowoltaiczne inisol POWER SET zawiera-
ją wszystkie niezbędne elementy instalacji: panele 
fotowoltaiczne, inwerter, kable i konektory, a także 
dopasowany do rodzaju pokrycia system zamoco-
wania dachowego, dzięki czemu montaż instalacji 
jest szybki, łatwy i wygodny. Moduły fotowoltaiczne 

Produkcja własnej energii elektrycznej z przydomowej instalacji fotowoltaicznej to 
wygoda i możliwość uniezależnienia się od sieci energetycznej. Co więcej, panele 
pozwalają na duże oszczędności w wydatkach na energię, a własny prąd to także 
działanie proekologiczne. Firma De Dietrich wprowadziła do swojej oferty kompletne 
zestawy instalacji fotowoltaicznych Inisol Power Set. 

Panele fotowoltaiczne 
Inisol Power Set 

Nowość De Dietrich

Panele fotowoltaiczne inisol POWER SETFo
t. 

Fo
to

lia

Fo
t. 

De
 D

ie
tr

ic
h

http://www.instalreporter.pl


44s t r.0 5 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Oferta AlpicAir kierowana jest do inwestorów, 
którzy szukają dobrej jakości w atrakcyjnej cenie  
i obejmuje wiele typów urządzeń o szerokim zakre-
sie wydajności do zastosowania w przestrzeniach 
zarówno domowych (seria RAC), jak i komercyjnych 
(serie CAC, Multi, VRF). Wszystkie produkty spełnia-
ją wytyczne zawarte w dyrektywie Ekoprojektu (ErP), 
a tym samym są zgodne z nowymi wymogami Eu  
w zakresie efektywności energetycznej. 

Seria RAC

Wszystkie klimatyzatory ścienne, zdalnie sterowa-
ne z każdego miejsca na świecie za pomocą aplika-

cji Smart Wifi mają standardowo wbudowany joni-
zator powietrza, który skutecznie usuwa wszelkie 
szkodliwe zanieczyszczenia oraz nieprzyjemne za-
pachy. do wyboru: model EKO – charakteryzujący 
się klasycznym eleganckim designem, model PRE-
MiuM – stanowiący połączenie doskonałych para-
metrów technicznych i ponadczasowego wyglądu 
oraz NORdiC – klimatyzator znakomicie spraw-
dzający się jako pompa ciepła, dający możliwość 

efektywnego ogrzewania pomieszczeń przy tem-
peraturze zewnętrznej -25°C oraz utrzymywania 
temperatury dyżurnej 8°C. 

Seria CAC oraz MULTI

do zastosowania w przestrzeniach publicznych,  
w ofercie marki znajdują się jednostki kasetonowe, 
kanałowe i podsufitowe oraz systemy multi – za-

AlpicAir to znana od kilkunastu lat w Europie, Azji, a ostatnio zdobywająca 
także popularność w USA marka nowoczesnych urządzeń klimatyzacyjnych. 

Produkcja odbywa się w fabrykach 
liderów branży GREE Electric 
Appliances oraz MIDEA Group Co, 
co gwarantuje wysokie standardy 
jakości. Dystrybutorem nowej marki 
w Polsce jest firma Ventia Sp. z o.o.,  
która zapewnia profesjonalne 
wsparcie techniczne oraz 
projektowe. 

Klimatyzatory 
AlpicAir już w Polsce 

Wysoki komfort i jakość w atrakcyjnej cenie

MaGdalena kruszniewska 

CMYK: C77, M87, Y0, K0

AlpicAir to: 

– szeroki typoszereg urządzeń serii RAC, CAC, Multi, VRF,

– wysoka klasa energetyczna urządzeń,

– eleganckie i stylowe wzornictwo  
jednostek wewnętrznych,

– bogate wyposażenie w funkcje  
dodatkowe w standardzie.

Korzyści:

doskonałe parametry techniczne 
w atrakcyjnej cenie

Atrakcyjne warunki handlowe  
dla dystrybutorów i instalatorów

dostępne prosto z magazynu

3 lata gwarancji
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dzenia. Kompaktowy rozmiar oraz niska waga agre-
gatów zapewniają szybką i łatwą instalację w każ-
dym, nawet mało dogodnym miejscu. 
AlpicAir to kompletne produkty spełniające najbardziej 
wygórowane oczekiwania, dostępny w atrakcyjnej cenie. 

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski: 
Ventia Sp. z o.o., www.ventia.pl

awansowane technologicznie urządzenia o kom-
paktowych wymiarach, dających możliwość łatwe-
go projektowania i sprawną instalację. Wyposażone 
w szereg funkcji i rozwiązań, które zapewniają kom-
fortowe ich użytkowanie. układy Multi pozwalają 
na podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej od  
2 do 5 jednostek wewnętrznych różnego typu (ścienne, 
kasetonowe, kanałowe) o wydajnościach 2,1-6,5 kW.  
Rozwiązanie to daje możliwość indywidualnego chło-
dzenia lub grzania poszczególnych pomieszczeń,  

a tym samym znaczną oszczędność energii elektrycz-
nej. Łączna długość instalacji może dochodzić nawet 
do 80 m. daje to swobodę projektowania oraz duże 
możliwości w konfigurowaniu systemu klimatyzacji  
w pomieszczeniach o zróżnicowanej aranżacji wnętrz.

Systemy VRF

Systemy klimatyzacji VRF dzięki rozwiązaniu moduło-
wemu oferuje agregaty klimatyzacyjne o łącznej mocy 
do 246 kW. Szeroka gama jednostek wewnętrznych 
umożliwia pełną integrację systemu z budynkiem, 
zachowując jego estetykę wewnętrzną i zewnętrzną, 
przy niskim poziomie hałasu. dzięki zastosowaniu no-
woczesnych technologii oraz sprężarek z inteligentną 
modulacją wydajności system jest bardzo energoosz-
czędny. Możliwość prowadzenia instalacji freonowej 
do 1000 m przy różnicy wysokości do 90 m, czyni go 
idealnym do rozległych i wysokich budynków. 

Agregaty skraplające do chłodnic 
central wentylacyjnych

 Agregaty skraplające AlpicAir dedykowane do chłod-
nic central wentylacyjnych z wysokosprawnymi sprę-
żarkami inverterowymi wyposażone są w zestawy 
sterujące 0-10 V w zakresie 0% do 100% mocy urzą-

Zaawansowana technologia i kompaktowe wymiary wyróżniają serię 
CAC i MuLTi AlpicAir

Agregaty skraplające AlpicAir idealnie współpracują  
z centralami wentylacyjnymi

Elegancki design popularnej serii RAC 
AlpicAir przykuwa uwagę użytkowników
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Konferencja 
doradcza NFOŚiGW

Co zrobić, by rachunki za energię były znacznie niż-
sze, a atmosfera wolna od smogu? Odpowiedź na to 
pytanie będzie można uzyskać podczas konferencji 
pod hasłem „Zmniejszenie zużycia energii kluczem 
do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta fi-
nansowa i wsparcie doradcze”, którą 2 czerwca br. 
NFOŚiGW organizuje w Kęszycy Leśnej.
Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości 
skorzystania z dostępnej oferty finansowej w ramach 
Programu LiFE, Programu Operacyjnego infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 
2014-2020 oraz ze środków własnych NFOŚiGW, lu-
buskiego WFOŚiGW w Zielonej Górze i Banku Ochro-
ny Środowiska SA – w zakresie poprawy efektywno-
ści energetycznej i wykorzystania OZE.
Zasadniczą intencją i spodziewanym efektem konferen-
cji będzie nawiązanie bliższej współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego (w szczególności z miasta-
mi) oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie wo-
jewództwa lubuskiego. Chodzi o to, aby podmioty te 
– poprzez stosowne inwestycje i inne działania proeko-
logiczne – mogły wydatnie zmniejszyć zużycie energii  
i przyczynić się przez to do poprawy jakości powietrza.
Wśród spodziewanych gości konferencji są między 
innymi: Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy  
i polityki społecznej, prof. Jan Szyszko – minister śro-
dowiska, Jerzy Materna – sekretarz stanu w MGMiŻŚ, 
Władysław dajczak – wojewoda lubuski.
Konferencja odbędzie się w diecezjalnym Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kęszycy Leśnej. 
Liczba miejsc ograniczona, zgłaszanie uczestnictwa 
do 25 maja 2017 r. drogą mailową pod adresem: Ali-
cja.Bukojemska@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 527 
oraz doradztwo@nfosigw.gov.pl.
Program konferencji

http://www.instalreporter.pl
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiRl_Sj2eTTAhVGlSwKHUfxAAIQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ventia.pl%2Fsystemy-klimatyzacji%2Fprodukty-systemy-klimatyzacji%2Fklimatyzatory-alpicair%2Fklimatyzatory-przenosne-alpicair%2Fproduct%2Fklimatyzatory-przenosne-alpicair%3Ffile%3Dpliki%2Fventia%2Fwsparcie_instrukcje%2FCenniki%2FCennik_ALPICAIR.pdf&usg=AFQjCNGCdpOnyy-iZReoSwBxn51JxK9mAw&cad=rja
www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/15/1013/6/program_konferencji_nfosigw_w_keszycy_lesnej_2.06.2017.pdf
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Technologia

Powłoka ultra Cover XP składa się z kilku warstw. 
Początkowo wyrób jest pokrywany warstwą bazową, 
która reaguje z powierzchnią stali, tworząc, po 
odpowiedniej obróbce, bardzo dobrze przylegającą, 
swoistą skorupę. Następnie baza pokrywana jest 
uszczelniaczem, co nadaje całości wymaganą trwałość. 

Przewaga innowacyjności

Największą korzyścią innowacji jest mała grubość 
nałożonej powłoki, co eliminuje bardzo negatywny 
efekt występujący w technologii ocynku ogniowego, 
jakim jest zalewanie gwintów i otworów powlekanego 
elementu. W tradycyjnej technologii często trzeba 
przegwintowywać wyroby, co powoduje zbieranie 
naddatku powłoki cynkowej i jej mechaniczne 
uszkodzenie. Prowadzi to do osłabienia tego miejsca 
na odporność korozyjną materiału, podważając 
zasadność wykorzystanej technologii.

Cynkowanie ogniowe elementów złącznych wymaga 
wcześniejszej kalibracji wyrobu, co może wpłynąć 
na jego wytrzymałość. Wyeliminowanie problemów 
podczas montażu i precyzyjne wykonanie gwintów 
jest wielką wartością dodaną tej innowacji. 
Kolejne wyzwanie stanowi dobór odpowiedniej 
grubości warstwy potrzebnej do skutecznej ochrony 
materiału przed korozją. Spowodowane jest to 
pewnymi ograniczeniami między innymi w zakresie 
możliwości nałożenia odpowiedniej warstwy ocynku. 
Przy nieodpowiednim bądź nierównym jego nałożeniu, 
istnieje niebezpieczeństwo zmiany geometrii wyrobu.
ultra Cover XP likwiduje wszystkie powyższe 
zagrożenia, co czyni produkt bardziej powtarzalnym, 

Konstruktorzy producenta z Olsztyna wybrali 
gamę produktów najczęściej wykorzystywanych na 
dachach budynków, tak aby móc jak najlepiej 
wykorzystać i zaimplementować najnowocześniejsze 
na tą chwile rozwiązanie w technologii pokryć 
antykorozyjnych, dla wyrobów wykorzystywanych 
w różnych środowiskach korozyjności. Jeszcze kilka 
lat temu taki sposób zabezpieczania stalowych 
wyrobów budowlanych był tylko w sferze marzeń 
firm instalacyjnych. 
Wdrożeniowcom firmy udało się stworzyć pełny  
i komplementarny system zamocowań, który dzięki 
innowacyjnej technologii nieelektrolitycznego 
nakładania powłok antykorozyjnych, charakteryzuje się 

niezwykle wysoką odpornością na temperaturę i czynniki 
chemiczne wraz z wysoką odpornością korozyjną. 
Testy wykazały, że powłoka wytrzymuje ponad 1000 h  
w komorze solnej wg PN-EN iSO 9227:2012, odporność 
korozyjna jest wyższa niż w powłokach z klasycznym 
ocynkiem ogniowym, przy znacznie mniejszej grubości.

Z pewnością ostatni ruch wykonany przez firmę Niczuk Metall-PL – wprowadzi niemałe 
zamieszanie na rynku. Dopiero co ogłoszona premiera produktów oferowanych 
w innowacyjnej powłoce Ultra Cover XP zmienia zupełnie parametry wyrobów 
wykonanych ze stali węglowych pod kątem wytrzymałości na warunki atmosferyczne.

Nowa epoka w ochronie antykorozyjnej

 - Od 60 lat stawiamy na rozwój technologii i naszych produktów. Zawsze czerpiemy  
z bieżących osiągnięć nauki, dzięki czemu wprowadzamy na rynek szereg usprawnień 
i innowacji. Wszystko po to, aby klienci zawsze otrzymywali produkty najwyższej ja-
kości, które będą służyły latami. Teraz możemy pochwalić się naszym najnowszym 
osiągnięciem, ultracienką powłoką antykorozyjną, która zabezpiecza produkty pozo-
stawiając w tyle dotychczasowe technologie cynkowania galwanicznego i ogniowego. 
– mówi Bartosz Seroka, Dyrektor Działu Wdrożeń.

http://www.instalreporter.pl
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wytrzymałym i odpornym na warunki atmosferyczne 
jednocześnie znacznie poprawiając jego walory 
estetyczne. Nowoczesna powłoka pozbawiona jest 
zacieków i przebarwień. Ogranicza bądź eliminuję  
w całości białą korozję. Produkt jest również znacznie 
bardziej odporny na wysoką temperaturę i działanie 
środków chemicznych, rozpuszczalników, łącznie  
z benzyną i płynem hamulcowym. Podsumowując, 
wprowadzona technologia w bezapelacyjnie szybkim 
tempie wyprze dotychczasową, powszechnie sto-
sowaną w Polsce.

Powłoka ultra Cover XP jest eko

ultra Cover XP nie zawiera szkodliwych chromianów, jest 
bezpieczna dla otoczenia, a jej produkcja energooszczędna  
i małoobciążająca. Proces pokrywania wyrobów powłoką 
zapewnia mniejsze, niż inne podobne procesy, wykorzysta-
nie energii oraz niski poziom zużycia wody, co stanowi pozy-
tywny aspekt tej technologii.

dzo trudno związać faktyczne efekty rynkowe i sprze-
dażowe branży PV z instrumentami wsparcia, a wiąza-
nie wzrostu rynku z najnowszymi regulacjami byłoby 
nadużyciem. Okazuje się, że technologia zaczyna wy-
grywać z niestabilnym i mało sprzyjającym prawem. 
Potencjał sektora jest dużo większy, niż stan faktycz-
ny. Obecne zdolności produkcyjne badanych firm wy-
noszą 143 MW/rok i są wykorzystywane jedynie w ok. 
20%. Już w 2017 roku zdolności te mogą wzrosnąć 
do 223 MW/rok, ze względu na rozbudowę linii pro-
dukcyjnych polskich zakładów, jak zapowiadają an-
kietowani producenci modułów fotowoltaicznych . 
Wg ankietowanych producentów i dystrybutorów 
urządzeń, fotowoltaika będzie rozwijała się najszyb-
ciej w sektorze prosumentów biznesowych (moce 
rzędu 20-200 kW), czyli w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw, które ponoszą relatywnie najwyż-
sze koszty zaopatrzenia w energię elektryczną. 

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowol-
taicznych w Polsce na koniec 2016 roku wyniosła ok. 
199 MW. Moc instalacji fotowoltaicznych, w tym farm 
słonecznych zbudowanych w zasadniczym, obowią-
zującym do połowy 2016 roku systemie wsparcia  
w postaci zielonych certyfikatów przekroczyła 99 MW. 
Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach 
podłączonych do sieci, ale niekorzystających z systemu 
zielonych certyfikatów. Głównymi wytwórcami energii 
w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, coraz częściej 
jednak instalacje takie powstają w przedsiębiorstwach. 
u osób fizycznych dominują instalacje mniejsze – mi-
kroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90% wszystkich 
mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych.  
Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj instala-
cje powyżej 10 kW i stanowią one ok. 63%.
Sumaryczna moc zainstalowana na koniec 2016 r. wg 
danych uRE wynosi 99 MW, są to następujące instalacje:
• z koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej – 

o mocy większej niż 200 kW, które stanowią prawie 
43% łącznej mocy zainstalowanej (84,8 MW);
• z wpisem do rejestru wytwórców energii w małej 
instalacji – o mocy 40-200 kW – stanowią prawie 4% 
łącznej mocy zainstalowanej (7,7 MW);
• mikroinstalacje wnioskujące o wydanie świadectw 
pochodzenia – poniżej 40 kW – stanowią 3,3% łącz-
nej mocy zainstalowanej (6,5 MW).
W samym 2016 roku powstało ponad 101 MW no-
wych mocy w fotowoltaice, z czego aż ok. 73 MW  
w mikroinstalacjach. 
Polska branża fotowoltaiczna wyszła zwycięsko z za-
wirowań legislacyjnych, jakie miały miejsce w 2016. 
Wg Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa iEO: niestabil-
ność przepisów i ulotność dotacji w 2016 roku oraz nie-
pewność inwestorów o warunki wsparcia w 2017 roku 
spowodowały, że rynek fotowoltaiki w ub.r. rozwijał się 
impulsywnie jako wypadkowa wielu czynników. Bar-

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował 
piątą już edycję raportu „Rynek fotowoltaiki 
w Polsce 2017”, który tradycyjnie zawiera 
syntezę stanu rozwoju branży i prezentację 
trendów rynkowych w fotowoltaice. Raport 
jest wynikiem szczegółowego badania rynku  
i powstaje we współpracy z firmami z branży. 

Rynek fotowoltaiki 2016/2017 
Diagnoza stanu i perspektywy

Partnerem raportu jest Europejski Instytut Miedzi. Raport został objęty patronatem przez: Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

Pobierz raport "Rynek fotowoltaiki  
w Polsce 2017”

http://www.instalreporter.pl
http://ieo.pl/pl/projekty/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2017


48s t r.0 5 / 2 0 1 7
w y w i a d

Absolwentka Wydziału inżynierii Środowiska PW 
(2002 r.), stopień naukowy doktora uzyskała w 2007 r.,  
doktora habilitowanego w 2012 r. Zawodowo przez 
wiele lat związana z Centralnym instytutem Ochro-
ny Pracy – Państwowym instytutem Badawczym,  
w którym pracowała w Zakładzie Ergonomii na sta-
nowisku kierownika Pracowni Obciążeń Termicz-
nych. Kilka lat temu wróciła do korzeni, na Politech-
nikę Warszawską, na Wydział instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i inżynierii Środowiska (dawniej iŚ). 
Specjalizuje się w badaniu interakcji cieplnych mię-
dzy człowiekiem a otoczeniem, wpływem środowi-
ska cieplnego na organizm człowieka oraz rozwiąza-
niami HVAC kształtującymi jego najbliższe otoczenie. 
W kręgu zainteresowań są również różnice w fizjolo-

gii człowieka (rozumianej bardziej „technicznie” niż 
„medycznie”), a w konsekwencji w odczuwaniu śro-
dowiska wewnętrznego wynikające ze zmienności 
osobniczych, zatem… temat różnic między kobie-
tami i mężczyznami jest jej bardzo bliski.
W pracy najbardziej lubi ciągłe poszukiwanie naj-
lepszych rozwiązań, prowadzenie badań i analiz, 
czasem dość zaskakujących wyników, zdobywa-
nie nowej wiedzy oraz rozwiązywanie konkretnych 
problemów. Szczególnie lubi prowadzić badania 
z udziałem ochotników, np. sprawdzać, jak pomy-
sły, które powstają w głowie, są oceniane nie tylko 
w badaniach z manekinem termicznym, ale przede 
wszystkim przez ludzi – przyszłych użytkowników.  
W tym aspekcie sądzi, że bycie kobietą pomaga trochę  
w prowadzeniu badań z udziałem ludzi, np. podczas 
badań w szpitalach czy w przedszkolu, badani chęt-
nie nawiązują współpracę i dzielą się przemyślenia-
mi, nawet odbiegającymi od zakresu badań.

Na uczelniach technicznych niewiele jest kobiet, 
a już na pewno profesorów nadzwyczajnych… 
Czy trudno w świecie nauki przebić się kobiecie?
Osobiście nie zauważam w mojej pracy, zarów-
no naukowej, jak i dydaktycznej, większych różnic  
w podejściu do kobiet i mężczyzn. Wszyscy, zdoby-
wając kolejne stopnie naukowe, jesteśmy jednako-
wo oceniani za naszą aktywność i wynikający z niej 
dorobek. W Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa  

WiBHiŚ jest nas, kobiet, faktycznie mniej, ale mamy 
fantastyczne doktorantki, które, mam nadzieję, za-
silą nasze szeregi. 
My kobiety mamy jednak trudniejsze zadanie w umie-
jętnym pogodzeniu pracy zawodowej z życiem rodzin-
nym. Bycie dobrą mamą wymaga ogromnego zaan-
gażowania uczuciowego, czasu i pracy. Pogodzenie 
udanego życia rodzinnego i wydajnej pracy zawodo-
wej wymaga zrozumienia i wsparcia naszych partnerów. 
Bardzo ważna jest także życzliwość i pomoc pracodaw-
cy, którym w moim przypadku są władze uczelni. Mam 
ogromne szczęście, że mam bardzo dobrego i wyrozu-
miałego Męża oraz bardzo życzliwych przełożonych.
W aspekcie prawodawstwa pojawiły się także bardzo 
dobre regulacje, np. aplikując o projekty można za-
znaczyć okresy urlopu macierzyńskiego/wychowaw-
czego, które nie są potem zaliczane jako okres pracy 
naukowej. To szansa dla obojga rodziców na zdoby-
cie ciekawych projektów i realizowanie się również 
w przestrzeni naukowej.

Czy uczelnie techniczne się zmieniają  
pod względem profilu kobiet?
Na uczelniach o profilu technicznym jest coraz więcej 
pań, także na naszym WiBHiS. Zmianę widzę głównie 
porównując czasy, kiedy sama studiowałam – było 
nas wtedy znacznie mniej niż kolegów. Obecnie sy-
tuacja się zmieniła i w każdej grupie jest albo po rów-
no pań i panów, albo czasem nawet pań jest więcej.

Działa Pani nie tylko na uczelni, ale też aktywnie 
udziela się w PZITS, w tym m.in. Pani pomysłem 
były zeszłoroczne bardzo udane „Warsztaty  
dla projektantów”…
Bardzo dziękuję za miłe słowa. Warsztaty PZiTS były 
ideą Zarządu Głównego PZiTS, ja byłam Przewod-
niczącą Komitetu Organizacyjnego, ale też współ-
pracowałam w zespole z fantastycznymi osoba-
mi, zarówno kobietami, jak i mężczyznami, więc 
pozytywnie odebrane Warsztaty były ukoronowa-
niem pełnej zaangażowania pracy. Obecnie jestem 
wiceprezesem PZiTS, natomiast prezesem PZiTS 
jest również kobieta, Krystyna Korniak-Figa. W tej 
organizacji członkowie nie mają więc nic przeciw-
ko przywództwu kobiet, a co więcej, spotykam się 
z ogromną życzliwością ze strony kolegów, któ-
rzy z sympatią i uznaniem przyjmują moją pracę.  
W działalności społecznej sądzę, że płeć nie ma 
żadnego znaczenia, a liczy się „duch społecznika”, 
który albo się ma, albo też nie. Oprócz wrodzonej 
potrzeby działania w dobrej sprawie przyznam, że  
w PZiTS poznałam wiele fantastycznych osób, które 
bardzo dodają mi energii i stanowią wsparcie każde-
go dnia. Zgadzam się również w pełni z prospołecz-
ną misją i celami PZiTS, stąd uważam, że działanie 
akurat w tej organizacji pasuje do mojego charak-
teru. Praca zawodowa, życie rodzinne i PZiTS wy-
pełniają już mój cały czas oraz dają mi uczucie speł-
nienia jako człowieka.

Anna Bogdan – dr hab. inż., prof. Politechniki Warszawskiej_

Zainspirowane rozmową z Magdaleną Oskierą, dy-
rektorem marketingu immergas, na temat zdomi-
nowania środowiska szeroko rozumianej branży 
instalacyjnej przez mężczyzn stwierdziłyśmy, że 
rzeczywiście przewagę liczebną płci męskiej wi-

dać praktycznie na każdym spotkaniu branżowym 
(konferencjach, sympozjach, targach, uroczysto-
ściach firmowych). Wynika to oczywiście z tech-
nicznej specyfiki branży. 
Postanowiłyśmy jednak zapytać te kobiety, które 

piastują wyższe stanowiska w koncernach, prowa-
dzą własne firmy handlowe, projektowe lub nawet 
wykonawcze, czy świetnie funkcjonują na polu na-
ukowych lub w stowarzyszeniach branżowych o ich 
doświadczenia w wypracowaniu swojej pozycji za-

wodowej (na słowo „sukces” większość reagowała 
alergicznie, więc go nie używamy). 
Nie jest to jednak jednorazowa akcja, postaramy się 
od czasu do czasu do niej powracać, prezentując 
portrety kobiet, które są „twarzami” firm. 

INSTALACJA jest KOBIETą_

http://www.instalreporter.pl
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Menedżer z ponad 10-let-
nim doświadczeniem 
w branży budowlanej. 
ukończyła warszawską 
SGH na kierunku zarzą-
dzanie i marketing oraz 
zarządzanie jakością  
z uprawnieniami audy-
tora wewnętrznego. Ab-
solwentka Executive MBA 
dominican university  
w Chicago i uMK w Toru-
niu. Z branżą marketingo-

wą związała się w 2007 roku jako specjalista ds. mar-
ketingu w branży automatyki domowej. W 2009 roku 
objęła stanowisko Brand Managera w firmie Nice Pol-
ska, gdzie odpowiedzialna była za kompleksowe działa-

nia w obszarze kreacji i wdrażania programów lojalno-
ściowych i motywacyjnych w sektorze B2B. Skupienie 
się na tym sektorze zaowocowało wdrożeniem autor-
skiego programu standaryzacji sieci B2B. Z czasem jej 
obszar kompetencji poszerzył się o działania w obsza-
rze event marketingu, zwłaszcza w obszarze incentive 
travel i corporate events oraz marketingu sportowego.  
W 2012 objęła stanowisko kierownika marketingu  
w immergas Polska. 

Dlaczego Immergas, a nie bardziej kobieca branża?
Bo to wyzwanie, a te lubię najbardziej. Bo marketing 
w mocno technicznej branży wymaga dużo więk-
szych pokładów kreatywności i finezji, niż teoretycz-
nie prostszy w komunikacji produkt jak np. kosmetyk. 
Z drugiej strony, po niemal 5 latach w branży grzew-
czej zaryzykuję stwierdzenie, że ona tylko na pierw-

szy rzut oka wydaje się być mało kobieca. Spotykam 
na co dzień mnóstwo cudownych kobiet, które świet-
nie sobie radzą w tym teoretycznie zdominowanym 
przez mężczyzn obszarze. W immergas prawie po-
łowa zatrudnionych pracowników to kobiety, które 
zajmują się logistyką, finansami, marketingiem czy 
sprzedażą. Obejmują stanowiska specjalistyczne czy 
kierownicze i znakomicie wykonują swoje codzien-
ne obowiązki. Są wspaniałymi współpracownikami, 
których profesjonalizm bardzo sobie cenię. 

Specyfika Pani stanowiska jako szefa marketingu 
producenta kotłów gazowych i komunikacja 
głównie z wykonawcami/instalatorami 
wymagają dość „umiejętnego” postępowania… 
Nie ma znaczenia czy prowadzimy akcję marketin-
gową dla matek z dziećmi, czy dla instalatorów i 

serwisantów kotłów gazowych. Kluczowe jest do-
pasowanie komunikatu do odbiorcy, mówienie ję-
zykiem korzyści, zrozumienie jego potrzeb i odpo-
wiadanie na nie. Od dłuższego czasu twierdzę, że 
w immergas nie sprzedajemy kotłów gazowych, 
lecz dostarczamy komfort, ciepło, czyli usługę. Je-
śli spojrzymy na to w ten sposób, specyfika bran-
ży ma dużo mniejsze znaczenie. 

Jakie są Pani "pozabranżowe" zainteresowania? 
Podróże i wszystko co się z nimi wiąże – doświad-
czanie nowego, ludzie, kuchnia, zwyczaje... To wy-
raz mojej ciekawości, potrzeby zmian, poznawania 
innego punktu widzenia i wychodzenia poza swoją 
strefę komfortu. To wszystko przekłada się na pracę 
– odświeża spojrzenie i wzmaga kreatywność, która 
w marketingu jest niezbędna. 

Magdalena Oskiera – dyrektor marketingu Immergas Polska Sp. z o.o._

Karierę zawodową rozpoczęła w administracji pań-
stwowej. Pracowała tam kilka lat, z przerwą na uro-
dzenie i wychowanie dzieci. To wtedy mąż namówił ją 
do założenia firmy prywatnej. Pierwotnie profil dzia-
łalności przedsiębiorstwa nie był związany z branżą 
instalacyjną, hydraulika w ogóle jej nie interesowa-
ła i nie wyobrażała sobie, że właśnie tym będzie się 
zajmowała. Jednak z czasem na półkach pojawia-
ło się coraz więcej towaru z tej branży. Początki fir-
my to rok 1990, małe pomieszczenie wynajmowane  
w domu jednorodzinnym. Z czasem firma przenio-
sła się do większego budynku. W 1999 r. rozpoczęła 
się budowa obiektu, który obecnie liczy ok. 2000 m2 

powierzchni handlowo-ekspozycyjnej. dziś firma pro-
wadzi hurtową i detaliczną sprzedaż instalacji oraz 
wyposażenia łazienek i płytek ceramicznych. 
Z racji braku wykształcenia oraz doświadczenia  

w handlu i branży instalacyjnej prowadzenie firmy od-
bywało się na zasadzie metody prób i błędów, zawsze 
jednak Pani Janina mogła liczyć na wsparcie męża. 
Zarządzanie własnym przedsiębiorstwem było dla 
niej zupełnie obcą tematyką biznesową, jest jednak 
osobą, która łatwo nawiązuje kontakty i potrafi zjed-
nywać sobie ludzi. Te cechy z pewnością pomogły jej  
w prowadzeniu firmy. Własny biznes to zawsze wiele 
problemów i stresów, a tu… kobiety radzą sobie znacz-
nie lepiej niż mężczyźni. Pomimo wielu przeciwności, 
po tych dwudziestu kilku latach firma prężnie działa na 
rynku, co z pewnością jest wielką zasługą Janiny Gut.

Jaką rolę odegrała Pani w powstaniu firmy GUT 
i jaką odgrywa dziś? 
Firma od początku była prowadzona przeze mnie  
i męża, on zajmował się głównie technicznymi aspek-

tami działalności, a mi pozostawała cała reszta, czyli 
prowadzenie firmy. Zajmowałam się organizacją sprze-
daży, nawiązywaniem kontaktów handlowych wśród 
dostawców i odbiorców i zarządzaniem pracownikami. 
dziś większość tych obowiązków wykonują pracownicy, 
ja natomiast zajmuję się firmą na poziomie strategicz-
nym, wyznaczam kierunki, w których firma ma podążać 
i podejmuję kluczowe decyzje dla jej funkcjonowania. 

Czy uważa Pani, że „mocną kobiecą ręką” 
trzyma rodzinną firmę? 
Handel w branży instalacyjnej nie jest łatwy, dlatego uwa-
żam, że jedynie twarde i zdecydowane postępowanie po-
zwala dobrze funkcjonować i osiągać sukcesy. Nie można 
pozwalać sobie na okazywanie słabości, zwłaszcza gdy 
jest się kobietą w branży zdominowanej przez mężczyzn 
i na każdym kroku trzeba udowadniać swoją wartość. 

Czy gdyby była  
Pani mężczyzną  
byłoby Pani łatwiej?
Trudno jednoznacznie od-
powiedzieć na to pytanie, 
prawdopodobnie tak. Moim 
zdaniem jednak decydują-
cą rolę odgrywają indywi-
dualne cechy osobowości 
człowieka, a płeć ma ra-
czej drugorzędne znacze-
nie. Obecnie kobiety coraz 
częściej zajmują się własny-
mi biznesami i chętniej wykonują zawody powszech-
nie uważane za męskie i niejednokrotnie odnoszą  
w nich sukcesy. dlatego nie uważam, że bycie mężczy-
zną jakoś szczególnie ułatwiłoby mi karierę zawodową. 

_Janina Gut – właścicielka Firmy Handlowej GUT
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Absolwentka kierunku Ogrzewnictwa, Wentylacji  
i Klimatyzacji na Politechnice Warszawskiej. W dan-
fossie pracuje od 25 lat – praktycznie od początku 
istnienia firmy w Polsce. Pracowała na różnych sta-

nowiskach: kierownika produktu, szefa marketingu, 
wsparcia technicznego i serwisu oraz szefa sprzeda-
ży i marketingu w Polsce, w Skandynawii, a ostat-
nio w Europie Wschodniej. Przywiązuje dużą wagę 
do ustawicznego kształcenia: marketingu uczyła się  
w Anglii, zarządzania w danii i Japonii, ukończyła też 
Executive MBA. W ramach różnych projektów dużo 
pracuje z międzynarodowymi konsultantami. 

Co zadecydowało, że akurat firma Danfoss i jak 
czuje się Pani, jako kobieta kierująca obecnie 
działem sprzedaży i marketingu?
danfoss pojawił się na początku mojej kariery zawo-
dowej i dał mi szansę pracy zgodnej z moimi zaintere-
sowaniami i wykształceniem. Mam dużo energii, a dy-
namika zmian w danfossie ciągle stawia przede mną 
nowe wyzwania zawodowe – to bardzo mi odpowiada. 

Kierowanie dużą organizacją z oddziałami sprzedaży  
w 10 krajach wymaga dobrej organizacji pracy i umie-
jętności prowadzenia wielu zadań równolegle. uważam,  
że kobiety mają ku temu naturalne predyspozycje.

Jakie cechy charakteru trzeba mieć, by przebić 
się w tak trudnym środowisku, jak zdominowany 
przez mężczyzn sektor zaworów i armatury? 
Myślę, że liczy się przede wszystkim profesjonalizm, 
a płeć ma coraz mniejsze znaczenie również w bran-
żach „typowo męskich”. W kierowaniu zespołem  
i motywowaniu pracowników pomaga inteligencja 
emocjonalna, a w relacjach biznesowych ważne są 
konsekwencja i trochę dyplomacji. W dobie „big data” 
wspieram się doświadczeniem biznesowym i intu-
icją. Bardzo ważni są dla mnie ludzie i mam szczę-
ście pracować z najlepszymi. 

Czy określiłaby Pani siebie jako domatorkę? 
Kocham powroty do domu, ale raczej nie jestem ty-
pem domatorki. Mamy z Rodziną i Przyjaciółmi ulu-
bione miejsca gdzie „ładujemy akumulatory”. Bie-
brza, Bieszczady, Kazimierz dolny i Krynica Zdrój (o 
każdej porze roku) to nasze najczęstsze miejsca wy-
padów weekendowych. Planując urlop, zawsze staję 
przed dylematem – wakacje w kraju, gdzie jest tyle 
cudnych miejsc czy ciepłe morze.
Lubię aktywność sportową (koniecznie na świeżym po-
wietrzu), książki, operę, dobrą kuchnię, ale dużo czasu 
poświęcam pracy. Wokół dzieje się tyle ważnych i cie-
kawych rzeczy: rewolucja cyfrowa, internet of Things, 
problem smogu, zmiany demograficzne i potrzeba więk-
szego komfortu – wszystko to stwarza nowe okazje biz-
nesowe. W danfossie staramy się wykorzystać te tren-
dy i być zawsze o krok przed konkurencją.

Dorota Jezierska – Senior Sales Director DHS, East Europe Region, DANFOSS_

Aneta Raczek jest absolwentką uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie (kierunek zarządzanie i mar-
keting). ukończyła również studia podyplomowe  
w zakresie zarządzania w Krakowskiej Szkole Wyż-
szej im. A. Frycza-Modrzewskiego oraz studia MBA na 
university of Bedfordshire. Karierę zawodową rozpo-
częła w 1997 roku. W ciągu zaledwie 10 lat przeszła 
wszystkie jej szczeble od stanowiska specjalisty ds. 
księgowych w Ferro Sp. J. (1997), przez stanowisko 
dyrektora handlowego Ferro Sp. z o. o. (2002-2003, 
2006), aż po funkcję prezesa zarządu FERRO S.A., 
którą piastuje od 2007 roku. Za swój największy suk-
ces zawodowy uważa udany debiut FERRO na GPW  
w Warszawie w 2010 roku oraz przejęcie czeskiej 
spółki NOVASERViS w roku 2011, co otworzyło FER-
RO drogę do konkurowania z największymi graczami 
na rynku europejskim. Jako Prezes dużego przedsię-

biorstwa w swojej pracy znakomicie łączy niezbędne 
na tym stanowisku cechy skutecznego lidera i strate-
ga z doskonałą intuicją i umiejętnością kształtowa-
nia dobrych i długofalowych relacji zarówno z pra-
cownikami, jak i kontrahentami. 

Jak Pani myśli, co zadecydowało, że to akurat 
Pani jest prezesem dużej firmy w branży,  
w której firmami kierują mężczyźni?
Pracując w spółce FERRO, udowodniłam, że również 
kobieta może osiągnąć najwyższe stanowisko w bran-
ży uważanej za typowo „męską”. Na różnych stopniach 
kariery swoim zaangażowaniem i kreatywnością nie-
jednokrotnie udało mi się przekonać przełożonych 
do nowatorskich pomysłów. Konsekwentne stawia-
nie i realizacja celów, a także wytrwała praca, kilka lat 
później zaowocowały miejscem w Zarządzie Spółki. 

Jaki powinien być idealny prezes?
Na sukces firmy pracuje zespół ludzi. Nawet najlepszy 
prezes bez kompetentnej, zaangażowanej kadry nie 
zrealizuje celów przedsiębiorstwa. Skuteczny prezes 
musi więc umieć słuchać, otwierać się na problemy, 
utrzymywać dobrą komunikację z liderami. Powinien 
odznaczać się nie tylko umiejętnością podejmowania 
decyzji oraz doskonałą intuicją, ale także zapałem do 
pracy, którym będzie „zarażał” innych. Z tym oczywi-
ście powinna iść w parze wiedza o rynku, konkuren-
cji, nowościach technologicznych, zmianach legisla-
cyjnych, czy tak zwanych okazjach biznesowych. 

Jak godzi Pani bardzo absorbującą pracę zawodową 
z życiem rodzinnym? Czy ma Pani jakąś receptę?
Jestem spełnioną żoną i matką, która każdą wolną chwi-
lę poświęca rodzinie. Mam nadal mnóstwo marzeń i pla-

nów – kolejnym są studia doktoranckie. Moja recepta na 
sukces? Warto realizować swoje marzenia i nigdy nie sta-
wiać się w pozycji albo, albo, a więc nie rezygnować z jed-
nej sfery życia na rzecz innej, gdyż nasze niezrealizowa-
ne marzenia i ambicje wcześniej czy później przypomną  
o sobie. Moja podstawowa zasada brzmi: ani kroku w tył!

_Aneta Raczek – prezes zarządu FERRO S.A.
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na wszystkich możliwych płaszczyznach, od doradz-
twa, przez profesjonalne wsparcie, po fachową ob-
sługę serwisową. Wszystko po to, by zapewnić użyt-
kownikowi komfort i bezpieczeństwo na długie lata.
– Ponad 20-letnie doświadczenie firmy na rynku pol-
skim, świadomość zmian w podejściu klienta, do-
kładna analiza jego wymagań i potrzeb pozwoliła 
nam stworzyć zupełnie nową, pionierską w branży 
grzewczej strukturę serwisu. Strukturę, która zakła-
da pełną profesjonalizację usług serwisowych, dają-
cą możliwość rozwoju biznesu na zupełnie nowym po-
ziomie, określającą nowy wymiar współpracy między 

firmą Immergas a serwisami – podsumowuje dariusz  
Nastarowicz, dyrektor techniczny immergas Polska.
data 10 maja to kamień milowy w historii usług ser-
wisowych branży grzewczej. A to dopiero początek 
zmian, które w efekcie przełożą się na korzyści biz-
nesowe zarówno dla firmy immergas, jak i dla współ-
pracujących z firmą serwisów, ale przede wszystkim 
wpłyną na zadowolenie i komfort dla użytkowników 
urządzeń marki immergas.

O nowej jakości usług serwisowych oraz o możli-
wościach i korzyściach, jakie się z nią wiążą, opowie-
dzieli Massimo Maini – dyrektor filii zagranicznych im-
mergas SPA, Maciej Czop – dyrektor zarządzający 
immergas Polska oraz autorzy projektu: dariusz Nasta-
rowicz – dyrektor techniczny i Michał Berent – koordy-
nator sieci serwisowej. Całość poprowadziła Magdale-
na Oskiera – dyrektor marketingu immergas Polska.
Konferencję uświetnił swoją obecnością gość specjal-
ny – generał Roman Polko, były zastępca szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, dwukrotny dowódca 
GROM-u, wybitny i utalentowany przywódca. Powo-

łując się na swoje doświadczenia z misji w byłej Jugo-
sławii, w Kosowie, Afganistanie czy iraku, opowiedział  
o dobrym planowaniu strategii prowadzącej do sukcesu. 
Oprócz dużej dawki szczegółowych informacji, któ-
re wzbudziły wiele emocji, był również czas na kulu-
arowe rozmowy i wymianę spostrzeżeń. 
Firma immergas dostarcza najwyższej jakości kotły 
gazowe, pompy ciepła, panele solarne, systemy fo-
towoltaiczne, grzejniki i ogrzewanie podłogowe. Jed-
nak sprzedaż produktów to nie wszystko. Na sukces 
firmy w równej mierze składa się kompleksowe podej-
ście do klienta końcowego – zaopiekowanie się nim 

10 maja odbyła się w Łodzi konferencja „Serwis to biznes” organizowana przez Immergas, dedykowana firmom świadczącym 
usługi serwisowe kotłów gazowych i innych urządzeń tej marki. Ponad 350 serwisantów z całej Polski zgromadziło się  
w pięknych wnętrzach hotelu Double Tree by Hilton, by poznać rewolucyjną w branży grzewczej koncepcję nowej  
struktury serwisowej Immergas. Koncepcję, która jest efektem trwających blisko 2 lata prac nad projektem.

Rewolucja w strukturze serwisowej Immergas

gość specjalny gen. Roman Polko

Od lewej: dariusz Nastarowicz – dyrektor techniczny immergas, 
Magdalena Oskiera – dyrektor marketingu immergas,  
Michał Berent – koordynator sieci serwisowej immergas

http://www.instalreporter.pl


a k t u a l n o ś c i
52s t r.0 5 / 2 0 1 7

Rozbudowane stoiska, samochody szkolenio-
we, ekspozycje zewnętrzne, piękne hostessy, orygi-
nalne zbroje czy mierzenie siły uderzeń pięściami – 
każdy z producentów miał swój pomysł na ciekawe 
zaprezentowanie się podczas Targów Grupy SBS 2017. 
Było to tym różnorodniejsze, że w tym roku wystaw-
ców pojawiło się rekordowo dużo – w jednym miej-
scu i czasie udało się zebrać 106 marek reprezentu-
jących branżę instalacyjno-sanitarno-grzewczą  
i sieci zewnętrznych. Odwiedzający targi mieli więc 
okazję zapoznać się z pełną ofertą dostępną na bran-
żowym rynku, w tym z ofertą Marek Własnych Gru-
py SBS: Keller, Nanopanel i delfin. Nie zabrakło przy 
tym premier – wiele firm swoje nowe rozwiązania na 
targach Grupy SBS pokazywało klientom po raz 
pierwszy.
Przez dwa dni teren targów gościł ok. 3500 osób. Byli 
to zarówno przedstawiciele hurtowni Grupy SBS, jak 
i instalatorzy, czy projektanci. docierali oni w ramach 
organizowanej w Hurtowniach Grupy SBS akcji au-
tokarowej. Organizatorów niezmiernie cieszy liczny 
udział uczniów szkół technicznych.
Poza solidną dawką merytorycznych informacji, na 

każdego na stoiskach czekała także spora dawka 
rozrywki. Wystawcy organizowali zawody i konkur-
sy dla uczestników (można było np. powymieniać się 
podaniami z zawodnikami rugby!). Nie zabrakło tak-
że strefy gastronomicznej, z której każdy mógł bez-
płatnie skorzystać.

Co mówią o targach Grupy SBS?
O tym, jak istotne dla branży instalacyjnej są Targi 
Grupy SBS, najlepiej świadczą opinie uczestników.
Damian Majer, dyrektor ds. sprzedaży krajowej Ferro:  
„Jest to jedna z większych i ważniejszych imprez  
w kalendarzu branżowym. Biorąc pod uwagę naszą 
ofertę, bliski kontakt z instalatorami jest niezwykle 
dla nas istotny. Targi to jednak nie tylko okazja, by 
zaprezentować wspomnianą ofertę, ale też by zebrać 
informację zwrotną na temat zastosowania różnych 
produktów w instalacjach domowych. Jest to wyjąt-
kowa okazja, by spotkać się z instalatorami, którzy 
tłumnie odwiedzają te targi oraz z naszymi partne-
rami, udziałowcami Grupy SBS”. 
Arkadiusz Typiak, szef regionu małopolska w Gru-
pie Armatura: „Tutaj trzeba być zarówno ze względów 

Przeciekające dachy namiotów, zakopujące się samochody, brodzenie po kostki 
w błocie, protesty grup AA, fizjoterapeuci bijący na alarm z powodu ciężaru toreb 
z gadżetami, kolejki do dentystów po zjedzeniu kilogramów krówek, a do tego 
pękające paski w spodniach po wielogodzinnych wizytach w strefie gastronomicznej 
– taki jest nieoficjalny bilans szóstych Targów Grupy SBS, które odbyły się  
w Strykowie w dniach 25-26 kwietnia 2017 r.

Instalacyjna Polska  
na Targach Grupy SBS 2017
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nictwo mieszkaniowe Grundfos: „Kontakt z tak sze-
roką i sprofilowaną grupą instalatorów jest dla nas 
bardzo ważny. Z jednej strony możemy pokazać no-
wości i ułatwienia, które podnoszą komfort pracy,  
z drugiej – dostać informację zwrotną na temat tych 
rozwiązań, które już są w ofercie. Wydaje mi się, że tę 
imprezę wyróżnia to, że wielu instalatorów przyjeż-
dża ze swoimi opiekunami z hurtowni, z tymi ludźmi 
którzy na co dzień z nimi współpracują. W związku 
z tym relacje na miejscu są bardzo bliskie i koleżeń-
skie. dla nas to jest wielka szansa, by dowiedzieć się, 
jak mamy pracować, by jeszcze lepiej spełniać ocze-
kiwania klientów”.
Sebastian Woźniak, dyrektor działu techniki bu-
dowlanej w firmie Wilo: „Firma Wilo od lat kładzie 
nacisk na bezpośredni kontakt z klientem. Co roku 
organizujemy szkolenia w kilkunastu miastach Pol-
ski, w których biorą udział tysiące instalatorów. Targi 
SBS to okazja do ponownego spotkania wielu z tych 
osób, wymiany doświadczeń, przedstawienia nowo-
ści w ofercie produktowej albo po prostu odświeżenia 
przyjaznych kontaktów. To, co wyróżnia tę imprezę, 
to tłum instalatorów! i to jest ich największa zaleta, 
przecież po to jest tutaj większość dostawców. do 
tego cenna jest możliwość spotkania się z przedsta-
wicielami hurtowni z całej Polski w jednym miejscu”.

Zdjęcia z Targów Grupy SBS 2017 na stronie https://
www.grupa-sbs.pl/aktualnosci/na-targi-grupy-sbs-
przyjechala-cala-instalacyjna-polska

wizerunkowych, jak też po to, by mieć okazję zapo-
znać klientów z tym, co mamy nowego. Tu przyjeżdża 
wielu klientów instalacyjnych. Jesteśmy firmą, która 
działa na wielu polach, a na targach mamy okazję za-
prezentować segment rozwiązań istotnych z punktu 
widzenia instalatora. W tym m.in. nowe zawory czy 
nowy oddolnie zasilany grzejnik, który dostarcza-
my w ramach marki Keller wyłącznie dla Grupy SBS”. 
Waldemar Wojtaszek, menadżer regionu łódzkiego 
w firmie KAN: „Tak jak wszyscy, chcemy pozyskiwać 
nowych klientów, a to jest przede wszystkim impre-
za dla ludzi pracujących z hurtowniami Grupy SBS. 
udział w tych targach jest więc okazją do poszerze-
nia zasięgu rynkowego i pozyskania nowych klien-
tów, którzy np. dopiero niedawno zaczęli współpra-
cę z hurtowniami Grupy. W ofercie naszej firmy na 
przełomie roku pojawia się wiele nowości, więc to 
wiosenne spotkanie jest doskonałą okazją, by je ko-
munikować. Pokazujemy, że z naszej strony instala-
torzy zawsze mogą liczyć na wsparcie przy pozna-
waniu nowych produktów”.
Andrzej Szewczuk, key account manager w Grupie 
Rovese: „Staramy się uczestniczyć we wszystkich 
wydarzeniach organizowanych przez Grupę SBS. 
Kluczowa jest dla nas współpraca z firmami instala-
cyjnymi, ponieważ nasz produkt do klienta końco-

wego bardzo często dociera właśnie poprzez decy-
zję tego specjalisty. Wydarzenie takie jak Targi Grupy 
SBS to miejsce, w którym możemy spotkać się z na-
szym prawie końcowym odbiorcą, tym, który osta-
tecznie z naszym produktem pracuje”.
Tomasz Krawczyk, doradca techniczny Magnaplast: 
„Wystawiamy się tu od lat i od lat z Grupą SBS pracu-
jemy. Wielką wartością targów jest przede wszystkim 
grono ludzi, którzy je odwiedzają. Skala odwiedzin  
i to, że są to naprawdę specjaliści z branży, wyróżnia 
tę imprezę na tle innych wydarzeń. Niejednokrotnie 
są to ludzie nam już znani, profesjonaliści, z który-
mi rozmawiamy bardziej koleżeńsko i merytorycz-
nie niż handlowo”.
Przemysław Gątnicki, zastępca dyrektora handlo-
wego deante: „Wymiar handlowy, edukacyjny, ale 
też wizerunkowy, to aspekty, które decydują o tym, 
że trzeba się pojawić na Targach Grupy SBS. Tu się 
przyjeżdża z ofertą dla konkretnej grupy odbiorców. 
dla nas jest to też szansa na przekazanie w ciągu za-
ledwie dwóch dni nowych informacji dla dużego gro-
na instalatorów. To dobre miejsce, by zaznajomić in-
stalatorów z nowościami – oni chętnie przychodzą, 
by zobaczyć coś, czego jeszcze nie znają. Taka for-
muła Targów Grupy SBS jest jak najbardziej trafiona”.
Andrzej Zarębski, kierownik ds. produktu budow-
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czasie wypłacono ponad 2 miliardy zł premii, wspierając 
inwestycje o koszcie ponad 13 mld zł i uzyskując blisko 
1 mld oszczędności rocznych kosztów zużycia energii.

W sesji poświęconej nowym rozwiązaniom wystąpili: 
Artur Karczmarczyk (Viessmann) , Marek Toboła i Paweł 
Morawski (Philips Lighting), Marek Czajkowski (eGain), Mi-
chał Strzeszewski (SANKOM), Andrzej Rajkiewicz (NAPE).

Trzecia seria obejmowała prezentacje wyników 
polsko-norweskiego programu dotyczącego bu-
dynków o niemal zerowym zużyciu energii 
(KODnZEB). Celem tego programu było opracowa-
nie wielobranżowej koncepcji technicznej oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji 
do standardu nZEB dwóch budynków oraz mode-
lu finansowania dla tych inwestycji. Opracowanie 
dotyczyło budynku Wydziału instalacji Budowla-
nych, Hydrotechniki i inżynierii Środowiska oraz 
domu studenckiego MuSZELKA w Warszawie.  
W tych budynkach zaprojektowano wieloobranżową 
modernizację zapewniającą założoną efektywność 
energetyczną (zużycie energii poniżej 30 kWh/m2  
x rok), z jednoczesnym podwyższeniem standardu 
użytkowego i estetyki. Wyniki studiów nad budyn-
kami nZEB zostały opublikowane w obszernej (350 
str.) monografii, a w formie elektronicznej przeka-
zano uczestnikom.

Forum TERMOMOdERNiZACJA 2017 odbyło się 
w Warszawie 25 kwietnia 2017 r. przy udziale 150 
osób. Było to już 17. spotkanie audytorów i specjali-
stów zainteresowanych problemami efektywności 
energetycznej w cyklu spotkań corocznie organizo-
wanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. 
Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Energii, NFO-
ŚiGW oraz BGK. Wiodącym tematem FORuM były 
nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju efek-
tywności energetycznej w budownictwie. Obrady 
obejmowały trzy sesje problemowe.

W sesji poświęconej problemom prawnym Bogdan 
Żmijewski (Lewant) omówił problemy projektu kodek-
su architektoniczno-budowalnego, który ma całkowicie 
zmienić dotychczasowy stan prawny w budownictwie 
i urbanistyce. Proponowane rozwiązania prawne w for-
mie gigantycznego dokumentu (ponad 600 artykułów) 
mogą być jednak jeszcze znacznie zmienione, wobec 
ogromnej liczby uwag zgłoszonych do tego projektu. 

Zmiany w Warunkach Technicznych, jakie wejdą  
w życie w 2017 roku, przedstawił Jerzy Żurawski (dA-
EiŚ). Maciej Robakiewicz (ZAE, FPE) omówił przepi-
sy zawarte w nowej ustawie o efektywności energe-
tycznej, które pozytywnie zmieniają system Białych 
Certyfikatów, a także te, które budzą wątpliwości  
w praktycznym stosowaniu, tak jak np. przepisy o au-
dytach energetycznych przedsiębiorstw. Założenia 
nowego rozporządzenia o audytach efektywności 
energetycznej, które wkrótce ma być wydane omó-
wił Andrzej Guzowski (Ministerstwo Energii), a dariusz 
Heim (ZAE, Politechnika Łódzka) podał informacje  
o zmianach normalizacyjnych przygotowywanych  
w KT 179 PKN, w tym o najważniejszej zmianie, którą 
wprowadzi nowa, podstawowa norma obliczania za-
potrzebowania na energię do ogrzewania i chłodze-
nia 52016-1, a która zastąpi normę PN-EN iSO 13790.
Przedstawiciel BGK Tomasz Makowski omówił efek-
ty, jakie w okresie kilkunastu lat przyniosła ustawa  
o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W tym 

O czym dyskutowano  
na Forum Termomodernizacja 2017

Maciej robakiewicz

http://www.instalreporter.pl


55s t r.0 5 / 2 0 1 7
p r o d u k t y

Villeroy & Boch przedstawia bestsellerową kolekcję w nowej odsłonie: Me-
mento 2.0. Za sprawą innowacyjnego materiału TitanCeram geometryczne 
umywalki Memento osiągnęły wyjątkowo cienkie ścianki.
umywalki Memento 2.0 wykonano z materiału TitanCeram, który jest kom-
pilacją specjalnie dobranych naturalnych surowców. To połączenie skale-
nia, kwarcu, gliny i dwutlenku tytanu pozwala na tworzenie form o cienkich 
ściankach, precyzyjnych kątach i wyrazistych krawędziach. dzięki niemu 
umywalki Memento 2.0 nabrały lekkości i subtelności – a to w połączeniu  
z wyjątkową trwałością i odpornością na uszkodzenia. TitanCeram zamienia 
łazienkową ceramikę w produkty lekkie jak piórko i trwałe jak tytan. 
Nowe umywalki Memento 2.0 od Villeroy & Boch wyróżniają proste, wyra-
ziste linie, a także przestronne wnętrze o kształcie doskonale wykrojonego 
prostokąta. dostępne są w wersji stawianej na blacie i dwóch rozmiarach: 
o szerokości 50 cm i 60 cm. Memento 2.0 cechują się nie tylko minimali-
stycznym, nowoczesnym designem, lecz także urozmaiconą kolorystyką. 
umywalki dostępne są w odcieniach: Weiss Alpin, Star White, Edelweiss  
i Glossy Black. A dodatkowo pokryte są CeramicPlus, czyli idealnie gładkim 
szkliwem, które utrudnia osadzanie się nieczystości, a pielęgnację sprowa-
dza do tego, co najistotniejsze. 

ViLLeroy&bocH

Memento 2.0 od Villeroy & boch 

Firma Belimo, światowy 
lider w dziedzinie projek-
towania oraz produko-
wania siłowników i za-
worów regulacyjnych do 
instalacji grzewczych, 
wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych (HVAC), roz-
poczęła nowy etap hi-
storii wprowadzając 
szeroką ofertę innowa-
cyjnych czujników. Czuj-
niki Belimo cechują się 
najwyższą jakością i nie-
zawodnością, są łatwe 
do zainstalowania oraz 
kompatybilne z najważ-
niejszymi systemami au-
tomatyzacji i sterowania 
budynku.
Jako dostawca całościo-
wych rozwiązań Belimo 
oferuje asortyment pro-
duktów obejmujący czuj-
niki do pomiaru tem-
peratury, wilgotności, 
ciśnienia, stężenia CO2 
oraz lotnych związków 
organicznych (LZO), do 
zastosowań zewnętrz-
nych, a także pomiarów 
w rurociągach oraz ka-
nałach. Wraz czujnikami 
oferuje usługi i pomoc 
techniczną na najwyż-
szym poziomie.

beLiMo

Wentylatory osio-
we do monta-
żu kanałowego, 
przystosowa-
ne do przetła-
czania w sposób 
ciągły czystego 
powietrza i mie-
szanin chemicz-
nie obojętnych 
o temperaturze 
od -20°C do 60°C 
(HT60) lub 100°C 
(HT100). Obudo-
wy wentylatorów 

zostały wykonane z blachy stalowej S235JR malowanej proszkowo 
na kolor czarny i są wyposażone obustronnie w kołnierze przyłącze-
niowe walcowane z płaszcza obudowy.
W wentylatorach zastosowano wysokosprawne wirniki o profilo-
wanych łopatkach z lekkiego i trwałego tworzywa PAG (poliamid 
wzmacniany włóknem szklanym). Wirniki zostały osadzone na alumi-
niowych piastach i są wyważone dynamicznie w klasie G-6.3. Wielko-
ści 280-560 mm zostały wyposażone w krótkie przewody zasilające 
wyprowadzone poza obudowę. Wielkości 630-800 mm należy podłą-
czyć bezpośrednio w skrzynce silnika.
Napęd wentylatorów stanowią asynchroniczne silniki elektrycz-
ne w zamkniętej obudowie, o podwyższonej temperaturze pracy, 
wyposażone w łożyska bezobsługowe. Stopień ochrony iP54, kla-
sa izolacji F. Wydajność wszystkich wentylatorów może być kon-
trolowana w zakresie 70-100% za pomocą przemiennika częstotli-
wości. 
urządzenia są przystosowane do pracy w pozycji poziomej i piono-
wej. Z uwagi na zabezpieczenie silnika przed dostępem skroplin,  
w przypadku pracy wentylatora w pionie, należy przewidzieć takie 
wykonanie wentylatora (SW/WS), aby przy zadanym kierunku prze-
pływu wirnik znajdował się po silnikiem. 

HarMann

wentylator osiowy aXer Htnowe czujniki belimo
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solarna grupa pompowa 
tacosol circ zr He

TacoSol Circ ZR HE to nowoczesna dwudrogowa grupa pompowa do insta-
lacji solarnych wyposażona zamiennie również w energooszczędną pompę 
Grundfos uPM3, zawór równoważąco-pomiarowy, separator powietrza i gru-
pę bezpieczeństwa. doskonale nadaje się do zastosowań zarówno w budow-
nictwie mieszkaniowym, jak i w domach jednorodzinnych. Produkt objęty 
jest pięcioletnią gwarancją. 
Grupa pompowa TacoSol Circ ZR HE umożliwia bezpośrednią regulację hydrau-
liczną, pomiar przepływu oraz odpowietrzenie instalacji w jednym miejscu. dzięki 
wbudowanemu zaworowi Taco Setter inline 130, wygodnie i precyzyjnie ustawi-
my potrzebną ilość medium w obiegu pierwotnym. Ciągłe odpowietrzanie na se-
paratorze gwarantuje energooszczędne użytkowanie instalacji solarnej. 
Zawór równoważąco-pomiarowy ze skalą przystosowaną do płynów solarnych, 
daje możliwość, bezpośredniej i dokładnej kontroli oraz nastawy przepływu. 

Montaż oraz odpowietrzenie mogą być łatwo wy-
konane przez tylko jedną osobę. Żeby zapewnić 
poprawne odpowietrzanie systemu, grupa pom-
powa musi być zamontowana pionowo. 
W połączeniu ze sterownikiem solarnym, gru-
pa pompowa transportuje podgrzany w ko-
lektorze płyn solarny przez wymiennik do 
zasobnika wody grzewczej lub pitnej. Przy po-
mocy zintegrowanego zaworu równoważą-
co-pomiarowego TacoSetter inline 130 moż-
na wyregulować i bezpośrednio skontrolować 
przepływ stosownie do mocy kolektora lub 
ewentualnie wymiennika. Pomiar przepływu 
na zaworze TacoSetter inline 130 oparty jest 
na zasadzie pływaka i sprężyny kontrującej. 
Nastawy na śrubie dokonujemy za pomocą 
wkrętaka. Wartość przepływu wskazuje dol-
na krawędź pływaka. Zintegrowany separa-
tor butelkowy dzięki innowacyjnej konstrukcji 
gwarantuje ciągłą separację powietrza, pod-
nosząc tym samym wydajność instalacji. 

taconoVa

Wydajny grzejnik Jaga Vertiga może służyć jako samodzielne źródło ogrzewania pomieszczenia o wielko-
ści nawet do 60 m2. Zachwycający, unikatowy design dopełnia koncepcji idealnego grzejnika dekoracyj-
nego. Wysoka wydajność grzejnika Vertiga jest zasługą dwóch elementów: technologii małej pojemności 
wodnej oraz systemu dynamicznego doładowania (dynamic Boost Effect – dBE). Oba rozwiązania od lat 
stosowane są przez firmę Jaga w grzejnikach ściennych i kanałowych. dzięki małej pojemności wodnej 
grzejniki Low H2O szybko się nagrzewają i szybko stygną, co ma duży wpływ na oszczędność energii.  
Z kolei system dBE, czyli zespół wentylatorów sterowanych mikroprocesorem, zwiększa wydajności 
grzejników Jaga poprzez wymuszenie szybszej konwekcji. Gdy czujnik wykryje, że temperatura w po-
mieszczeniu różni się od zaprogramowanej w systemie, uruchamia nadmuch ciepłego powietrza, który 
zwiększa wydajność grzejnika. W grzejniku Vertiga są dwa wymienniki ustawione pionowo, z lewej i pra-
wej strony. Grzejnik zasysa powietrze górą i dołem, a wydmuchuje bokami, na całej swojej wysokości.  
W celu maksymalnego wyciszenia wnętrze grzejnika wyścielone zostało dźwiękochłonnym materiałem. 
W parze z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi stoi zachwycające wzornictwo. Grzejnik Verti-
ga oferowany jest w czterech wersjach wykończenia: Primo to elegancka gładka półmatowa tafla, Glow 
– czarny panel wykończony lakierem o fortepianowym połysku, dunes to artystyczna wersja, której front 
przypomina piasek przemieszczający się na wydmach, Kirei zaś to Vertiga z ekologicznym frontem z ma-
teriału na bazie soi. Wszystkie cztery modele grzejnika Vertiga oferowane są w następującej gamie wy-
miarów: wysokość: 200 cm, szerokość: 41-90 cm, grubość: 9 i 13 cm. Moc: od 1448 do 5605 W.

jaGa

Grzejnik dekoracyjny VertiGa

W tym roku gama produktów Haier powiększyła się o nowe urządzenia. Są to klimatyzatory ścienne Tundra Green pracujące na czynniku R32. Jest to 
już kolejne urządzenie w ofercie, które spełnia wymagania przepisów F-Gaz oraz nowe wymagania dla efektywności energetycznej w uE. Klimatyzator 
ten charakteryzuje cicha praca 20 dB(A) oraz zastosowanie sprężarki i silnika dC. Tundra Green ma funkcję „inteligentnego powietrza”, pozwalającą na 
wybranie kierunku wylotu powietrza z klimatyzatora. dzięki temu eliminuje się napływ strumienia powietrza bezpośrednio na osobę, co znacznie pod-
nosi komfort użytkowania. dodatkowo klimatyzator ma filtr przeciwpleśniowy, który wychwytuje najmniejsze cząsteczki szkodliwych grzybów i pleśni, 
eliminując jednocześnie nieprzyjemne zapachy. Znacznym ułatwieniem w obsłudze klimatyzatora jest możliwość sterowania wi-fi (opcja). dzięki temu 
można z dowolnego miejsca zarządzać temperaturą w danym pomieszczeniu. Wyso-
ka klasa efektywności energetycznej A+++/A+ oraz dobre parametry pracy (grzanie 
przy -15°C, chłodzenie przy -10°C) sprawiają, że jest to urządzenie idealne do domów, 
biur, sal konferencyjnych, restauracji czy innych obiektów użyteczności publicznej. 

Haier/refsysteM

nowe klimatyzatory w ofercie Haier
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design nowoczesnych projektów łazienek zakłada spójność estetyczną i wyso-
ką jakość wszystkich detali. Podążając za tą zasadą, projektant przemysłowy 
dirk Schumann stworzył dla firmy SCHELL nowe płyty przyciskowe do podtyn-
kowych systemów WC, które cechują się bardzo minimalistycznym, lecz solid-
nym designem. 
Twórca płyt Board, Circum, Konkav, Tower i Field postawił na czystość formy,  
za którą kryją się udoskonalone funkcje sterowania. Nowa gama przycisków jest 
kompatybilna ze wszystkimi systemami podtynkowymi o głębokości zabudowy  
80 i 120 mm.
Produkowane z wysokoudarowego tworzywa ABS płyty reprezentują charakte-
rystyczny dla produktów SCHELL kompaktowy wygląd, podkreślony dodatkowo 
niewielką grubością 6 mm. ich unikatową zaletą jest staranne wyważenie estetyki, 
funkcjonalności, trwałości i komfortu obsługi. Wystarczy lekko nacisnąć przycisk, 
który uruchamia spłukiwanie i wraca on do wyjściowej pozycji. Każda z płyt zosta-
ła wyposażona w dwa przyciski – spłukiwania pełnego i oszczędnościowego, choć 
nie zawsze są one zróżnicowane pod względem rozmiaru. Zamiast tego zastoso-
wano laserowo nanoszone symbole. 
Model Tower charakteryzuje się dość niespotykanym designem z dwoma  
podłużnymi, pionowymi przyciskami ułożonymi równolegle do siebie. W pły-
cie Konkav zastosowano wklęsłe, poziome przyciski, co znacznie ułatwia ste-
rowanie. Z kolei Circum to ukłon w stronę geometrycznych trendów – w cen-
trum prostokątnej płyty umieszczono okrągły element sterujący. Najbardziej 
wysublimowanym pod względem estetycznym modelem jest Board, w którym 
przyciski umieszczono na lekko wysuniętym do przodu, poziomym elemencie. 
Wszystkie płyty z tworzywa ABS są dostępne w kolorze białym, chrom i mato- 
wy chrom.
Całometalowy panel Field z odlewanego ciśnieniowo cynku jest dostępny  
w dwóch wersjach wykończenia – powlekanej chromem z efektem matu lub wy-
sokiego połysku. dostępne są dwie wersje sterowania – na podczerwień z możli-
wością sterowania ręcznego lub manualna. inteligentne rozwiązanie uruchamia 
się automatycznie po zniknięciu użytkownika z zasięgu czujnika, przy czym dopa-
sowuje ilość spłukującej wody do czasu korzystania z toalety. W razie zaniku na-
pięcia sieciowego spłuczkę można nadal uruchomić ręcznie. 
W przypadku już istniejących instalacji podtynkowych można bardzo łatwo za-
stąpić tradycyjną płytę przyciskową SCHELL na sterownik Field E, stosując zestaw 
wymienny.

scHeLL

nowe płyty przyciskowe wc od scHell

http://www.instalreporter.pl
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