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Budowlana Marka Roku 2017 dla Viessmann

8 czerwca odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Budowlana Marka Roku 
2017. Firma Viessmann otrzymała nagrodę w kategorii pompy ciepła. XIII edy-
cja Gali odbyła się w hotelu VeneciaPalace w Michałowicach k. Warszawy. Wśród 
licznie zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele producentów materia-
łów budowlanych, organizacji zrzeszających wykonawców, stowarzyszeń bran-
żowych i partnerów biznesowych. Tytuł dla firmy Viessmann przyznano na pod-
stawie wyników ogólnopolskiego badania opinii i preferencji firm wykonawczych.
- Zdobycie tytułu Budowlanej Marki Roku, to dla nas duże wyróżnienie, tym bar-
dziej w roku, w którym nasza firma obchodzi podwójny Jubileusz 100-u lat Grupy 
Viessmann na świecie i 25 lat firmy Viessmann w Polsce. Cieszy nas fakt, że wciąż 
rośnie zainteresowanie pompami ciepła. Badania wskazują, że w ciągu ostatnich  
6 lat rynek pomp ciepła praktycznie się potroił, a sprzedaż wciąż rośnie, przewyższa-
jąc prognozy. Ta sytuacja rynkowa powoduje, że istnieje potrzeba edukacji i uświa-
damiania inwestorów, na co nasza firma stawia od samego początku działalności 
– komentuje Sebastian Walerysiak, prezes firmy Viessmann Sp. z o.o.

Panasonic Etherea z nagrodą  
za najlepsze wzornictwo

Panasonic został laureatem międzynarodowego 
konkursu iF Design Award. Jury doceniło jednost-
ki klimatyzacyjne Etherea za doskonałe wzornic-
two połączone z wysoką jakością oraz funkcjonal-
nością produktu.
iF Design Awards to jeden z najbardziej prestiżowych 
konkursów w dziedzinie wzornictwa na świecie, funk-
cjonujący od 1953 r. Sędziowie, wybierając najlep-
sze projekty, oceniają nie tylko walory estetyczne, 
ale także wpływ danego produktu na środowisko  
i jego funkcjonalność. 
Nagrodzone klimatyzatory Panasonic należą do 
najnowszej, odświeżonej linii Etherea obejmują-
cej sześć modeli o mocach od 2 do 7,1 kW. Wy-
różnia je najwyższa klasa efektywności energe-
tycznej A+++ zarówno dla trybu ogrzewania, jak 
i chłodzenia. Korzystają przy tym z nowego czynnika 
chłodniczego R32, który w porównaniu do poprzed-
niego R410A jest efektywniejszy, bezpieczniejszy i cha-

rakteryzuje się niższym wskaźnikiem GWP, oznaczają-
cym potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. 
Global Warming Potential). 

Aplikacja Roca – katalog na urządzenia mobilne

Roca uruchamia darmową aplikację na tablety z iOS 
i Androidem, zawierającą cały katalog produktów do 
łazienek. Aplikacja zapewnienia intuicyjny dostęp do 
wszystkich aktualnych produktów Roca, dając wiele 
możliwości aranżacyjnych. Aplikacja została opracowa-
na w celu zapewnienia łatwego, szybkiego i intuicyjne-
go dostępu do wszystkich aktualnych produktów firmy. 
Wśród funkcji znajdują się m.in. porównywarka produk-
tów, możliwość sortowania według kategorii lub kolekcji 
i możliwość tworzenia folderów pozwalających na udo-
stępnianie projektów. 

Możliwe jest też porównanie cech i funkcji różnych 
produktów, co pozwala wybrać optymalne, dopaso-
wane do osobistych potrzeb, rozwiązania. Użytkow-
nicy mogą tworzyć foldery do zapisywania zestawów 
produktów i projektów oraz udostępniania ich innym 
użytkownikom.
Produkty można przeglądać w trybie prezentacji, do-
stosowanym do bardziej estetycznego wyświetlania 
niestandardowych zestawów produktów.
Aplikację można bezpłatnie pobrać w Google Play i Apple  
Store.

http://www.instalreporter.pl
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14. Kongres Pożarnictwa FIRE EXPO 2017 

14. już ogólnopolska edycja Kongresu Pożarnictwa 
FIRE EXPO 2017, największe specjalistyczne wydarze-
nie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń odbę-
dzie się 27 lipca 2017 na PGE Narodowym w Warszawie  
w godz. 08.00-17.00.
Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja poświę-
cona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budow-
lanych, celem której jest popularyzacja i podnoszenie 
świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświad-
czeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz go-
śćmi specjalnymi każdej edycji.

Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem 
wielu podmiotów i instytucji w branży, ale i wysoką fre-
kwencją. Od kilku lat, to miejsce spotkań profesjonali-
stów, ekspertów i osobistości środowisk związanych  
z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawo-
dawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów 
żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa po-
żarowego.
Bieżąca edycja, podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz 
bogatej merytoryki, technicznych i prawnych aspektów 
związanych z wymogami ochrony przeciwpożarowej  
i zapobiegania poważnym awariom i pożarom w pro-
gramie posiada bogaty panel warsztatów pożarowych, 
pokazów skutków wybuchu i pożaru, ćwiczeń z obsłu-
gi gaśnicy w razie pożaru, wyposażenia dla jednostek 
straży pożarnych i ratownictwa medycznego. Kongre-
sowi towarzyszyć będzie w tym roku prowadzona przez 
PCK HDK Dar Serca i DKMS w krwiobusach zbiórka krwi 
na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, służbie 
publicznej, ale również na rzecz zabezpieczenia ban-
ków krwi na Światowe Dni Młodzieży.
http://fire-expo.pl

Taconova otwiera własną spółkę w Polsce

Produkty marki Taconova od dawna są obecne na na-
szym rynku, ciesząc się dużym zaufaniem ze strony wy-
konawców, projektantów oraz partnerów handlowych. 
W związku z konsekwentnym rozwojem działalności na 
przestrzeni ostatnich lat, szwajcarska firma postanowi-
ła otworzyć własną spółkę handlową z siedzibą w Po-
znaniu. Potwierdza to, że polski rynek jest obecnie jed-
nym z kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa. 
Reorganizacja, w wyniku której powstała spółka Taco-
nova Polska Sp. z o.o. ma na celu dalsze podnoszenie 

wysokich standardów obsługi klientów i uproszczenie 
systemu sprzedaży. Są to od zawsze priorytetowe war-
tości w strategii biznesowej przedsiębiorstwa. 
W związku z utworzeniem nowej struktury od lipca obo-
wiązywać będzie zmodyfikowany cennik złotówkowy, 
dzięki czemu również wszystkie faktury będą wystawiane  
w polskiej walucie. Jednocześnie przeliczenie cen na złotów-
ki zagwarantuje ich ustabilizowanie przez kolejne kilka lat. 
Nowa siedziba i biuro Taconova Polska Sp. z o.o. znaj-
duje się w Poznaniu, przy ul. Wrocławskiej 21/8. 

Biblioteka UW gościła premierę innowacyjnej 
pompy ciepła Bosch 

20 czerwca w ogrodach na dachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie oraz w jej gmachu odbyło 
się wyjątkowe wydarzenie. Mar-
ka Junkers-Bosch zaprosiła wy-
różniających się partnerów biz-
nesowych – przedstawicieli firm 
instalacyjnych i serwisowych, na 
wieczór pełen niezapomnianych 
atrakcji. Spotkanie to stało się już 
pewnego rodzaju tradycją, w ze-
szłym roku bowiem też na przeło-
mie wiosny i lata Junkers-Bosch 
podobny wieczór zorganizował 
także w spektakularnym miej-
scu – w klubie The View na da-
chu nad 31. piętrem wieżowca 
Spektrum Tower. 
Głównym punktem tegorocznego 
spotkania była prezentacja nowej 
powietrznej pompy ciepła Bosch, 
która zachwyciła gości innowa-
cyjnym designem i efektywno-
ścią. Bosch Compress 7000i AW 
będzie dostępna w ofercie marki 
Junkers-Bosch jesienią, ale insta-
latorzy i serwisanci już teraz mo-
gli poznać wszystkie jej zalety. 
Niezwykły wieczór swoimi wystę-
pami uświetniło wielu artystów  
i performerów. Uczestnicy podzi-
wiali m. in. pokaz podniebnego 
tańca, występy gimnastyczek czy 
malowanie obrazów światłem. 
„Wisienką na torcie” był występ 
zespołu Feel.

http://www.instalreporter.pl
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Viessmann Partnerem koncepcji domu e4

Firma Viessmann 20 czerwca otrzymała tytuł Partne-
ra „Koncepcji e4 Wienerberger”. Koncepcja domu e4 
to odpowiedź na wymagania dotyczące odpowiedzial-
nego, energooszczędnego i zdrowego budownictwa re-
alizowanego przy wysokim poszanowaniu środowiska 
i dbałości o komfort życia. Projekt łączy najwyższej ja-
kości nowoczesne i innowacyjne rozwiązania z komfor-

tem mieszkańców oraz estetyką bryły. e4 to koncep-
cja domu niskoemisyjnego, który spełnia restrykcyjne 
wymagania Unii Europejskiej dla sektora budowlane-
go dotyczące zużycia energii od 2021 roku. Do współ-
tworzenia tego projektu w Polsce Wienerberger zaprosił 
firmy podzielające tę filozofię i te same wartości –  
Viessmann i FAKRO.

Raport roczny PKN 2016

Na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego zostało zamieszczone do pobrania sprawozda-
nie z działalności, będące podsumowaniem osiągnięć 
i sukcesów PKN w 2016 roku.

W 2016 r. działalność normalizacyjną prowadzono  
w 17 Sektorach Normalizacyjnych wchodzących w skład 
Wydziału Prac Normalizacyjnych (WPN). Podstawą po-
działu tematyki Sektorów jest ogólny podział tema-
tyki w europejskich organizacjach normalizacyjnych.  
W 2016 r. PKN podjął szereg działań na rzecz doskona-

lenia prac normalizacyjnych oraz wprowadzenia apli-
kacji ułatwiających klientom pozyskiwanie informacji  
i komunikację z PKN. 

Najważniejsze z nich dotyczyły usprawnienia komu-
nikacji w procesie normalizacyjnym:
- zwiększenie funkcjonalności aplikacji Ankieta po-
wszechna o możliwość zgłaszania uwag on-line, a także 
możliwość podglądu treści dokumentu; 
- uruchomienie na stronie internetowej PKN modułu 
Komunikat on-line, zawierającego informację o aktual-
nym na dzień bieżący wykazie PN wycofanych, a mimo 
to dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności;
- uruchomienie na www.pkn.pl nowej zakładki o nazwie 
Interpretacja postanowień Polskich Norm; 
- opracowanie nowego wykazu Członków KT/KZ/PK; 
- zorganizowanie Spotkania Przewodniczących OT; 
- rozszerzenie bazy terminologicznej DIN–TERM o ter-
miny i definicje w języku polskim.

Na koniec 2016 r. w pracach 255 KT uczestniczyło 3090 
osób reprezentujących 1143 podmioty (2834 zgłoszeń 
do KT).

Przejdź do pobrania raportu

KAN – po raz drugi wznosi „Dom Marzeń”

14 czerwca na antenie TVN ruszyła druga edycja popu-
larnego reality show „Dom Marzeń”. W programie bierze 
udział 10 par, które przez 12 odcinków będą wspólnie 
budować rodzinny dom o powierzchni ponad 260 m2. 
Główną nagrodą programu jest przestronny i nowocze-
śnie urządzony dom o wartości 2,5 mln zł, wybudowa-
ny przez uczestników show na jednym z warszawskich 
osiedli „Wilanówka”. Ciężka oraz absorbująca praca na 
budowie to jednak nie jedyne wyzwanie, jakie czeka 
uczestników. Każdy z nich musi zdobyć nie tylko sym-
patię widzów, ale także innych mieszkańców placu bu-

dowy, wykazać się otwartością, pracą zespołową oraz 
zdolnościami organizacyjnymi. 
Do budowy domu zostaną wykorzystane materiały  
i technologie wiodących producentów. Jednym z nich 
jest firma KAN. Wszystkie instalacje wodne i grzewcze  
w Domu Marzeń zostaną wykonane w Systemie KAN-therm,  
a montaż ogrzewania podłogowego KAN-therm Blue 
Floor oraz automatykę KAN-term Smart będzie można 
oglądać w programie (odc. 6 i 11).
Premierowe odcinki programu „Dom Marzeń” na antenie TVN 
w każdą środę o 20:55, powtórki w niedzielę o godz. 11:00.

Katalog klimatyzatorów Unical 2017 

Nowy e-katalog klimatyzatorów jest już dostępny i gotowy do pobrania.  
To kolejne wydanie, zawierające pełną gamę urządzeń klimatyzacyjnych 

marki Unical. Jego czytelna forma i opisy umożliwiają szybkie znalezie-
nie potrzebnych informacji.

Więcej

http://www.instalreporter.pl
https://www.pkn.pl/informacje/2017/07/raport-roczny-pkn-2016
http://www.unical.pl/public/img/2017/KatalogKlimatyzatory/index.html
http://www.unical.pl/public/img/2017/KatalogKlimatyzatory/index.html
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Nowe moce klimakonwektorów Hewalex

Klimakonwektory wentylatorowe przeznaczone są  
w szczególności do współpracy z pompami ciepła PCCO 
SPLIT, dzięki czemu mogą zapewniać zarówno ogrze-

wanie, jak i chłodzenie pomieszczeń. Pozwalają uzyski-
wać wysoki poziom komfortu cieplnego zarówno w se-
zonie grzewczym, jak i w okresie letnim. Jednocześnie 
znacznie mniejsze gabaryty w porównaniu do tradycyj-
nych grzejników pozwalają na zabudowę w ograniczo-
nych przestrzeniach.
W ofercie firmy Hewalex znajdują się klimakonwektory 
podsufitowe i przypodłogowe. Ta ostatnia grupa została 
poszerzona o 2 nowe urządzenia mniejszej mocy. Moc 
grzewcza odpowiednio 0,99 kW i 1,50 kW (przy tempe-
raturze zasilania 50°C) umożliwia stosowanie nowych 
urządzeń w mniejszych pomieszczeniach, a także w bu-
dynkach o niskich potrzebach cieplnych.
Nowe klimakonwektory BM150 oraz BM350 będą do-
stępne w sprzedaży od 01.08.2017 r.

Centrum doradztwa Galmet

Galmet uruchomił Krajowe Centrum Doradztwa Techni-
ki Grzewczej. Jego trzonem jest sześcioosobowy zespół 
doradców, który dysponuje zarówno odpowiednią wie-

dzą techniczną, jak i doświadczeniem. Fachowcy Galmet 
są przygotowani, by udzielić porady i pomocy klientom 
podczas planowania i realizacji inwestycji budowlanych 
związanych nie tylko z koniecznością wyboru rodzaju 
zasilania domu w energię cieplną (c.o. i c.w.u.), dobo-
ru odpowiednich urządzeń – systemu grzewczego, ale 
również pomagają w pozyskaniu dofinansowania i zna-
lezieniu sprawdzonego instalatora tego systemu. Głów-
ną cechą i zaletą takiej obsługi jest jej kompleksowość, 
co z pewnością zaoszczędzi czas i pieniądze inwestorów.
Każdy z doradców jest specjalistą od konkretnego ro-
dzaju urządzeń grzewczych – pomp ciepła, ogrzewaczy 
wody, kotłów c.o., systemów solarnych oraz fotowolta-
icznych, ale opracowując najnowocześniejsze i najwy-
dajniejsze układy Hybrydowych Systemów Grzewczych 
działają zespołowo, a do ich dyspozycji jest również Dział 
Badań i Rozwoju firmy Galmet.

Rozbudowa firmy Capricorn

Firma Capricorn istnieje na rynku od 
ponad 30 lat. Potencjał technologiczny 
firmy to przede wszystkim nowoczesne 
wydziały produkcyjne, własne centrum 
badawczo-rozwojowe oraz pracow-
nia projektowa. Capricorn zatrudnia 
prawie 300 osób a produkty firmy do-
stępne są w ponad 500 największych 
hurtowniach i sieciach instalacyjnych  
w Polsce oraz w ponad 45 krajach w 
Europie i na świecie.
Tworząc nowe produkty, firma Capri-
corn stara się przede wszystkim two-
rzyć kompletne systemy, spełniające 
oczekiwania klientów. Współpracuje 
tylko ze sprawdzonymi dostawcami su-
rowców, co daje gwarancję najlepszej 
jakości końcowego wyrobu. Jednocze-
śnie konsekwentnie rozbudowuje i mo-
dernizuje infrastrukturę firmy.
W związku z dynamicznym rozwojem, 
firma Capricorn powiększyła park tech-
nologiczny o nową przestrzeń. Jest to 
Zakład numer 2, który zgodnie z poli-
tyką firmy All Products in One Place, 
mieści się również w Świebodzicach. Hala o powierzch-
ni 4000 m² składa się z magazynu wysokiego składowa-
nia oraz przestrzeni produkcyjnej przeznaczonej pod no-
woczesny park maszynowy, w którym ludzie wspólnie  

z robotami tworzą produkty najwyższej jakości.
Rozbudowa parku technologicznego, przyczyni się do 
jeszcze lepszego dostosowania się do potrzeb rynku  
i szybszego reagowania na oczekiwania klientów.
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Rozwiązanie kRzyżówki z numeRu 6/2017 instalRepoRteRa 
kRzyżówka z maRką puRmo hasło JuBileusz puRmo

nagrody otrzymują:  
Sławomir Mirek – kubek termiczny, Franciszek Ciecierski – kamizelkę softshell,  

Dariusz Mystkowski – notes + touchwriter

http://www.instalreporter.pl
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25 lat SGGiK i laureaci Złotego Instalatora za rok 2016

2 czerwca, na coroczenej Wiosennej Gali Instalatorów, 
wraz z wieloma przedstawicielami branży świętowano 
25-lecie Polskiej Korporacji Techniki SGGiK. Podczas 
uroczystości były odznaczenia państwowe, dodatkowe, 
pozakonkursowe statuetki „Złotego Instalatora”, gratu-
lacje od wiceministra infarstruktury i budownictwa To-
masza Żuchowskiego, a także od stowarzyszeń i firm 
od lat współpracujących z Korporacją. Był też ogrom-
ny tort i wspaniała atmosfera. 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazo-
wej i Klimatyzacji wraz z redakcją Polskiego Instalato-
ra przyznała tytuły Złotego Instalatora dla Najlepszych 
za 2016 rok w kategorii:

– opracowanie lub wdrożenie nowoczesnego rozwią-
zania technicznego:
•	aquatherm	–	Polska	Jacek	Ligaszewski	za aqu-
atherm black system – prefabrykowany, modułowy sys-
tem przeznaczony do wykonywania ogrzewania i chło-
dzenia płaszczyznowego,
•	Caleffi	Poland	Sp.	z	o.o. za CALEFFI DIRTMAGSLIM 
5451 – kompaktowy separator zanieczyszczeń wykona-
ny z technopolimeru, wykorzystujący technologię zawi-
rowań i pole magnetyczne,

•	Termet	S.A.	za gazowy, wiszący kocioł kondensacyj-
ny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. ECOCONDENS 
INTEGRA II PLUS.

– wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowni-
czych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewa-
nia, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:
•	INTECH	Engineering	Spółka	z	o.o. za zaprojektowa-
nie i wykonanie pod klucz nowatorskiej, komplekso-
wej, wysokosprawnej instalacji do wykorzystania ener-
gii odpadowej strumieni gazów z instalacji Aldehydów 
i Alkoholi Jednostki Biznesowej OXO Zakładów Azoto-
wych Kędzierzyn Koźle,
•	Zakład	Usługowy	SZPIL za wzorcowe wykonywanie 
prac instalacji grzewczych i sanitarnych z wykorzysta-
niem najnowszych rozwiązań technicznych branży in-
stalacyjnej w obiektach użyteczności publicznej oraz  
w budownictwie mieszkaniowym.

– nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurto-
wego i detalicznego branży instalacyjnej:
•	Instalacja	Świnarscy	Sp.	J.	Grupa	SBS za nowocze-

sne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i deta-
licznego wyrobów branży instalacyjnej wraz ze wspar-
ciem technicznym dla klientów.

– wysoce zaawansowane technologie, systemy i urzą-
dzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii:
•	De	Dietrich	Technika	Grzewcza	Sp.	z	o.o. za MODU-
LENS G Hybrid – nowatorski układ hybrydowy łączący 
wydajność gazowego kotła kondensacyjnego z zaleta-
mi powietrznej pompy ciepła,
•	Konsorcjum:	Energetyka	Solarna	Ensol	Sp.	z	o.o.	
&	Biuro	Projektowe	Profim	s.c.	i	SGS	Service	Syste-
my	Grzewcze	i	Sanitarne	Sp.	z	o.o. za modernizację 
układów przygotowania c.w.u. w oparciu o odnawialne 
źródła energii – kolektory słoneczne i powietrzne pom-
py ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”  
w Raciborzu,
•	Robert	Bosch	Sp.	z	o.o.	za zestaw do hybrydowego so-
larno-gazowego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u., 
stworzony na bazie kotła kondensacyjnego Bosch Con-
dens GC9000iWM, kolektorów słonecznych, zasobnika 
buforowego oraz modułu MB LANi do zdalnego stero-

wania poprzez aplikację ProControl,
•	Viessmann	Sp.	z	o.o.	za moduł komunikacyjny Vito-
connect 100, który dzięki aplikacji ViCare ułatwia użyt-
kownikom samodzielne, zdalne zarządzanie instalacją 
grzewczą w domu poprzez łącze internetowe.
Oficjalne wręczenie nagród nastąpiło 2 czerwca 2017 
roku na uroczystej gali w Warszawie.

http://www.instalreporter.pl
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Design Villeroy & Boch na szóstkę

Aż sześć produktów z łazienkowej kolekcji Villeroy & Boch 
Finion wyróżniono najbardziej prestiżowymi nagrodami 
w świecie designu: iF Design Award oraz Red Dot Award. 
Kolekcja Finion powstała we współpracy marki Ville-
roy & Boch z uznanym projektantem Patrickiem Frey-
em. Finion to kolejna kolekcja łazienkowa marki Villeroy  
& Boch, która otrzymała najbardziej prestiżowe nagrody 
w dziedzinie wzornictwa na świecie. Certyfikat iF Design 
Award 2017 powędrował do producenta za wolnostoją-
cą wannę, umywalkę meblową, szafkę podumywalko-
wą oraz miskę ustępową z dopasowaną deską sedeso-

wą. Zaś Oscarem designu, czyli nagrodą Red Dot Award 
w kategorii Product Design 2017, wyróżniono umywal-
kę meblową oraz szafkę podumywalkową. 
Łazienkowa kolekcja Finion od Villeroy & Boch umoż-
liwia zrealizowanie wielu aranżacyjnych pomysłów.  
Modułowe meble z kolekcji Finion dostępne są aż  
w 11 kolorach. Umywalki dzięki materiałowi TitanCeram 
wyróżniają się wyrazistą i jednocześnie delikatną formą 
o wąskich krawędziach. Obudowę wolno stojącej wan-
ny z Quarylu® można zamówić w jednym z ponad 200 
kolorów z palety RAL.

300 mln zł dla klastrów energii na instalacje OZE

Na	budowę	nowych	lub	przebudowę	jednostek	wy-
twarzania	energii	z	OZE	Narodowy	Fundusz	Ochro-
ny	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	przeznaczył	
300	mln	zł	w	ramach	ogłoszonego	naboru	unijnego	
z	poddziałania	1.1.1.	Wnioski	będzie	można	skła-
dać	od	31	lipca	do	29	września	2017	r.	Dofinanso-
wanie	przewidziano	dla	koordynatorów	lub	człon-
ków	klastra	energii.

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania ener-
gii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych 
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Narodo-
wy Fundusz podzielił na dwa rodzaje projektów: 100 
mln zł w formie dotacji na te związane wyłącznie z pro-
dukcją energii cieplnej oraz 200 mln zł w formie pomo-
cy zwrotnej na przedsięwzięcia dotyczące produkcji 
energii elektrycznej lub produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych). 
Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystu-
jące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysoko-
sprawnej kogeneracji.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwa-

lifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgod-
nie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. 
Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – 
wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii, bę-
dącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.
Przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na bu-
dowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarza-
nia energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 
5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (po-
wyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promie-
niowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub ener-
gię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu 
może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub 
ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wy-
twórcy energii).
To już drugi nabór z unijnego poddziałania 1.1.1. W pierw-
szym, który zakończył się 1 marca 2017 r., do NFOŚiGW 
wpłynęło 15 wniosków, które są obecnie na etapie oceny 
merytorycznej. Tym, którzy otrzymają największą punk-
tację konkursową, Fundusz rozda 210 mln zł.
Szczegóły naboru dla poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020 
na stronie konkursu (kliknij).

Wolf – nowy katalog projektowy

Na stronie internetowej niemieckiego producenta urzą-
dzeń grzewczych i wentylacyjnych jest już dostępna 
nowa wersja katalogu technicznego Technika Grzew-
cza WOLF. Zachęcamy do korzystania z tej przyjaznej 
dla projektanta publikacji. 
Zawiera ona wszelkie dane techniczne urządzeń grzew-
czych WOLF, dane i wskazówki projektowe, przykładowe 
schematy technologiczne, czyli wszystko co potrzebne 
do projektowania. 
Przejdź do katalogu

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/inwestycji-dotyczacych-wytwarzania/art,9,poddzialanie-1-1-1-ii-konkurs-klastry-energii.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/inwestycji-dotyczacych-wytwarzania/art,9,poddzialanie-1-1-1-ii-konkurs-klastry-energii.html
http://www.wolf-polska.pl/pobierz/do-pobrania/katalog-projektowy/
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Grupa SBS po raz kolejny na liście 500

Grupa SBS po raz kolejny znalazła się na liście 500 najwięk-
szych firm w Polsce, opublikowanej przez „Rzeczpospolitą”. 
Obecna pozycja stanowi wzrost o 20 lokat w stosunku do 
roku poprzedniego. Grupa jest też jedną z 15 największych 

przedsiębiorstw w Regionie Łódzkim, które znalazły się na 
tej liście. To już 18. edycja listy 500 „Rzeczpospolitej”. Jest od 
lat najlepszym barometrem koniunktury polskiej przedsię-
biorczości i stanowi kompleksowe podsumowanie sytuacji 
gospodarczej. Grupa SBS znajduje się na tej liście od wielu 
lat, co potwierdza, że dobrze przemyślana strategia, staran-
nie dobrani współpracownicy i najwyższej jakości produkty, 
potrafią zaowocować sukcesem na dużą skalę. W tym roku 
grupa ulokowała się na 471 pozycji. Rok 2017 dla Grupy SBS 
zaczął się bardzo korzystnie, nie tylko ze względu na 15-lecie 
istnienia jej na rynku. Grupa postanowiła odświeżyć wizeru-
nek, poprzez wdrożenie nowej strony internetowej i mody-
fikację identyfikacji wizualnej marek domowych. 

Do końca eliminacji pozostało jeszcze 
7 miast, w tym: Olsztyn 21.07, Biały-
stok 28.07, Bydgoszcz 18.08, Zielona 
Góra 25.98, Gdańsk 08.09 oraz Wro-
cław 15.09. 
W piątek 7 lipca mimo niesprzyjają-
cej pogody w Szczecinie odbył się 
kolejny etap INSTALACJI ON TOUR. 
Wśród profesjonalistów najlepszy wy-
nik osiągnął Marcin	Starosta z cza-
sem 02:38. Na drugim miejscu, z cza-
sem 02:43 uplasował się Jan	Leniak. 
Trzecie miejsce na podium przypadło  
Karolowi	 Perkowskiemu (03:12) 
(obejrzyj galerię zdjęć)
Podczas eliminacji konkursowe za-
danie polega na zainstalowaniu za 
pomocą dżojstika szeregu produk-
tów w wirtualnym domu wyposażo-
nym w instalacje grzewcze i sanitar-
ne. W każdej z 15 lokalizacji trójka 
najlepszych instalatorów otrzymuje 
nagrody rzeczowe i awans do finału 
Mistrzostw Polski Instalatorów, który 
odbędzie się 25 kwietnia 2018 w cza-
sie targów INSTALACJE w Poznaniu. 
Tam nagrodą główną będzie samo-
chód dostawczy.
Organizatorem Instalacji On Tour są 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
a partnerami-sponsorami projek-
tu zostały firmy: AFRISO, BROETJE, 
GRUNDFOS, TECE oraz VOGEL& 
NOOT. 
Szczegółowy harmonogram rywa-
lizacji oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne są na stronie internetowej 
oraz na facebooku.

Trwają INSTALACJE ON TOURTermet – wycieczka do Gruzji

Wycieczka była uwieńczeniem marketingowej Akcji Ta-
lonowej. Jej uczestnikami byli Autoryzowani Partnerzy 
firmy Termet, którzy sprzedali i zainstalowali najwięk-
szą liczbę urządzeń marki Termet. Podczas wyjazdu 
do Gruzji przygód było sporo – tych zaplanowanych 
i tych nieprzewidzianych, wszystkie jednak przynio-
sły sporo radości. Trudom podróży przez cały czas to-

warzyszyły dobry humor i świetna zabawa. Gruzja to 
kraj pełen wyjątkowych miejsc, których nazw nie spo-
sób zapamiętać, a których widoki na długo pozostaną  
w pamięci. Kraj winem i kolendrą pachnący, gdzie dzika 
i piękna przyroda Wysokiego i Niskiego Kaukazu skry-
wa niezwykłe stare zabytki. Bogata w smaki kuchnia za-
chęcała swoją świeżością i ekologicznymi produktami.

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/szczecin_07-07-2017-zdjecia_i_wyniki/
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/
https://www.facebook.com/MistrzostwaInstalatorow/
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nia. Instalacje wyposażone w dobrej klasy rekupe-
rator, czyli wymiennik ciepła, pozwalają na oszczę-
dzenie około 2-3 kW ciepła potrzebnego na ogrzanie 
powietrza wentylacyjnego, co umożliwia znaczne 
ograniczenie strat ciepła właśnie poprzez wentyla-
cję. Wykorzystanie rekuperacji przekłada się zatem 
na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego 
budynku, możliwość zastosowania w instalacji źró-
dła ciepła o niższej mocy, obniżenie rachunków za 

Oszczędności z rekuperacji

Skuteczna wentylacja to konieczność w każdym 
budynku mieszkalnym. Zapewnia ona odpowied-

nią wymianę powietrza w pomieszczeniach, usuwa 
nadmiar dwutlenku węgla i nieprzyjemne zapachy, 
a także pomaga utrzymać odpowiedni poziom wil-
gotności. Co więcej, nowoczesne systemy wentylacji 

mechanicznej firmy Wolf nie tylko gwarantują opty-
malny dopływ świeżego powietrza do wnętrza domu, 
ale również stanowią skuteczny sposób na poprawę 
komfortu termicznego w budynku oraz zmniejszenie 
rachunków za ogrzewanie w zimie. Jak to możliwe? 
Wszystko za sprawą rekuperacji, czyli odzyskiwania 
ciepła z powietrza usuwanego z domu i ponowne-
go wykorzystywania go do ogrzewania powietrza 
świeżego, nawiewanego do wnętrza pomieszcze-

Zaprojektowanie wydajnej, a zarazem ekonomicznej wentylacji wydaje się być zadaniem niewykonalnym. 
Tymczasem okazuje się, że prostym sposobem na spełnienie obu tych wymagań jest system wentylacji 
mechanicznej wyposażony w wysokiej klasy rekuperator. Doskonałym przykładem takiego urządzenia jest 
centrala rekuperacyjna CWL Excellent, dostępna w ofercie firmy Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. Dzięki niej  
z powodzeniem można odzyskać ciepło, które w tradycyjnych budynkach (wentylacja grawitacyjna) pozostaje 

niewykorzystane  
i wyrzucone kominem 
wentylacyjnym  
na zewnątrz. 

Centrala rekuperacyjna  
CWL Excellent marki Wolf

Wentylacja przyjazna domownikom

http://www.instalreporter.pl
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miennik ciepła, co pozwala na schłodzenie pomiesz-
czenia z ominięciem podgrzania na wymienniku. 
Warto dodać, że centrala firmy Wolf, wyposażona 
została również w specjalny sterownik z programa-
torem tygodniowym, który umożliwia ustalenie har-
monogramu pracy urządzenia i dopasowania go do 
indywidualnych potrzeb. Takie rozwiązanie, dzięki 
precyzyjnej regulacji wydajności wentylacji, pozwa-
la na znaczne zmniejszenie kosztów energii. 
Ważną zaletą produktu jest również wyjątkowo cicha 
i ekonomiczna praca. Osiągnięto ją dzięki zreduko-
waniu oporu wewnętrznego w urządzeniu.

logiczne uzupełnienie duetu

Integracja systemu grzewczego z kolektorem sło-
necznym i rekuperatorem to rozwiązanie, które co-
raz częściej wybierają osoby poszukujące komfor-
towego i oszczędnego sposobu na ogrzanie 
pomieszczeń i podgrzanie wody użytkowej. Choć łą-

czenie wielu systemów wiąże się z koniecznością od-
powiedniego przystosowania instalacji oraz dodat-
kowymi kosztami wynikającymi z zakupu kolejnych 
urządzeń, to ma ono liczne zalety. Instalacja kolek-
torowa wykonana w sposób poprawny i odpowied-
nio wyeksponowana na światło słoneczne pozwoli 
na podgrzanie wody bez konieczności uruchamia-
nia urządzeń grzewczych. Istotnym zaś wsparciem 
dla pompy ciepła, a także sposobem na zaoszczę-
dzenie na rachunkach za ogrzewanie, będzie wła-
śnie instalacja centrali wentylacyjnej z odzyskiem 
ciepła (rekuperacja). Dzięki temu, znaczna część cie-
pła dostarczona przez pompę ciepła do budynku nie 
jest tracona. Instalacja rekuperacji podgrzeje zimne, 
czyste powietrze dostarczane do pomieszczeń, 
zmniejszając tym samym do minimum straty ciepła 
przez wentylację.

ogrzewanie, a także utrzymanie w domu przyjem-
nego mikroklimatu. Ważną informacją dla alergików 
jest natomiast fakt, że nawiewane do pomieszczeń 

powietrze jest filtrowane, dzięki czemu jest zawsze 
świeże i pozbawione alergenów.

Cwl excellent – nowe standardy 
rekuperacji

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że wenty-
lacja mechaniczna wykorzystująca rekuperację to 
sposób na zapewnienie pomieszczeniom komfortu 
termicznego, stałego dopływu świeżego powietrza 
oraz właściwego poziomu wilgotności. Centrala re-
kuperacyjna CWL Excellent pomaga osiągnąć takie 
efekty w sposób skuteczny i ekonomiczny. Zakłada 
się, że optymalna temperatura w pomieszczeniach 
mieszkalnych powinna wynosić około 21°C. Oznacza 
to, że zapewnienie domownikom odpowiedniego 
komfortu termicznego w mroźne dni wymaga pod-
grzania powietrza z zewnątrz nawet o kilkadziesiąt 
stopni. W przypadku zastosowania centrali rekupe-
racyjnej CWL Excellent sprawa przestawia się znacz-
nie bardziej optymistycznie. 
Co więcej CWL Excellent ma w standardzie inteli-
gentny system ogrzewania wstępnego, który chroni 
wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła 
przed zaszronieniem. Ma także obejście wymiennika 
(by-pass), który w letnie chłodniejsze noce omija wy-

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

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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podsumowując – współpraca reku-
peratora z pompą ciepła i z kolekto-
rem słonecznym zawsze daje duże 
korzyści dla użytkownika. Dzięki ta-
kiemu połączeniu koszty ogrzewania 
mogą spaść do 20-25%. wykonanie 
instalacji wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepłą wcale nie musi 
być drogie, jeśli do bilansu ekono-
micznego uwzględni się koszty bu- 
dowy instalacji wentylacji grawi- 
tacyjnej (kominy wentylacyjne),  
co często pokrywa znaczne koszty 
zakupu rekuperatora.

Ciepło odzyskane z powietrza wywie-
wanego np. z kuchni czy łazienki, pod-
grzewa świeże powietrze zewnętrz-
ne, które następnie jest nawiewane 
do pokojów. ma ono temperaturę oko-
ło 15°C, zatem podgrzać je trzeba je-
dynie o 6°C. taka różnica realnie prze-
kłada się na oszczędność energii, a co 
za tym idzie – znaczne zmniejszenie 
rachunków. 

http://www.instalreporter.pl
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star Comfort mają atest Nie-
mieckiego Instytutu Techniki 
Budowlanej (DIBt) oraz certy-
fikat wydany przez Instytut Bu-
downictwa Pasywnego (PHI).
 
Trzy	warianty	systemu
Urządzenia Aerastar Comfort 
marki Junkers są dostępne 
w trzech wariantach:
- LP 140-2 dla domów szeregowych, ofe-
rujący nominalną wydajność przepływu do 140 m³/h;
- LP 230-2 dla domów jednorodzinnych do 230 m³/h;
- LP 350-2 dla większych domów jednorodzinnych do 
350 m³/h.
Obliczona sprawność odzysku ciepła (EN 13141-7) 
wynosi we wszystkich modelach ok. 90%. Obudo-
wa wykonana z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 
zapewnia doskonałą izolacje cieplną bez mostków 
cieplnych i niski poziom emisji dźwięku. Wszystkie 
przyłącza wentylacyjne są wyprowadzone do góry, 
co ułatwia projektowanie oraz podłączenie urzą-
dzeń do systemu dystrybucji powietrza w budynku. 
Urządzenie Aerastar Comfort można eksploatować 
w wersji prawo- i lewostronnej. Oznacza to, że zasy-
sanie powietrza z zewnętrz i oddawanie powietrza 
może odbywać się do wyboru przez przyłącza po 
prawej lub po lewej stronie obudowy.

Ciągła	eksploatacja	także	przy	
temperaturze ujemnej
W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -5°C 
zintegrowana nagrzewnica wstępna ogrzewa za-
sysane powietrze, umożliwiając eksploatację sys-
temu Aerastar Comfort także zimą. Służy ona jako 
ochrona przed zamarzaniem i zapobiega tworze-
niu się lodu na wymienniku ciepła. Dzięki temu tak-
że przy ujemnych wartościach temperatury zagwa-
rantowana jest wymiana powietrza bez strat ciepła. 
Przeciwprądowy wymiennik ciepła jest wykonany  
z aluminium. Dzięki temu urządzenie jest odporne 
na działanie kondensatu.

Elastyczna	dystrybucja	powietrza	w	budynku
W przypadku głównych przewodów systemu dystrybu-

Kwestia wentylacji nabiera coraz większego zna-
czenia od chwili wprowadzenia rozporządzenia  
w sprawie oszczędności energii, wyznaczającego su-

rowe wytyczne w zakresie efektywności energetycz-
nej oraz szczelności powietrznej budynków nowych 
i modernizowanych. Wyższy standard izolacji ciepl-
nej z niemal hermetycznymi powłokami budynków 
zapewnia znaczną redukcję strat ciepła, jednocześnie 
jednak uniemożliwia dostateczną wymianę powie-
trza przez połacie budynku. Może to wywołać szko-
dy na skutek wilgoci i rozwój pleśni. Ponadto docho-
dzi do strat cennej energii. Dlatego rozporządzenie 
w sprawie oszczęd-ności energii nakłada obowiązek 
zapewnienia minimalnej wymiany powietrza oraz 
stworzenia koncepcji wentylacji zarówno w nowo 
budowanych obiektach, jak i w przypadku ich ener-
getycznej modernizacji.

Komfort,	ekologia,	wygoda
System Aerastar Comfort wyprowadza powietrze  
z pomieszczeń z dużą ilością wilgoci typu: kuchnia, ła-
zienka, pomieszczenia gospodarcze. Wprowadza na-
tomiast świeże powietrze do przestrzeni mieszkalnej 
i pokoi, w których śpimy. Ciepło z powietrza wywie-
wanego z pomieszczeń przekazywane jest poprzez 
wymiennik ciepła do powietrza nawiewanego. Dzię-
ki temu odzyskuje się aż do 91% ciepła z usuwanego 
powietrza. Aerastar Comfort to także idealne rozwią-
zanie dla alergików. W lecie zastosowane w systemie 
filtry zatrzymują nie tylko insekty, ale też najbardziej 
uciążliwe dla osób uczulonych pyłki. Systemy Aera-

System Aerastar Comfort do kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z funkcją odzyskiwania 
ciepła (rekuperacją) przeznaczony jest do stosowania w domach jednorodzinnych. Rozwiązanie marki 
Junkers pomaga zaoszczędzić od 30 do 50% kosztów energii i ogrzewania w nowych budynkach.

Junkers Aerastar Comfort
Świeże powietrze w domu przez cały rok

http://www.instalreporter.pl


12s t r.0 7 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

cji powietrza Junkers stosuje rury wykonane z ekspan-
dowanego polipropylenu (EPP). Są one bardzo lekkie  
i łatwe w instalacji. Rozdział i odprowadzanie powietrza 
nawiewnego i wywiewnego w budynku odbywa się za 
pośrednictwem nowego systemu rur okrągłych (DN 75) 
lub systemu płaskich kanałów wykonanych z tworzywa 
sztucznego. Gładka, antystatyczna i antybakteryjna po-
włoka wewnętrzna gwarantuje higieniczną eksploata-
cję systemu przez wiele lat. Kanały, także w punktach 
połączeń, osiągają maksymalną wysokość zaledwie 50 
mm. Skrzynka rozdzielcza powietrza wykonana z two-
rzywa sztucznego zapewnia maksymalną elastyczność 
montażu. Dzięki niej istnieje pięć możliwości podłącze-
nia króćca głównego przyłącza oraz podłączenie aż do 
24 przyłączy rur dystrybucyjnych po bokach.
 
Łatwe	uruchomienie	i	komfortowa	
obsługa	systemu
Uruchomienie oraz ustawienie najważniejszych para-
metrów, takich jak wartości temperatury granicznej 
lub wartości zadane, odbywa się za pomocą panelu 
sterującego lub za pośrednictwem złącza USB. Od-
powiednie oprogramowanie umożliwia instalatoro-
wi wygodną konfigurację systemu Aerastar Comfort 
na laptopie. Użytkownicy mogą obsługiwać system 
Aerastar Comfort za pomocą pulpitu obsługowego 
zintegrowanego w obudowie lub intuicyjnie za pomo-
cą pilota dostępnego jako wyposażenie dodatkowe.
Trzecia możliwość to program Configuration Tool, 
który po zainstalowaniu na komputerze i połącze-
niu go za pomocą przewodu USB z centralą wenty-
lacyjną, pozwala na pełną kontrolę wszystkich pa-
rametrów i ich indywidualizację.

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Wentylacja pod kontrolą | 7 

1   Zintegrowany panel obsługowy 
Zapewnia niezwykle łatwą obsługę. 
Dodatkowo można podnieść komfort  
obsługi wykorzystując pilot zdalnego 
sterowania (w ramach wyposażenia 
dodatkowego lub programu  
komputerowego)

2   Obejście (by-pass) 
Zintegrowane, regulowane temperaturowo  
obejście letnie dla poprawy komfortu

3   Wymiennik ciepła 
Zoptymalizowany energetycznie,  
krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik  
ciepła powietrze/powietrze z aluminium

4   Obudowa 
W pełni zaizolowana, pozbawiona mostków  
cieplnych obudowa ze styropianu EPS z powlekaną 
proszkowo osłoną z blachy stalowej, zapewniającą 
wydajną i bezpieczną pracę

5   Filtr powietrza 
Zintegrowany, niezwykle  
łatwy do wymiany filtr  
powietrza G4 (w ramach 
wyposażania dodatkowego 
filtr antypyłkowy F7) gwaran-
tuje wysoką jakość powietrza

6   Wentylator 
Efektywny energetycznie, 
cichy wentylator nawiewny 
i wywiewny

7   Elektryczna  
nagrzewnica wstępna 
Wbudowany w wentylatorze 
nawiewnym dla efektywnej  
i higienicznej wentylacji  
w okresie zimowym przy 
niezmiennie wysokim  
komforcie

Dane techniczne

Właściwości LP 140-2 LP 230-2 LP 350-2

Min. - maks. zakres zastosowania, od poziomu 1 do 4 [m3/h] 25-180 30-300 60-450

Maks. obliczeniowy przepływ objętościowy [m3/h] 140 230 350

Maks. spręż. przy maks. obliczeniowym przepływie objętościowym [Pa] 100 100 100

Min. obliczeniowy przepływ objętościowy (znamionowy przepływ powietrza) [m3/h] 50 70 130

Maks. spręż. przy min. obliczeniowym przepływie objętościowym [Pa] 150 175 170

Uśredniony stopień gotowości udostępniania ciepła (stopień odzysku)  
(wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej) [%]

84,7 85,4 85,6

Stopień gotowości udostępniania ciepła (stopień odzysku) (EN 13 141-7)* [%] 89,9 89,5 89,4

Pobór mocy elektrycznej (w odniesieniu do przepływu objętościowego) [W/(m3/h)]* 0,28 0,21 0,24

Uśredniony poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu instalacji urządzenia (Instytut 
Budownictwa Pasywnego) [dB(A)] przy przepływie objętościowym/sprężu [m3/h/Pa]

52,1 140/100 51,7 230/100 56,6 320/100

Maks. współczynnik sprawności elektrycznej wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej 24,6 36,1 36,1

Napięcie elektryczne [V/Hz] 230/50 230/50 230/50

Masa [kg] 36,0 49,5 62,5

Wymiary obudowy z PCB (montaż na ścianie) wys. x szer. x głęb. [mm] 1045x600x416 1095x700x600 1370x700x750

Wnętrze 
AerastarComfort

* w określonym punkcie pracy

1

2

3

4

5

6

7

1 – zintegrowany panel obsługowy
2 – obejście (by-pass)
3 – wymiennik ciepła
4 – obudowa, ze styropianu EPS z powlekaną 
proszkowo osłoną z blachy stalowej, pozbawiona 
mostków cieplnych, 
5 – zintegrowany filtr powietrza G4, niezwykle łatwy 
do wymiany, (w ramach wyposażania dodatkowego 
filtr antypyłkowy F7) 
6 – wentylator 
7 – elektryczna nagrzewnica wstępna

Rekuperator – budowa 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, z czego tak 
naprawdę składa się rekuperator. Centrala nawiewno-wy-
ciągowa (w myśl przepisów Ekoprojektu jest to dwukie-
runkowy system wentylacji, DSW) składa się z zestawu 
wentylatorów, filtrów, wymiennika odzysku ciepła oraz 
nagrzewnicy, najczęściej wtórnej. Z pozoru układ nie jest 
skomplikowany, jednak bardzo ważne jest odpowied-
nie zarządzanie procesami zachodzącymi w urządze-
niu. Odpowiedzialna jest za to automatyka sterowania. 
Warto postawić na rozwiązania sprawdzone, oferowa-
ne w centralach Komfovent, a w szczególności na nową 
generację automatyki Komfovent C6 SMART HOME de-
dykowaną przede wszystkim do domów i mieszkań.

wybór rekuperatora 

Ważne jest wybranie odpowiedniej centrali wentyla-
cyjnej zgodnej z wymaganiami inwestora. Zbyt małe 
urządzenie powoduje nadmierny hałas, większe zuży-
cie energii elektrycznej i ogólny dyskomfort użytkow-
ników. Zbyt duże z kolei sprawia, że trudniej znaleźć 

Zmiany przepisów powodują, że coraz 
częściej rezygnuje się z tradycyjnej 
wentylacji grawitacyjnej na korzyść 
systemów wyposażonych w centralę 
wentylacyjną, czyli rekuperator. 
Oczywiście system taki ma niewątpliwie 
mnóstwo przewag nad układem 
grawitacyjnym, przede wszystkim działa 
bez względu na warunki atmosferyczne. 
Każdy z nas zna to z doświadczenia 
– w budynkach bez wentylacji mechanicznej często trzeba otwierać okna, aby 
w jakikolwiek sposób poprawić warunki wewnętrzne. To z kolei sprawia, że do 
pomieszczeń dostaje się powietrze zabrudzone pyłami, bakteriami, smogiem itp. 

Centrale Komfovent
Jak i czym przekonać inwestora do rekuperacji

Co warto wiedzieć?

• Zmiany w przepisach dążą do tego, że w każ-
dym nowo budowanym obiekcie (w tym w do-
mach) konieczna będzie rekuperacja.
• Dobór rekuperatora powinien być poprze-
dzony wykonaniem dokumentacji projektowej.

http://www.instalreporter.pl


13s t r.0 7 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

miejsce na posadowienie centrali oraz oczywiście ge-
neruje (niepotrzebnie) znacznie większe koszty inwe-
stycyjne. Kluczowym elementem okazuje się więc sze-
roki asortyment – możliwość wyboru odpowiedniego 
urządzenia spośród wielu dostępnych w ofercie produ-
centa. W przypadku Komfovent możemy wybrać jed-
no z około 100 urządzeń w przedziale 50-8000 m3/h, 
a powyżej tej wartości dobrać urządzenie indywidu-
alnie (VERSO Professional lub KLASIK) o konstrukcji 
modułowej i wydajności do 100 000 m3/h. 

wymiennik odzysku ciepła – 
klucz do efektywności

Sercem rekuperacji jest wymiennik odzysku ciepła. 
Do wyboru najczęściej mamy wymienniki obrotowe, 
krzyżowe, przeciwprądowe oraz glikolowe. Każdy  
z nich ma wady i zalety. Dokonując więc wyboru, 
warto przeanalizować projekt i dobrać optymalną 
wersję (tabela na następnej stronie).

sterowanie rekuperatorem – 
łatwe i energooszczędne

Użytkownik końcowy musi mieć możliwość łatwego 
zarządzania centralą wentylacyjną. Oczywiście au-
tomatykę sterowania można skompletować na bu-
dowie, ale jest to często mało efektywne. 
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastoso-
wanie fabrycznej automatyki, tak jak jest to w cen-
tralach wentylacyjnych Komfovent. Centrale zawsze 
wyposażone są w fabryczną, w pełni zintegrowaną  
i okablowaną automatykę. Oszczędza to czas ko-
nieczny na montaż i rozruch centrali, a co za tym 
idzie spadają koszty montażu. Automatyka jest wy-
posażona w szereg istotnych, z punktu widzenia inwe-
stora, funkcji. Są to między innymi: płynna regulacja 
strumieni powietrza, sterowanie pracą nagrzewnicy, 
liczniki zużycia energii, harmonogram tygodniowy, 
funkcje autodiagnostyki, zintegrowany webserver, 
aplikacja mobilna na systemy Android i iOS. 

podsumowanie

Na chwilę obecną podjęcie decyzji o wybraniu wenty-
lacji mechanicznej często ogranicza się do analizy kosz-

tów. Z pozoru wydawać by się mogło, że takie rozwiąza-
nie jest znacznie droższe. Należy przecież kupić samo 
urządzenie, rozprowadzić kanały wentylacyjne itd. 
Jednak po głębszej analizie, przy założeniu, że reku-
perację rozpatruje się od samego początku procesu 
projektowego, koszty te zdają się być mniej więcej 
porównywalne. Okazuje się, że nie ma konieczności 
budowania kominów wentylacyjnych, zyskujemy 
dzięki temu dodatkową powierzchnię użytkową. Do-
datkowo dzięki wymiennikowi odzysku ciepła stra-
ty ciepła ze względu na wentylację (w tradycyjnej 
wentylacji grawitacyjnej jest to nawet 60% wszyst-
kich strat ciepła) są znacznie niższe, a co za tym idzie 
konieczne jest zastosowanie mniejszego i tańszego 

węzła ciepłowniczego. Również koszty użytkowania 
dzięki temu są mniejsze.

obejrzyj film o rekuperacji

Przedstawiciel marki 
Komfovent na terenie Polski 
 
Ventia sp. z o.o.
ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa,  
tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl
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Komfovent w pigułce

• 20 lat doświadczenia
• bogaty typoszereg urządzeń
• ponad 100 standardowych modeli w ofercie
• wydajności od 50 do 100 000 m3/h
• zintegrowana automatyka
• modele z uniwersalnym układem króćców
• wysoka jakość wykonania

Rodzaj	wymiennika	
odzysku ciepła Zalety Wady

Wymiennik	
obrotowy

•	 niska temperatura przemarzania (poniżej 
-30oC)

•	 wysoka sprawność odzysku ciepła
•	 odzysk wilgoci

•	 elementy ruchome (silnik rotora, pasek 
napędowy)

•	 możliwość podmieszania powietrza
•	 hałas

Wymiennik	
krzyżowy

•	 separacja strumieni powietrza
•	 niewielkie gabaryty

•	 niska sprawność odzysku ciepła
•	 osuszanie powietrza
•	 konieczność odprowadzenia skroplin

Wymiennik	
przeciwprądowy

•	 wysoka, chwilowa sprawność odzysku 
ciepła

•	 separacja strumieni powietrza
•	 brak elementów ruchomych

•	 wysoka temperatura przemarzania od -5oC
•	 konieczność stosowania nagrzewnicy 

wstępnej

Wymiennik	
glikolowy

•	 dopuszczalne do obiektów służby zdrowia 
i pomieszczeń czystych

•	 pełna separacja strumieni powietrza

•	 konieczność zbudowania układu 
hydraulicznego

•	 niska sprawność odzysku ciepła
•	 wysokie koszty inwestycyjne

Tabela  Porównanie różnych wymienników stosowanych w rekuperatorach

http://www.instalreporter.pl
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Skuteczne oczyszczanie 
powietrza i oszczędności

Logavent HRV2 nie tylko zapewnia dopływ świeżego 
powietrza do wnętrza budynku. Dzięki skutecznym 
filtrom oczyszcza je również z pyłków i kurzu - dużą 
różnicę odczują na pewno wszyscy alergicy. Nowy 
system marki Buderus pomaga także oszczędzać: 
jego częścią jest wydajny wymiennik ciepła, który 
w zimie przekazuje ciepło z powietrza odprowadza-
nego do powietrza doprowadzanego bez miesza-
nia tych dwóch strumieni. Dzięki temu nawet 90% 
ciepła wraca do pomieszczeń wraz ze świeżym po-
wietrzem, co pozwala na obniżenie kosztów ogrze-
wania. Natomiast w letnie noce, gdy temperatura 
wewnątrz pomieszczeń jest wyraźniej wyższa od 
temperatury na zewnątrz, system zapewnia do-
pływ przyjemnego, chłodniejszego powietrza do 
budynku dzięki załączającemu się automatycznie 
obejściu (by-pass).

Mieszkamy w budynkach, w których cyrkulacja powietrza między wnętrzem 
a otoczeniem jest mocno ograniczona. Szczelność domów zapewnia ich 
energooszczędność, ale może mieć negatywny wpływ na klimat, jaki w nich panuje. 
Bez dostępu do świeżego powietrza pomieszczenia mieszkalne stają się duszne, 
zadymione i może pojawić się w nich wilgoć. Rozwiązanie marki Buderus – system 
kontrolowanej wentylacji z odzyskiem ciepła, skutecznie temu przeciwdziała. 
Logavent HRV2 doprowadza czyste powietrze z zewnątrz do pomieszczeń 
mieszkalnych i usuwa „zużyte” powietrze z pomieszczeń funkcyjnych, takich  
jak kuchnia, łazienka, WC czy garderoba poza budynek.

System Logavent HRV2 marki Buderus 
Kontrolujmy powietrze w pomieszczeniach

Trzy warianty systemu

Urządzenia Logavent marki Buderus są dostępne w trzech wariantach:
- HRV2-140 dla domów szeregowych, oferujący nominalną wydajność przepływu do 140 m³/h;
- HRV2-230 dla domów jednorodzinnych oferujący nominalną wydajność przepływu 230 m³/h;
- HRV2-350 dla większych domów jednorodzinnych oferujący nominalną wydajność przepływu do 350 m³/h.

http://www.instalreporter.pl
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w stropie betonowym odpowiednie są okrągłe rury 
systemowe o średnicy 75 mm z tworzywa sztuczne-
go. Jeżeli przewody wentylacyjne mają być układane 
w konstrukcji posadzki, zaleca się odporny na nacisk 
system płaskich kanałów o wymiarach 140x50 mm z 
tworzywa sztucznego. Dzięki antybakteryjnej i anty-
statycznej powłoce wewnętrznej obu systemów za-
pewniona jest wysoka jakość powietrza w pomiesz-
czeniu.
Buderus udostępnia kompleksową dokumentację 
projektową. Zawiera ona wszelkie informacje po-
trzebne do instalacji wentylacji pomieszczeń. Są to 
na przykład schematy, materiały projektowe i zale-
cenia dotyczące instalacji, jak również ważne infor-
macje w zakresie bezpieczeństwa. Po dostarczeniu 
komponentów systemu, instalator może natychmiast 
rozpocząć montaż.

Obliczona sprawność odzysku ciepła (EN 13141-7) 
wynosi we wszystkich modelach ok. 90%. Wykona-
na z polistyrenu ekspandowanego (EPS) obudowa 
centrali wentylacyjnej zapewnia optymalne odpro-
wadzanie kondensatu i niski poziom emisji dźwięku. 
Wszystkie przyłącza wentylacyjne są wyprowadzone 
do góry, co ułatwia projektowanie oraz podłączenie 
urządzeń do systemu dystrybucji powietrza w bu-
dynku. Zasysanie powietrza z zewnętrz i oddawanie 
powietrza może odbywać się – do wyboru – przez 
przyłącza po prawej lub po lewej stronie obudowy.
Centrala wentylacyjna Logavent jest standardowo 
wyposażona w nagrzewnicę wstępną zabezpiecza-
jącą pracę wymiennika ciepła przed zamarznięciem, 

nawet przy ujemnej temperaturze powietrza na ze-
wnątrz. Filtry powietrza klasy G4 oraz syfon do od-
prowadzenia skroplin to również elementy dostar-
czane razem z rekuperatorem.

wentylacja dostosowana 
do potrzeb użytkowników

Logavent HRV2 można łatwo ustawić i dostosować 
do własnych preferencji. Sterowanie centrali wenty-
lacyjnej może odbywać się na trzy sposoby:
- panel	obsługowy – pozwala na dokonanie pod-
stawowych ustawień, zaprogramowanie jednego 
czasowego programu tygodniowego, pracę w try-
bie ręcznym, automatycznym i wg dodatkowych 
czujników (wilgotności, CO₂, VOC), tryb rozpalania 
kominka i kalibrację urządzenia;
-	pilot	zdalnego	sterowania	RCV (dostępny jako ak-
cesoria) – z czytelnym wyświetlaczem LCD, pozwa-
la na zaprogramowanie 10 czasowych programów 
tygodniowych, pracę ręczną, automatyczną i wg 
czujników (wilgotności, CO₂, VOC), odczyt wskazań 
z podłączonych czujników, tryb urlopowy lub tryb 
rozpalania kominka, kalibracja urządzenia;
- narzędzie	komputerowe	Configuration	Tool – 
bezpłatny program do sterowania HRV2 za pomocą 
komputera ze wszystkimi wcześniej wymienionymi 
funkcjami dla wcześniejszych sposobów regulacji 
oraz możliwość odczytu historycznych parametrów 
pracy urządzenia i tworzenia indywidualnego tygo-
dniowego programu pracy.

akcesoria

Buderus oferuje dwa elastyczne systemy kanałów 
z tworzywa sztucznego do dystrybucji powietrza, 
które mogą być układane w konstrukcji posadzki 
pod jastrychem, pod sufitem podwieszanym lub też 
w sposób niewidoczny w betonowym stropie. Nowe 
systemy kanałów mogą być w elastyczny sposób do-
stosowane do projektu budowlanego. Do montażu 

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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Zalety Logavent HRV2:

- solidna i niezawodna praca z odzyskiem ciepła 
również zimą: przy temperaturze zewnętrznej 
sięgającej -15°C;
- obudowa urządzenia wykonana ze styropianu EPS 
zapewnia wysoką izolację cieplną bez mostków 
cieplnych i wykraplanie się wilgoci na obudowie;
- bardzo dobre parametry zużycia energii dzięki 
poprawie wydajności i niskiemu zużyciu prądu, 
duży zakres mocy sprawdzający się w przypad-
ku małych mieszkań, jak i dużych domów jedno-
rodzinnych (o powierzchni do ok. 350 m2); 

- regulacja w zależności od zapotrzebowania dzięki 
opcjonalnym czujnikom (wilgotność, CO₂, VOC);
- urządzenia fabrycznie wyposażone w elektrycz-
ny moduł podgrzewania wstępnego i automa-
tyczny układ obejścia (by-pass) do pracy w okre-
sie letnim;
- łatwa wymiana filtra bez konieczności użycia 
narzędzi;
- certyfikat Niemieckiego Instytutu Techniki Bu-
dowlanej (DIBt) oraz certyfikat domu pasywne-
go pomp ciepła itd.

Pilot zdalnego sterowania RCV

Panel obsługowy

Błyskawiczna wymiana: odchylić przesłonę do góry, wyjąć 
stary filtr, włożyć nowy, zamknąć

http://www.instalreporter.pl
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Gdzie wentylacja centralna, 
a gdzie decentralna?

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż aby można było 
normalnie żyć w mieszkaniu lub w domu, niezbęd-
ne jest wyposażenie go w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, grzewczą oraz wentylacyj-
ną. Jeszcze do niedawna, nie zwracano szczegól-
nej uwagi na sposób wentylacji budynków. Zapew-
nienie odpowiedniej wymiany powietrza wymagało 
jedynie wymurowania szachtów grawitacyjnych, 
którymi powietrze było odprowadzane z budyn-
ku, natomiast nawiew powietrza do pomieszczeń 
był realizowany przez różnorakie nieszczelności. 
Obecnie, w dobie bardzo szczelnych budynków, in-
westorzy coraz częściej decydują się na instalacje 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Urządzenia umożliwiają odzysk ciepła z powietrza 
wywiewanego i zapewniają zdecydowanie większy 
komfort użytkowania pomieszczeń przy nieznacz-
nie większych kosztach inwestycyjnych w stosun-
ku do systemu grawitacyjnego.

W przypadku budowania nowego domu, dla zapew-
nienia komfortowej wentylacji pomieszczeń, najroz-
sądniejszym rozwiązaniem wydaje się zastosowa-
nie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
z odzyskiem ciepła. Podstawowe korzyści, jakie daje 
taki system, w porównaniu do tradycyjnej wentyla-
cji grawitacyjnej, to m.in. możliwość sterowania pro-
cesem wentylowania pomieszczeń, zdecydowane 
ograniczenie strat ciepła przez wentylację, filtrowa-
nie powietrza nawiewanego, funkcja free-coolingu 
w nocy w lecie, redukcja hałasu poprzez brak otwo-
rów wentylacyjnych w oknach. Instalacja składa się  
z centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i systemu 
kanałów wentylacyjnych, które można zabudować 
w przegrodach budowlanych. Zwłaszcza w budyn-
kach piętrowych ukrywanie kanałów w posadzkach  
i ścianach wewnętrznych wpływa korzystnie na este-
tyczne wykończenie wnętrz (brak konieczności obu-
dowywania kanałów wentylacyjnych płytami G-K  
w pomieszczeniach), dodatkowo takie rozwiązanie 
zapewnia szybki i tani montaż instalacji.
Jaki natomiast jest najkorzystniejszy sposób wenty-

Wentylacja decentralna, jak sama nazwa wskazuje, realizowana jest nie przez jedno centralne urządzenie, tylko przez wiele 
samodzielnych urządzeń wentylacyjnych. Jednostki decentralne wyposażone są w rekuperatory umożliwiające odzysk ciepła  
z powietrza wywiewanego. Zawsze należy je montować w ścianach zewnętrznych budynku, gdyż urządzenia bez pomocy kanałów 
wentylacyjnych muszą realizować nawiew i wywiew powietrza z pomieszczeń.

Urządzenia do wentylacji decentralnej 
Skuteczne wentylowanie pojedynczych pomieszczeń

Szymon Lenartowicz

1

2

3

4

1  powietrze zewnętrzne
2  nawiew
3  wywiew
4  powietrze odprowadzane

Możliwości zabudowy Vitovent 200-D

Urządzenie 
do zdecentralizo-
wanej wentylacji 
pomieszczeń

Vitovent 200-D 
Wydajność przepływu powietrza do 55 m3/h

Urządzenie do zdecentralizowanej wentylacj pomieszczeń Vitovent 200-D 
idealne dla potrzeb modernizacji i nowego budownictwa

Kompaktowe urządzenie do wentylacji po-
mieszczeń Vitovent 200-D zostało zaprojek-
towane do kontrolowanej wentylacji (nawiew 
i wywiew) poszczególnych pomieszczeń. Na-
pływające powietrze przechodzi przez filtry.
Przez wbudowany krzyżowy przeciwprądowy 
wymiennik ciepła, powietrze napływające 
jest podgrzewane ciepłem pobieranym z po-
wietrza pomieszczenia. Sprawność odzysku 
ciepła z powietrza wywiewanego dochodzi 
do 90 procent. Wymiana powietrza wynosi 
do 55 m3 na godzinę. W przypadku zastoso-
wania wielu urządzeń można realizować kom-
pletne koncepcje wentylacji.

Do zainstalowania urządzenia wentylacyjne-
go wystarczy wykonanie otworu w ścianie 
zewnętrznej. Dodatkowych kanałów wenty-
lacyjnych nie trzeba wykonywać – wystarczy 
przyłącze do sieci (230 V). Dla zapewnienia 
dużej elastyczności oraz szybkiego i bezpro-
blemowego montażu można wybierać pomię-
dzy prostokątną i okrągłą tuleją do zabudowy.

Urządzenie do wentylacji Vitovent 200-D 
nadaje się m.in. do stosowania podczas 
modernizacji mieszkań oraz domów jednoro-
dzinnych, w przypadku problemów z odprowa-
dzaniem wilgoci oraz do komfortowego zacho-
wania dobrego klimatu pomieszczeń.

Jednocześnie dzięki odzyskowi ciepła na 
przykład w porównaniu z niezbędną wenty-
lacją przez otwieranie okien w pomieszcze-
niu oszczędza się energię grzewczą i tym 
samym obniża koszty ogrzewania.

Dodatkowy komfort oferuje funkcja nawie-
wu powietrza w lecie: w godzinach nocnych 
wymiana ciepła odbywa się z pominięciem 
wymiennika ciepła i do pomieszczenia jest 
kierowane chłodne powietrze nocne.

Prosta obsługa i konserwacja
Jednostka obsługowa jest już wbudowana 
w wewnętrzną osłonę ścienną. Wymiana 
filtrów nawiewu i wywiewu oraz czyszcze-
nie i przegląd centralnych podzespołów moż-
liwe są od wewnątrz, co zapewnia użytkowni-
kowi dodatkowy komfort obsługi.

Bezbateryjny włącznik bezprzewodowy 
(dodatkowa opcja) umożliwia komfortową 
zmianę trybów pracy jednego lub kilku urzą-
dzeń równocześnie. Dzięki wykorzystaniu 
technologii opartej na elementach piezo-
elektrycznych nie jest wymagane przyłącze 
kablowe lub wymiana baterii, tak że włącznik 
można montować bez potrzeby ingerencji w 
substancję budowlaną.

Ciche, energooszczędne wentylatory regu-
lowane są w Vitovent 200-D bezstopniowo 
w zależności od jakości powietrza za pomocą 
dostępnego opcjonalnie czujnika jakości 
powietrza. W trybie pracy automatycznej 
prędkość obrotowa wentylatorów wynosi 
tylko tyle, na ile jest to niezbędne dla zapew-
nienia zdrowego i komfortowego klimatu po-
mieszczenia.

Okrągła tuleja ścienna z zewnętrzną 

osłoną ścienną

Kwadratowa tuleja ścienna 

z zewnętrzną osłoną ścienną
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lowania pomieszczeń w przypadku budynku istnie-
jącego? Obiekt taki przecież powinien już posiadać 
wentylację (zapewne grawitacyjną), jednak może 
być ona niewydajna i mało komfortowa. Dodatko-
wo, właściciel obiektu podczas modernizacji może 
np. zmienić przeznaczenie pomieszczeń i nową ła-
zienkę zlokalizować w dotychczasowym pokoju. 
Wówczas zapewnienie prawidłowego odprowadze-
nia wilgoci z łazienki nie będzie możliwe za pomocą 
istniejącego systemu grawitacyjnego, a wymurowa-
nie dodatkowych szachtów wentylacyjnych genero-
wałoby bardzo wysokie koszty inwestycyjne. Inwe-
stor, aby korzystać z zalet wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła nie musi jednak od razu szukać 
miejsca na centralę wentylacyjną i sieć kanałów.  
W takim przypadku, warto dowiedzieć się czegoś 
więcej o systemach wentylacji zdecentralizowanej 
z odzyskiem ciepła.

urządzenia do wentylacji decentralnej

Wymagają doprowadzenia do nich zasilania oraz 
niekiedy przewodów komunikacyjnych. Sterowa-
nie odbywa się automatycznie poprzez dedykowa-
ne regulatory, najczęściej grupami urządzeń. Nie jest 
to jednak regułą i mogą one również pracować jako 
niezależne jednostki. W zależności od oczekiwań, 
inwestor może wybierać od sterowników z pokrę-
tłem, aż do programowalnych, dotykowych regu-
latorów. W efekcie uzyskujemy w pomieszczeniach 
mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z od-
zyskiem ciepła.
W naszym kraju inwestor, chcąc wykonać instalację 
wentylacji w oparciu o jednostki decentralne, ma do 
wyboru dwa rodzaje urządzeń

Samodzielne	jednostki	do	wentylacji	pojedyn-
czych	pomieszczeń.	Te urządzenia wentylacyjne 
przypominają budową tradycyjną centralę nawiew-
no-wywiewną z odzyskiem ciepła. Są wyposażone 
m.in. w dwa wentylatory, wymiennik ciepła, filtry 
powietrza i jak na urządzenia montowane w ścia-
nie, charakteryzują się sporymi wymiarami. Urzą-
dzenie takie realizuje zarówno nawiew powietrza 
do pomieszczenia, jak również jego wywiew (kon-
strukcja maskownicy zapewnia odpowiednie roz-
prowadzenie powietrza w pomieszczeniu i zabez-
pieczenie przed powstawaniem tak zwanej „spinki”). 
Z tego względu urządzenie może wentylować jedy-
nie pomieszczenie, w którym zostało zamontowa-
ne, a wydajność takich jednostek wynosi kilkadzie-
siąt m3/h. Przykładowo urządzenie o maksymalnej 
wydajności 55 m3/h zapewnia już bardzo dobre wie-
trzenie przeciętnego pomieszczenia mieszkalnego. 
Odprowadzenie skroplin odbywa się na zewnątrz bu-
dynku poprzez maskownicę montowaną w ścianie 
zewnętrznej. Tak samo jak w dużych urządzeniach, 
wymagany jest system zabezpieczenia wymiennika 
ciepła przed zamarznięciem. Zaletą tego typu urzą-
dzeń jest wysoka sprawność odzysku ciepła.
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Centrale wentylacyjne Komfovent DOMEKT
z automatyką C6 SMART HOME

Bogaty typoszereg kompaktowych rekuperatorów idealnych do miesz-
kań i domów jednorodzinnych. Wydajności od 40 m3/h do 750 m3/h 
pozwalają na znalezienie jednostki zgodnej z wymaganiami i oczeki-
waniami klienta. Wysoka jakość wykonania gwarantuje niezawodność 
i energooszczędność. Sprawdź Komfovent DOMEKT.

Wydajności
od 40 m3/h do 900 m3/h

Wydajności
od 40 m3/h do 1000 m3/h

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski www.ventia.pl

Komfovent DOMEKT. Zaawansowana technika wenty-
lacji domów i mieszkań w przystępnej cenie.

Wybór profesjonalistów HVAC

Zobacz korzyści, które oferuje automatyka
Komfovent 

Desing. Estetyka ponad
standard.

CAV VAV DCV

Integracja
z Domem Inteligentnym

Kontrola rekuperatora z dowolnego
miejsca na świecie

Mobilne aplikacje
zdalnego sterowania
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Drugi	rodzaj	urządzeń	to	jednostki	pracujące	pa-
rami.	Pojedyncze urządzenie składa się m.in. z jed-
nego wentylatora, wymiennika ciepła (najczęściej 
ceramicznego) i maskownic od strony pomieszcze-
nia i zewnętrznej. Charakteryzują się zdecydowanie 
mniejszymi wymiarami niż w przypadku poprzednie-
go typu. Zasada działania różni się od tradycyjnych 
systemów i polega na przemiennej pracy wenty-
latorów w urządzeniach. Jeżeli pierwsze urządze-
nie realizuje nawiew powietrza do pomieszczenia 
to drugie w tym czasie realizuje wywiew. Po okre-
ślonym czasie (np. 70 sekundach) następuje zmia-
na i pierwsze urządzenie realizuje wywiew powie-
trza, natomiast drugie urządzenie realizuje nawiew. 
Również ten typ urządzeń umożliwia odzysk ciepła 
z powietrza wywiewanego. Tym razem jednak cie-
pło z powietrza wywiewanego zostaje „zmagazyno-
wane” w wymienniku ciepła (dlatego najczęściej są 
to wymienniki ceramiczne), następnie po zmianie 
kierunku pracy wentylatorów ciepło jest oddawa-
ne do powietrza nawiewanego. Producenci poda-
ją, iż sprawność przekazywania ciepła może prze-
kraczać nawet 80%.
Montaż pary urządzeń można zrealizować w obrębie 

jednego pomieszczenia, jak również możliwe jest za-
montowanie jednego urządzenia w jednym pomiesz-
czeniu, a drugiego urządzenia w drugim pomiesz-
czeniu graniczącym z pierwszym. W takim jednak 
wypadku, należy bezwzględnie przestrzegać zasady 
łączenia w pary pomieszczeń o tym samym charak-
terze. Niedopuszczalne jest połączenie np. łazienki 
z sypialnią, gdyż przez połowę czasu pracy systemu 
wentylacji, powietrze będzie nawiewane do łazienki, 
a następnie już zawilgocone przepłynie do sypialni 
w celu usunięcia go na zewnątrz. Sposób działania 
urządzenia skutkuje brakiem konieczności odpro-
wadzenia skroplin z wymiennika. Podstawową za-
letą w stosunku do poprzedniego rodzaju urządzeń 
decentralnych jest efektywniejsza wentylacja po-
mieszczeń, dzięki oddaleniu miejsc nawiewu i wy-
wiewu powietrza od siebie.
Co	warto	jeszcze	wiedzieć	o	urządzeniach?
• Pobór mocy elektrycznej wynosi od kilku W (na naj-
niższym biegu) do dwudziestu kilku W na najwyższym.
• Poziom ciśnienia akustycznego generowanego przez 
urządzenie kształtuje się w granicach do około 40 dB(A).

tak dużo zalet, a tak małe 
zainteresowanie?

Niewielkie zainteresowanie instalacjami wentylacji de-
centralnej spowodowane jest głównie małą świado-
mością klientów oraz relatywnie wysokimi kosztami 
zakupu urządzeń. W przypadku nowych budynków, 
chcąc wentylować wszystkie pomieszczenia, system 
oparty o wentylację decentralną będzie droższy in-
westycyjnie od systemu z centralą wentylacyjną. Na-
tomiast jednostki decentralne świetnie sprawdzają 
się, gdy chcemy poprawić wentylację w obiektach mo-
dernizowanych ze względu na brak konieczności roz-
prowadzania sieci kanałów wentylacyjnych, niewiel-
ką ingerencję w budynek i wymagane doprowadzenie 
do urządzeń jedynie przewodów elektrycznych (cen-
trala wentylacyjna wymaga również podłączenia do 
kanalizacji).

70 s

VENTILATION16_64040_01 recoVAIR decentral
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Idealna synchronizacja wywiewu i nawiewu powietrza

Systemy recoVAIR VAR 60 działają na zasadzie zmiennej 

wentylacji, co oznacza, że na przemian usuwają zużyte 

powietrze na zewnątrz lub dostarczają powietrze 

zewnętrzne do wewnątrz. Kierunek przepływu zmienia 

się co 70 sekund. Do komunikacji między urządzeniami 

służą przewody lub przesył sygnałów częstotliwości 

radiowej, które upraszczają instalację.

Wariant z komunikacją radiową nie wymaga układania 

żadnych przewodów między urządzeniami: koszty 

instalacji czy kompleksowej modernizacji są mniejsze 

o nakłady na tynkowanie i malowanie. Pozwala to 

mieszkańcom odetchnąć z ulgą.

Wymiana powietrza i zachowanie ciepła

W trybie wywiewu strumień usuwanego powietrza 

oddaje energię cieplną do ceramicznego wymiennika.

W trybie nawiewu strumień świeżego powietrza odbiera 

zgromadzoną energię. Sprawność sięga 90% i należy do 

najwyższych na rynku układów lokalnej wentylacji.

Schemat przepływu powietrza

Odzysk ciepła w ceramicznym wymienniku
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Certyfikacja CE

Klapy typu EK-EU firmy TROX

Najbardziej zaawansowana technicznie klapa odcinajaca 
do systemów wentylacji pozarowej, do montazu we wszystkich 
połozeniach, równiez poza przegroda, w i na przewodach 
wentylacji pozarowej.

www.trox-bsh.pl

Oznaczenie klasyfikacyjne klapy EK-EU:
EI 120/90 (v – h , i↔o) S1500 C MA multi HOT 400/30edw odw mod  

 Zakres wielkosci od 200x200 do 1500x800 mm

Siłownik z mozliwoscia zdalnego sterowania

Klasyfikacja do 3 poziomu podcisnienia roboczego (-1500 Pa)

Automatyczna i manualna aktywacja klapy

Obudowa w klasie szczelnosci C zgodnie z PN-EN 1751
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System recoVaiR VaR 60

System zakłada, że wymiana powietrza z odzyskiem 
ciepła będzie odbywać się lokalnie w każdym po-
mieszczeniu. By było to możliwe, co najmniej jed-
na ściana każdego z wentylowanych pomieszczeń 
musi być ścianą zewnętrzną. To w nie bowiem wbu-
dowuje się lokalne, niewielkie centrale wentylacyj-
ne recoVAIR VAR 60.
Oczywiście każda z takich pojedynczych central musi 
działać w sposób zsynchronizowany, by w domu lub 
mieszkaniu panowało mniej więcej stałe ciśnienie po-
wietrza. Dlatego, gdy z jednych pomieszczeń jest usu-

wane zużyte powietrze, do innych – napływa świeże. 
W takim działaniu systemu wentylacyjnego recoVAIR 
VAR 60 można by się więc dopatrzyć analogii do od-
dychania – po każdym wydechu następuje wdech, 
dostarczając niezbędną do życia porcję tlenu. 
Ścienne minicentrale wentylacyjne recoVAIR VAR 60 
mają średnicę 160 mm. Są one wyposażone w cera-
miczny wymiennik ciepła, wentylator o niewielkim 
poborze mocy (od 5,4 do 8,9 W), zasilany prądem 
o napięciu 220-240 V oraz zestaw filtrów powietrza. 
Wszystkie minicentrale muszą być podłączone do in-
stalacji elektrycznej, z czym nie powinno być proble-
mów zarówno w nowo budowanym, jak i modernizo-

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła przez cały rok działa 
skutecznie i w zakresie dostosowanym do potrzeb domowników. Do tego odzyskuje ona 
ciepło z usuwanego powietrza i ogrzewa nim świeże, dostarczane do pomieszczeń z zewnątrz, 
zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania domu. Ten rodzaj instalacji wentylacyjnej kojarzy 
się zazwyczaj z rozprowadzonymi po całym domu przewodami nawiewnymi i wywiewnymi oraz 
z centralą wentylacyjną, z której wyprowadzone są na zewnątrz czerpnia i wyrzutnia powietrza. 
Tymczasem okazuje się, że da się zrobić wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła bez 
tak rozbudowanej instalacji. Taki właśnie jest system wentylacji recoVAIR VAR 60 marki Vaillant.

System wentylacji 
recoVAIR VAR 60 
Wentylacja mechaniczna bez montażu przewodów 
nawiewnych i wywiewnych

70 s

VENTILATION16_64040_01 recoVAIR decentral

6 |

Idealna synchronizacja wywiewu i nawiewu powietrza

Systemy recoVAIR VAR 60 działają na zasadzie zmiennej 

wentylacji, co oznacza, że na przemian usuwają zużyte 

powietrze na zewnątrz lub dostarczają powietrze 

zewnętrzne do wewnątrz. Kierunek przepływu zmienia 

się co 70 sekund. Do komunikacji między urządzeniami 

służą przewody lub przesył sygnałów częstotliwości 

radiowej, które upraszczają instalację.

Wariant z komunikacją radiową nie wymaga układania 

żadnych przewodów między urządzeniami: koszty 

instalacji czy kompleksowej modernizacji są mniejsze 

o nakłady na tynkowanie i malowanie. Pozwala to 

mieszkańcom odetchnąć z ulgą.

Wymiana powietrza i zachowanie ciepła

W trybie wywiewu strumień usuwanego powietrza 

oddaje energię cieplną do ceramicznego wymiennika.

W trybie nawiewu strumień świeżego powietrza odbiera 

zgromadzoną energię. Sprawność sięga 90% i należy do 

najwyższych na rynku układów lokalnej wentylacji.

Schemat przepływu powietrza

Odzysk ciepła w ceramicznym wymienniku

Schemat przepływu powietrza przez 
minicentralę wentylacyjną recoVAIR VAR 60

Przykład działania systemu wentylacji recoVAIR VAR 60  
w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym 

http://www.instalreporter.pl
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W trybie sterowania ręcznego można wybrać trzy 
poziomy intensywności wymiany powietrza w po-
mieszczeniach, natomiast w trybie automatycznym 
wentylacja dostosowuje się do poziomu wilgotności 
powietrza. Podobnie jest w trybie ekonomicznym,  
w którym uruchamia się ona jedynie wtedy, gdy 
wilgotność powietrza jest zbyt duża. Wentylację 
tę można też uzbroić w czujnik dwutlenku węgla, 
który zwiększy jej intensywność na przykład pod-
czas wizyt gości. Dla komfortu mieszkańców wen-
tylacja recoVAIR VAR 60 została też wyposażona  
w czujnik światła, który wieczorem przełącza ją za-
wsze na poziom 1, aby nawet stosunkowo niewielki 
szum wentylatorów nie zakłócał domownikom snu.

Możliwe też jest ustawienie wentylacji w pozycji „prze-
wietrzenie”, w której automatycznie wyłączony jest 
odzysk ciepła z powietrza usuwanego.
Dla kosztów eksploatacji systemu recoVAIR VAR 60 
istotne jest także to, że niezależnie, jaki wybierze-
my tryb pracy wentylacji, jest on automatycznie 
optymalizowany pod względem efektywności ener-
getycznej. 

wanym domu. By można było zsynchronizować pracę 
minicentral w poszczególnych pomieszczeniach, mu-
szą być one między sobą połączone przewodami 
elektrycznymi. Można jednak z nich zrezygnować, 
by ograniczyć prace instalacyjno-wykończeniowe, 
jeśli wybierze się wariant sterowania za pomocą ko-
munikacji radiowej. 
W każdej z minicentral kierunek przepływu powietrza 
zmienia się co 70 sekund. Oznacza to, że w takim cy-

klu usuwają one zużyte powietrze z pomieszczenia  
i dostarczają świeże, przy czym – dzięki wymienni-
kowi ciepła – jest ono ogrzane ciepłem odzyskanym  
z powietrza usuwanego. Sprawność wg EN 13141-8  
wynosi 85%. By zanieczyszczenia z zewnątrz nie 
dostawały się do pomieszczenia, centrale recoVA-
IR VAR 60 wyposażone są w dwa filtry – zewnętrzny 
i wewnętrzny, które można łatwo czyścić. Dodatko-
wo urządzenie wyposażone jest w automatycznie 
otwierane wewnętrzne żaluzje – otwierane tylko  
w momencie pracy rekuperatora. 
Zarówno pokrywę zewnętrzną, jak i element we-
wnętrzny, pełniący rolę jednocześnie nawiewne-
go i wywiewnego anemostatu, łatwo jest utrzymać  
w czystości. To samo dotyczy ceramicznego wymien-
nika ciepła, który można bez kłopotów wyjąć i umyć. 
Zarówno montaż, jak i serwis minicentral wentyla-
cyjnych recoVAIR VAR 60 jest łatwy i szybki.
 
sterowanie recoVaiR VaR 60

Pracą systemu recoVAIR VAR 60 można łatwo ste-
rować za pomocą pilota lub panelu kontrolnego. 

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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system recoVaiR VaR 
60 pracuje bardzo ci-
cho i ma klasę efektyw-
ności energetycznej a+. 
wyposażony jest też  
w trzy funkcje alarmo-
we, które sygnalizują 
zbyt duży poziom dwu-
tlenku węgla (opcja) 
oraz wilgotności po-
wietrza, a także ko-
nieczność szybkiej  
wymiany filtrów.

Zewnętrzna czerpnia i jednocześnie wyrzutnia 
minicentrali wentylacyjnej recoVAIR VAR 60 Pilot VAZ-RC służy do zdalnego sterowania 

Panel kontrolny VAZ-CPC wyposażony  
w czujnik dwutlenku węgla

Kierunek przepływu powietrza przez centralę 
wentylacyjną zmienia się co 70 sekund 

obejrzyj film prezentujący 
recoVaiR VaR 60 

Polub na Oglądaj na

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=bOoEi_POkRM&index=3&list=PLk9ZxbWQqRPVS9ZiPK7LO1dM5EcAnx06k
https://www.facebook.com/VaillantPL/
https://www.youtube.com/channel/UCOBiZTIQGe7MmsZFj4_hBsQ
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aby w lecie w nocy można było nawiewać do po-
mieszczeń chłodne powietrze tzw. free cooling.
W celu zamontowania urządzenia, instalator ma 
do wyboru tuleję montażową okrągłą lub kwadra-

tową. Urządzenie można montować w ścianach  
o grubości od 32 do 48 cm, natomiast z wykorzy-
staniem tulei przedłużającej ściana może mieć gru-
bość nawet 64 cm. Vitovent 200-D nawiewa do po-

Vitovent 200-D

Osoby modernizujące istniejące budynki lub pomiesz-
czenia, najczęściej wybierają urządzenie do decen-
tralnej wentylacji z odzyskiem ciepła Vitovent 200-D.  
Urządzenie to dostępne jest w trzech wersjach: HR, 
HRM, HRV. Wszystkie typy mają wymiennik zapewnia-
jący do 90% odzysku ciepła z powietrza wywiewane-

go oraz energooszczędne wentylatory (na najniższym 
biegu urządzenie pobiera 4 W energii elektrycznej). 
Maksymalna wydajność urządzeń to odpowiednio 
55, 55 i 45 m3/h. 
Sterowanie urządzeniem jest intuicyjne i odbywa się 
poprzez regulator zlokalizowany w ścianie bocznej 
maskownicy od strony pomieszczenia. 
Możliwa jest praca jednostki bez odzysku ciepła,  

Firma Viessmann, mimo iż jest w Polsce liderem rozwiązań grzewczych, to 
posiada w swojej ofercie również kompletną ofertę produktów wentylacyjnych. 
Są to zarówno centrale wentylacyjne o bardzo dobrych parametrach 
technicznych, systemy tworzywowych kanałów wentylacyjnych, jak również 
urządzenia do decentralnej wentylacji pomieszczeń.

Wentylacja decentralna Viessmann

Bezprzewodowy przełącznik do Vitovent 200-DVitovent 200-D

http://www.instalreporter.pl
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turę panującą w pomieszczeniach. W celu sterowa-
nia urządzeniem do wyboru są dwa intuicyjne mo-
duły zdalnego sterowania. Za pomocą dotykowego 
regulatora można jednocześnie sterować trzema 
parami urządzeń Vitovent 100-D. Regulator umoż-
liwia zadanie następujących trybów pracy: tryb Eco 
(tryb standardowy) z odzyskiem ciepła, wentylacja 
jednokierunkowa bez odzysku ciepła, tryb wenty-
lacji intensywnej np. przy gotowaniu, tryb snu uła-
twiający zasypianie z krótkotrwałym wyłączeniem 
wentylatorów, tryb chłodzenia podczas chłodnych 
letnich nocy, tryb urlopowy z najniższym zużyciem 
energii elektrycznej. Użytkownik może również wy-
brać łatwy w użytkowaniu moduł obsługowy LED. 
Z jego pomocą można sterować wydajnością urzą-
dzenia w trybie pracy z odzyskiem ciepła lub bez 
odzysku ciepła. Obydwa moduły mają wskaźnik 
wymiany filtra. 

W celu ułatwienia instalacji i dopasowania systemu 
do własnych potrzeb dostępny jest szeroki asorty-
ment wyposażenia dodatkowego. 
Niezbędną konserwację urządzenia Vitovent 100-D  
można z łatwością wykonać z pomieszczenia bez 
użycia narzędzi.

mieszczeń powietrze przefiltrowane, a ewentualna 
wymiana filtrów jest bardzo wygodna i odbywa się 
od strony pomieszczenia. Jednostka nie wymaga 
podłączenia do instalacji kanalizacyjnej, a ewentu-
alne skropliny są odprowadzane na zewnątrz po-
przez specjalnie wyprofilowaną rynnę w maskow-
nicy zewnętrznej.
Bogate wyposażenie dodatkowe, umożliwia dosto-
sowanie sposobu pracy urządzenia do oczekiwań 
inwestora. Czujnik jakości po-
wietrza spowoduje automa-
tyczne zwiększenie wydaj-
ności wentylacji po wykryciu 
w powietrzu m.in. dymu ty-
toniowego czy też perfum. 
W celu wygodnego zdalne-
go sterowania urządzeniem 
można wykorzystać bezprze-
wodowy przełącznik. Może on 
sterować jednocześnie nawet dziesięcioma urzą-
dzeniami lub jeden Vitovent 200-D może być ste-
rowany przez trzy różne przełączniki. Co ciekawe, 
przełącznik bezprzewodowy nie wymaga dopro-
wadzenia zasilania, ani nie posiada baterii. Moż-
liwość rozbudowy jednostki Vitovent 200-D o do-

datkowe elementy, umożliwiają wersje urządzenia 
HRM oraz HRV. Dodatkowo wersja HRV wyposażona 
jest w nagrzewnicę wstępną zabezpieczającą wy-
miennik przed zamarznięciem. Pozostałe urządze-
nia ochronę wymiennika realizują poprzez okreso-
we rozbilansowanie strumieni powietrza.

Vitovent 100-D

Drugim decentralnym urządze-
niem wentylacyjnym w ofercie  
Viessmann jest Vitovent 100-D.  
Składa się on z dwóch urządzeń 
ściennych pracujących naprze-
miennie. 
Dwuwarstwowa, dźwięko- 
szczelna osłona urządzenia 
redukuje odgłosy pracy urzą-
dzenia i szum przepływające-

go powietrza zapewniając komfort użytkownikom. 
W lecie natomiast można wyłączyć odzyskiwanie 
ciepła, aby w chłodne letnie noce obniżyć tempera-

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

r e k l a m a

Dotykowy moduł zdalnego sterowania  
do Vitovent 100-DVitovent 100-D

Schemat instalacji wentylacji całego budynku za pomocą urządzeń Vitovent 100-D

Również w przypadku tego 
rozwiązania odzysk ciepła 
może wynieść do 90%, a tym 
samym Vitovent bezpośrednio 
przyczynia się do redukcji 
kosztów ogrzewania. 

http://www.instalreporter.pl
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Jestem nowa – Roth microseptic 
z drenażem rozsączającym

Technologii drenażowej nie trzeba nikomu przed-
stawiać. Zbiornik technologiczny pełni rolę osadni-
ka gnilnego, w którym następują zarówno procesy 
oczyszczania mechanicznego (oczyszczanie beztle-
nowe w zbiorniku – sedymentacja i flotacja), jak i bio-
logicznego (oczyszczanie tlenowe w gruncie poprzez 
drenaż rozsączający – denitryfikacja). 
W zależności od liczby użytkowników, firma Roth ofe-
ruje 2 typoszeregi przydomowej oczyszczalni ścieków 
z drenażem rozsączającym o nazwie handlowej Mi-
croSeptic: dla 4 mieszkańców (osadnik gnilny 2000 l)  

oraz dla 6 mieszkańców (osadnik gnilny 3000 l).
Zbiornik proponowanych zestawów jest jednoko-
morowy, a jego odpływ został doposażony w kosz 
filtracyjny w postaci płaszczyzn z tworzywa PE, któ-
ry zabezpiecza przed wypłynięciem grubszych frak-
cji ścieków do drugiego etapu oczyszczania (drena-
żu rozsączającego). Wstępnie podczyszczone ścieki 
bytowo-gospodarcze przepływają ze zbiornika gnil-
nego do polietylenowej studzienki rozdzielczej. Ele-
ment rozdzielczy rozprowadza równomiernie pod-
czyszczone w zbiorniku ścieki do poszczególnych 
nitek drenażu rozsączającego, jako końcowego pro-
cesu oczyszczania (tlenowa obróbka ścieków).
Drenaż rozsączający stanowi układ naciętych rur  

z tworzywa sztucznego o średnicy 110x2,2 mm  
w rozstawach min. 1,5 m. Poprzez otwory w rurach, 
ścieki powoli przesączają się do gruntu. Rury nale-

ży ułożyć w wykopach o szerokości 50-80 cm na głę-
bokości 40-50 cm w warstwie żwiru o granulacji ok. 
4 cm i przykryć geowłókniną przepuszczającą po-

Firma Roth należy do czołowych niemieckich producentów 
systemów instalacyjnych z przedstawicielstwami na całym 
świecie i znana jest nie tylko z produkcji rur do ogrzewania 
płaszczyznowego, bo jako specjalista od polietylenu, kojarzona 
jest również z produkcji zbiorników, w tym zbiorników dla 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Wieloletnie doświadczenie 
profesjonalnej kadry inżynierów Roth to mocny argument,  
że oferta firmy jest starannie dopracowana i nie jest przypadkowa, 
aby zaspokoić nie tylko potrzeby rynku, a przede wszystkim 
kieszeń klientów. Nowy produkt firmy w pierwszym względzie 
ma istotne dla dzisiejszych czasów przesłanie ekonomiczne. 
Roth MicroSeptic – to nazwa handlowa kolejnej przydomowej 
oczyszczalni firmy Roth.

Premiera Roth MicroSeptic 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

JuStyna PytkowSka

Roth MicroSeptic
Zestawy oczyszczalni odpowiednio dla 
4 i 6 mieszkańców

Przykładowy schemat drenażu rozsączającego dla 6-ciu osób

system 
niskiej 

wentylacji

studzienka rozdzielcza

ca.1,5%

ca. 1%
ca. 1%

ca. 1,5%

ca. 1,5%

Przykładowy schemat drenażu rozsączającego dla 6 osób
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strukturalną gruntu, jak również poziom wód grun-
towych, ewentualnie możliwość odwodnienia tere-
nu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków Roth Micro-
Star jest w zasadzie bezobsługowa. Ewentualne 
czynności eksploatacyjne ograniczone są jedynie do 
cyklicznych, ogólnych przeglądów kompletnej instala-
cji, jak kontroli poziomu osadu, funkcjonowania dmu-
chawy i sterownika pod względem występowania ewen-
tualnych komunikatów o błędach i alarmach.

wietrze i wodę. Rolą geowłókniny jest zabezpiecze-
nie rur i podsypki żwirowej przed ziemią służącą do 
zasypania wykopu. Końce ciągów drenażowych są 
zakończone kominkami wentylacyjnymi, wyprowa-
dzonymi na wysokość ok. 0,5 m nad powierzchnię 
terenu. Liczba rur drenażu rozsączającego w ofero-
wanych zestawach oczyszczalni Roth została dobra-
na proporcjonalnie do ilości ścieków i przepuszczal-
ności gruntu (grunt przepuszczalny).
Warto zaznaczyć, że rozwiązanie ekonomiczne pro-
duktu w tym wydaniu polega tylko i wyłącznie na za-
stosowaniu prostej i znanej technologii neutralizacji 
ścieków, czyli drenażu rozsączającego.
Konstrukcja zbiornika technologicznego jaka zosta-

ła wykorzystana dla MicroSeptic, jest już przecież 
sprawdzoną bazą dla innego rozwiązania systemo-
wego, bowiem…

my się już znamy, czyli Roth microstar 
w technologii ssB

Zgodnie z klasyfikacją Niemieckiego Instytutu Techni-
ki Budowlanej (DIBt), technologia określana skrótem 
SSB (sequential stabilizing activated sludge proces) 
oznacza sekwencyjny stabilizujący proces oczysz-
czania metodą osadu czynnego. Proces SSB umoż-
liwia nie tylko standardowe tlenowe oczyszczanie 
ścieków, ale również tlenową redukcję osadów (po-
przez rurowy napowietrzacz, który umiejscowiony 
jest w obu komorach technologicznych jednocze-
śnie). Usuwanie osadów ściekowych w oczyszczalni 
Roth MicroStar odbywa się bowiem 3-4 razy rzadziej 
niż w tradycyjnym reaktorze SBR. W praktyce ozna-
cza to interwały usuwania osadu co 3-5 lat.
Układ technologiczny oczyszczalni zawiera się  
w jednym dwukomorowym zbiorniku z polietylenu 
o pojemności 3000 l. W wydzielonych ścianą komo-
rach zachodzi cykliczne oczyszczanie ścieków me-
todą osadu czynnego w procesie spiętrzania, a tak-
że separacja osadu, jego stabilizacja i gromadzenie.
Zestaw oczyszczalni jest wstępnie fabrycznie przy-
gotowany do posadowienia w wykopie i zainstalo-
wania niezbędnych przewodów dopływowych i od-
pływowych. Przed przystąpieniem do instalacji 
systemu należy sprawdzić zarówno przydatność 

Roth MicroStar

Fazy w jednym cyklu oczyszczania w Roth MicroStar

Napowietrzanie:	oczyszczanie	ścieków	
(natlenianie	aerobowe,	nitryfikacja	
aerobowa	i	denitryfikacja	beztlenowa)	

Ścieki z gospodar-
stwa domowego 
doprowadzane są 
grawitacyjnie do 
osadnika wstępne- 
go (2000 l) – pierw-
sza komora zbiorni-
ka. Tutaj rozpoczy- 
na się już wstępne 
biologiczne oczysz- 

czanie ścieków, jak również proces denitryfikacji  
i zatrzymania grubych zawiesin. Związki organicz-
ne ulegają rozkładowi przy udziale tlenu i dzięki 
obecności mikroorganizmów zawartych w osa-
dzie czynnym. Napowietrzacz rurowy umiesz-
czony na dnie komory dostarcza znajdujący się 
w powietrzu tlen niezbędny do rozkładu skład-
ników ścieków. Napowietrzanie odbywa się  
w sposób przerywany, tak aby odpowiednia ilość 
powietrza została dostarczona przy niewielkim 
nakładzie energii. W instalacji powstaje atmosfe-
ra aerobowa. Napowietrzanie powoduje jedno-
cześnie dobre przemieszanie w obu komorach 
całej instalacji. 
Wstępnie biologicznie oczyszczone ścieki przedo-
stają się grawitacyjnie do drugiej komory zbiorni-
ka przez okrągły otwór w ściance dzielącej. 

Osadzanie:	funkcja	oczyszczania	wtórnego
W drugiej komorze 
zbiornika (1000 l)  
odbywa się dodat-
kowe biologiczne 
oczyszczanie ście-
ków przy udziale 
tlenu. Ze względu 
na cykliczne stero-
wanie faz, komora 
druga pełni również 

rolę osadnika wtórnego. Po zakończeniu fazy napo-
wietrzania, osad czynny znajdujący się w komorze, 
opada na dno. W górnej części komory natomiast 
powstaje strefa czystej wody. 

Odpompowywanie: odprowadzenie 
oczyszczonej wody 

Po zakończeniu fa- 
zy sedymentacji, 
zbędny osad recyr-
kuluje do pierwszej 
komory, a oczysz-
czona woda zosta-
je wypompowana 
do odbiornika. Na-
stępnie rozpoczyna 
się kolejny cykl. Pro-

cesy technologiczne sterowane są elektronicznie za 
pośrednictwem regulatora z wyświetlaczem LCD. 

w obu przypadkach oczyszczalni producent świad-
czy 15-letni okres gwarancyjny dla zbiornika na 
wady fabryczne wynikłe z procesu produkcji, a ze-
stawy w zależności od klasyfikacji urządzeń, zostały 
skontrolowane w notyfikowanym laboratorium od-
powiednio na zgodność z normą zharmonizowaną 
en 12566-3+a2 oraz en 12566-1 z oznakowaniem Ce. 
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łatwiejszy i szybszy montaż w trudnych warunkach np. 
w przypadku małej przestrzeni montażowej lub trudno 
dostępnego miejsca przy wykonywaniu przyłącza. Za-
wory Gebo Valves mają podwójne uszczelnienie głowi-
cy, otwór spustowy i dwa otwory rewizyjne – jeden od 
strony sieci, drugi od strony instalacji domowej, dają-
ce możliwość nadzoru wody na otwartym przepływie. 

Dane	techniczne:	rodzina EA – zawór zwrotny 
antyskażeniowy z możliwością nadzoru
Średnice:	DN1/2″ – DN4″ 
Materiał: mosiądz MO59, EPDM
Przyłącza:	gwint wewnętrzny
Ciśnienie:	PN 10
Temperatura:	do 90°C

Woda pitna w instalacji wymaga szczególnego 
nadzoru i niezależnie od miejsca jej użytkowania ob-
liguje do specjalnego zabezpieczenia przed wystą-
pieniem awarii, której konsekwencją może okazać 
się skażenie wody. Do takiego zanieczyszczenia lub 
obniżenia jej jakości może dojść wskutek niespodzie-
wanych skoków ciśnienia w sieci wodociągowej, pęk-
nięcia lub dużego i nagłego zapotrzebowania na 
wodę. Jednak najczęściej zawory antyskażeniowe 
stosowane są jako urządzenia zabezpieczające in-
stalacje wewnętrzne i zewnętrzne wody pitnej przed 
zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego.
Skutecznym zabezpieczeniem przed skażeniem wody 
w wyniku przepływu zwrotnego są właśnie zawory 
antyskażeniowe. Firma Gebo oferuje zawory antyska-

żeniowe Gebo Valves Z1630 klasy EA, gwarantujące 
bezpieczeństwo jakości wody, poprzez odcięcie in-
stalacji od wodociągu głównego, który mógłby ulec 
zanieczyszczeniu przez przepływ wsteczny. 
Zawory Gebo Valves działają mechanicznie, ponieważ 
wyposażone są w zamknięcie umożliwiające przepływ 
wody tylko w jednym kierunku. Zawór otwiera się auto-
matycznie, kiedy ciśnienie od strony sieci jest większe od 
ciśnienia od strony instalacji. W przypadku gdy ciśnie-
nie po stronie odpływu jest większe lub przepływu nie 
ma, zawór jest zamykany automatycznie przez spręży-
nę. Urządzenie wyposażone zostało dodatkowo w nie-
wznoszący trzpień, czyli pokrętło, które znajduje się na 
tym samym poziomie niezależnie od stopnia otwarcia/
zamknięcia. Dla instalatora oznacza to znaczną wygodę: 

Najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed skażeniem wody w wyniku przepływu 
zwrotnego są zawory antyskażeniowe. Firma Gebo posiada w swojej ofercie 
najwyższej jakości zawory antyskażeniowe Gebo Valves Z1630 klasy EA.

Zawory antyskażeniowe marki Gebo Valves 
Gwarancją bezpieczeństwa w instalacjach

Zawory antyskażeniowe w przepisach

Przepisy prawne, dotyczące ochrony wody w insta-
lacjach i sieciach wodociągowych przed wtórnym 
zanieczyszczeniem nakładają na właścicieli budyn-
ków mieszkalnych lub przemysłowych obowiązek za-
stosowania zaworów antyskażeniowych. Regulacje 
te są wyjątkowo restrykcyjne, a wybór właściwego 
zaworu antyskażeniowego często nie jest oczywi-
sty. Zgodność z wymaganiami technicznymi, doty-
czącymi konieczności stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń, uniemożliwiających wtórne skaże-

nie musi zostać potwierdzona udokumentowany-
mi badaniami, popartymi odpowiednim certyfika-
tem, wydanym przez instytucję do tego uprawnioną 
(np. DVGW). Wymagane jest również dopuszczenie 
do kontaktu zaworu z wodą pitną (atest PZH). Fir-
ma Gebo oferuje niezawodne urządzenie, mające 
wszystkie wspomniane dopuszczenia. Zawory mar-
ki Gebo Valves są produkowane na terenie UE oraz 
posiadają zgodność z europejskimi normami PN-EN 
1213:2001, PN-EN13959:2005 i PN-EN 15096:2008. 

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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Rynek powietrznych pomp ciepła w 2016 r. wzrósł o 33%!

Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2016 roku dają opty-
mistyczne prognozy dla dalszego rozwoju branży w Pol-
sce. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła stosowanych 
do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o ok. 12%, 
zaś cały rynek pomp ciepła odnotował wzrost na po-
ziomie ok. 4%. Z szacunków PORT PC wynika, że tylko  
w roku 2016 sprzedano łącznie ok. 23 000 szt. pomp cie-
pła. Obserwując sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-
2016 (rys. 1), widoczny jest coroczny i harmonijny wzrost 
rynku, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu  
i zaufaniu do pomp ciepła wśród polskich konsumentów.
Kolejny rok z rzędu mocniejszym zainteresowaniem cieszą 
się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do ogrzewa-
nia (i często chłodzenia) pomieszczeń. Liczbę sprzedanych 
urządzeń w 2016 r. szacuje się na ok. 5200 sztuk, rynek w po-

równaniu do 2015 roku wzrósł o ok. 33%. Wszystko wskazu-
je na to, że trend ten utrzyma się również w kolejnych latach. 
Najczęściej wybieranymi rozwiązaniami w dalszym ciągu 
są powietrzne pompy ciepła służące do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, PORT PC szacuje, że w ubiegłym 
roku producenci i dystrybutorzy tych urządzeń sprzeda-
li łącznie ok. 8400, co stanowi blisko 40% całego rynku 
pomp ciepła. W porównaniu do roku 2015 liczba sprzeda-
nych pomp ciepła tego typu nieznacznie spadła (o ok. 4%).
W ubiegłym roku sprzedaż w sektorze gruntowych pomp 
ciepła utrzymywała się na poziomie zbliżonym do roku 
2015. Liczba sprzedanych w 2016 roku urządzeń oszaco-
wano na około 4900 sztuk, co w porównaniu do roku po-
przedzającego daje niewielki spadek sprzedaży na po-
ziomie ok. 1%. Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią 

znaczny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrze-
wania czy chłodzenia pomieszczeń. Warto zwrócić uwa-
gę na zmiany rynku tych urządzeń w segmencie małych i 
większych mocy grzewczych. Spadek dotyczy tylko urzą-
dzeń o mocy powyżej 20 kW – w tym segmencie sprzedaż 
spadła prawie o 30%, jednak rynek urządzeń o mocach 
grzewczych poniżej 20 kW w roku 2016 wzrósł o ok. 3%.
W przeprowadzonych badaniach rynku systemów grzew-
czo-chłodzących typu VRF oraz pomp ciepła typu po-
wietrze/powietrze widać lekki wzrost rynku (ok. 3%). 
PORT PC szacuje że w roku 2016 sprzedano ok. 4000 
systemów VRF, jednak ze względu na niewielki udział 
firm sprzedających tego typu rozwiązania w tegorocz-
nych badaniach rynku wyniki te należy traktować jako 
mogące nie oddawać realnych zmian rynku.
Przyczyną spadku sprzedaży pomp ciepła typu woda/
woda jest stopniowe odejście od produkcji pomp cie-
pła tego typu na rzecz układów pomp ciepła solanka/
woda z pośrednim wymiennikiem ciepła.
Zdaniem prezesa zarządu PORT PC Pawła Lachmana: 
„Zgodnie z naszymi szacunkami łączna liczba pracujących 
pomp ciepła w Polsce w roku 2016 to ponad 136 000 urzą-
dzeń, pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania to oko-
ło 70 000 szt. Rok 2017 oraz jak sądzimy, również kolejne 

lata, zapowiadają dalsze wzrosty rynku grzewczych pomp 
ciepła typu powietrze/woda. Myślę że ponownie możemy 
się spodziewać wzrostu rzędu 20-30%. W ostatnich mie-
siącach ruszył rynek dużych inwestycji w Polsce, w związ-
ku z tym powinna zwiększyć się również sprzedaż pomp 
ciepła typu solanka/woda o mocy pow. 20 kW. Oznacza 
to, że prawdopodobnie będzie można zaobserwować lek-
ki wzrost całego rynku gruntowych pomp ciepła”.
Informacja dotycząca trendów rozwoju rynku pomp 
ciepła została oparta na wynikach prowadzonego i ko-
ordynowanego przez stowarzyszenia PORT PC i SPIUG 
monitoringu rynku urządzeń grzewczych, którego pro-
wadzenie zostało zlecone renomowanej międzynaro-
dowej firmie zajmującej się m.in. monitoringiem rynku 
AGD. Prowadzony panel obejmuje część rynku, dlatego 
szacunki dla wielkości całości rynku pomp ciepła prze-
prowadziło Stowarzyszenie PORT PC.
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła przy-
gotowuje obecnie szczegółowy raport dot. rynku pomp cie-
pła w roku 2016, który zostanie uzupełniony o szczegółową 
analizę wyników badań oraz prognozowane scenariusze 
rozwoju rynku pomp ciepła do roku 2030. Raport będzie 
dostępny w ciągu miesiąca za pośrednictwem PORT PC.
Źródło: PORT PC

1 Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2016 [Źródło: PORT PC] 2 Łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła w Polsce (narastająco). [Źródło: PORT PC]
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W Polsce w 2013 r. udział emisji zanieczyszczeń z sek-
tora komunalno-bytowego w całkowitej rocznej emi-
sji CO, TSP, PM10, PM2,5, WWA i PCDD/PCDFs wyno-
sił odpowiednio: 64,1%; 40,1%; 50,0%; 50,8%; 87,1%  
i 67,7%. Udział tego sektora w całkowitej krajowej 
emisji ww. zanieczyszczeń nie ulega znaczącej zmia-
nie od wielu lat, jest bowiem także uzależniony od 

W kotłach grzewczych spalany jest najczęściej wę-
giel zaliczany do sortymentu orzech i kostka. Te sorty-
menty węgla używa po jednej trzeciej właścicieli bu-
dynków jednorodzinnych ogrzewanych kotłami  
i piecami węglowymi. Dalsze 19% wykorzystuje eko-
groszek, a 14% miał węglowy. W przypadku sortymen-
tu wykorzystywanego węgla nie występują istotne róż-
nice między miastem a wsią, choć w badaniach 
mieszkańcy miast deklarują nieco większe spalanie eko-
groszku. W kotłach i piecach wykorzystuje się również 
drewno. Ponad 80% właścicieli budynków wyposażo-
nych w węglowe źródła stosuje współspalanie drewna 
i węgla. Nieco częściej sytuacja taka występuje na te-
renach wiejskich, gdzie współspalanie węgla i drewna 
stosowane jest w ok. 90% kotłów węglowych.
Przestarzała konstrukcja i zły stan techniczny „wie-
kowych” kotłów grzewczych i podgrzewaczy ciepłej 
wody opalanych paliwami stałymi oraz niskie komi-

ny – to główne przyczyny złej jakości powietrza ze-
wnętrznego w Polsce. Jest oczywiste, że zamiana 
energii chemicznej paliwa w ciepło w wyniku utle-
niania palnych pierwiastków wchodzących w skład 
paliw generuje, oprócz dwutlenku węgla (CO2), któ-
ry jest głównym gazem cieplarnianym, wiele innych 
szkodliwych i toksycznych substancji stanowiących 
produkty niezupełnego i niecałkowitego spalania 
wprowadzane do środowiska. 
Wielkość i rodzaj emitowanych zanieczyszczeń za-
leży nie tylko od rodzaju i jakości paliwa, ale przede 
wszystkim od technologii i techniki procesu spala-
nia. Skutkiem niewłaściwego spalania gazu ziemne-
go lub oleju opałowego jest emisja produktów nie-
zupełnego i niecałkowitego spalania (sadza, WWA, 
LZO), a także emisja tlenku węgla, tlenków azotu  
i siarki. Podobna sytuacja występuje w przypadku 
spalania biomasy, jednego z głównych źródeł energii 

odnawialnej (OZE) w Polsce. Do wyżej wymienionych 
zanieczyszczeń dochodzi znaczna emisja pyłu, która 
jest wyższa niż przy spalaniu węgla, w odniesieniu do 
jednostki uzyskanego ciepła. Biomasa zaliczana jest 
do paliw odnawialnych przy założeniu, że emitowana 
ilość CO2 podczas jej spalania jest równoważna ilo-
ści CO2 pochłoniętej z powietrza podczas jej wzrostu.

Aby ocenić realne możliwości zastosowania pomp ciepła do przygotowywanie c.w.u. 
i zastąpienia nimi tradycyjnych źródeł ciepła, w których spalane są głównie paliwa 
stałe, należy scharakteryzować strukturę i potencjał tych źródeł.

Ogólna charakterystyka systemów 
przygotowania c.w.u. w Polsce

Marian rubik, Jacek Hendiger, Piotr Ziętek*
Rodzaj	źródła	ciepła

Ogółem
Miasto Wieś

% Liczba	budynków
Kocioł	węglowy 52,8 2 791 536 702 879 2 060 729
Kocioł	gazowy 24,8 1 311 176 708 384 631 681
Podgrzewacz	elektryczny 11,2 592 144 240 410 355 536
Kolektory	słoneczne 5,2 274 924 45 880 129 124
Źródła	na	biomasę 2,9 153 323 38 539 107 006
Kocioł	olejowy 1,3 68 731 31 198 37 970
Miejska sieć ciepłownicza 1,0 52 870 58 726 0
Inne 0,8 42 296 9 176 31 066
	Ogółem 100,0 5 287 000 1 835 192 3 451 808

Tabela 1  Liczba budynków jednorodzinnych w miastach i na wsi w zależności od rodzajów źródeł 
przygotowania ciepłej wody [23]

Emisja CO [g CO /kWh ciepła]2 2
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1 Emisja dwutlenku węgla z różnych urządzeń grzewczych w zależności od rodzaju paliwa  
lub energii napędowej [14]

* dr inż. Marian Rubik, dr inż. Jacek Hendiger, dr inż. Piotr Ziętek, Politechnika Warszawska
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że koszt podgrzania wody w tych urządzeniach jest 
znacznie wyższy niż w podgrzewaczach gazowych  
i za pomocą ciepła systemowego, to są one chętnie 
stosowane ze względu na bezpieczeństwo, prosty 
montaż i łatwą eksploatację.
Porównanie różnych systemów przygotowania ciepłej 
wody wymaga przyjęcia referencyjnej wielkości instala-
cji i odniesienia do niej kosztów eksploatacji, oddziały-
wania na środowisko oraz bezpieczeństwa eksploatacji.
W tabeli 2 podano charakterystyki systemów przy-
gotowania ciepłej wody w zależności od profilu ich 
obciążenia.
Wymienione w tytule kolejnego artykułu aspekty 
stosowania elektrycznych pomp ciepła, które mogą 
zastąpić konwencjonalne podgrzewacze wody, mają 
kolejność przypadkową, gdyż pomiędzy tymi aspek-

tami zachodzą sprzężenia zwrotne i w praktyce trud-
no je rozpatrywać oddzielnie. Aspekty społeczne, 
wymienione w pierwszej kolejności, dotyczą nie tyl-
ko bezpośrednio bezpieczeństwa użytkowników 
urządzeń, ale również bezpieczeństwa zdrowotne-
go obywateli i bezpieczeństwa energetycznego pań-
stwa. W Polsce podstawą produkcji energii elektrycz-
nej kraju jest węgiel (kamienny i brunatny), a więc 
krajowy surowiec energetyczny. Elektryczne pompy 
ciepła mogą stanowić istotny element w inteligent-
nych sieciach elektroenergetycznych pozwalający 
na zwiększenie sprawności wytwarzania i przesyła-
nia energii elektrycznej (smart grid).

długości sezonu grzewczego. W przypadku urządzeń 
do przygotowywania ciepłej wody zanieczyszcze-
nia do atmosfery odprowadzone są przez cały rok.
Należy w tym miejscu podkreślić, że technologia wy-
twarzania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygoto-
wania ciepłej wody wykorzystująca procesy spalania 
jest wprawdzie prosta w realizacji i pozornie tania, 
lecz jest ona niekorzystna pod względem energe-
tycznym i ekologicznym. W procesie spalania uzy-
skuje się bowiem ciepło o stosunkowo wysokiej tem-
peraturze (> 1000°C), które w wymiennikach ciepła, 
w kotle lub w podgrzewaczu wody transformowane 
jest na niski poziom temperatury (< 70°C). Umożli-
wia to wprawdzie miniaturyzację wymienników cie-
pła, lecz zgodnie z zasadą termodynamiki, ciepło  
o wysokiej temperaturze powinno być przede wszyst-
kim wykorzystane w procesie wytwarzania energii 

mechanicznej lub elektrycznej, a ciepło odpadowe 
występujące w tym procesie należy wykorzystać na 
potrzeby sektora komunalno-bytowego (kogenera-
cja lub trójgeneracja). 
Najlepiej sytuację tę podsumował dr R. Jacobs, ko-
ordynator European Heat Pumps Summit „Ogrze-
wanie przez spalanie jest równie stare jak ludzkość. 
W najbliższych latach prawdopodobnie zacznie być 
traktowane jak relikt przeszłości. Paliwa pierwotne 
są zbyt cenne, żeby używać ich do spalania tylko po 
to, aby podgrzać pomieszczenie do 20°C” [21].
Emisja gazowych produktów spalania z różnych urzą-
dzeń do podgrzewania wody, a w tym i pomp ciepła, 
może być określona na podstawie rys. 1 i 2.
Obecnie w Polsce coraz częściej do przygotowania 
ciepłej wody wykorzystuje się podgrzewacze elek-
tryczne: przepływowe lub pojemnościowe. Mimo 

2 Jednostkowa emisja dwutlenku węgla z różnych urządzeń grzewczych w kg CO2/kW [14]

według danych Gus (2014 r.) do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej  
w polsce najczęściej stosowany był 
gaz ziemny – 27,3% ogólnej liczby go-
spodarstw domowych, ciepło sys-
temowe (sieciowe) – 26,9%, energia 
elektryczna – 23,6% oraz paliwa stałe 
– 17,3% gospodarstw. 

www.stiebel-eltron.plBłędy oraz zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. 
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POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Pompy ciepła serii WWK przeznaczone są do efektywnego zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową kilku punktów 
poboru . Urządzenia wyposażone są fabrycznie we wszystkie elementy regulujące i zabezpieczające, co pozwala na 
w pełni automatyczną i bezpieczną eksploatację. Zasobniki o pojemności 220 lub 300 litrów wykonane są ze stali i 
pokryte od wewnątrz specjalną emalią oraz dodatkowo zabezpieczone anodą ochronną. Pompy ciepła WWK w wersji 
SOL wyposażone są dodatkowo w gładkorurowy wymiennik ciepła umożliwiający podłączenie dodatkowego źródła 
ciepła np. kotła grzewczego, kolektorów słonecznych.
Skraplacz "ROLLBOND" - cały typoszereg pomp ciepła WWK posiada unikalną konstrukcję skraplacza: w kształcie 
szerokiej taśmy montowanej na zasobniku ze specjalnym systemem sprężyn (amortyzatorów) zapewniających stały 
kontakt skraplacza z zasobnikiem c.w.u. przy zmianach rozszerzalności cieplnej materiałów; efektywny energetycznie 
(zintegrowany całkujący czujnik temperatury oraz specjalna pasta pomiędzy skraplaczem i zasobnikiem zapewniająca 
optymalny transfer ciepła); bezpieczny (brak kontaktu z wodą świeżą).

Profil obciążenia (poboru) zgodnie  
z EN 16147

- S M L XL XXL

Zużycie energii kWh/24h 2 6 12 19 25

kWh/rok 767 2.133 4.254 6.961 8.953

Orientacyjna ilość c.w.u. zmieszanej  
do 40°C ( z.w. 10°C)

L/24h 60 168 334 547 703

Pobór szczytowy (Prysznic / Wanna) -
2x 3x 3x

- 1 x rano 2 x rano 2 x rano równocześnie
1x wieczór 1 x wieczór 2 x wieczór 3 x prysznic

i wanna

Pompy ciepła do c.w.u.

Rollbond

Tabela 2  Charakterystyki systemów przygotowania ciepłej wody w zależności od profilu ich 
obciążenia [Źródło: InstalReporter nr 06/2015, prezentacja Stiebel Eltron]

pobierz literaturę do artykułu

artykuł powstał w ramach projektu Gekon1 
/o2/213728/39/2015 „opracowanie technologii 
wytwarzania kompaktowego ogrzewacza 
ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła”,  
w ramach programu współfinansowanego 
przez nCBiR i nFosiGw.
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W sektorze budownictwa mieszkaniowego  
w Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej, zużywa 
się ok. 40% całkowitej ilości wytworzonej energii,  
z czego ponad 70% na potrzeby ogrzewania i ok. 15% 
do przygotowania ciepłej wody użytkowej [2]. Dlate-
go też obniżanie zużycia energii w tym sektorze ma 
największy potencjał, szczególnie w obliczu zobo-
wiązań poszczególnych krajów członkowskich UE, 
które wynikają z pakietu klimatyczno-energetyczne-
go „3x20” oraz jego modyfikacji (rys. 1). W modyfika-
cji tej przewidziano dalszą redukcję emisji gazów cie-
plarnianych o min. 40%, wzrost udziału energii ze 
źródeł odnawialnych o min. 27% oraz redukcję zuży-
cia energii o min. 27%, w stosunku do roku 2020 [10].
Z przytoczonych danych wynika, że największym 
konsumentem energii są gospodarstwa domowe 
(rok 2007: 32%, rok 2012: 30,4%) – rys. 2. 

W Polsce (rys. 3) do ogrzewania pomieszczeń i przygo-
towania c.w.u. najczęściej wykorzystywane są paliwa 
stałe (48,7%), ciepło sieciowe – systemowe (41,5%),  
a udział gazu ziemnego wynosi ok. 9,8% (GUS – 2014).
Z dążeniem do osiągnięcia celów pakietu klimatycz-
no-energetycznego związane są bezpośrednio pro-
blemy ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery w UE.
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami sta-
nowi główny element europejskiej polityki ochrony 
środowiska. Znajduje to potwierdzenie m.in. w za-
pisach Dyrektywy CAFE [5], która w szczególności 
nakłada obowiązek opracowania planów ochrony 
powietrza na obszarach, w których stężenie zanie-
czyszczeń w powietrzu przekracza wartości norma-
tywne. Problematyka zanieczyszczenia powietrza 
jest również przedmiotem zainteresowania instytu-
cji międzynarodowych. Według raportu WHO, któ-

W większości istniejących budynków zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania  
zostało już zmniejszone w wyniku termorenowacji przegród budowlanych  
i poprawy szczelności budynków, podczas gdy zużycie ciepła do przygotowania 
c.w.u. pozostaje praktycznie bez zmiany. Wynika z tego, że systemy przygotowania 
ciepłej wody stanowią obecnie potencjalne źródło oszczędności energii i pole do 
wprowadzenia nowych energooszczędnych technologii, a wśród nich pomp ciepła.

Podgrzewacze wody 
z pompą ciepła

Społeczne, ekologiczne i ekonomiczne  
aspekty stosowania

Marian rubik, Jacek Hendiger, Piotr Ziętek*

1  Klimatyczne i energetyczne cele UE na rok 2030 [10]

2  Krajowe zużycie energii końcowej w poszczególnych sektorach gospodarki [2]

* dr inż. Marian Rubik, dr inż. Jacek Hendiger, dr inż. Piotr Ziętek, Politechnika Warszawska

http://www.instalreporter.pl


rego wyniki wykorzystano w 2013 r. do aktualizacji 
polityki Unii Europejskiej w zakresie jakości powie-
trza, zanieczyszczenie powietrza znacząco wpływa 
na stan zdrowia ludności. W raporcie tym wskazano, 
że niekorzystny wpływ cząsteczek pyłu zawieszo-
nego na zdrowie człowieka jest szczególnie dobrze 
udokumentowany, a ponad 80% ludności Europy 
zamieszkującej obszary zurbanizowane żyje na te-
renach, na których zanieczyszczenie powietrza tą 
substancją przekracza poziom zalecany przez WHO.
W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska z 2013 r. [6]  
wskazano m.in., że jakość powietrza w dalszym ciągu 
stanowi bardzo ważne zagadnienie w sferze zdrowia pu-
blicznego, gospodarki i środowiska. W ostatnich kilku-
dziesięciu latach udało się wprawdzie w Europie zna-
cząco obniżyć emisję i poziom narażenia na działanie 
takich zanieczyszczeń powietrza, jak: dwutlenek siarki, 
tlenek węgla, benzen i ołów, ale cząstki pyłu zawieszo-
nego, ozon, reaktywne substancje azotowe i niektóre 
związki organiczne stanowią nadal poważne zagrożenie.

Skutki złej jakości powietrza odczuwane są najsilniej 
w dwóch obszarach: na terenach zurbanizowanych 
oraz w ekosystemach, w których wpływ zanieczysz-
czeń powietrza osłabia wzrost roślinności i szkodzi róż-
norodności biologicznej. Zanieczyszczenia powietrza 
powodują pogorszenie stanu zdrowia i prowadzą do 
przedwczesnych zgonów – szacuje się, że z powodu 
złej jakości powietrza przeciętna długość życia miesz-
kańca Europy ulega skróceniu o prawie 9 miesięcy [23].
Jako istotne źródło bezpośredniej emisji do powie-
trza, m.in. pyłu zawieszonego oraz przewlekle tok-
sycznego, rakotwórczego benzo(a)pirenu wskazu-
je się spalanie w gospodarstwach domowych paliw 
stałych, takich jak węgiel i drewno, jak również śmie-
ci, w tym odpady plastikowe. W Europie najbardziej 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie wywiera obec-
nie zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym 
(PM 2,5 i PM10) oraz ozonem.
W Unii Europejskiej koszty chorób spowodowanych za-
nieczyszczeniami powietrza wynoszą wg dostępnych 

[%]
0 10 20 30 40 50

ciepło sieciowe

kotły dwufunkcyjne na paliwo stałe

kotły jednofunkcyjne na paliwo stałe

piece w pomieszczeniach na paliwo stałe

kominki na paliwo stałe

kotły dwufunkcyjne na gaz ziemny

kotły jednofunkcyjne na gaz ziemny

energia elektryczna

inne sposoby

3  Sposoby zaopatrzenia w ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. w sektorze 
budownictwa w Polsce [2]

Ponieważ  wybiega w przyszłość.Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna
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boru ciepłej wody. W tabeli 1 podano klasyfikację 
pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej w zależności od profilu jej poboru i minimal-
nej wartości współczynnika COP (pompy ciepła sys-
temu A20/W10-55). Różnice między poszczególnymi 
klasami energetycznymi są duże, np. pompa ciepła 
klasy A+ w najgorszym przypadku jest prawie dwu-
krotnie bardziej efektywna, niż pompa klasy A. Po-
nadto przy wybranym profilu poboru c.w.u. musi 
być spełniony warunek minimalnej ilości pobiera-
nej ciepłej wody.
Wskaźnik efektywności energetycznej COP (tab. 1) 
jest wyznaczany zgodnie z przyjętym w Dyrektywie 
2009/28/WE i obowiązującym w całej UE współczyn-
nikiem zapotrzebowania (nakładu) na energię pier-
wotną wynoszącym 2,5 w odniesieniu do energii elek-
trycznej. Odpowiada to współczynnikowi sprawności 
wytwarzania energii elektrycznej 40%.
Podstawą do zakwalifikowania urządzenia grzewcze-
go do określonej klasy energetycznej jest obliczona 
wartość jego sezonowego współczynnika efektyw-
ności, zdefiniowanego jako stosunek wytworzonego 
ciepła do zużytej energii pierwotnej. Wartość współ-
czynnika nakładu energii pierwotnej w ramach tego 
rozporządzenia została zmodyfikowana w taki spo-
sób, że nie obejmuje ona zużytej energii związanej 
z transportem paliwa. Przyjęto, że średni europej-
ski współczynnik nakładu energii pierwotnej w przy-
padku energii elektrycznej wynosi 2,5 (nie uwzględ-
niono strat przesyłowych energii elektrycznej, które 
wynoszą około 7%), a dla gazu ziemnego lub olejo-
wego wynosi on 1,0 (a nie 1,1, czyli również bez strat 
przesyłowych). Podział klas energetycznych urządzeń 
grzewczych wg rozporządzenia jako aktu delegowa-
nego do dyrektywy 2010/30/WE, w zakresie projek-
tu Lot1, pokazano na rys. 4. 
 Wprowadzenie tak ostrych wymagań oznacza zwięk-
szenie znaczenia gazowych i olejowych kotłów kon-
densacyjnych na rynku urządzeń grzewczych. Od 
2015 r. Komisja Europejska narzuca wysokie wymo-
gi dotyczące, min. efektywności pomp ciepła typu 

szacunków około 940 mld euro rocznie. Natomiast  
w Polsce szacuje się, że w samej tylko Warszawie cał-
kowite koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza 
wynoszą od 6 mld do 18 mld zł rocznie [20]. Jednak, 
pomimo opracowania i przyjęcia programów ochro-
ny powietrza i likwidacji niskiej emisji, w dalszym cią-
gu utrzymuje się na obszarze kraju wysoki poziom nie-
bezpiecznych zanieczyszczeń w powietrzu. Wpływa 
to przede wszystkim na zdrowie, a tym samym jakość 
życia Polaków. Obecnie w społeczeństwie polskim ro-
śnie społeczna świadomość zagrożeń i skutków, jakie 
związane są z długotrwałym przebywaniem w mia-
stach, gdzie występuje problem niskiej emisji. W wy-
niku długotrwałych badań stwierdzono, że powietrze 
zanieczyszczone pyłem zawieszonym (PM10 i PM2,5) 
oraz wielopierścieniowymi węglowodorami aroma-
tycznymi (WWA) powoduje choroby układu oddecho-
wego oraz nowotwory, co w skrajnych przypadkach 
jest przyczyną zgonu [23]. 

pompy ciepła w systemach 
przygotowania ciepłej wody

Pompy ciepła są urządzeniami, które umożliwiają 
wykorzystanie do celów grzewczych nieograniczo-
nych zasobów ciepła niskotemperaturowego ze źró-
deł odnawialnych, takich jak powietrze zewnętrzne, 
grunt, wody powierzchniowe oraz niskotemperatu-
rowe ciepła odpadowego jak ciepło odprowadzane 

z powietrzem wentylacyjnym, spalinami, czy ście-
kami. Transformacja ciepła z niższego na wyższy 
poziom temperatury zachodzi w instalacji złożonej  
z zespołu wymienników ciepła, elementów rozpręż-
nych i sprężarki, najczęściej napędzanej silnikiem 
elektrycznym. W instalacji tej krąży czynnik robo-
czy (naturalny lub syntetyczny), który poddawany 
jest ciągowi przemian: wrzenia w parowaczu w wa-
runkach niskiej temperatury (pobieranie ciepła z dol-
nego źródła), sprężania powstającej pary do ciśnie-
nia (temperatury) umożliwiającego wykorzystania 
ciepła przegrzania i skraplania pary czynnika robo-
czego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. 
W zależności od rodzaju źródła ciepła niskotempe-
raturowego rozróżnia się powietrzne, gruntowe lub 
wodne pompy ciepła.
Sprężarkowa pompa ciepła stanowi obecnie dojrzały 
technicznie, oszczędny i przyszłościowy system ogrze-
wania i przygotowania ciepłej wody, który jest jedno-
cześnie szczególnie przyjazny środowisku i zapewnia 
wysoki komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
Efektywność energetyczną pomp ciepła określa współ-
czynnik wydajności grzejnej COP zdefiniowany jako 
stosunek ilości uzyskanego ciepła użytecznego do 
ilości zużytej energii napędowej (energii elektrycznej).
Sprężarkowe pompy do przygotowania c.w.u. od 24 
września 2015 r. są zaliczane do odpowiednich klas 
energetycznych, które zależą od wartości współ-
czynnika efektywności energetycznej i profilu po-

Profil	poboru	ciepłej	wody M L XL XXL
Minimalna ilość pobranej ciepłej wody [dm3] 65 130 210 300
Klasa	energetyczna minimalna	wartość	wskaźnika	COP	(wartość	przybliżona)
A++ (od roku 2017) – tylko dla pakietów 3,25 3,75 4,00 4,25
A+ (od roku 2017) 2,50 2,88 3,08 3,28
A (od 09.2015) 1,63 1,88 2,00 2,13
B (od 09.2015) 1,13 1,25 1,38 1.50

Tabela 1  Klasyfikacja pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w zależności od 
profilu jej poboru i minimalnej wartości współczynnika COP (pompy ciepła systemu A20/W10-55)  
– wg PN-EN 16147 [13]
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bez podania dodatkowo współczynnika efektyw-
ności. Wprowadzenia obowiązku stosowania klas 
energetycznych urządzeń grzewczych centralnego 
ogrzewania i dodatkowych wymagań związanych  
z ecodesign i oznakowaniem CE, zmieni w szybkim 
czasie rynek urządzeń grzewczych w Europie. Bez 
tych regulacji zmiany na rynku zachodziłyby zbyt 
wolno, czego przykładem są rynki urządzeń grzew-
czych w większości krajów europejskich. Wprowadze-
nie nowych przepisów związanych z wymogami eco-
design oznacza istotne zwiększenie znaczenia przede 
wszystkim elektrycznych i gazowych pomp ciepła.
Szacuje się, że liczba istniejących i użytkowanych 
urządzeń grzewczych, które nie spełniałyby nowych 
wymogów ecodesign, jakie obowiązują w Europie  
w 2015 roku, przekracza obecnie 95%, a w przypad-
ku urządzeń będących obecnie w sprzedaży udział 
ten nadal przekracza 50%. Wprowadzenie wymo-
gów ecodesign (oznakowania CE) urządzeń grzew-
czych spowoduje, a w zasadzie już w dużym stopniu 
spowodowało, istotne zmiany w zakresie technologii 
grzewczej. W zakresie każdej grupy produktów Ko-
misja Europejska sformułowała ostre wymogi, na-
rzucając w konsekwencji spore zmiany konstruk-
cyjne urządzeń.
Przykład etykiety energetycznej sprężarkowej pom-
py ciepła pokazano na rys. 5.
Bezpośrednim skutkiem Rozporządzenia 2009/125/
WE będzie wycofanie z rynku urządzeń grzewczych 
niespełniających ostrych wymagań w odniesieniu 
do sprawności energetycznej. Najprawdopodobniej 
powstałą lukę wypełnią pompy ciepła.
W zasadzie wszystkie pompy ciepła do przygotowa-
nia c.w.u., oferowane w UE, mają klasę energetycz-
ną A. Jednak niekiedy potencjalny nabywca urządze-
nia do podgrzewania wody może być wprowadzony  
w błąd klasą A, zwłaszcza, że elektryczny podgrze-
wacz zasobnikowy, ok. 3-krotnie mniej efektywny 
energetycznie, w niektórych profilach poboru cie-
płej wody również może mieć klasę A (małe zasob-
nikowe podgrzewacze elektryczne) [13].

społeczne aspekty stosowania 
podgrzewaczy wody z pompą ciepła

Polska należy do grupy państw UE, w których udział 
wydatków gospodarstw domowych na mieszka-
nie (czynsz, woda, energia) należy do najwyższych  
i stanowi ok. 27% ogólnych wydatków mimo, że pod 
względem powierzchni mieszkalnej przypadającej 
na 1 osobę i wielkości mieszkań kraj nasz plasuje się 
poza 20 miejscem (rys. 6). Ta pozycja jest wynikiem 
nie tylko wysokich kosztów ogrzewania i przygoto-
wania ciepłej wody, ale również niskich dochodów 
ludności. Jedną z możliwości poprawienia tego stanu 
jest zastosowanie nowych technologii wytwarzania 
ciepła, a więc i pomp ciepła do przygotowania cie-
płej wody. Urządzenia te mogłyby zastąpić dotych-
czas eksploatowane podgrzewacze gazowe i elek-
tryczne oraz kotły opalane paliwami stałymi.
Wysokie wydatki ludności na energię są przyczyną 
poszukiwań różnych sposobów ich zmniejszenia. 
Jedną ze stosowanych praktyk jest ograniczanie 
intensywności wentylacji mieszkań, co sprowadza 

powietrze/woda lub głośności urządzeń. Spowodu-
je to zapewne kolejne zmiany w konstrukcjach wielu 
pomp ciepła, korzystających z ciepła zgromadzone-
go w powietrzu. Kolejna zmiana to wzrost sprzedaży 
urządzeń wysokoefektywnej kogeneracji (produkcji 
ciepła i energii elektrycznej).
W aktualnym rozporządzeniu Komisji Europej-
skiej, dotyczącym realizacji dyrektywy Parlamentu  
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu 
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urzą-
dzeń grzewczych (LOT1), pompy ciepła znajdują się  
w najwyższych klasach energetycznych A+++, A++, 
A+ – rys. 4.
Najwyższe klasy energetyczne: A++ i A+++ będą osią-
gać tylko sprężarkowe pompy ciepła, zasilane ener-
gią elektryczną. W przypadku kotłów gazowych, bez 
funkcji kogeneracji (np. z silnikami Stirlinga) nie bę-
dzie możliwe osiągniecie wyższej klasy niż A oraz 
współczynnika efektywności ηs większego niż 93%.

Wymagania w odniesieniu do sezonowej efektyw-
ności energetycznej urządzeń w zależności od klasy 
energetycznej zestawiono w tab. 2. Jak już wspomnia-
no wyżej podstawą przyznania klasy energetycznej 
jest sezonowy współczynnik efektywności odniesio-
ny do zużycia energii pierwotnej przez urządzenie. 
Kotły gazowe (kondensacyjne) będą mogły osiągać 
sezonowy współczynnik efektywności, którego war-
tość znajduje się w zakresie 89÷92%, w odniesieniu 
do zużycia energii pierwotnej związanej ze zużyciem 
gazu oraz energii elektrycznej. W takim przypadku, 
będą one oznaczane klasą energetyczną A.
Różnice między poszczególnymi klasami energe-
tycznymi wynoszą od kilku do ponad dwudziestu 
procent (np. w klasie A wynosi ona 8% sezonowego 
współczynnika, a w klasie A++ do 25% – patrz tab. 2).  
Oznacza to, że przyszłemu użytkownikowi kotła bar-
dzo trudno będzie porównać efektywność produk-
tów, szczególnie w wyższych klasach energetycznych, 

Klasa	energetyczna	
urządzenia	
grzewczego

Sezonowa	efektywność	
energetyczna	urządzeń	
grzewczych	ηs	w	%	,	poza	
niskotemperaturowymi 
pompami	ciepła	LT	 
i niskotemperaturowym 
zastosowaniem	urządzeń

 A+++ ηs ≥ 150
 A++ 125 ≤ ηs < 150
 A+ 98 ≤ ηs < 125
A 90 ≤ ηs < 98
B 82 ≤ ηs < 90
C 75 ≤ ηs < 82
D 37 ≤ ηs < 75
E 34 ≤ ηs < 37
F 30 ≤ ηs < 34
G ηs < 30

Tabela 2  Wymogi klas energetycznych 
urządzeń grzewczych wg Lot1 [13]

4  Klasy energetyczne urządzeń grzewczych (obowiązkowe etykietowanie energetyczne od 
09.2015 r.) [13]
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ekologiczne aspekty stosowania 
podgrzewaczy wody z pompą ciepła

Bezpośrednim skutkiem ekologicznym zastąpienia 
konwencjonalnych, gazowych, elektrycznych lub za-
silanych paliwami stałymi podgrzewaczy wody, pod-
grzewaczami ze sprężarkową pompą ciepła, będzie 
zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych, a zatem 
ograniczenie emisji do otoczenia gazowych produk-
tów spalania nieodnawialnych paliw pierwotnych 
(gazu ziemnego, węgla) w wyniku likwidacji źródeł, 
tzw. niskiej emisji (kanały spalinowe i kominy o wy-
sokości < 40 m). W przypadku elektrycznych pod-
grzewaczy wody emisja produktów spalania węgla 
w źródle prądu (elektrowni cieplnej) zostanie ograni-
czona dzięki lepszemu wykorzystanie nośnika energii  
(COP > 3,0), a uciążliwość pozostałej emisji jest zmniej-
szona dzięki zastosowaniu urządzeń do oczyszcza-
nia spalin oraz wysokim kominom.
Aby ocenić wymierne skutki ekologiczne, należy 
przyjąć modelową instalację z określonym profi-

lem rozbioru wody, dobrać urządzenia do podgrze-
wania wody i oszacować skutki ich eksploatacji  
w stosunku do otoczenia.
Na podstawie tabeli 2 przyjmuje się instalację przy-
gotowania c.w.u. o następującej charakterystyce:
- profil rozbioru wody: L
- zużycie ciepła: Q = 12 kWh/24h (4254 kWh/a)
- orientacyjne zużycie ciepłej wody (zmieszanej)  
o temperaturze 40oC: 334 dm3/24h
- liczba użytkowników: 4 osoby,
- powierzchnia użytkowa mieszkania: 60 m2,
- krotność wymiany powietrza: 1 h-1,
- ilość usuwanego powietrza wentylacyjnego: ok. 
200 m3/h.

Zużycie	nośników	energii	wyniesie	odpowiednio:
• elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 
Ee = 4254 kWh/a
• sprężarkowa pompa ciepła klasy A++ (SCOP = 3,75 
– wg tab. 1)
Epc = Q/SCOP = 4254/3,75 = 1134,4 kWh/a

się niekiedy do zaklejania kratek wentylacyjnych, 
zlokalizowanych głównie w kuchniach i łazienkach. 
W pomieszczeniach z zainstalowanymi przyborami 
gazowymi skutkuje to tzw. deficytem tlenu, co nie tyl-
ko utrudnia proces właściwego spalania gazu, ale po-
garsza jakość powietrza. Niewłaściwa wentylacja, spo-
wodowana między innymi uszczelnieniem budynków, 
stała się podstawą terminu SBS (Sick Building Syndro-
me – syndrom chorego budynku). Określa on zespół 
czynników negatywnie wpływających na samopoczu-
cie i zdrowie ludzi przebywających w budynkach zarów-
no mieszkalnych, jak i biurowych. Jednym z objawów 
tego syndromu jest rozwój pleśni i innych grzybów na 
ścianach, co spowodowane jest nadmierną wilgotno-
ścią powietrza w pomieszczeniach.

Niewątpliwą korzyścią, wynikającą z zastąpienia kon-
wencjonalnych, a w tym i gazowych podgrzewaczy 
wody, szczególnie z otwartą komorą spalania, jest 
całkowite wyeliminowanie zagrożenia zatrucia tlen-
kiem węgla i innymi produktami spalania.
Podsumowując, bezsporną, choć niewymierną ko-
rzyścią społeczną zastosowania podgrzewaczy wody 
z pompą ciepła systemu powietrze-woda będzie 
poprawa stanu zdrowia użytkowników mieszkań 
w wyniku zwiększenia skuteczności działania wen-
tylacji i poprawy jakości powietrza wewnętrznego,  
a w rezultacie likwidacja SBS. Ważnym aspektem 
będzie również wyeliminowanie zagrożenia zatrucia 
tlenkiem węgla w przypadku zastąpienia pompą cie-
pła podgrzewaczy c.w.u. z otwartą komorą spalania.

6  Wydatki gospodarstw domowych na mieszkanie (czynsz, woda, energia) – udział w sumie 
wszystkich wydatków, w % 

5  Przykład etykiety energetycznej sprężarkowej pompy ciepła [13]
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sne, bezpieczne i tanie w eksploatacji urządzenia 
przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej, przede wszystkim w budownictwie miesz-
kaniowym. Jednocześnie wdrożenie podgrzewaczy 
wody z pompami ciepła, w których dolnym źródłem 
ciepła jest usuwane powietrze wentylacyjne, popra-
wi skuteczność wentylacji pomieszczeń, która elimi-
nując syndrom chorego budynku wpłynie korzystnie 
na stan zdrowotny społeczeństwa. Ponadto elimina-
cja procesów spalania w urządzeniach do przygoto-
wania ciepłej wody ograniczy w znacznym stopniu 
emisję do otoczenia produktów spalania ze źródeł, 
tzw. niskiej emisji. Nie bez znaczenia są również niż-
sze koszty eksploatacyjne urządzeń z pompami cie-
pła niż podgrzewaczy dotychczas powszechnie sto-
sowanych. 
W podsumowaniu można stwierdzić, że bez szer-
szego zastosowania pomp ciepła nie będzie moż-
na spełnić wymagań pakietu klimatyczno-energe-
tycznego 3x20, nawet w pierwotnej wersji, oraz 
zapisów Dyrektywy CAFE [3], która w szczególno-
ści nakłada obowiązek opracowania planów ochro-
ny powietrza na obszarach, w których stężenie za-
nieczyszczeń w powietrzu przekracza wartości 
normatywne.

• gazowy przepływowy podgrzewacz wody 
(Wu = 9,7 kWh/m3; η = 0,6) [14]
V = Q/(Wu∙ η) = 4254/(9,7∙0,6) = 731 m3/a

Emisja	dwutlenku	węgla	związana	z	podgrzewa-
niem wody wyniesie:
• elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 
ECO2 = 4254∙0,812 = 3454 kg/a
• sprężarkowa pompa ciepła
ECO2 = 4254∙0,812/3,75 = 921,1 kg/a
• gazowy przepływowy podgrzewacz wody
ECO2 = 4254∙0,390 = 1659 kg/a.

Porównując emisję dwutlenku węgla przez pod-
grzewacze wody, można stwierdzić, że najniższą 

emisją tego gazu charakteryzuje się podgrzewacz 
wody ze sprężarkową pompą ciepła wykorzystu-
jącą jako dolne źródło ciepła zużyte powietrze 
wentylacyjne.

konkluzja

Rozpowszechnienie podgrzewaczy wody ze sprężar-
kowymi pompami ciepła, w których dolnym źródłem 
jest usuwane powietrze wentylacyjne i zastąpienie 
nimi innych podgrzewaczy opalanych paliwami sta-
łymi, gazowych lub elektrycznych, jest całkowicie 
uzasadnione względami społecznymi, ekologiczny-
mi i ekonomicznymi.
Podgrzewacze wody z pompami ciepła to nowocze-

pobierz literaturę  
do artykułu

Ekonomiczne aspekty stosowania podgrzewaczy wody  
z pompą ciepła

Aspekty ekonomiczne stosowania różnych pod-
grzewaczy wody można wykazać poprzez po-
równanie kosztów zużywanych nośników ener-
gii, z pominięciem kosztów obsługi serwisowej, 
które mogą być skompensowane przez koszty 
czyszczenia kanałów spalinowych.
Koszt zużywanej energii elektrycznej, w przypad-
ku elektrycznego, przepływowego podgrzewacza 
wody, obliczono przyjmując, że jest ona sprzeda-
wana przez RWE Polska SA wg grupy taryfowej 
G11 z upustem 4% (akcja tańsze gniazdko 800). 
Według tej taryfy jednostkowy koszt energii elek-
trycznej wynosił 0,7795 zł/kWh, a roczny koszt 
podgrzewania wody KE = 3315,95 zł/a.
Z kolei koszt energii elektrycznej, zużywanej 
przez podgrzewacz wody ze sprężarkową pom-
pą KPC obliczono wg zależności KPC = KE/SCOP 
= 3315,95/3,75 = 884,2 zł/a.
Koszty zużywanego gazu ziemnego w gazowym 

przepływowym podgrzewaczu wody obliczono 
przyjmując, że gaz dostarczany jest przez PGNiG 
Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Mazowiecki wg 
grupy taryfowej PGNiG: W-1.1, OSD: W-1.1. Roczny 
koszt gazu zużywanego do podgrzewania wody 
wynosi KG = 1698,70 zł/a.
Wykorzystane w analizie koszty energii elektrycz-
nej i gazu zostały przyjęte na podstawie rzeczy-
wistych faktur wystawionych przez dostawców 
w roku 2016. 
Z powyższych obliczeń wynika, że najniższe kosz-
ty podgrzewania wody zapewnia podgrzewacz ze 
sprężarkową pompą ciepła. Są one o ok. 800 zł/a 
niższe niż koszty przygotowania wody za pomo-
cą gazowego przepływowego podgrzewacza 
wody. Zdecydowanie najwyższe koszty energii 
charakteryzują eksploatację podgrzewacza elek-
trycznego, lecz koszty zakupu tego urządzenia 
są najmniejsze.

artykuł powstał w ramach  
projektu Gekon1/o2/213728/ 
39/2015 „opracowanie technologii 
wytwarzania kompaktowego 
ogrzewacza ciepłej wody użytkowej  
z pompą ciepła”, w ramach programu 
współfinansowanego przez  
nCBiR i nFosiGw.

Marka Vaillant przygotowała promocyjne ceny na 
dziesiątki pakietów urządzeń grzewczych. W atrak-
cyjnej ofercie można nabyć zestawy zawierają-
ce wydajne i nowoczesne kotły kondensacyjne  
w pakietach z energooszczędnymi zasobnikami cie-
płej wody, regulatorem systemowym multiMATIC 
700/4, elementami systemu powietrzno-spalino-
wego oraz osprzętu. 
W promocji dostępne są także pakiety kotłów kon-
densacyjnych typu COMPACT wraz z kolektorami 
słonecznymi i regulacją systemową.
Promocja trwa od 17.07. do 1.12.2017 r.
Pobierz ulotkę 

Pakietowa Promocja  
Vaillant!

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/06/literatura-do-artykulu.docx
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/07/76799_602_AP17_V_kotly_205x290_v6_01-net.pdf
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ty widać na nich każdy odcisk palca, konieczne jest 
ciągłe wycieranie takiego elementu. 
Odwiedzając duże centa handlowe z wystawami stelażo-
wymi proszę zwracać uwagę na produkty, które są wysta-
wione dla kupujących. Jeżeli widać, że wystawiony pro-
dukt ma uszczerbki typu odstający przyciski, zapadnięty 
jeden bądź dwa przyciski spłukujące, to nie jest to przy-
padek lub akt wandalizmu. Niestety świadczy to o jako-
ści towaru. Zaletą takiego produktu jest przystępna cena. 
Przycisku i stelaża używa się w domu kilkanaście razy 
dziennie razy, 365 dni w roku. Zatem warto zainwestować 
w produkt markowy z długoletnim stażem na rynku. Prze-
cież klient nie potrzebuje gadżetu do oglądania i podzi-
wiania, stelaż ma po prostu pracować w danej łazience.
Szczere odradzam stosowanie tzw. koszyczków na kost-
kę odświeżającą, stały się ostatnio bardzo popularne. 
Nie mamy pewności, jakiego rodzaju detergentu uży-
wa producent kostki, długotrwałe stosowanie tego typu 
produktu może spowodować uszkodzenie uszczelki 
pod dzwonem spłukującym, być może będzie też ko-

nieczne czyszczenie zbiornika ze szlamu pozostające-
go na dnie, czego efektem jest podnoszenie się dzwo-
nu i sączenie wody ze zbiornika do miski ustępowej.
Kilka słów o stelażach, które u nas nie są popularne 
aczkolwiek stosowane. Mam na myśli stelaż do zabu-
dowy na mokro (fot. 2), trwały wykonany z tworzywa 

Stelaż w danym obiekcie montuje się raz na kilka-
naście, a nawet kilkadziesiąt lat. Generalnie rzecz bio-
rą powinien on być wykonany z dobrych materiałów, 
które nie budzą wątpliwości co do ich trwałości. Co za-
tem należy brać pod uwagę? Estetyka połączeń na ra-
mie, jakość pomalowanej ramy, wygląd przycisku. Pra-
wie każdy wie, że nasz klient kupuje… oczami. 
Po pierwsze trzeba podjąć decyzję odnośnie rodza-
ju płytki spłukującej, czy ma być ona z tworzywa  
w wersji matowej czy błyszczącej, z metalu, kamie-
nia czy ze szkła. Lubimy rzeczy błyszczące, nieste-

Wybór stelaża podtynkowego wbrew pozorom nie jest całkiem prosty, trzeba 
przede wszystkim dokładnie wiedzieć, jakie są oczekiwania klienta, czego 
wymaga od tego prostego, aczkolwiek ciekawego urządzenia. Na rynku polskim 
dominują lekkie zabudowy stelaża. 
Rynek ma w ofercie stelaże co najmniej kilkunastu różnych firm. Dzielą się one 
na stelaże do zabudowy tzw. na sucho wraz z płytami g-k lub zabudowy ciężkiej 
potocznie nazywanej na mokro. Różnią się wysokością, głębokością, szerokością, 
budową izolacji akustycznej, możliwości spłukania od frontu i od góry. 

Doradzamy klientowi 
stelaż instalacyjny  
i go montujemy

Zadowolony klient to nasz sukces

Serafina otkińSka-gaJek

1  Jednostka funkcyjna

1a  Jednostka funkcyjna

1b  Viega For More 105 Sensitive

oczywistą rzeczą jest, iż każdy producent ma płytki spłukujące przeznaczone tylko 
do swoich stelaży, nie da się połączyć dwóch różnych marek. każdy też z producen-
tów ma indywidualne rozwiązania mechanizmu spłukującego popychacze, pneuma-
tyczne, cięgna, czy elektronika (na baterie lub prąd 230V).
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1c  Zdalny przycisk spłukiwania Geberit Sigma70  
z serwomechanizmem, można zamontować  
w dowolnym miejscu do 2 m od spłuczki

2  Zabudowa na mokro TECE box
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Jak poprawnie zamontować stelaż? Kilka praktycznych porad

1. Stelaż stawiamy na posadzce na stropie, nie moż-
na ustawić go na wykonanym wcześniej ogrzewaniu 
podłogowym. Tę warstwę należy skuć, zachowując 
szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić instalacji 
ogrzewania podłogowego. Oczywiście mocujemy 
go na stałe do posadzki dzięki regulowanym nóż-
kom w dwóch miejscach, u góry i na dole. Usta-
wiamy wysokość i dokręcamy śruby. Ułatwieniem  
w poziomowaniu i ustawieniu wysokości stelaża 
są element znajdujący się w ramach pionowych. 
Jest to wygięta blaszka-hamulec, dzięki niej mi-

sternie ustawiony stelaż nie opadnie w dół (fot. 3).
Dodatkowym elementem jest rozwiązanie trzystop-
niowe regulowanie kolana odpływowego (fot. 4).
2. Za pomocą systemowych mocowań (fot. 5) moż-
na zamocować stelaż pod kątem 45° lub prostopa-
dle do ściany. Jest również inna alternatywa mon-
tażu na stalowym profilu U przytwierdzonym do 
ściany. Jeżeli nie zakupiliśmy systemowego mo-
cowania, można wykorzystać gwintowany pręt 
umieszczamy w nawiercony otwór w ścianie, do 
otworu wpuszczamy kotwę chemiczną. 

3. Podłączamy przyłącze wody. Może ono znajdo-
wać się w bocznej ściance zbiornika na wodę, bądź 
na jego górnej półce. 
4. Wykonujemy zabudowę płytami g-k. Najpierw 
rysujemy otwory rury i mocowań miski ustępowej, 
wycinamy otwory w dwóch płytach g-k 12,5 mm, 
następnie mocujemy wkrętami do metalu pierw-
szą płytę i kolejną na zakładkę.
4a. Mamy również możliwość zakupienia gotowej płyty 
z wyciętymi otworami i choć wydaje się, że jest to głów-
nie gadżet, ale za to bardzo praktyczny gadżet (fot. 6).
5. Przed zawieszeniem miski ustępowej WC, po-
winno się zastosować izolację akustyczną w po-
staci piankowej maty (fot. 7).

5  Systemowe mocowanie z możliwością 
zamontowania stelaża po kątem 45° bądź 
prostopadle do ściany

3  Zintegrowany element hamujący, 
regulowane 20 cm skoki (na przykładzie 
stelaża Viega Eco Plus) 

4 Po lewej: trzystopniowa regulacja osadzenia kolana, po prawej: uniwersalna regulacja  
do powieszenia ceramiki

7  Pianka do izolacji dźwiękowej

6  Gotowa płyta do zabudowy stelaża WC
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Warto wspomnieć o kątowych stelażach podtynko-
wych (fot 8). Są genialnym rozwiązaniem do małych 
ciasnych łazienek, w których musimy zmieścić prysz-
nic, umywalkę, WC, pralkę. Zaletą tego produktu jest 
zintegrowane z ramą mocowanie, trzystopniowa re-
gulacja kolana odpływowego oraz wąski stelaż ok. 
36,6 cm szerokości. 
Praktyczne i modne stały się miski WC z funkcją bi-
detu. Nie stoi na przeszkodzie zamontowanie kla-
sycznego stelaża na ramie do zabudowy lekkiej i zro-
bienie przyłącza mieszacza bidetowego. Miska  
z funkcją bidetu ma dodatkowy otwór do przydacz-
nia wody z mieszacza. Potrzebna będzie dodatko-
wa bateria bidetowa. Oszczędzamy miejsce w łazien-
ce. Mamy 2w1: WC z funkcją bidetu.

EPS, który może mieć różne głębokości np. 13-8 cm,  
co zależy od modelu i producenta. Do zbiornika  
z wodą zamocowane jest na o-ringi kolano odpły-
wowe „ruchome albo sztywne” , które można skró-
cić, jeśli jest taka potrzeba. 
Wybór takiego stelaża wiąże się z dokonaniem dodat-
kowych czynności budowlanych, jak podmurowanie 
cegłami, pustakami, czy wykucie w ścianie stosow-
nego otworu, aby wstawić tam stelaż. Jest to brud-
na robota. Należy pamiętać o tym, że robiąc jakie-
kolwiek otwory czy wyburzenia ścian zmniejszamy 
ich nośność. Zatem nie należy tego wykonywać po-
chopnie, zawsze takie zmiany należy przedyskutować 
z doświadczonym specjalistą w tej dziedzinie. Jeżeli 
klient mieszka w budynku wielorodzinnym wszelkie 
zmiany ingerujące w konstrukcję ścian powinny być 
zgłaszane administratorowi budynku. 
Stelaże do zabudowy na mokro zazwyczaj mają zintegro-

wane w obudowie mocowanie. Mamy również możliwość 
mocowania stelaża na profilu typu U tzw. szynie monta-
żowej mocowanej do ściany litej (czytaj: mocnej, trwałej).
Decydując się na stelaż o niewielkiej zaledwie 8 -8,5 cm  
głębokości, wydaje nam się, że zaoszczędzimy miej-
sce ok. 3 do 5 cm. Jednak jest tu mała pułapka tech-
niczna: mianowicie rura przyłączeniowa-kolano do 
kanalizacji jest średnicy DN90/DN100, zatem albo 
musimy ją podkuć w głąb ściany, jeśli jest to możli-
we, lub będzie ona nam odstawała z frontu ściany  
i tak będziemy konieczne nałożenie warstwy tynku, 
która wyrówna ścianę. Dalej jest to mokra i brudna 
robota, czy o to nam chodzi? Chyba nie!
Moim zadaniem dużo lepszym rozwiązaniem jest 
zastosowanie stelaża lekkiego wykonanego ze sta-
lowego kątownika. Ramy są spawane, malowane 
proszkowo na różne kolory według charakterystyki 
danego producenta. Mocowanie systemowe należy 
dokupić lub wybrać zestaw (np. stelaż, mocowanie, 
przycisk). Wśród szerokiej palety produktowej u kilku 
producentów można znaleźć również stelaże o głę-
bokości 8,5 cm, jednak dalej mamy kwestię kolana 
przyłączeniowego średnicy DN 90/DN100.

norma obciążeniowa maksymalnego 
ciężaru, jakim można działać na cera-
mikę umocowaną na stelaża, monto-
wanego na sucho czy też mokro, wy-
nosi 400 kg!

8  Stelaż narożny

9  Montaż stelaża 
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10  Podstawą systemu Geberit GIS jest 
uniwersalny profil montażowy łączony za 
pomocą prostych w montażu elementów, 
tworząc wytrzymałą konstrukcję całej  
ścianki instalacyjnej
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Geberit	Duofix
Stelaże podtynkowe Geberit od lat cieszą się niesłab-
nącą popularnością, między innymi za sprawą nieza-
wodnego mechanizmu, który wykonany został z naj-
lepszej jakości materiałów. Dzięki doświadczeniom 
zdobytym przez ponad 60 milionów instalacji na ca-
łym świecie, pozwalają ze spokojem patrzeć w przy-
szłość. 10-letnia gwarancja obejmuje wszystkie ele-
menty spłuczki. A części zamienne przechowywane 
są aż przez 25 lat. Elementy Geberit Duofix do WC to 
idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji budowlanej. 
Dostępne są w wielu wymiarach. Standardowe ele-
menty do wiszących misek WC dostępne są w wyso-
kości 112 cm ze spłuczką podtynkową Geberit Sigma 
12 cm, jak również 82, 98 i 112 cm do spłuczki Gebe-
rit Omega. Specjalne elementy w wielu wymiarach, 
pozwalają również na zabudowę narożną pozwala-
ją na wykonanie nietypowej instalacji oraz instalacji 
elementów w łazience dla osób niepełnosprawnych.

Baterie	umywalkowe	Piave	i	Branta	do	obiektów	
publicznych	i	półpublicznych	
Elektroniczne baterie umywalkowe są przeznaczo-
ne przede wszystkim do stosowania w sanitariatach 
obiektów publicznych i półpublicznych, takich jak: 
lotniska, galerie handlowe, szkoły czy placówki ga-
stronomiczne.
W nowym systemie baterii umywalkowych Geberit 
wszystkie elementy funkcjonalne, takie jak: elementy 
elektroniki sterującej, mieszacz, zawory i przyłącza 
elektryczne zostały – jedynie z wyjątkiem czujnika 
podczerwieni – umieszczone w odrębnej skrzyn-
ce funkcyjnej o wymiarach zaledwie 14x14 cm. Jest 
ona montowana pod umywalką w ścianie, czyli poza 
strefą mokrą. 
Należące do systemu baterii umywalkowych, nowe 
elementy do montażu umywalek w technologii pod-
tynkowej (Geberit Duofix i Geberit GIS) są przysto-
sowane do łatwej i bezpiecznej instalacji systemu. 
Mają trawersy o regulowanej wysokości, do których 
są mocowane cokoły baterii i umywalki. Rozwiązanie 

Wprowadzając na 
rynek w 1964 roku 
pierwszą spłuczkę 
podtynkową Geberit 
zrewolucjonizował 
podejście do 
aranżacji przestrzeni 
w łazience. Dzień 
narodzin spłuczki 
był również 
impulsem do 
rozwoju instalacji 
podtynkowej, która 
dała swobodę  
w urządzaniu 
łazienki. Wśród 
ogromnej oferty 
rynkowej stelaży 
numerem 1 od lat 
są systemy firmy 
Geberit. 

Geberit – prekursor 
stelaży instalacyjnych

Przykładowe elementy systemu Geberit Duofix do WC

Geberit Duofix do WC – element specjalny

zobacz film montażowy  
Geberit Duofix

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=QgP0aSEW2ZE&list=PLi9xW3EYLkBNrNdTVu-DsuZ0avqt1pYZQ&index=19&t=48s
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Nowy	system	pisuarowy	Geberit	
Głównymi wyznacznikami nowego systemu pisu-
arów Geberit są modele pozbawione wewnętrznych 
rantów: Geberit Preda i Geberit Selva. Obydwa urzą-
dzenia ceramiczne są dostępne w trzech wersjach ze 
spłuczką podtynkową, ze sterowaniem zintegrowa-
nym (ukrytym) lub w wersji bezwodnej. 
Zintegrowane sterowanie pisuaru to innowacja Ge-
berit, dzięki której można w prosty sposób przepro-
wadzić prace konserwacyjne. Dojście do wnętrza 
systemu, znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, 
pod spodem pisuaru. Jako uzupełnienie do elek-
tronicznego układu sterowania, urządzenie zawie-
ra również zasilacz i elektrozawór. Geberit oferuje 
trzy różne opcje zasilania poprzez podłączenie do 
sieci elektrycznej, zasilanie bateriami lub samowy-
starczalne zasilanie wytwarzane poprzez zintegro-
wany generator.
Głowica natryskowa została idealnie dopasowana 
do wyrafinowanego projektu i wewnętrznej geome-
trii pisuaru. Oznacza to, że spłukując optymalnie pi-
suar, można osiągnąć zużycie wody, zaledwie na po-
ziomie 0,5 litra. 

Oba modele mimo jednakowej konstrukcji, różnią 
się stylem. Geberit Preda dzięki swoim kompakto-
wym wymiarom, charakteryzuje się eleganckim wy-
glądem. Natomiast Geberit Selva ma wygląd stawia-
jący na wytrzymałość i solidność. 

Panel	prysznicowy	Setaplano	
Wykonany jest z materiału o najwyższej jakości. Ma-
teriał typu solid surface w przeciwieństwie do meta-
lu, szkła czy ceramiki jest przyjemnie ciepły i jedwa-
biście gładki w dotyku, a powierzchnia panelu jest 
szczególnie łatwa w utrzymaniu czystości.
Podczas gdy niektóre konwencjonalne zestawy 
montażowe do brodzików mogą zawierać aż do 90 
pojedynczych części, konstrukcja nowego panelu 
do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano 

to zapewnia precyzyjne ustawienie (w pionie lub w po-
ziomie) oraz solidne zamocowanie korpusu baterii, mi-
nimalizując możliwość powstania kosztownych wad. 
Nowe modele Piave i Branta charakteryzują się smu-

kłą i ponadczasową formą. Oba modele są dostępne 
w wersji stojącej i ściennej. Pasują niemal do wszyst-
kich wzorów umywalek, dostępne są o długości 
170 i 220 mm. Co istotne, woda jest doprowadzana 
wzmocnionym przewodem z tworzywa sztucznego, 
sięgającym od znajdującej się pod umywalką skrzyn-
ki funkcyjnej do regulatora strumienia umieszczone-
go przy wylewce baterii. 
Istnieją trzy możliwości zasilania baterii umywalko-
wych: podłączenie do sieci elektrycznej, baterie oraz 
zasilanie generatorowe wykorzystujące przepływ 
wody podczas użytkowania baterii. Ostatnie z wy-
mienionych rozwiązań nie powoduje dodatkowych 
kosztów związanych z poborem energii sieciowej 
lub wymiany baterii zasilających. Wszystkie elemen-
ty odpowiedzialne za regulację i konserwację baterii 
oraz przyłącza wodne i elektryczne zabezpieczone są  
w zamontowanej pod umywalką skrzynce funkcyj-
nej, do której nie dochodzi woda. Zawory, miesza-
cze i filtry są łatwo dostępne i mogą być odpowied-
nio ustawione lub oczyszczone kilkoma prostymi 
ruchami. W każdym momencie można też zmienić 
dotychczasową konfigurację, na przykład w związ-
ku z zainstalowaniem generatora. 

Nowy system pisuarowy Geberit

Elementy instalacyjne do montażu umywalek 
w technologii podtynkowej

Skrzynka funkcyjna Bateria umywalkowa Piave

http://www.instalreporter.pl
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ogranicza je do minimum. Większość elementów zo-
stała zamontowana na etapie produkcji w fabryce. 

Dzięki mniejszej liczbie pojedynczych części do za-
montowania czas potrzebny na montaż skraca się, 
a ryzyko wystąpienia błędów ograniczone jest do 
minimum. Zalety:
• wstępnie złożona, stabilna, stalowa rama monta-
żowa ułatwia instalację,
• montaż nóg wsporczych do ramy zajmuje zaledwie 
moment,
• wygodny system dopasowania ramy,
• miejsce położenia syfonu precyzyjnie wskazuje zin-
tegrowany uchwyt.

Ścienny	odpływ	bezbrodzikowy
Przeniesienie odpływu z podłogi na ścianę umożli-
wia zaprojektowanie podłogi prysznica jako gład-
kiej, zamkniętej powierzchni. Ułatwia to położenie 
jastrychu, a całość sprawia wrażenie czystości i ładu. 
Element do natrysków bezbrodzikowych z odpływem 
w ścianie to nic innego jak syfon natryskowy odpro-
wadzający wodę do instalacji w ścianie.
Element ten to stelaż podtynkowy, dostępny w kilku 
wersjach: jako element Geberit Duofix, Geberit Uni-
flex lub Geberit GIS. Uniwersalne połączenia z syste-
mami izolacji zespolonej są również integralną czę-
ścią odpływu i zapewniają prawidłową szczelność. 
Zapobiega to powstawaniu rozszczelnień pomiędzy 
ścianą a podłogą.
Pokrywa dostępna jest w czterech różnych wykoń-
czeniach: stal nierdzewna szczotkowana, chrom 
błyszczący, biały alipin, albo jako wariant do wypeł-
nienia przez użytkownika dowolnie wybranym ma-
teriałem. Ścienne rozwiązania odpływowe to nie tyl-
ko większa przestrzeń, ale również wysoki poziom 
higieny. Za pokrywą znajduje się sitko na zanieczysz-
czenia, które łatwo można wyjąć i wypłukać.

Ścienny odpływ bezbrodzikowy

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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Panel prysznicowy Setaplano

Łazienkowe zwyczaje Polaków

W badaniu „Łazienkowe zwyczaje Polaków”, zrealizowa-
nym dla Grupy Geberit, zapytano między innymi o to, czy 
oszczędzamy wodę w łazience i jakie są na to sposoby. 
Najczęściej deklarowanym, bo aż przez 73% responden-
tów, sposobem na oszczędzanie w łazience jest zakręca-
nie wody podczas mycia zębów. 60% z nas, chcąc oszczę-
dzić, korzysta z prysznica zamiast wanny. Sprawdzonym 
sposobem jest też ograniczenie czasu kąpieli (30%) lub 
ich ilości (17%). 15% respondentów używa produktów, 
które nie wymagają dużego zużycia wody, 13% ankieto-
wanych wskazuje na rzadsze korzystanie z pralki i mniej-
szą częstotliwość spłukiwania wody w toalecie. Co zna-
mienne, tylko 14% osób nie oszczędza wody w łazience.
Najwięcej, bo aż 36% z nas sprząta swoje łazienki raz  
w tygodniu. 26% Polaków robi to codziennie lub prawie co-

dziennie, a 22% dwa – trzy razy w tygodniu. Zdecydowanie 
mniej, bo tylko po 3% respondentów wskazało odpowiedzi 
– co dwa tygodnie oraz co trzy tygodnie lub rzadziej. We-
dług wyników badania, łazienki częściej sprzątają kobiety.
Oszczędność wody to nie tylko kwestia materialna. Świato-
we organizacje zajmujące się środowiskiem naturalnym od 
lat biją na alarm, podając kolejne statystyki, z których wyni-
ka, że zasoby wody pitnej dramatycznie maleją, podczas gdy 
rośnie jej zużycie. Aby to zmienić wystarczy przyjrzeć się wła-
snym, codziennym nawykom – nawet drobna ich zmiana,  
w większej skali może pozwolić zaoszczędzić hektolitry wody.
Źródło: Raport „Łazienkowe zwyczaje Polaków”. Bada-
nie zrealizowane przez agencję Zymetria techniką CAWI 
na osobach w wieku 25-50 lat. N=445. Realizacja bada-
nia: 21-24.07.2016 roku.
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Stelaże podtynkowe i odwodnienia liniowe cie-
szą się masowym zainteresowaniem. Klienci spoty-
kają się z tego typu rozwiązaniami, nabierają do nich 
zaufania i chcą mieć je także we własnych czterech 
kątach. Przy wyborze zestawu podtynkowego szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na jakość, długość gwa-
rancji oraz ogólnopolski serwis. Trwałość i roz- 
sądna cena również mają spore znaczenie dla użyt-
kowników. Podtynkowe zestawy DELFIN to urządze-
nia wysokiej jakości, dostarczane z kompletnymi 
mechanizmami i mocowaniami pozwalającymi na 
łatwy montaż.

stelaże podtynkowe DelFin –
tradycja i nowoczesność

W ofercie marki DELFIN dostępne są dwa modele 
stelaży podtynkowych: Delfin A101 i Delfin Star. Oba 
charakteryzują się solidną konstrukcją, są komforto-
we w użytkowaniu i ekonomiczne. Różnią się od sie-
bie mechanizmem uruchamiania spłuczki, wyglądem  
i nieznacznie wymiarami. Model Delfin Star to spraw-

Podtynkowe zestawy instalacyjne cieszą się coraz większym zaufaniem  
i zainteresowaniem. Ukrycie instalacji w ścianie sprawia, że łazienka staje się 
bardziej przestronna, funkcjonalna i nabiera nowoczesnego charakteru.  
Marka DELFIN już od niemal dekady rozwija swoje portfolio właśnie o tę grupę 
produktową. Obecnie wprowadza na rynek unowocześnione modele, które są 
jeszcze wygodniejsze w montażu, bardziej komfortowe w codziennym użytkowaniu  
i zachwycają nowoczesnym designem.

Stelaże podtynkowe i odwodnienia liniowe DELFIN
Innowacje poparte doświadczeniem

Ramka	montażowa	i	rękaw
• W ramce rękawa zmieniono jego 
mocowanie do zbiornika.
• Montaż poprzez zatrzaśnięcie  
w otworach – szybszy czas instalacji.
• Możliwość montażu w zabudowie 
ciężkiej i lekkiej z płyt g-k.

Przesuwny	uchwyt	kolana	odpływowego
• Nowa konstrukcja – łatwy montaż.

• Kolano można przesuwać w poziomie i ustawiać 
jego głębokość w 8 położeniach do 93 mm.

Udoskonalenia w zestawach Delfin A101

Nowy	mechanizm	sterujący
• Przeprojektowany mechanizm sterujący montowany 
pomiędzy zaworem spustowym a przyciskiem.
• Śruby stykające się z przyciskiem wyposażono  
w miękki kołnierz (mniejszy hałas podczas spłukiwania).

Innowacje	ramki	przycisku
• Modernizacja przycisku i jego systemu 

mocowania do zbiornika.
• Elementy tłumiące.

Przyciski sterujące DELFIN rozmiar 165x247 
mm dostępne są w kolorach: biały, chrom 
połysk, chrom mat
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Model Elementy

kompletny 
odpływ 
liniowy

zestaw składający się  
z gotowego zestawu  
z metalowym rusztem, 
długość: 650, 750,  
850 mm

modułowy 
odpływ 
liniowy

korpus, długość: 750, 850, 
950 mm

zestaw montażowy, 
syfony odpływowe 
występują  
w wysokościach: 54 
(40 l/min), 81 (50 l/min), 
105 (58 l/min) 

ruszty: perforowany, 
pełny, do wypełnienia 
płytką

dzona i klasyczna propozycja dla tych instalatorów, 
którzy cenią sobie znane i sprawdzone rozwiązania. 
Unowocześniony model Delfin A101 zdobędzie sym-
patię instalatorów jeszcze łatwiejszym montażem,  
a u klientów końcowych większą dyskrecją użytkowa-
nia. W ofercie marki dostępne są także stelaże pod-
tynkowe do umywalek, pisuarów i bidetów, a także 
cztery wzory przycisków. 

nowy Delfin a101

Zmiany w zestawach podtynkowych do WC Delfin 
A101 dotyczą przede wszystkim: ramy montażowej, 
rękawa, uchwytu kolana odpływowego, mechani-
zmu sterującego, ramki przycisku oraz kolorystyki 
ramy. W ramce rękawa zostało zmienione jego mo-
cowanie do zbiornika. Montaż odbywa się poprzez 
zatrzaśnięcie w otworach, co znacznie przyspiesza 
czas instalacji. Ramki dostępne w zestawie umożli-
wią montaż systemu Delfin A101 w zabudowie cięż-
kiej i lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych. Nowa 
konstrukcja uchwytu kolana odpływowego ułatwia 
jego montaż. Kolano można przesuwać w pozio-
mie i ustawiać jego głębokość w stosunku do ramy  
w ośmiu położeniach, do 93 mm. Ułatwia to podłą-
czenie różnych rodzajów misek ustępowych. Nowa 
seria modułów wyposażona jest w przeprojektowa-
ny mechanizm sterujący montowany pomiędzy za-
worem spustowym a przyciskiem. 
Dzięki pomysłowemu systemowi mechanizm jest 
pewnie zamocowany w zbiorniku. W celu zminimali-
zowania słyszalnego hałasu przycisku podczas spłu-
kiwania, śruby stykające się z przyciskiem wyposa-
żono w miękki kołnierz, który absorbuje wstrząsy 
generowane przez naciśnięcie przycisku. 
Także przycisk i jego system mocowania do zbior-
nika przeszły znaczącą modernizację, dzięki której 
instalacja jest szybsza i nie wymaga użycia narzę-
dzi. Dzięki poszczególnym elementom tłumiącym, 
przycisk pracuje cicho i jest lepiej zamocowany do 
ścianki.

odwodnienia liniowe – większa 
wygoda i elegancja

Obecnie wchodzące na rynek rozwiązania marki  
DELFIN dzielą się na dwie kategorie: kompletne od-
pływy liniowe oraz modułowe odwodnienia liniowe. 
Kompletny odpływ liniowy to produkt komplekso-
wy, ekonomiczny. Składa się z gotowego zestawu  
z metalowym rusztem. Jest to świetna propozycja 
dla tych, którzy cenią sobie proste i wysokiej jakości 
rozwiązania. Modułowe odwodnienia liniowe są stwo-
rzone dla tych, którzy potrzebują spersonalizowanej 
oferty, w pełni dopasowanej do oczekiwań i gustu. 
Składają się z korpusu odwodnienia liniowego, ze-
stawu montażowego wraz z syfonem oraz rusztu.  
Do wyboru są: stylowy ruszt perforowany, klasycz-
ny ruszt pełny lub ruszt to wypełnienia płytką, dzię-
ki czemu instalacja będzie ściśle komponowała się 
z wykończeniem łazienki.
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SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź
ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl
www.grupa-sbs.pl
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Wiele możliwości

TECEprofil to kompletny system do zabudowy przed-
ściennej typu suchego oraz do budowy ścian insta-
lacyjnych z gips-kartonu, składający się ze stelaży 

podtynkowych i profili do instalacji sanitarnych. 
Przygotowanie stabilnej konstrukcji odbywa się  
z użyciem zaledwie trzech elementów – kształtowni-
ka stalowego, złącza kątowego i klamry mocującej. 
Co więcej, montaż nie wymaga specjalistycznych 
narzędzi. To właśnie łatwość instalacji sprawia, że  
TECEprofil to idealne rozwiązanie zarówno dla indy-
widualnych projektów, jak i dużych inwestycji z róż-
nym układem łazienek i toalet. Uniwersalność syste-
mu przejawia się ponadto w różnych możliwościach 
montażu: w ścianie TECEprofil, w metalowej i drew-
nianej ścianie sumikowo-łąt-
kowej oraz jako pojedynczy 
stelaż przed ścianą.
Poza standardowymi możli-
wościami instalacyjnymi, tj. 
prostopadle do ściany, możli-
wy jest także montaż do ścia-
ny bocznej lub pod kątem 
45°, a także w ścianach lekkich g-k. Dzięki rowkom  
w ramie i profilom systemowym, stelaże mogą być 

także zamontowane do posadzki jako wyspa wol-
nostojąca. Wsporniki dolne stelaża mogą być regu-

lowane do wysokości 20 cm.  
Dostępne są także stopki 
zwiększające zakres regula-
cji od 20 do 50 cm. Zapro-
jektowany przez firmę TECE 
hamulec nożny ułatwia usta-
wienie wysokości stelaża,  
a tym samym umożliwia bez-

problemowy jego montaż przez jedną osobę i skra-
ca czas pracy instalatora.

TECEprofil to uniwersalny system instalacji sanitarnych, w skład którego wchodzą 
zarówno stelaże podtynkowe, jak i kompleksowe rozwiązania w postaci konstrukcji 
nośnych oraz ścian montażowych. System spełnia bardzo wysokie wymagania 
pod względem izolacji akustycznej, stabilności, uniwersalności i łatwego montażu, 
gwarantując bezproblemową budowę stabilnej konstrukcji do mocowania sanitariatów.

Uniwersalny system instalacji 
sanitarnych TECEprofil

Więcej niż stelaż

Gwarancja szczelności

Jednym z ważniejszych elementów systemu jest uniwer-
salna spłuczka ustępowa, umożliwiająca spłukiwanie po-
jedynczą lub podwójną ilością wody. Spłuczka podtyn-
kowa TECE jest zmontowana fabrycznie, a nienaruszona 
plomba gwarantuje jej czystość, kompletność i sprawne 
funkcjonowanie. Przyłącze wody można zainstalować bez 
potrzeby otwierania klapy rewizyjnej. Dzięki temu spłucz-
ka zostanie otwarta dopiero podczas końcowych prac in-
stalacyjnych, czyli podczas białego montażu. Zawór spu-
stowy wyposażony jest w suwak, który ułatwia precyzyjne 
ustawienie wybranej ilości spłukiwanej wody (zgodnie  
z opisem na korpusie zaworu). Spłuczki podtynkowe do WC  
i pisuarów TECE są kompatybilne z całą gamą przycisków 
uruchamiających oferowanych przez firmę. 

TECEprofil spełnia wszelkie 
wymogi bezpieczeństwa. 
Poziom hałasu podczas pracy 
stelaży podtynkowych jest 
zgodny z normą DIN 4109
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z filtrem węglowym neutralizującym nieprzyjem-
ne zapachy. Terminal TECElux to połączenie szere-
gu rozwiązań technologicznych, mających za zada-
nie maksymalne zwiększenie 
komfortu użytkowania. 
Dzięki funkcji „sen-Touch” spłu-
kiwanie uruchamiane jest za de-
likatnym dotknięciem palca lub 
bezdotykowo – w strefie oko-
ło 10 mm. Po zbliżeniu się użyt-
kownika płytka podświetla się, 
zarysowując kontury małego i dużego przycisku, generu-
jących odpowiednio małą i dużą ilość spłukiwania wody.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu oczysz-
czania powietrza „ceramic-Air” proces ten odbywa się 

w sposób cichy i nieuciążliwy. Nieprzyjemne zapachy 
odsysane są w miejscu ich powstawania, a przefiltro-
wane powietrze doprowadzane jest z powrotem do 
łazienki. To innowacyjne rozwiązanie wykorzystuje 
ceramiczny filtr z wkładem z węgla aktywnego, któ-
ry wymieniany jest tylko raz na pięć lat.
Dzięki funkcji „m-Lift” możliwa jest zmiana wysoko-
ści nawet po skończonym montażu. Wysokość mon-
tażu ceramiki możemy regulować w zakresie aż 8 cm. 
Funkcja „smart-Connect” sprawia, że terminal moż-

na łączyć z dowolną cerami-
ką o rozstawie 180 mm, a na-
wet z WC z funkcją bidetu. 
Istnieje także możliwość pro-
gramowania elektroniki ter-
minalu. W zależności od wy-
magań, możemy za pomocą 
jednego palca zmienić obszar 

detekcji czujnika, stopień jasności wyświetlacza, in-
tensywność oczyszczania powietrza i szereg innych 
funkcji. Terminal TECElux dostępny jest w wersji bia-
łej i czarnej.

opcje montażowe

Istotną zaletą rozwiązań zastosowanych m.in. w ste-
lażu uniwersalnym TECE jest także możliwość zmia-
ny wysokości zamontowania przycisku spłukującego, 
a tym samym dostosowania go do poziomu płytek. 
W skład wchodzą dodatkowo dwie szpilki mocują-
ce ceramikę z nakrętkami, komplet króćców przy-
łączeniowych wraz z zatyczkami oraz szablon sty-
ropianowy do wykonywania otworów pod przycisk  
w płytkach ceramicznych. W ofercie firmy TECE znaj-
dziemy również takie rozwiązania, jak płytka z ko-
szem do aplikacji kostek czyszczących.
Na wyposażeniu stelaży jest także kolano odpływo-
we DN 90 z regulacją głębokości, dzięki czemu po-
łączenie z kanalizacją jest łatwe. Dołączona reduk-
cja mimośrodowa DN 90/100 umożliwia dodatkowe 
doregulowanie. Adapter DN 90/100 może przy tym 
zostać wmontowany pojedynczo jako poziome od-

prowadzenie w stelażu. Przejściówka sprzedawana 
jest w komplecie ze stelażem.

Rozwiązania specjalne

W ofercie firmy TECE znajdziemy wiele modeli stelaży 
podtynkowych – uniwersalne, niskie, typu slim, wol-
nostojące, a także innowacyjne rozwiązania, takie jak 
multifunkcjonalny terminal WC TECElux.
TECElux składa się z trzech części: modułu/stelaża WC 
TECElux oraz dolnej i górnej szklanej obudowy, wy-
posażonej w mechanizm uruchamiający. Super pła-
ska, dwuczęściowa, wykonana z czarnego szkła po-
krywa idealnie przylega do powierzchni ściany oraz 
płytek. Służy także za osłonę przeciwbryzgową. Ser-
ce systemu, czyli wyposażenie techniczne urządze-
nia, ukryte jest w ścianie. Płaska obudowa szczelnie 
zamyka otwór rewizyjny, ukrywa spłuczkę, przyłą-
cza, regulator wysokości ceramiki oraz wentylator TECE Sp. z o.o. 

Wrocławska 61, 57-100 Strzelin 
tel. 71 383 91 00 
tece@tece.pl, www.tece.pl
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Ofertę stelaży TECEprofil 
uzupełnia szeroka gama 
przycisków spłukujących, 
umożliwiających dopasowanie 
do każdej aranżacji.

Nowość – stelaż wolnostojący 
do WC TECEprofil Montaż narożny Terminal TECElux

Płytka do aplikacji kostek 
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Sprawdzony i ekonomiczny system 
Viega eco plus

System Viega Eco Plus oparty jest na stabilnych, 
samonośnych, malowanych proszkowo ramach, 
przeznaczonych do montażu wiszących elemen-
tów ceramiki łazienkowej (WC, bidet, pisuar, umy-
walka). Gwarantują one absolutną sztywność  
i bezpieczeństwo. Typowy stelaż do WC ma wyso-

kość 1130 lub 830 mm. W ofercie są także elemen-
ty narożne, które idealnie sprawdzą się w małych 
łazienkach. Ich zastosowanie pozwala optymal-
nie zagospodarować i ciekawie zaaranżować do-
stępną przestrzeń. 
Unikalnym na rynku rozwiązaniem jest jest stelaż Vie-
ga Eco Plus z ręczną regulacją wysokości położenia 
miski ustępowej, oparty na sprężynie gazowej, stwo-
rzony głównie z myślą o domach wielopokolenio-

Oferta firmy Viega obejmuje także modele Mono Slim  
i Mono Tec, w przypadku których głębokość zabudowy 
wynosi jedynie 8 cm

Systemy podtynkowe Viega 
Elastyczne rozwiązania do każdej łazienki

Klasyczny stelaż Viega Eco Plus do montażu miski WC oraz wersja narożna, która doskonale  
sprawdza się w małych łazienkach

Oferta firmy Viega obejmuje szeroką gamę rozwiązań podtynkowych, 
pozwalających zaprojektować łazienkę zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami klientów. Wszystkie produkty wyróżnia wysoka jakość, 
doskonałe materiały i nowoczesne rozwiązania techniczne. Poza 
standardowymi stelażami do WC dostępne są również oszczędzające 
miejsce elementy narożne, bloki do zabudowy typu „slim”, a także 
unikalny na rynku stelaż z ręczną regulacją wysokości miski ustępowej. 
Tegoroczne nowości to wewnętrzny zasobnik na tabletki czyszczące do 
spłuczek Viega oraz dławik przepływu spłukiwania. 
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nia przepływu, bez zmniejszania ilości wody. Dzięki 
temu rozwiązaniu pryskanie wody z miski należy już 
do przeszłości. Dławik ma 5 poziomów ustawienia, 
co pozwala na dostosowanie do konkretnej sytuacji 
montażowej. Można go bez problemu zamontować 
również w zainstalowanych już spłuczkach Viega.

mono slim i mono tec: idealne, 
gdy brakuje miejsca

Oferta firmy Viega obejmuje również elastyczne roz-
wiązania do zabudowy „na mokro”, wśród których 
szczególnie warta uwagi jest spłuczka Mono Slim  
z zaizolowaną rurą spłuczkową i materiałem do za-
mocowania do ściany, oraz element do WC Mono 
Tec z ramą ze stali ocynkowanej, łukiem przyłącze-

niowym i materiałem do zamocowania ramy. W przy-
padku tych rozwiązań głębokość zabudowy wynosi 
jedynie 8 cm! Pomimo tak małych wymiarów spłucz-
ka posiada wszystkie zalety charakterystyczne dla 
innych wersji, np. 9-litrowy zbiornik i dwuobjętościo-
wy system spłukiwania.

wych, domach seniora, czy szpitalach. Miskę moż-
na przesuwać w pionie w zakresie do 8 cm. 

innowacyjne rozwiązania 

Ciekawą tegoroczną nowością jest zasobnik na ta-
bletki czyszczące do spłuczek podtynkowych Vie-
ga. Po zamontowaniu z płytkami uruchamiającymi 
Visign for Style 10 jest on zupełnie niewidoczny. Ta-
bletkę można łatwo włożyć zdejmując lub odchy-
lając płytkę. Rozwiązanie to jest dostępne również 
jako osobny zestaw montażowy do użytkowanych 
już spłuczek podtynkowych Viega o wysokości 1130 
i 980 mm. Kolejna innowacja to dławik przepływu 
spłukiwania, przeznaczony głównie do misek bez-
kołnierzowych. Umożliwia on zredukowanie natęże-

Unikalnym rozwiązaniem na rynku jest stelaż Viega Eco Plus z ręczną regulacją wysokości 
położenia miski ustępowej

Tegoroczną nowością w ofercie firmy Viega jest zasobnik na tabletki czyszczące do spłuczek 
podtynkowych. Po zamontowaniu z płytkami uruchamiającymi Visign for Style 10 jest on zupełnie 
niewidoczny

Viega Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 250,
 81-540 Gdynia
tel. 58 66 24 999, 
faks 58 66 24 990
info@viega.pl 
www.viega.pl
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Stelaże Viega Eco Plus można łączyć ze wszystkimi 
płytkami uruchamiającymi z serii Visign for More  
i Visign for Style, w tym również z modelami działającymi 
bezdotykowo, które gwarantują najwyższy poziom 
komfortu i higieny
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Podłoga jako powierzchnia brodzika to nie tyl-
ko wygodne rozwiązanie, ale także atrakcyjne i mod-
ne, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywat-
nym. Podczas projektowania tego rodzaju odpły- 
wów, na poziomie posadzki, należy pamiętać  
o dwóch czynnikach gwarantujących powodzenie 
takiego systemu. Po pierwsze, należy mieć na uwa-
dze zachowanie odpowiedniego spadku rury od-
pływowej i podłogi poprzez ułożenie płytek  
w kierunku do kratki czy rusztu. Najlepiej jeśli na-
chylenie będzie wynosiło ok. 1-2%. Druga kwestia 
to zapewnienie odpowiedniej wydajności odwod-
nienia i prawidłowe uszczelnienie odpływu.
Bezbrodzikowy prysznic z odpływem w ścianie to 
najbardziej innowacyjne rozwiązanie w tym obsza-
rze. Jednocześnie proste i bardzo funkcjonalne. Jest 
to nic innego jak syfon natryskowy odprowadzają-
cy wodę umieszczony w ścianie. Zapewnia nie tylko 
nowoczesny wygląd łazience, ale jest bardzo prosty 

i łatwy w montażu. Ułatwia projektowanie łazienki  
i oszczędza przestrzeń oraz pozwala na zachowa-
nie jednolitej podłogi w łazience, co sprawdza się 
zwłaszcza przy wielkich płytkach glazury czy fanta-
zyjnych wzorach na podłodze.

wpusty ścienne aqua ambient 

Ścienne wpusty mają dwie możliwości zabudowy: 
poprzez zastosowanie rusztu z polerowanej stali 
nierdzewnej lub zastosowanie rusztu pod wklejenie 

Przemyślana i innowacyjna technologia, wyrazisty design i możliwość 
dopasowania do własnych potrzeb to cechy produktu, który dyktuje nowe 
trendy na rynku. Zgodnie z tymi założeniami stworzona została linia odpływów 
łazienkowych Aqua Ambient.

Odpływy łazienkowe 
Aqua Ambient

Podłoga jako powierzchnia brodzika

Rozwiązania w postaci liniowych, 
ściennych czy punktowych odpły-
wów prysznicowych pozwalają na zu-
pełnie nową aranżację łazienek,  
a także na komfortowe korzystanie 
z pryszniców. Dodatkowym atutem 
takiego rozwiązania, oprócz estety-
ki, jest utrzymanie wysokiej higieny 
pomieszczenia oraz łatwe czyszcze-
nie natrysków. odpływy łazienkowe 
aqua ambient idealnie sprawdzą się 
w przypadku osób niepełnospraw-
nych i starszych oraz dzieci. stosu-
jąc tego typu rozwiązania, nie ma 
konieczności wykonywania dodat-
kowych konstrukcji typu cokoliki czy 
progi, wystarczy niewielki spadek  
i odpowiednio dobrany odpływ.

Wpust ścienny z maskownicą pod płytkę

Wpust ścienny z maskownicą polerowaną

Wpusty liniowe

http://www.instalreporter.pl
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nosi 116 mm dla wpustów punktowych CLASSIC oraz 
63 mm dla wersji SUPER. Niski korpus wpustów Aqua 
Ambient Super – sprawia, że wpusty te są doskona-
łym rozwiązaniem dla pomieszczeń z ograniczoną wy-
sokością posadzki (np. łazienki na poddaszu). W wer-
sji Aqua Ambient CLASSIC dostępne są 4 typy 
podejścia: boczny, boczny z kołnierzem oraz prosty  
i prosty z kołnierzem. Przepustowość tej wersji wpu-
stów to 48 l/min. Natomiast wpusty w wersji SUPER 
dostępne są w 2 typach podejścia: przelotowe i bocz-
ne. Dedykowane są do rur o średnicy Ø 40 lub Ø 50  
i ich przepływ wynosi odpowiednio 12 i 24 l/m.

płytki. W obu przypadkach ruszty pełnią wyłącznie 
funkcję maskownicy oraz rewizji syfonu odprowadza-
jącego wodę. Łazienkowe wpusty ścienne mają zinte-
growany kołnierz uszczelniający. Rynny odpływowe 
zostały wyposażone w złącze uziemiające. Przemy-
ślana konstrukcja zapewnia możliwość regulacji wy-
sokości i głębokości zabudowy oraz umożliwia wy-
poziomowanie dzięki 4 niezależnym nóżkom. Wpust 
ścienny wykonany jest z najwyższej jakości materia-
łów odpornych na korozję, a pełny dostęp do syfo-
nu ułatwia czyszczenie i konserwację. Przepływ od-
pływów ściennych to 48 l/min.

wpusty liniowe aqua ambient 

Dostępne są z eleganckimi wzorami rusztów: ARCO, 
SPOT, CUBE, ORIENT lub PLAIN wykonanymi z naj-
wyżej jakości stali nierdzewnej polerowanej na wy-
soki połysk. Wersja STONE – to panel specjalnie 
przystosowany do wypełnień kaflem lub kamieniem 
naturalnym zapewniający funkcjonalny, a zarazem 
subtelny element aranżacji pomieszczenia. Mini-
malna wysokość zabudowy wynosi 81 mm. Wpu-
sty zawierają stylizowany ruszt ze stali nierdzewnej 
o szerokości 83 mm. Dostępne długości paneli to 
600/700/800/900/1000 mm. Przepustowość takie-
go rozwiązania wynosi 48 l/min. 

odwodnienia punktowe aqua ambient 

Bazują na stylizowanym ruszcie ze stali nierdzewnej 
120x120x15 mm. Minimalna wysokość zabudowy wy-

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 05 16
capricorn@capricorn.pl
www.capricorn.pl
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więcej o odwodnieniach
liniowych

więcej o odwodnieniach
punktowych

Ciekawe aranżacje 
z użyciem wpustów 
łazienkowych

Wpust liniowy w wersji pod płytkę

Wpust punktowy z kratką ORIENT

więcej o odwodnieniach
ściennych

Wpusty punktowe

http://www.instalreporter.pl
https://www.aquaambient-design.com/liniowe
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Każda z tych grup poza odrębną normą produktową, 
określającą właściwości i wymagania stawiane klapom, 
ma również osobną normę badawczą oraz klasyfika-
cyjną, tak więc z formalnego punktu widzenia powin-
niśmy mówić o dwóch różnych rodzajach urządzeń.
Usankcjonowanie opisanego podziału znajduje rów-
nież odzwierciedlenie w krajowych przepisach rangi 
rozporządzeń. W aktualnych „Warunkach technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki (…)” (WT) (Dz.U. 
2015 poz. 1422; tekst ujednolicony) odnajdujemy para-
graf odnoszący się do klap przeciwpożarowych (§268.4) 
przeznaczonych do instalacji wentylacji i klimatyzacji 
oraz odrębny paragraf, dedykowany dla instalacji od-
dymiania, określający m.in. przepisy dla klap odcina-
jących do przewodów instalacji oddymiania (§270.3).
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wymagana od-
porność ogniowa klap odcinających do przewodów 

Uwarunkowania i przepisy prawne

Mimo że w ostatnim czasie nie wprowadzono żad-
nych znaczących zmian w zakresie obowiązujących 
przepisów, to jednak stopniowy proces unifikacji 
prawa europejskiego, a w szczególności dyrektyw 
unijnych i norm zharmonizowanych powoduje ko-
nieczność systematycznego dostosowywania za-
równo produktów oferowanych na rynku, jak i roz-
wiązań projektowych.

Zgodnie z dyrektywą unijną CPR 305/2011 oraz roz-
porządzeniem (Dz.U. 2014 poz. 883, z późn. zmianami) 
„Ustawa o wyrobach budowlanych” wyroby budow-
lane objęte normami zharmonizowanymi (a takimi 
stały się i są obecnie zarówno klapy przeciwpożaro-
we i klapy odcinające w systemach wentylacji poża-
rowej), mogą być dopuszczone do obrotu jedynie na 
podstawie Deklaracji Właściwości Użytkowych, tak 
więc era aprobat technicznych i deklaracji zgodno-
ści dla tych produktów odeszła do lamusa.

Firma TROX® dostosowując swoje produkty do zmieniających się wymagań 
rynku, uzupełniła swoją linię produktów o nową zaawansowaną technicznie 
klapę do instalacji wentylacji pożarowej, oznaczoną symbolem EK-EU. Klapa 
ta może być montowana we wszystkich położeniach, zarówno w przegrodach 
poziomych, pionowych, jak również poza nimi, a co istotniejsze również  
w/na kanałach wentylacji oddymiającej oraz mieszanej (oddymiającej  
i bytowej). Powyższe cechy umożliwiają zastosowanie klapy wszędzie tam,  
gdzie standardowe produkty klasyfikowane jako „vew” nie mogą być użyte.

Klapy odcinające EK-EU  
do wentylacji pożarowej

Nowa propozycja firmy TROX®

MicHał Hycnar

w aspekcie europejskich norm zhar-
monizowanych, już od dłuższego cza-
su obowiązuje podział klap odcina-
jących w instalacjach wentylacji na 
dwie grupy:
•	przeciwpożarowe	klapy	do	instalacji	
wentylacji bytowej i klimatyzacji  
(pn-en 15650),
•	klapy	odcinające	w	systemach	wen-
tylacji pożarowej (pn-en 12101-8).
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wane i zawiera opis szeregu dodatkowych cech, które 
nie występują w ogóle lub są uproszczone w przypad-
ku klap przeciwpożarowych. Zaznaczyć należy, że obie 
grupy produktów mają odrębne normy klasyfikacyjne  
o numerach PN-EN 13501-3 dla klap przeciwpożarowych 
oraz PN-EN 13501-4 dla klap w instalacjach oddymiania.
Oznaczenie klasyfikacyjne klapy EK-EU firmy TROX® 
wygląda następująco:
EI	120/90	(vedw	-	hodw	i	↔	o)	S1500	Cmod	MA	multi
Istotną cechą wyróżniającą klapy do systemów oddy-
miania jest wyodrębniona klasyfikacja „duct” opisana 
literą „d” umieszczoną bezpośrednio po oznaczeniu 
dopuszczalnego sposobu montażu „ve” (przegroda 
pionowa) lub „ho” (przegroda pozioma) oznaczają-
ca, że klapa przeszła odrębny test, zgodnie z normą 
1366-10 i może być montowana na/w kanałach in-
stalacyjnych poza przegrodą. Brak litery „d” w kodzie 
klasyfikacyjnym („ved” i/lub „hod”) jest jednoznacz-
ny z zakazem montażu kanałowego. Pojawienie się 
litery „w” („wall”) oznacza odpowiednio dopuszcze-
nie do instalacji w ścianie „vew” lub stropie „how”.
Kolejną cechą klap odcinających do instalacji wenty-
lacji pożarowej jest ich przydatność do pracy w insta-
lacji wentylacji bytowej (odwrotna zależność dla klap 
przeciwpożarowych nie występuje!). Aby klapa mo-
gła pracować w dwufunkcyjnej instalacji (tj. pożaro-
wej, pełniącej normalnie funkcję bytowej), niezbędne 
jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu wytrzyma-

wentylacji oddymiającej, zgodnie z §270.3, związa-
na jest bezpośrednio z klasą odporności pożarowej 
budynku („A”, „B”, „C”…) a konkretnie z narzuconą 
w §216.1 klasą stropu, traktowanego jako element 
budowlany (nie klasą oddzielenia przeciwpożaro-
wego!). Ta sama zasada dotyczy odporności ognio-
wej ścianki przewodu oddymiającego §270.2, zatem 
mamy tu spójność w stosunku do całej instalacji od-
dymiającej jako systemu.
Porównanie maksymalnej wartości odporności 
ogniowej wymaganej dla stropu, określonej przez 
krajowe warunki techniczne (WT §216.1), z maksy-
malną wartością przewidywaną normą klasyfikacyj-
ną (PN-EN 13501-4:2016 § 7.3.5.1 EI lub E „multi” dla 
instalacji wielostrefowych oraz § 7.3.5.2 dla instalacji 
jednostrefowych E300 lub E600 „single”) wykazuje, 
że w obu tych miejscach najwyższym parametrem 
jest odporność 120 minut.
Rodzi	się	jednak	pytanie,	jak	rozwiązać	problem,	
jeśli	klasyfikacja	stropu	jako	elementu	budowla-
nego	(wg	§216.1)	jest	inna	niż	ustanowiona	dla	
niego	klasa	odporności	ogniowej	elementu	od-
dzielenia	pożarowego	–	jeśli	strop	pełni	taką	rolę?	
Z takim przypadkiem możemy spotkać się np. w bu-
dynku klasy „B” z parkingiem podziemnym. Zgodnie 
z §216.1 wymagana odporność stropu wynosi 60’ na-
tomiast oddzielenie części ZL od części PM wymaga 
zastosowania oddzielenia pożarowego 120’. Formal-

nie, dla klap odcinających w instalacji oddymiania po-
winniśmy zapewnić 60’, jednak przecinając strop nad 
parkingiem przekraczamy granicę strefy przeciwpoża-
rowej, dla której wymagana odporność wynosi 120’.
Najrozsądniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest 
separacja przewodu oddymiającego z odpornością 
120’ przebiegająca od granicy stref ZL/PM aż do koń-
ca strefy ZL, czyli w praktyce do dachu czy też wenty-
latora pożarowego umieszczonego na dachu, co po-
zwala na utrzymanie odporności klap odcinających 
w obszarze parkingu jako 60’, pozostając w zgodno-
ści z pozostałymi przepisami.
Zwracam uwagę, że podnoszenie wymagań ogniood-
porności klapy odcinającej do instalacji oddymiania  
w dostosowaniu do wymagań przegród oddzielenia 
przeciwpożarowego może doprowadzić do sytuacji,  
w której nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego certyfiko-
wanego produktu, gdyż odporność 240’ przewidywana 
jest jedynie dla klap przeciwpożarowych (PN-EN 13501-
3), nie jest natomiast uwzględniona w normie dla klap od-
cinających w instalacjach pożarowych (PN-EN 13501-4).

norma klasyfikacyjna pn-en 13501-4

Tym, co na pierwszy rzut oka odróżnia klapy przeciw-
pożarowe od klap odcinających do systemów wentyla-
cji pożarowej, jest oznaczenie klasyfikacyjne, które dla 
klap do instalacji oddymiających jest bardziej rozbudo-

Szeroki wachlarz klap oddymiających firmy TROX® –  
od standardowych do najbardziej wymagających aplikacji

Oferta firmy TROX® zawiera w swym wachlarzu zarówno standardowe klapy do instalacji oddy-
miania typu EKA-EU z klasyfikacją EI 120 (vew i↔o) S1500 C10.000 AA multi, jak i zaawansowane 
technologicznie klapy EK-EU oraz EK-JZ (wielopłaszyznowa, z klasyfikacją EI 120/90 (vedw i↔o) 
S1000 C10.000 MA multi), z obudowami wykonanymi z krzemianu wapnia (typu Promatect®), prze-
znaczone do najbardziej wymagających aplikacji, w tym do instalacji poza przegrodą (index „d”).

Dla klap w systemach wentylacji pożaro-
wej określono trzy zakresy podciśnienia 
roboczego, do jakiego przeznaczona może 
być klapa wynoszące do 500 pa, 1000 pa 
oraz 1500 pa. możliwość zastosowania 
klap w danym zakresie podciśnienia ozna-
czona jest odpowiednio symbolem s500, 
s1000, s1500.

Od lewej:
klapa	EKA-EU EI 120 (vew i↔o) S1500 C10.000 AA

klapa	EK-EU EI 120/90 (vedw, hodw i↔o)S1500 Cmod MA
klapa	EK-JZ EI 120/90 (vedw i↔o) S1000 C10.000 MA multi

NOWOŚĆ!
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łościowego o podwyższonej liczbie otwarć i zamknięć 
klapy. Klapy klasyfikowane jako C10 000 (10 200 cykli 
badawczych) oraz Cmod (20 000 cykli badawczych) 
mogą być stosowane w systemach mieszanych.

klapa ek-eu – zaawansowane 
technicznie urządzenie  
do instalacji oddymiania

Klapa EK-EU może być montowana 
we wszystkich położeniach, zarówno 
w przegrodach poziomych, pionowych, 
jak również poza nimi, a co istotniejsze 
również w/na kanałach wentylacji od-
dymiającej oraz mieszanej (oddymiają-
cej i bytowej). Powyższe cechy umożli-
wiają zastosowanie klapy wszędzie tam, 
gdzie standardowe produkty klasyfiko-
wane jako „vew” nie mogą być użyte.
Urządzenia klasyfikowane jako „MA” 
mogą być wykorzystywane wszędzie 
tam, gdzie wymagany jest wielostadio-

wy scenariusz pożarowy tj. gdzie dopuszcza się prze-
sterowanie systemu przez straż pożarną w czasie 
trwania pożaru (np. konieczność „ręcznej” zmia-
ny położenia klap i przesterowania instalacji oddy-
miania uruchomionej automatycznie w niewłaści-
wej strefie pożarowej/dymowej).
Klapa EK-EU spełnia również najwyższe kryteria kla-
syfikacyjne w zakresie podciśnienia (S1500, klasa 3), 
a także wytrzymałości mechanicznej (Cmod, 20 000 
cykli), dzięki czemu może być stosowana w rozbu-

dowanych instalacjach oddymiających z wentylato-
rami o wysokim sprężu oraz w instalacjach o połą-
czonych funkcjach oddymiania i wentylacji bytowej, 
tu także jako klapa regulacyjna (np. otwórz-zamknij).
Standardowo, klapy EK-EU przystosowane są do łącze-
nia z kanałami typu PROMATECT, niemniej połączenie 
z kanałem stalowym, dzięki dodatkowym akcesoriom, 
również nie stanowi najmniejszego problemu. Uzupełnie-
niem cech pożarowych jest najwyższa klasa szczelności 
obudowy „C” oraz szczelność zamkniętej przegrody mi-
nimum klasy 2, niskie wartości oporów przepływu oraz 
hałasu generowanego w trakcie przepływu powietrza. 

Zgodnie z najnowszymi przepisami klapy EK-EU ozna-
kowane są znakiem CE i dopuszczone do obrotu na pod-
stawie ważnych deklaracji właściwości użytkowych.

Bardzo istotną cechą klapy ek-eu jest 
potwierdzona badaniami i ujęta w ko-
dzie klasyfikacyjnym oznaczeniem 
„ma” możliwość i niezawodność prze-
sterowania jej również w warunkach  
w pełni rozwiniętego pożaru. sprawna 
aktywacja i przesterowanie klapy podda-
nej przez 25 min. działaniu ognia zosta-
ły zapewnione dzięki zastosowaniu spe-
cjalnej izolacji siłownika oraz konstrukcji 
i materiału budowy klapy. klapa, podob-
nie jak izolacja siłownika, wykonana jest 
z płyty silikatowo-wapiennej gr. 4 cm. 

klapy ek-eu dostępne są w zakresie 
wielkości od 200x200 do 1500x800 mm.  
poza standardowym typoszeregiem 
wielkości istnieje możliwość zamó-
wienia klapy w wielkościach pośred-
nich (z dokładnością co 1 mm).

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest bardzo ważną kwestią i z tego  
względu inspektorzy nadzoru budowlanego przykładają szczególną uwagę  
do prawidłowego wykonania instalacji za nie odpowiedzialnych. Jednym  
z elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku jest pompownia 
przeciwpożarowa. Pompownia taka powinna oczywiście mieć pompy 
zapewniające odpowiednie zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe, 
powinna zostać również wyposażona w osprzęt pozwalający na sprawdzenie 
wydajności pompowni. Takim właśnie jest układ pomiarowy WILO-UP.

Układy pomiarowe 
do testowania pracy 
pomp pożarowych

WILO-UP – gotowy układ pomiarowy, zgodny z prawem

oLgierd PrzybySz
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twierdzeniem dokładności pomiarowej dla mano-
metru i przepływomierza elektromagnetycznego.
Oferowane	na	rynku	obejścia	testujące	różnych	

firm	często	nie	są	tożsame	z	układem	pomiaro-
wym	w	rozumieniu	przepisów	rozporządzenia	
MSWiA	z	dnia	24	lipca	2009	(Dz.U.	nr	124).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporzą-
dzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. nr 124, roz-
dział 5 – §11.4) w sprawie przeciwpożarowego zaopa-
trzenia w wodę oraz dróg pożarowych) pompownia 
przeciwpożarowa powinna zostać również wyposa-
żona w układ pomiarowy składający się z ciśnienio-
mierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego po-
zwalającego na okresową kontrolę pracy. 
W zależności od sposobu zasilania układ pomiaro-
wy może zostać zainstalowany na by-pasie do zbior-
nika (w przypadku zasilania ze zbiornika) lub do ka-
nalizacji (patrz rys. poniżej). 
Gdy kompletujemy układ pomiarowy, należy pamię-
tać o konieczności zachowania odpowiednich odstę-
pów montażowych pomiędzy przepływomierzem  
a inna armaturą – jest to bardzo ważne, ponieważ  
w przypadku braku zachowania odstępów montażo-
wych producenci przepływomierzy nie gwarantują 

prawidłowych wskazań pomiaru. Dodatkowo należy 
pamiętać o prawidłowych pozycjach montażowych 
samego przepływomierza. 
Rozwiązaniem zapewniającym wygodę i pewność, 
że układ pomiarowy jest wykonany z zachowaniem 
odpowiednich długości montażowych, jest zasto-
sowanie np. układu pomiarowego firmy Wilo. 
Układy z serii UP zapewniają odpowiednią jakość 
wykonania, a także dają gwarancję, że wskazania 
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WILO-UP – budowa i parametry techniczne

Układ pomiarowy oferowany jest jako osprzęt 
dodatkowy do zestawów hydroforowych w 3 naj-
popularniejszych wymiarach DN40/DN50/DN65. 
Gotowy układ wyposażony został zgodnie z roz-
porządzeniem oraz wytycznymi producentów 
poszczególnych elementów w:
• ciśnieniomierz (1) o wysokiej klasie dokładno-
ści odczytu;
• zawór odcinający (2) oraz zawór regulacyjny  
z nastawą wstępną (5), zapobiegający pracy pomp 
ze swobodnym wypływem;
• niezbędne odległości montażowe (3), zapew-
niające stabilizację strugi przepływającej wody, 
pozwalające na osiągnięcie niezbędnej precyzji 
działania układu i jego poszczególnych
elementów pomiarowych;
• przepływomierz elektromagnetyczny (4) w miej-

sce wodomierza, który charakteryzuje się mi-
nimalnym błędem pomiarowym w wysokości 
±0,5%. Umożliwia to nastawę wyświetlanych jed-
nostek pomiaru wraz z odczytem sumarycznego 
zużycia wody. Podobnie jak zastosowana auto-
matyka zestawu hydroforowego, również prze-
pływomierz daje możliwość wpięcia do systemu 
automatyki budynku (BMS) i zdalnego odczytu 
parametrów.

6

Nowości produktowe

Układy pomiarowe do testowania pracy  
pomp pożarowych
Wymagania postawione przed nami przez UE to jeden z kroków, który wykonaliśmy w drodze do spełnienia Państwa oczekiwań. 
Kolejnym krokiem jest rozwinięcie lokalnych aplikacji, pozwalających na spełnienie polskich przepisów tj. Rozporządzenie 
MSWiA z dnia 24 lipca 2009 (DZ. Us. Nr 124) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
Przytoczone Rozporządzenie określa wymagania dot. pompowni oraz układów pompowych, które w nich pracują. 

Tym samym dla instalacji przeciwpożarowych zestawy hydro-
forowe zaopatrujące hydranty w wodę, winny być wyposażone 
w układy pozwalające na przeprowadzenia testów wydajności 
pracy pomp. Respektując wymagania powyższego Rozpo-
rządzenia jak również krajowe normy, wprowadziliśmy Układ 
Pomiarowy do swoich zestawów hydroforowych, wyposażony 
w niezbędne elementy regulacyjno-pomiarowe, gwarantujące 
poprawność odczytu parametrów pracy pomp pożarowych oraz 
najwyższą jakość i precyzję działania.

Układ Pomiarowy oferowany jest jako osprzęt dodatkowy do 
zestawów hydroforowych w 3 najpopularniejszych wymiarach 
DN40/DN50/DN65. Gotowy Układ Pomiarowy wyposażony został 
zgodnie z Rozporządzeniem oraz wytycznymi producentów 
poszczególnych elementów w:
• ciśnieniomierz (1) o wysokiej klasie dokładności odczytu;
• zawór odcinający (2) oraz wysokiej klasy zawór regulacyjny 

z nastawą wstępną (5), pozwalający na zapobieganie pracy 
pomp ze swobodnym wypływem;

• niezbędne odległości montażowe (3), zapewniające stabili-
zację strugi przepływającej wody, pozwalające na osiągnięcie 
niezbędnej precyzji działania układu i jego poszczególnych 
elementów pomiarowych;

• przepływomierz elektromagnetyczny (4) w miejsce wo-
domierza, który charakteryzuje się minimalnym błędem 
pomiarowym w wysokości ±0,5%. Umożliwia to nastawę 
wyświetlanych jednostek pomiaru wraz z odczytem suma-
rycznego zużycia wody. Podobnie jak zastosowana automa-
tyka zestawu hydroforowego, również przepływomierz daje 
nam możliwość wpięcia do systemu automatyki budynku 
(BMS) i zdalnego odczytu parametrów. 

Wymienione powyżej elementy układ pomiarowego, montowane 
są na rurociągu ze stal nierdzewnej AISI 316L, oraz poddawane  
próbie ciśnieniowej na stanowisku pomiarowym wody czystej 
zlokalizowanym w siedzibie Wilo Polska w Lesznowoli. 

Jako gotowy element, Układ Pomiarowy dostarczany jest 
wraz z deklaracją zgodności, atestem PZH, instrukcją obsługi 
i montażu, protokołem próby ciśnieniowej oraz potwierdzeniem 
dokładności pomiarowej dla manometru i przepływomierza 
elektromagnetycznego. 

Dbając o komfort oraz niezawodność naszych rozwiązań co dzień 
staramy się rozwijać nasze urządzenia i zakres oferowanych 
usług, które już dziś wykraczają poza same układy pompowe.
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Typ układu 
pomiarowego

Zakres 5d 2d
l/s mm mm

Wilo UP DN 40 1/2/5 200 80

Wilo UP DN 40 10 250 100

Wilo UP DN 40 20 325 130

Inne średnice na zapytanie

Pompy powinny być wyposażone w układ pomiarowy 
składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i za-
woru regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę 
parametrów pracy (rozdział 5 - § 11. 4).

Fot./Rys. Układ Pomiarowy Wilo
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Elektryczne ogrzewanie podłogowe bardzo czę-
sto znajduje zastosowanie w pomieszczeniach i w bu-
dynkach, które nie są zamieszkiwane na stałe. Nie ma 
bowiem ryzyka, że dojdzie do zamarznięcia wody  
w instalacji, a ogrzewanie elektryczne może być wy-
łączone nawet przez dłuższy czas. Oprócz tego pod-
łogowe ogrzewanie zasilane energią elektryczną nie-
jednokrotnie montuje się jako uzupełnienie instalacji 
ze źródłami ciepła takimi, jak kocioł na paliwa stałe 
czy kominek z płaszczem wodnym. W takich instala-
cjach, jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie paliwa  
i spadnie temperatura czynnika roboczego, to utrzy-
manie temperatury w pomieszczeniu przejmie insta-
lacja elektryczna, zapobiegając wychłodzeniu.
W praktyce nie brakuje również aplikacji, w których 
elektryczne ogrzewanie podłogowe jest jedynym źró-
dłem ciepła. Trzeba przy tym pamiętać, aby moc ele-
mentów grzejnych wynosiła nie mniej niż 80-100 W/m²,  
a w łazience 100-120 W/m². Do wyboru są przewo-
dy grzejne, maty oraz folie grzewcze. Z kolei w przy-
padku gdy elektryczne ogrzewanie podłogowe bę-
dzie odpowiadało za dogrzewanie pomieszczeń to 
powinna wystarczyć moc wynosząca 60-80 W/m². 
Chcąc, aby ciepło wytwarzane przez elektryczne 
elementy grzejne było kumulowane, warto zadbać 

o specjalną posadzkę o dobrych właściwościach  
w zakresie kumulacji ciepła.

Rodzaje przewodów grzewczych

W elektrycznym ogrzewaniu podłogowym zastoso-
wanie znajdują przewody stałotemperaturowe oraz 
przewody samoregulujące.
Temperatura przewodów stałoprądowych jest regulowa-
na za pomocą termostatu. Przewody tego typu mają małe 
średnice, a połączenie elektryczne wykorzystuje prze-
wód zimny. Należy podkreślić elastyczność przewodów 
stałooporowych przy możliwości dowolnego ułożenia.
Osobną grupę stanowią przewody samoregulujące, 
w których ilość wytwarzanego ciepła jest dostoso-
wywana do temperatury, przy czym przewody moż-
na krzyżować bez ryzyka przegrzania. Przy montażu 
istnieje możliwość przecinania przewodów, co po-
zwala na precyzyjne dostosowanie do potrzeb kon-
kretnej instalacji.

maty grzewcze

Maty grzewcze są zestawami przeznaczonymi do 
samodzielnego ułożenia. W zależności od wersji do 

Elektryczne ogrzewanie podłogowe stanowi alternatywę dla podłogowych wodnych 
instalacji grzewczych. Elementy grzewcze stanowią specjalne przewody, które są 
stałoporowe lub samoregulacyjne. Oprócz tego istotną rolę odgrywają  
odpowiednie sterowniki.

Kabel czy mata, 
czyli elektryczne 
ogrzewanie 
podłogowe

daMian Żabicki

W pomieszczeniach
o nieregularnych kształtach
łatwiej jest ułożyć przewód
niż matę grzejną

Mata Grzejna ELEKTRA WoodTec
pod panelami podłogowymi

™

1 2 3 4

Budowa przewodu grzejnego
ELEKTRA UltraTec

Wielodrutowa żyła grzejna

Izolacja z FEP

Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych

Powłoka zewnętrzna z FEP

1

2

3

4

Ogrzewanie układane na warstwie

wyrównującej pod panelami

podłogowymi lub deską warstwową

– suchy montaż.
Maty grzejne ELEKTRA WoodTec™ układane

na sucho na warstwie wyrównującej.

Składają się z cienkiego przewodu grzejnego

przymocowanego do siatki z włókna szklanego

pokrytej warstwą folii aluminiowej.

Folia aluminiowa pełni rolę ekranu ochronnego

przewodu grzejnego i rolę radiatora oddającego

ciepło z przewodów grzejnych bezpośrednio

panelom podłogowym lub deskom warstwowym.

5

Ogrzewanie
podstawowe
Ogrzewanie podstawowe (jedyne

źródło ciepła) wymaga zaprojektowania

instalacji ogrzewania i jego sterowania

przez projektanta, dystrybutora

lub wykwalifikowanego instalatora.
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sterowanie

Wybierając odpowiedni sterownik, zwraca się uwagę 
na funkcjonalność oraz maksymalny czas, na jaki urzą-
dzenie można zaprogramować. Sterowniki dobowe po-
zwalają na regulację temperatury w zakresie mieszczą-
cym się pomiędzy 5 a 30ºC z dokładnością 0,5ºC. Zakres 
pomiaru temperatury wynosi 0-40ºC. Komfort użytko-
wania zapewnia duży, czytelny wyświetlacz. Regulato-
ry najczęściej są zasilane energią z baterii. 
Jeżeli wymagany jest dłuższy czas programowania sys-
temu ogrzewania podłogowego, to warto zastosować 
regulator tygodniowy. Można skorzystać z niezależnego 
programu dla każdego z siedmiu dni tygodnia. Niejed-
nokrotnie przewiduje się dwie temperatury nastawy – 
komfortową i ekonomiczną. Nastawa temperatury od-
bywa się co 30 min. przy częstotliwości kontrolowania 
temperatury pomieszczenia co jedną minutę. Dokład-
ność regulacji wynosi 0,2°C. Histereza (różnica załącz/
wyłącz) jest wybierana przez użytkownika z uwzględ-
nieniem wartości 0,4°C lub 1,0°C. Za pomocą kontrolki 
urządzenie informuje o rozładowaniu baterii. Regulator 
jest w stanie współpracować z czujnikiem zewnętrznym.
W bardziej zaawansowanych sterownikach można 
skorzystać z różnych programów dla każdego z dni 
tygodnia, co daje w sumie 28 rożnych przedziałów  
i wartości temperatury. Interesującym rozwiąza-
niem jest tryb wakacyjny, dzięki czemu nastawio-
na temperatura jest utrzymywana przez zaprogra-
mowany czas. Nowoczesne regulatory zapewniają 
komfort użytkowania podłogowego systemu grzew-
czego na każdym etapie jego pracy. Stąd też dopóki 
nie rozpocznie się nowy program, sterownik utrzy-
ma nastawioną temperaturę. Warto zwrócić uwagę 
na automatyczną zmianę czasu letniego na zimowy  
i odwrotnie. Podczas parametryzowania urządze-
nia można skorzystać z funkcji kopiowania progra-
mów. Przydatne rozwiązanie stanowi blokowanie 
zmiany parametrów. Funkcjonalność w tym zakre-
sie szczególnie sprawdza się w obiektach użytecz-
ności publicznej, gdzie konieczne jest ograniczenie 

dostępu do zmiany ustawień systemu grzewczego.
Nowoczesne sterowniki umożliwiają zdalne sterowanie 
systemem grzewczym za pomocą telefonu/tabletu. Nie-
które urządzenia tego typu przesyłają dane za pomo-
cą sieci wifi z routerem, który ma dostęp do Internetu.

montaż

Prace montażowe warto rozpocząć od sporządzenia 
rzutu pomieszczeń, w których ogrzewanie będzie za-
instalowane. Należy przy tym zaznaczyć ściany, otwo-
ry drzwiowe i okienne oraz elementy stanowiące sta-
łą zabudowę – szafy, łóżka, meble itp. Powierzchnię 
ogrzewania stanowi całkowita powierzchnia poko-
ju pomniejszona o elementy stałej zabudowy. Pro-
jektując ułożenie mat, trzeba uwzględnić ich wymia-
ry (długość i szerokość). Należy przewidzieć również 
miejsce instalacji puszki podtynkowej, a także czuj-
nika podłogowego i zasilania systemu. 
Ważny jest pomiar rezystancji żyły grzejnej i rezystancji 
izolacji. Wymaganą wartość rezystancji izolacji odczytuje 
się z dokumentacji technicznej maty. Prace montażowe 
zazwyczaj są rozpoczynane od wykonania otworu pod 
podtynkową puszkę instalacyjną oraz kanału w ścianie 
i w podłodze dla rurek ochronnych podłogowego czuj-
nika temperatury i przewodów zasilania maty grzejnej.
Montaż maty rozpoczyna się od miejsca instalacji 
rurki czujnika podłogowego. Rurka ochronna dla 
podłogowego czujnika temperatury jest umieszcza-
na pomiędzy dwoma sąsiednimi odcinkami przewo-
du grzejnego maty. Z kolei w innej wersji montażo-
wej rurkę ochronną montuje się pomiędzy dwoma 
sąsiednimi odcinkami maty grzejnej.

wyboru są wykonania z zasilaniem jedno- lub dwu-
stronnym. Maty zasilane jednostronnie są prostsze 
do ułożenia, natomiast maty z zasilaniem dwustron-
nym mają mniejsze przekroje. Typowa mata grzew-
cza wykorzystuje przewód grzejny, który jest ułożo-
ny na specjalnej siatce bawełnianej. Przewód grzejny 
ma zakończenie w postaci oryginalnego przewodu 
zasilającego „zimnego”, natomiast element grzejny 
to wielodrutowa żyła oporowa najczęściej o grubo-
ści ok. 3 mm. Oferowane na rynku maty mają różne 
szerokości i są przystosowane do montażu w pod-
łodze, w warstwie kleju lub w wylewce.
W zależności od powierzchni pomieszczenia moż-
na ułożyć dwie lub więcej mat grzejnych. Podłącze-

nie elektryczne znajduje się w puszce łączeniowej, 
przy czym połączeń tego typu nie należy wykony-
wać pod posadzką.
Na rynku oferowane są maty grzewcze wykorzystu-
jące zjawisko promieniowania dalekiej podczerwie-
ni. Promienie tego typu stanowią część naturalnego 
widma światła słonecznego, ale z racji długości fali 
nie są widoczne „gołym okiem”.

Folie grzewcze

Ciekawe rozwiązanie stanowią folie grzejne. Najczę-
ściej to pasy szerokości 50 cm przy różnej długości, 
która może nawet przekraczać 20 m. Pojedynczy pa-
sek folii osiąga moc ok. 2200 W. Maksymalna moc jest 
ograniczeniem dla długości pasów. Folie grzewcze 
mają grubość 0,5 mm i są przystosowane do mon-
tażu pod panelami podłogowymi zarówno lamino-
wanymi, jak i drewnianymi. Elementy grzejne bazu-
ją na paskach grafitowych ułożonych w poprzek folii  
w kilkumetrowych odstępach. Każdy pasek to oddziel-
ny element grzejny. Z racji tego, że elementy grzejne 
zajmują niemal całą powierzchnię, to zyskuje się rów-
nież równomierne nagrzanie całej powierzchni folii 
bez ryzyka punktowego przegrzania paneli. Typowa 
folia grzewcza, w przypadku gdy jest ona układana 
pod panelami drewnianymi, osiąga moc 60 W/m² oraz 
80 W/m² w przypadku folii przeznaczonych do paneli 
laminowanych. Ważna jest odporność folii na uszko-
dzenia mechaniczne łącznie z przedziurawieniami.
Folie grzewcze są układane podczas montażu paneli 
podłogowych. Należy jednak pamiętać, że tradycyj-
ną piankę wygłuszającą znajdującą się pod panela-
mi trzeba zastąpić zwykłą folią budowlaną. Pozosta-
łe czynności są takie same jak przy montażu paneli 
podłogowych. Każdy odcinek folii zasila się z jednej 
zbiorczej puszki rozgałęźnej. Warto podkreślić, że 
istotną różnicą pomiędzy matą i folią jest grubość. 
Kilkumilimetrowa mata grzejna nie jest w stanie za-
pewnić równej powierzchni pod panelami podłogo-
wymi drewnianymi lub laminowanymi.
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modulens g Hybrid Pluvia – nowe produkty, 
łatwiejsza instalacja 

Aby jeszcze bardziej uprościć 
montaż systemu odprowa-
dzania wody Pluvia, Geberit 
postanowił całkowicie prze-
projektować dostępne 
wpusty dachowe 12-litro-
we i 25-litrowe. Jednym 
z celów była standaryza-
cja produktów systemu 
Pluvia. Dzięki niej i dzię-
ki jednolitej budowie wszystkich 
wpustów dachowych, w jednym 
systemie można łączyć elementy o różnych roz-
miarach. Zoptymalizowany asortyment stał się 
teraz czytelniejszy dla projektantów. Mogą na 
przykład wykorzystywać dodatkowe zestawy do wy-
pustów, zarówno w modelu 12-litrowym, jak i 25-litrowym. Aby usprawnić montaż na 
dachach o grubszych warstwach izolacyjnych, nowe wpusty wyposażono w nowe, dłuż-
sze króćce przyłączeniowe. Kratkę wpustu, zatrzymującą zabrudzenia i drobne gałązki, 
można zamontować i zdemontować w łatwy sposób, a dzięki obrotowemu zamkowi in-
stalacja nie wymaga użycia narzędzi. Oprócz tych usprawnień Geberit opracował rów-
nież szereg analogicznych komponentów dla wpustów obu typów – na przykład koł-
nierz przyłączeniowy paroizolacji, kratkę wpustową, czy element funkcyjny. Rozwiązania 
te upraszczają instalowanie i konserwację systemów na dachach, na których montowa-
ne są wpusty w obu rozmiarach. Oprócz tego, dzięki studzienkom wlotowym stanowią-
cym zestawy uzupełniające, system Geberit Pluvia może wytrzymać dodatkowy ciężar 
i w związku z tym nadaje się do dachów przechodnich i dachów parkingowych. Wpusty 
dachowe systemu Geberit Pluvia są dostępne w różnych rozmiarach. W ramach asorty-
mentu Pluvia Geberit oferuje rozwiązania praktycznie dla wszystkich konstrukcji dacho-
wych: do dachów krytych folią, papą bitumiczną oraz do montażu w rynnach. Dla da-
chów ocieplonych, dachów zielonych oraz dachów nośnych dostępne są dodatkowe 
produkty pozwalające przyłączyć paroizolację. Wszystkie modele zapewniają szczelność 
i trwałość systemu. Oferta obejmuje również awaryjne zestawy przelewowe, dzięki któ-
rym każdy wpust dachowy można przekształcić w przelew bezpieczeństwa. 

geberit

Ofertę baterii SCHELL 
sterowanych na pod-
czerwień wzboga-
cił nowy model pod-
tynkowy LINUS W-E. 
Nowa seria to propo-
zycja zwłaszcza dla in-
westorów, którzy od 
wyposażenia łazienko-
wego wymagają mak-

symalnej trwałości i łatwości obsługi, ale także dyskretnego i nowoczesne-
go wyglądu. Armatura elektroniczna SCHELL LINUS W-E składa się z dwóch 
elementów – podtynkowej puszki montażowej MASTERBOX i elementu na-
tynkowego w postaci metalowej płyty z wysokogatunkowego mosiądzu, na 
której osadzono wylewkę, okienko podczerwieni i opcjonalnie – pokrętło re-
gulacji temperatury. W zależności od projektu instalacji można wybrać me-
chanizm na wodę zimną czy wstępnie zmieszaną (MASTERBOX WBW-E-V) 
lub z wbudowanym mieszaczem (MASTERBOX WBW-E-M). Wypływ wody jest 
uruchamiany w momencie zbliżenia rąk do okienka podczerwieni i zamyka 
się po ich odsunięciu, z możliwą zwłoką czasową od 0,6 do 60 s, w zależności 
od indywidualnej nastawy. Maksymalna wielkość wypływu wody do 5 l/min  
oraz ciśnienie w zakresie od 1 do 5 barów gwarantuje oszczędne gospodaro-
wanie wodą. Tak jak wszystkie baterie elektroniczne z gamy SCHELL, LINUS 
W-E jest przystosowany do wykonywania dezynfekcji termicznej, a także ma 
program płukania antystagnacyjnego, który przepłukuje instalację po upły-
wie 24 godzin od ostatniego użycia. Inteligentny moduł elektroniczny pozwa-
la na łączenie armatur w grupy i centralne zarządzanie ich funkcjami  
w ramach systemu eSCHELL. Rozwiązanie można stosować we wszystkich 
budynkach – zarówno nowych, jak i modernizowanych bez potrzeby prowa-
dzenia dodatkowych przewodów zasilania. Oprócz wersji zasilanych siecio-
wo dostępne są również modele na baterię alkaliczną 6 V. 
W modelach z regulacją temperatury wody tuż obok wylewki umieszczo-
no poręczne pokrętło z oznaczeniami. Natomiast poniżej wylewki zlo-
kalizowano okienko podczerwieni przesłonięte ciemnym szkłem o po-
dłużnym kształcie. Dużą zaletą rozwiązania jest możliwość dopasowania 
długości wylewki, która jest dostępna w trzech długościach: 11, 17 i 23 cm.

ScHeLL

baterie ScHeLL LinuS W-e

Modulens G Hybrid to zestaw hybrydowy, który składa 
się z pompy ciepła powietrze/woda typu Inverter oraz 
gazowego kotła kondensacyjnego. Urządzenie jest do-
stępne w dwóch wersjach: kolumnowej, gdzie zasobnik 
jest umieszczany pod kotłem oraz w wersji z możliwością 
zainstalowania zasobnika z prawej lub lewej strony kotła.
Emaliowany zasobnik o pojemności 190 litrów zapew-
nia wysoki komfort c.w.u. Modulens pracuje z mocą kotła 
kondensacyjnego od 3,4 do 35,9 kW, natomiast dostęp-
ne moce pomp to: 3,94; 5,79 ;7,9 kW, 11,39 lub 14,65 kW. 
Zespolone pompy ciepła mają wyjątkowo wysoki współ-
czynnik COP – aż do 4,65.
Zespół zewnętrzny zawiera wysokowydajną sprężarkę 
typu Twin Rotary Scroll oraz parownik miedziany z alumi-
niowymi żeberkami i wentylatory osiowe.
Urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w kompak-
towy wymiennik odlewany ze stopu aluminiowo-krzemo-
wego oraz palnik gazowy modulujący w zakresie od  
22 do 100% mocy. Modulens ma nowoczesny system ste-
rowania pogodowego DIEMATIC iSystem, który pozwala 
na zaprogramowanie urządzenia m.in według cen energii 
lub emisji CO2.
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Sprawdzony zawór równoważący – prze-
pływomierz TopMeter jest jednym z głów-
nych elementów składowych rozdzielacza 
obiegów grzewczych. Na tegorocznych 
targach ISH 2017 Taconova zaprezento-
wała nowy wariant TopMeter Plus, który 
umożliwia regulację i zamknięcie zaworu 
w dwóch oddzielnych procesach. Prze-
pływomierz TopMeter umożliwia nie tylko 
ustawienie, ale też bezpośrednią kontro-
lę strumienia medium w l/min za pomocą 
nadrukowanej skali. Nowa wersja przepły-
womierza TopMeter Plus ma dodatkową 
funkcję, przy użyciu której zadane usta-
wienie może zostać zabezpieczone. Pod 
czerwonym pokrętłem znajduje się sza-
ry pierścień blokujący. Po wyregulowaniu 
zostaje on przesunięty w dół do gniazda zaworu i zakryty czerwonym pokrętłem. Zawór można zamknąć rów-
nież przy zablokowanym ustawieniu przepływu. Przy ponownym otwarciu można wrócić do ostatnio ustawio-
nej wartości poprzez przekręcenie pokrętła do oporu. Jednocześnie wybrane wcześniej ustawienie jest zabez-
pieczone przed zmianą. Dodatkowo istnieje możliwość zaplombowania czerwonego pierścienia. 

taconoVa

Nowa pilarka STANLEY FATMAX® została stworzona do precyzyjnego cięcia różnorodnych materiałów np.: drewna, metalu, płytek, listew, rur. Pozwala fa-
chowcom na wykonanie szeregu różnych zadań bez konieczności zabierania wielu elektronarzędzi. Precyzyjny wskaźnik laserowy zapewnia dokładne 
prowadzenie ostrza i idealnie proste nacięcia, a beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia sprawia, że wybór odpowiednich ustawień jest szybki i łatwy.
Najważniejsze cechy pilarki: tnie różne powierzchnie ze stałą mocą i bez przestojów; lekka i dobrze wyważona; dokładny wskaźnik laserowy 
umożliwia odpowiednie ustawienie ostrza i wykonywanie idealnie prostych cięć; łatwe beznarzędziowe dopasowanie głębokości cięcia; szybka 
wymiana tarcz służących do cięcia różnych materiałów; w zestawie dostarczane są 3 tarcze; smukła konstrukcja o mocy 650 W, z silnikiem  
o wysokim momencie obrotowym; magazynek na klucz do wymiany tarczy oraz 3-metrowy przewód zasilający.

StanLey

multipilarka StanLey FatmaX® dla fachowców

Zasuwy montowane są na zakończeniach rurociągów w studzienkach zbior-
czych lub przy rowach melioracyjnych. Chronią przed cofaniem się wód 
deszczowych w kanalizacji. Zasuwy Capricorn działają automatycznie, 
umożliwiając swobodny odpływ ścieków zgodnie ze spadkiem kanału kana-
lizacyjnego wody deszczowej. Zasuwy burzowe powinny być stosowane do 
wody deszczowej oraz ścieków szarych niezawierających fekaliów.

Miejsce	i	sposób	montażu:
- zasuwa powinna być montowana w miejscu widocznym i łatwo do-
stępnym;
- uszczelka i miejsce zaraz pod nią muszą być pozbawione wszelkich za-
nieczyszczeń (piasek);
- zaleca się smarowanie uszczelek środkiem ułatwiającym łączenie rur  
z zasuwą.

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić poprawność mon-
tażu i przygotować urządzenie do pracy poprzez sprawdzenie kierunku 
przepływu ścieków zgodnie ze strzałką na obudowie zasuwy. 
Użytkownik powinien kontrolować zasuwę burzową raz na miesiąc, 
sprawdzając działanie mechanizmu. Konserwacja zasuwy polega na utrzymaniu wnętrza rewizji w należytej 
czystości. Zaleca się czyszczenie wnętrza zasuwy w okresie wiosennym i jesiennym.
 

caPricorn

Przepływomierz taconova topMeter Plus końcowe zasuwy burzowe capricorn – nowość!
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Dział Bosch Termotechnika poszerzył ofertę o urządzenia klimatyzacyjne dla mieszkań, niedużych biur i ser-
werowni. Nowe klimatyzatory pokojowe Bosch Climate dostępne są w trzech wariantach: Bosch Climate 5000, 
8000 lub 8032 RAC. Są to urządzenia typu split – jednostkę wewnętrzną montuje się na ścianie pomieszczenia,  
a zewnętrzny agregat umieszcza poza budynkiem. Nowe klimatyzatory Bosch mają moc od 2,6 do 7,3 kW.
Ich główne zalety to łatwy montaż i obsługa oraz energooszczędność, która wpływa na obniżenie kosztów eks-
ploatacji. Urządzenia z linii Climate są wyjątkowo ciche. Wszystkie mogą pracować w trybie chłodzenia i grzania.
Bosch	Climate	5000	RAC to klimatyzator wyposażony w filtr HD i timer, który pozwala na precyzyjne określenie 
czasu jego pracy. W razie potrzeby urządzenie samo zasygnalizuje wyciek czynnika chłodniczego. Climate 5000 
RAC będzie pracować przy temperaturze nawet -15°C, a działając w trybie czuwania wykorzysta tylko 1 W ener-
gii. Wygodną obsługę klimatyzatora zapewnia tzw. smart pilot z wieloma praktycznymi funkcjami.
Bosch	Climate	8000	RAC to klimatyzator, który wyposażony jest dodatkowo w filtr BIO i ultra jonizator powie-

trza. Wyposażono go również w funk-
cję samooczyszczenia. Dla zastosowań 
w serwerowniach agregat wyposażono 
w dodatkową grzałkę karteru sprężarki. 
Oprócz trybu czuwania w tym klimatyza-
torze można wybrać też tryb ECO – wtedy 
urządzenie do 40% redukuje zużycie po-
bieranej energii.
Bosch	Climate	8032	RAC	to najbar-
dziej zaawansowany klimatyzator tej linii. 
Oprócz filtru HD, ultra jonizatora i funk-
cji samooczyszczenia, ma także filtr ka-
talityczny lub filtr Multi (łączący kilka róż-
nych filtrów – rozwiązanie idealne dla 
alergików). Dzięki funkcji Follow Me Bosch 
Climate 8032 RAC dokładnie kontrolu-
je temperaturę panującą w pomieszcze-
niu, wykorzystując czujnik temperatury 
umieszczony w pilocie, który użytkow-
nik może umieścić tam, gdzie przeby-
wa. Urządzenie wykorzystuje ekologiczny 
czynnik chłodniczy R32.
Nowa klimatyzatory Bosch w trybie chło-
dzenia mają klasę efektywności A++,  
a w trybie grzania A+.

boScH

klimatyzatory pokojowe bosch climate

Bosch	Climate	5000	RAC

Bosch	Climate	8000	RAC

Bosch	Climate	8032	RAC
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