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Kompletne pakiety systemu 
fotowoltaicznego dla domu jednorodzinnego

Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe

Systemy chłodnicze

Wykorzystaj światło słoneczne do produkcji  
bepłatnej energii elektrycznej!

Kompletne zestawy fotowoltaiczne Vitovolt, służące 

do przetwarzania energii słonecznej w elektryczną, zbudowane są 

w oparciu o markowe komponenty gwarantujące najwyższą jakość 

oraz wieloletnią trwałość systemu. Wyprodukowana przez system 

fotowoltaiczny energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania 

urządzeń domowych obniżając koszt ich eksploatacji. Ewentualna 

nadwyżka energii elektrycznej może zostać sprzedana do sieci 

elektroenergetycznej. Precyzyjnie dobrane komponenty gwarantują 

niezawodną i bezpieczną pracę przez wiele lat.  

www.viessmann.pl
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Oficjalne otwarcie Taconova Polska

w związku z dynamicznym rozwojem działalności na 
przestrzeni ostatnich lat, szwajcarska firma uruchomi-
ła niedawno własną spółkę handlową w Polsce. Uroczy-
sta impreza z tej okazji odbyła się w dniach 20-21 paź-
dziernika w Dolsku, niedaleko Poznania. 
Miejscem spotkania był kompleks „Villa natura”, malow-

niczo położony nad brzegiem jeziora Dolskie wielkie. 
Podczas części oficjalnej krótkie przemówienia wygłosili: 
ralph Seewald – prezes Taconova Group AG, Krzysztof 
Janowski – prezes zarządu Taconova Polska i Alexander 
Braun – prezes niemieckiego oddziału firmy. Podzięko-
wali oni partnerom handlowym za owocną współpra-

cę przez ostatnie lata i opowiedzie-
li o planach na przyszłość. 
– Powstanie polskiej spółki Tacono-
va to wspólny sukces nas wszystkich 
i jestem pewien, że lokalna struktu-
ra pozwoli nam na dalsze podno-
szenie wysokich standardów obsłu-
gi klienta i optymalizację procesów 
sprzedażowych – powiedział Krzysz-
tof Janowski. 
Po części oficjalnej goście z zain-
teresowaniem wysłuchali prelekcji 
znanego trenera Aleksandra Sien-
kiewicza, na temat nowej psycho-
logii sprzedaży, a później wszyscy 
spotkali się na kolacji i grillu. Pro-
gram wieczorny obejmował rów-
nież efektowny pokazu iluzji, który 
poprowadził Tomasz Jusza. 
Aktualna siedziba i biuro Taconova 
Polska Sp. z o.o. znajduje się w Po-
znaniu, przy ul. wrocławskiej 21/8. 
w skład zarządu wchodzą Krzysz-
tof Janowski i ralph Seewald. Koor-
dynacją sprzedaży w biurze zajmu-
ją się Patrycja Okupniak i Agnieszka 
Kmieciak. Zespół przedstawicie-
li handlowych to: Jacek Kuczbor-
ski, Konrad Jaworski i Andrzej Ko-
masiński. Mapa regionów znajduje 
się na stronie internetowej firmy 
Taconova.

Spółka Taconova, której siedziba znajduje się w Zurychu 
(Szwajcaria), może poszczycić się ponad 55-letnim do-
świadczeniem w tworzeniu rozwiązań technologicznych 
do inteligentnych budynków. Firma oferuje szeroki wybór 
rozwiązań w dziedzinie równoważenia hydraulicznego, 
ogrzewania podłogowego, techniki rozdzielania, techniki 
systemowej i zaworów. Spółka Taconova rozpoczęła swo-
ją działalność w 1961 r. jako europejski partner handlowy 
spółki Taco, a w 1980 r. została sprzedana grupie Guinness. 
– Jesteśmy ogromnie szczęśliwi z ponownego włączenia 
spółki Taconova do grupy Taco – zapewnił John Hazen 
white Jr., właściciel i prezes zarządu grupy Taco Fami-
ly of Companies. Doskonała reputacja marki Tacono-
va zapewni nam wsparcie w dalszym umacnianiu na-
szej pozycji w Europie, co zaczęło się w 2015 r. wraz  
z przejęciem spółki Askoll Sei, światowej sławy produ-
centa wysokowydajnych pomp z siedzibą w Sandrigo 
we włoszech. Oprócz silnej marki spółka Taconova za-
pewni Taco dostęp do rynków Europy Północnej, roz-
szerzenie oferty produktowej w całej Europie o zawory 
i systemy, dostęp do globalnego centrum kompetencji 
w zakresie wiedzy technicznej oraz dodatkową zdol-
ność produkcyjną w ramach wspierania dalszego wzro-
stu. Doświadczenie segmentu Taco Comfort Solutions 
w projektowaniu, produkcji i automatyzacji w połącze-
niu z międzynarodowymi kanałami dystrybucyjnymi 
będzie zaś siłą napędową wzrostu spółki Taconova na 
nowych rynkach i w nowych obszarach.
– Utworzenie nowej spółki wzmocniło w tym roku naszą po- 
zycję w Polsce. Cieszymy się, że staliśmy się częścią dużego kon-
cernu. To daje dobre podstawy przyszłego rozwoju. – uważa 
Krzysztof Janowski, prezes Taconova Polska Sp z.o.o. Gru-
pa Taco Family of Companies, zarządzana przez trzecie po-
kolenie właścicieli, międzynarodowa firma rodzinna z sie-
dzibą w Cranston, ri, prowadzi działalność polegającą na 
projektowaniu i wytwarzaniu wysokiej klasy, wysokowy-
dajnych systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji po-
mieszczeń. Spółka dysponuje punktami sprzedaży i produk-

cji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Holandii, wietnamie, 
Chinach, Korei Południowej, Hongkongu oraz we włoszech.

Grupa Taco nabywa spółkę Taconova

John Hazen white, Jr., właściciel i Przewodniczący  
rady Nadzorczej grupy Taco Family of Companies  
i Christian Muggli, Prezes Zarządu firmy Osterwalder 
Zürich AG podpisują umowę, dzięki której Taconova 
Group AG wraca do grupy Taco

Zespół zarządzający grupy Taco cieszy się, mogąc  
po 37 latach ponownie powitać firmę Taconova w Taco 
Family of Companies. 
Od lewej: ron Pelletier, Dyrektor Finansowy w Taco Family 
of Companies, ralph Seewald, Prezes Taconova Group, 
John Hazen white Jr., właściciel i Przewodniczący rady 
Nadzorczej grupy Taco Family of Companies, will Vandewiel, 
Prezes Taco Family of Companies, Eric McDermott, 
wiceprezes ds. rozwoju wTaco Family of Companies,  
Luca Bolcati, Dyrektor Zarządzający Taco international

http://www.instalreporter.pl
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Saunopol – turniej bowlingowy z Integris+

29 września br. w kręgielni Grakula w łódzkiej Manufak-
turze odbył się Turniej Bowlingowy dla klientów hur-
towni Saunopol. 
Setki strąconych kręgli, dziesiątki wręczonych medali, 
puchary dla zwycięskich drużyn oraz stos nagród inte-
grisowych – tak krótko można podsumować to wrze-
śniowe spotkanie integracyjne.

Gracze zostali podzieleni na drużyny, pomiędzy którymi 
rywalizacja była naprawdę zacięta, ponieważ zwycięz-
cy otrzymali specjalne nagrody oraz puchary.
Po zakończonej rywalizacji nastąpił długo wyczekiwany 
moment – wręczenie nagród integris+ 2017. Na uczest-
ników czekały m.in. narzędzia i elektronarzędzia, które 
wspierają instalatorów w ich codziennej pracy.

w siedzibie firmy w Świebodzicach 
stworzona została Galeria Historycz-
na, będąca uwieńczeniem obcho-
dów Jubileuszu 70-lecia. Na wysta-
wie zaprezentowano liczne pamiątki, 
nagrody, archiwalną dokumentację, 
fotografie, a nawet zabytkowe urzą-
dzenia – obrazujące działalność firmy 
Termet na przestrzeni minionych lat. 
wystawa mieści się w holu główne-
go budynku, w którym również odda-
no do użytku nowoczesne Centrum 
Szkoleniowe.
Oficjalne otwarcie nowoczesnej, w peł-
ni wyposażonej Sali Szkoleniowej oraz 
Galerii odbyło się 26 października br. 
podczas spotkania organizowanego 
przy współudziale BCC. Gościli na nim 
członkowie BCC m.in. Marek woron wi-
ceprezes zarządu BCC, kanclerz Loży 
Dolnośląskiej oraz Krzysztof Mojzych 
dyrektor Loży Dolnośląskiej, a także 
przedstawiciele wielu firm z regionu.
Symbolicznego aktu otwarcia, jakim 
jest przecięcie wstęgi, dokonali: Marek  
woron oraz Bogdan Kożuchowicz – 
burmistrz Miasta Świebodzice w to-
warzystwie ryszarda Satyły - preze-
sa zarządu Termet S.A.
Zaproszeni goście mieli okazję zapo-
znać się zarówno z dokonaniami firmy 
na przestrzeni ponad 70 lat, jak i naj-
nowszymi osiągnięciami i rozwiąza-
niami produktowymi. Spotkanie było 
także świetną okazją do dyskusji oraz 
wymiany doświadczeń.

TERMET – uroczyste otwarcie Galerii 
Historycznej i Centrum Szkoleniowego

System M – powietrzna pompa ciepła no-
wej generacji Dimplex zdobyła nagrodę 
German Design Award 2018 w kategorii 
„Energia”. German Design Award jest jed-
nym z najbardziej prestiżowych konkur-
sów wyróżniających produkty za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa i szeroko rozumia-
nego designu. Nagroda przyznawana jest produktom, 
które reprezentują najwyższy poziom innowacyjności  
i jakość projektową. w procesie nominacji, eksperci  
z Niemieckiej rady wzornictwa (German Design Coun-
cil) zapraszają do udziału w konkursie wyłącznie tych 
producentów, których produkty wyraźnie wyróżniają się 

na tle konkurencji. Nagroda German Design Award 2018 
potwierdza najwyższy poziom innowacyjności Systemu 
M, która wyznacza nowe standardy na rynku pomp cie-
pła. System M to pompy ciepła do grzania i chłodzenia, 
które cechują się wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem 
na miejsce, doskonałym wzornictwem i wydajnością. 
Więcej na str. 28.

System M nagrodzony

http://www.instalreporter.pl
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25 lat Boscha w Polsce

Uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 25-lecia dzia-
łalności firmy robert Bosch w Polsce odbyła się  
9 października w Zamku Ujazdowskim w warszawie. 
Poprowadził ją Steffan Moeller. Gośćmi byli ważni 
partnerzy biznesowi oraz główni klienci Bosch. 
w czasie wydarzenia swoje przemówienia wygłosi-
li: Krystyna Boczkowska, prezes robert Bosch; rolf 
Nikel, ambasador republiki Federalnej Niemiec oraz 
Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Minister-
stwie rozwoju rP. 
Odbył się także panel dyskusyjny pt. „we are Bosch”, 
z udziałem pracowników i klientów firmy. Następnie 
Uwe raschke, członek zarządu robert Bosch GmbH 
wygłosił wykład o wkładzie Boscha w światowy roz-
wój technologiczny. 
wydarzenie uświetnił koncert Orkiestry Kameralnej 
Polskiego radia Amadeus pod dyrekcją Agniesz-
ki Duczmal. 
Całość zakończyła się uroczystą kolacją.

NFOŚIGW – szkolenia dla 
spółdzielni i wspólnot

Narodowy Fundusz Och rony Środowiska i Gospodarki 
wodnej zaprasza na jedno ze szkoleń dla wnioskodaw-
ców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyj-
nego infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Oś prioryte-
towa: Działanie 1.3 wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach Poddziałanie 1.3.2 wspieranie efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym: KONKUrS nr 
POiS.01.03.02-iw.03-00-003/17.
Terminy: 27 listopada 9:00-15:30; 7 grudnia 9:00-15:30.
Miejsce: NFOŚiGw, warszawa, ul. Konstruktorska 3A, sala 102
Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury 
zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku  
i kwalifikowalność kosztów. Szkolenie jest bezpłatne, prze-
widywany poczęstunek dla uczestników.
Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając 
na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę ja-
kości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jed-
nostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 12 grudnia 2016 
r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami 
nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyj-
nych (Dz. U. 2016, poz. 2154). instytut Techniki Budowlanej 
uzyskał zatwierdzenie do przyznania kategorii naukowej A.
Wykaz kategorii naukowych jednostek naukowych

Kategoria A dla ITB

http://www.instalreporter.pl
http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-132-poiis/ok.html
https://www.itb.pl/g/f/2475,ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf?.pdf
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Platforma przygotowana z myślą 
o instalatorach urządzeń wenty-
lacyjnych wystartowała! Celem 
budowy instal Partner jest sku-
pienie najlepszych specjalistów 
wokół marki VTS.
Platforma pełnić będzie dwie za-
sadnicze funkcje.
instal Partner jest programem 
partnerskim, dającym dodatkowe 
korzyści tym, którzy w codzien-
nej pracy wybierają urządzenia 
VOLCANO i wiNG. Zgodnie z za-
łożeniami programu będą oni re-
jestrować kody zamieszczone na 
urządzeniach VTS, które zamie-
nione zostaną na korzyści finan-
sowe. instalator będzie mógł wy-
korzystać je na dowolny cel, przy pomocy dedykowanej 
karty bankowej.
Program dedykowany jest do najlepszych, dlatego in-
stalatorzy rejestrując się otrzymają dostęp do materia-
łów szkoleniowych jak prezentacje e-learningowe czy 
filmy instruktażowe. Będąc w kontakcie z instalatora-
mi będziemy mogli poznać ich potrzeby i opinie, w efek-

cie czego powstaną dedykowane dla nich spotkania 
szkoleniowe i kolejne materiały edukacyjne. ich opinie 
będą brane pod uwagę podczas planowanego rozwo-
ju produktów VTS, tak by nie tylko spełniały oczekiwa-
nia klientów, ale także były przyjazne dla pracujących 
na froncie instalatorów.
Więcej

Nowy Katalog Systemu KAN-therm

Firma KAN zachęca do zapozna-
nia się z najnowszą edycją kata-
logu 10/2017. 

w katalogu znajduje się szereg no-
wości, aktualny cennik, praktycz-
ne wskazówki dotyczące montażu 
i wiele innych przydatnych infor-
macji.
Nowa edycja widnieje również  
w dziale do pobrania: KATALOGI

Vaillant oferuje promocyjne ceny 
na dziesiątki pakietów urządzeń 
grzewczych. 
Zestawy zawierające wydajne i no-
woczesne kotły kondensacyjne  
w pakietach z energooszczed-
nymi zasobnikami ciepłej wody,  
z regulatorem systemowym mul-
tiMATiC VrC 700 oraz z elemen-
tami systemu powietrzno-spali-
nowego i osprzętu można nabyć  
w atrakcyjnej ofercie.

Promocja obejmuje także pakie-
ty kotłów kondensacyjnych typu 
COMPACT wraz z kolektorami sło-
necznymi i regulacją systemową.
Promocja Pakietowa trwa od 17.07. 
2017 do 01.12.2017.
Szczegóły w ulotce zawierającej 
wykaz pakietów

Vaillant – trwa Promocja Pakietowa

VTS: ruszyła platforma Instal Partner

http://www.instalreporter.pl
https://instalpartner.vtsgroup.com/pl
http://pl.kan-therm.com/download/katalogi.html
https://www.vaillant.pl/promocja-pakiety-2016/promocja-pakietowa-vaillant-1022142.pdf
https://www.vaillant.pl/promocja-pakiety-2016/promocja-pakietowa-vaillant-1022142.pdf
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Audytor C.O. 6.0 Pro

w 2015 r. została wprowadzona na rynek kolejna genera-
cja programu Audytor C.O. (wersja 4.0 basic) do projek-
towania instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia. 
Z jednej strony zostało w niej znacznie ułatwione pro-
jektowanie instalacji c.o. z wykorzystaniem rozwinięcia.  
Z drugiej strony wprowadzono nowe podejście do projek-
towania instalacji. Projektant rysuje instalację na rzutach 
kondygnacji, a trzeci wymiar generowany jest automatycz-
nie przez program. Dzięki temu bardzo szybko i wygod-
nie tworzony jest pełny trójwymiarowy model instalacji.
Następnie w 2016 r. program Audytor C.O. został wzboga-
cony o moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji, ana-
logiczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego  
w programie Audytor OZC, począwszy od wersji 6.0.  
Dlatego nowa wersja programu Audytor C.O. została ozna-

czona 6.0 basic. w związku z tym, użytkownicy progra-
mów mogą łatwo zapamiętać, że wizualizacje (budynku 
oraz instalacji) dostępne są od wersji 6.0 obu programów.

Funkcja importu pozwala na utworzenie w programie Au-
dytor C.O. 6.0 Pro zestawu rzutów na podstawie modelu 

budynku, zdefiniowanego w programie Autodesk® revit®. 
Przenoszenie danych odbywa się za pośrednictwem pli-
ku wygenerowanego w Autodesk® revit® przy użyciu bez-
płatnej wtyczki Audytor gbXML. Funkcja eksportu pozwa-
la na przeniesienie do programu Autodesk® revit® danych 
lub wyników. Eksport z danych pozwala na zapisanie na-
wet niepełnego projektu instalacji (nie przeliczającego się). 
Natomiast eksport wyników pozwala na wykorzystanie 
w Autodesk® revit® danych technicznych dobranych ele-
mentów instalacji np. średnic rur, nastaw zaworów, wiel-
kości grzejników, rozstawów rur w ogrzewaniu podłogo-
wym. Ponadto dostępne są wielkości fizyczne takie, jak: 
prędkość czynnika, moc grzejnika czy straty ciśnienia.
Szczegółowe porównanie funkcjonalności poszczególnych 
wersji programów dostępne jest na stronie: www.sankom.pl.

W najnowszej, najbardziej rozbudowanej, 
wersji programu Audytor C.O., oznaczo-
nej jako 6.0 Pro wprowadzono m.in. funk-
cję importu podkładów budowlanych  
z programu Autodesk® Revit® oraz ekspor-
tu zaprojektowanej instalacji do Revita®.

Grundfos sponsorem 
piłki ręcznej

Firma Grundfos jest oficjalnym sponsorem dwóch pre-
stiżowych imprez: Mistrzostw Świata w Piłce ręcznej Ko-
biet, które odbędą się w Niemczech w grudniu 2017 r.  
oraz Mistrzostw Europy w Piłce ręcznej Mężczyzn  
w styczniu 2018, których gospodarzem będzie Chorwacja.
Jako światowy lider w produkcji pomp, Grundfos dąży 
do osiągania wyników na światowym poziomie i świetnej 
pracy zespołowej – tak samo jak szczypiorniści i szczy-
piornistki na boisku. Firma konsekwentnie od 2005 r. 
sponsoruje największe turnieje piłki ręcznej i teraz też 
z niecierpliwością czeka na emocje, jakie zapewniają 
rozgrywki na najwyższym szczeblu.
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Targi RENEXPO® Poland 2017 – podsumowanie

Vii Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efek-
tywności Energetycznej odbyły się w dniach 25-27 paź-
dziernika 2017 roku w warszawskim Centrum EXPO XXi. 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem organizowa-
nym przez rEECO Poland objęli: Ministerstwo Energii, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki wodnej oraz Marszałek województwa Mazowiec-
kiego. Targi dzięki bogatemu programowi wydarzeń 
towarzyszących są cennym źródłem specjalistycznej 
wiedzy i umożliwiają podejmowanie dyskusji na istot-
ne dla branży tematy.
w targach rENEXPO® Poland 2017 wzięło udział kilku-
dziesięciu wystawców, którzy prezentowali swoją ofertę 
w ośmiu sektorach: bioenergia (energia z drewna, bio-
masa, biogaz, biopaliwa), energia wiatrowa, CHP – ko-
generacja, energooszczędne budownictwo i renowa-
cja budynków, energia wodna, pompy ciepła, energia 
geotermiczna oraz energia słoneczna. Zdecydowanie 
dominowały ogniwa fotowoltaiczne, ale zaprezento-
wały się też pompy ciepła i biogaz. Nie zabrakło stoisk, 
na których przedstawiane były rozwiązania z zakresu 
m.in. energetyki wiatrowej i geotermalnej, czy związa-
nej z branżą energetyki wodnej. wśród wystawców zna-

lazły się nie tylko firmy z Polski, ale również między in-
nymi z Niemiec, Czech, Chin, wielkiej Brytanii, Ukrainy.
Zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się jazdy te-
stowe samochodami elektrycznymi takich marek, jak: 
NiSSAN, BMw, Tesla, Mercedes. 
Nowością tegorocznej edycji był konkurs na instalato-
ra roku 2017, którego organizatorami były Corab, Sola-
rEdge Technologies oraz Sharp. instalatorem roku 2017 
została firma Ekosun. Drugie miejsce zajęła drużyna Bi-
son Energy, a trzecie SunSol. Należy również docenić 
firmę Ozeris – Fotowoltaika/OZE, która w obu etapach 
miała najmniej błędów.
Każdego dnia targom rENEXPO® Poland towarzyszyły 
specjalistyczne konferencje, kongresy i fora branżowe, 
umożliwiające wymianę wiedzy, a także zachęcające 
do dyskusji na aktualne tematy dla sektora OZE. w su-
mie w wydarzeniach branżowych towarzyszącym tar-
gom wzięło udział ponad 1100 uczestników. 
Pierwszego dnia targów odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Fotowoltaiki, podczas której eksperci z 
towarzystw fotowoltaicznych, przedstawiciele prze-
mysłu PV oraz władz państwowych i lokalnych dys-
kutowali m.in. na temat szans oraz barier na drodze 

rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju. „Mechanizm 
wsparcia powinien być nieskomplikowany, stabilny 
i opłacalny dla inwestora” – podkreślał dr Stanisław 
Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowolta-
iki. Pierwszego dnia targów odbyło się również Forum 
Biogazu, na którym omówione zostały najważniejsze 
problemy branży. Podkreślono rolę biogazowni jako 
stabilnego fundamentu rozproszonych rynków ener-
gii. wielu uczestników wzięło również udział w konfe-
rencji zamykającej projekt Geothermal4Pl. Strefa Ka-
riery organizowana we współpracy z portalem Teraz 
Środowisko była miejscem, gdzie osoby zainteresowa-
ne pracą i rozwojem kariery w OZE mogły zaczerpnąć 
informacji od fachowców.
Drugiego dnia odbył się Vi Kongres Polskiej Organizacji 
rozwoju Technologii Pomp Ciepła, który zgromadził po-
nad 300 uczestników. Miejscem spotkania branży ener-
getyki wodnej była dwudniowa Polska Konferencja Hy-
droenergetyczna. Forum PV było w tym roku nie tylko 
miejscem, w którym można było zapoznać się z inno-
wacjami wystawców. Organizatorzy zaprosili również 
przedstawicieli Ochotniczej i Zawodowej Straży Pożar-
nej, aby naświetlić im problemy związane z bezpieczeń-

stwem pracy systemów fotowoltaicznych. Ta sesja była 
zorganizowana we współpracy z Szkołą Główną Służby 
Pożarniczej w warszawie.
Trzeci dzień był pod znakiem Konferencji Biopaliwowej 
i ii Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. 
Dobrą okazją do tworzenia sieci kontaktów biznesowych 
były „Spotkania kooperacyjne”. w spotkaniach wzię-
li udział przedsiębiorcy poszukujący fachowych part-
nerów i dostawców z szeroko pojętego sektora ener-
getycznego, w szczególności działających w obszarze 
OZE oraz budynków energooszczędnych.
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Z dniem 30 października 2017 r. nastąpiła zmiana loka-
lizacji punktu sprzedaży Onninen w Białymstoku z ul. 
Elewatorskiej 58 na ul. Mikołaja Kopernika 95. 
Dzięki dużej powierzchni magazynowej z samoobsłu-
gową strefą Express, klienci uzyskają szybki dostęp do 
szerokiej oferty Onninen, która obejmuje asortyment 
produktów z zakresu branż: elektrotechnicznej, insta-
lacyjno-grzewczej, wentylacji i klimatyzacji (5100 pro-
duktów dostępnych od ręki).

Onninen – zmiana 
lokalizacji w Białymstoku

TROX INFO EXPO 2017

Tradycyjnie już w listopadzie firma TrOX BSH zaprosiła 
swoich klientów: projektantów, handlowców, studen-
tów na TrOX iNFO EXPO 2017.
3 listopada w hotelu radisson Blue Sobieski w warsza-
wie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z urzą-
dzeniami i systemami oferowanymi przez firmę TrOX 
BSH Technik Polska, przeznaczonymi do nowocze-
snych, energooszczędnych instalacji wentylacji i klima-
tyzacji budynków.
Gości przywitał dyrektor zarządzający Piotr Urasiński. 
Jednocześnie przywitał on nowego dyrektora handlo-
wego – Pawła Stawińskiego. Będzie on raportował bez-
pośrednio do dyrektora zarządzającego, a zatrudnie-
nie go jest elementem szerszej strategii rozwoju spółki. 
Nowy dyrektor będzie sporo podróżował i miał 2 bazy 
– jedną w siedzibie spółki w Piasecznie, a drugą w Po-
znaniu, gdzie mieszka ze swoją rodziną. 
Pierwszym prelegentem był Michał Hycnar, który zapre-
zentował dwa wykłady: „Tłumienie hałasu w instalacjach 
wentylacyjnych. Źródła hałasu i sposoby tłumienia”, po 
przerwie kawowej zaś „Nowość EK-JZ - wielopłaszczy-

znowa klapa do systemów wielostrefowej wentylacji 
pożarowej”.
Następnie goście wysłuchali wykładu Michała Urasiń-
skiego nt. „Free-cooling bezpośredni, pośredni w ser-
werowniach. ice bank - analiza opłacalności stosowania 
systemów akumulacji chłodu w obiektach o dużej nie-
równomierności obciążenia termicznego”. Ostatni refe-

rat to „System diagnozy wentylatorów oddymiających” 
zaprezentowany przez Piotra Urasińskiego. Uczestnicy 
konferencji mogli wziąć udział w tematycznym konkur-
sie, a nagrodą był plecak sportowy na laptopa. Po wykła-
dach uczestnicy zostali zaproszeni na lunch. Uczestni-
cy spotkania mieli także możliwość obejrzenia urządzeń 
oferowanych przez TrOX BSH. 
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25 lat elektronarzędzi Bosch w Polsce

Na początku lat 90. Bosch, jako pierwszy producent elek-
tronarzędzi, otworzył w Polsce dział handlowy i rozpo-
czął sprzedaż urządzeń dla profesjonalistów i majster-
kowiczów z myślą o budowaniu długofalowych relacji  
z klientami. w tamtym czasie na polskim rynku konku-
rencja była niewielka, a popyt ogromny. Obecnie do-
stępna w Polsce oferta elektronarzędzi jest bardzo sze-
roka, zmieniają się oczekiwania klientów, ale Bosch wciąż 
utrzymuje pozycję lidera.
Jeśli zapytamy Polaków o znane im marki branży elek-
tronicznej Bosch wymieniany jest na pierwszym miej-
scu. Taką odpowiedź podaje aż 95% respondentów. 
Dział Elektronarzędzi Bosch rozpoczął swoją działalność  
w Polsce w 1992 roku i właśnie obchodzi jubileusz  
25-lecia. Szacuje się, że przez ten czas ponad 2,5 mln 
Polaków zaopatrzyło się w wiertarki, wkrętarki, szlifierki 
kątowe, młoty obrotowe i inne elektronarzędzia Bosch. 

Skalę zmian pokazuje też porównanie obecnej sprzeda-
ży do poziomu z początku działalności – w 1992 roku fir-
ma sprzedała w Polsce 4000 sztuk elektronarzędzi, na-
tomiast w 2016 – 220 000 sztuk, czyli aż 55 razy więcej.
w latach 90. Bosch zasłynął z wprowadzenia na polski 
rynek młotów z mocowaniem SDS plus i SDS max. Ko-
lejnym rewolucyjnym rozwiązaniem było wprowadze-
nie do oferty Bosch elektronarzędzi akumulatorowych 
w technologii litowo-jonowej. Pierwszym takim mode-
lem na rynku była łatwa w użyciu wkrętarka dla majster-
kowiczów: Bosch iXO. w 2015 Bosch wypuścił pierwsze 
elektronarzędzia ładowane indukcyjne (System Bosch 
wireless Charging).
Bosch mocno stawa na rozwój i wykorzystanie techno-
logii digitalnych, ułatwiających pracę profesjonalistom 
i majsterkowiczom. Jedną z takich innowacji było za-
stosowanie w dalmierzach laserowych Bosch techno-
logii Bluetooth. 
Z badania przeprowadzonego z okazji 25-lecia firmy ro-
bert Bosch w Polsce wyłania się obraz pokolenia 25-lat-
ków uzależnionych od technologii. Na co dzień badani 
są wręcz otoczeni ekranami smartfonów, komputerów 
i innych urządzeń elektronicznych. Ponad dwie trzecie 
z nich deklaruje, że w internecie spędza co najmniej  
4 godziny dziennie. Między innymi dla nich Bosch otwo-
rzył ostatnio własny internetowy sklep elektronarzę-
dzi przeznaczonych dla majsterkowiczów. intensywnie 
wspiera też partnerów handlowych oferujących pro-
dukty Bosch w tym kanale, co przyczynia się do sta-
łych dwucyfrowych wzrostów sprzedaży elektronarzę-
dzi w obszarze online. 

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Śro-
dowiska w Poznaniu w ramach konkursu gospodarki 
obiegu zamkniętego organizowanego przez Minister-
stwo Środowiska – firma CwD otrzymała kolejne już 
wyróżnienie. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym – w skrócie GOZ to 
model zarządzania odpadami w gminie lub mieście tak, 
aby minimalizować odpady składowane na wysypiskach. 
wprowadzane są innowacyjne technologie, które mają 
wspomóc recycling odpadów, ich przekształcanie tak, 
aby ponad 90% było ponownie wykorzystane. Oczy-
wiście nie wszystkie metody są typowe dla recyclingu, 
duża część odpadów pójdzie na kompostowanie i do 
biogazowni, pozostała część będzie musiała być ter-
micznie przekształcana z odzyskiem energii cieplnej. 
Taka właśnie technologia Cichewicz otrzymała wyróż-
nienie. Bazuje ona na rusztowym spalaniu odpadów  
i biomasy w kotle Biowarmer, który wyposażono w in-
nowacyjne palenisko z rusztem schodkowym.

Cichewicz z nagrodą na POLEKO

http://www.instalreporter.pl
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Każda firma ma swoją specyfikę pracy, czy to 
ze względu na korzenie koncernu, czy też rodzaj 
produktów….
Oventrop nie uległ trendowi dzielenia rynków na lep-
sze i grosze, bądź bogatsze i biedniejsze. Każdy z pro-
duktów skierowanych na rynek jest wykonany z najlep-
szych dostępnych materiałów, w najnowocześniejszej 
technologii i w zgodzie z najnowszymi standardami 
techniki instalacyjnej. Katalog w wydaniu polskim jest 
co do zawartości identyczny z oryginałem, nawet jeże-
li część z oferowanych produktów ze względów tech-
nicznych nie znajduje zastosowania na naszym rynku, 
a ceny innych wydają się być „przestrzelone”. Szacu-
nek dla każdego klienta kupującego nasz produkt 
na własność oraz uczciwość w kontakcie z partnera-
mi rynkowymi gwarantują sukces zawsze – niezależ-
nie od tego, czy sprzedajemy gwoździe czy kompute-
ry. Tego się trzymamy i dobrze na tym wychodzimy.

Jakie były najbardziej newralgiczne momenty pod-
czas Pana pracy – i te przyjemne, i te stresujące?
Było ich tak dużo, że dam sobie spokój z próbą wy-
boru jakichś konkretnych. 

Pierwsze raporty do centrali wysyłałem faksem  
z poczty głównej na Świętokrzyskiej, po odczeka-
niu w długiej kolejce. Takie wspomnienie chyba do-
brze uzmysławia, co się tutaj – właściwie w ostatnich  
25 latach – wydarzyło. Moje pokolenie branżowe jest 
pokoleniem szczęściarzy. Czasami było stresująco, 
czasami zabawnie, ale zawsze ciekawie. 

Co uważa Pan za swój osobisty sukces zawodowy?
Zespół. Najlepszy w Polsce.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w ko-
lejnych latach pracy.

Pozycja firmy Oventrop na początku lat 90. 
i dzisiaj…
Firma sprzedawała swoje produkty na rynku pol-
skim już w końcówce lat 80., ale na dobre wystarto-
waliśmy w roku 1995. w Starych Babicach k. warsza-
wy ulokowała się spółka-córka Oventrop i przejęła 
obsługę kilku polskich klientów, którzy do tego cza-
su importowali nasze produkty bezpośrednio z Nie-
miec. warto wspomnieć, że już wcześniej każdy  

z nich kupował, korzystając z kredytu kupieckiego. 
Jeżeli fakt ten zestawi się z okolicznościami z tam-
tego okresu – gospodarczej niepewności, barier na 
granicach i całej masy innego rodzaju ryzyka – to 
należy docenić zaufanie, jakie właściciele firmy oka-
zali nowym partnerom rynkowym. Liczone w set-
kach tysięcy marek salda zostały zresztą rozliczo-
ne do ostatniego feniga z chwilą przejęcia handlu 
przez spółkę polską. 

OVENTROP i Kazimierz Mróz  
w synergii… od 25 lat

Mam nadzieję, że nie jest nietaktem, iż zdradza-
my, że w tym roku obchodzi Pan 25-lecie swojej 
pracy dla marki Oventrop. Warto więc zapytać, 
jak zaczęła się Pana przygoda z Oventropem? 
Kto kogo wybrał? 
Ja też mam taką nadzieję, ale głowy nie dam, zależy 
bowiem pod jakim kątem na 25 lat spojrzeć. Zawo-

dowo to szmat czasu owocujący wiedzą, doświad-
czeniem i kontaktami, z drugiej strony – kogo cieszy 
upływający szybko czas? Początki były całkiem zwy-
czajne – ogłoszenie prasowe, zgłoszenie, rekrutacja 
spośród ponad 60 zgłoszeń. Po kilku miesiącach te-
legram z informacją o wizycie ważnego gościa z fir-
my Oventrop na targach instalexpo ̓92 i z prośbą  

o spotkanie. Czy ktoś pamięta jeszcze, co to jest te-
legram? Pierwszą umowę spisaliśmy na odwrocie 
wizytówki. Czyli, że to pewnie ja zostałem wybra-
ny, chociaż z racji, że była to jedyna aplikacja wy-
słana przeze mnie w życiu – to może ja wybrałem?  
Po 25 latach współpracy należy przypuszczać, że 
obie strony raczej są z tego wyboru zadowolone?

Na bazie budowanego konsekwentnie 
od tamtych czasów zaufania wykuła 
się obecna, mocna sytuacja rynko- 
wa Oventrop. Jesteśmy – zwłaszcza  
w porównaniu z czołowymi naszymi 
konkurentami – firmą dość niewielką, 
ale nasze udziały rynkowe w głównych 
produktach na pewno są ponadpro-
porcjonalne. Ten rok zresztą będzie dla 
nas pod każdym względem rekordowy. 
To zdecydowanie największa przyjem-
ność związana z moim 25-leciem.

Chciałbym tylko podzielić się jedną 
refleksją. Fascynującym doświadcze-
niem jest być świadkiem i uczestni-
kiem jednoczesnego burzliwego roz-
woju rynku, techniki instalacyjnej, 
komunikacyjnej, biurowej i każdej 
prawie innej – i móc w tych okoliczno-
ściach rozwijać fajną firmę z fajnym 
produktem. Poznać wielu fantastycz-
nych ludzi, również konkurentów. 

http://www.instalreporter.pl
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Allianz Arena, Monachium, Niemcy

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA NA  
90 NAJWAŻNIEJSZYCH MINUT TYGODNIA.
I system instalacyjny, który codziennie gra w ekstraklasie.

W monachijskiej świątyni piłki nożnej woda użytkowa rozprowadzana jest po całym obiekcie 8 tysiącami  
metrów rur Sanpress. Zastosowany tu system instalacyjny ze stali nierdzewnej zapewnia optymalne warunki 
przepływu i higieny wody, wyróżniając się na dodatek ekstremalną trwałością i ekonomicznym montażem.  
Viega. Connected in quality.
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– Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie 
i zrewolucjonizowała rynek urządzeń grzewczych  
w Polsce. Przywołana norma określa kryteria doty-
czące emisji tlenku węgla, związków organicznych 
oraz pyłów, na podstawie których urządzenie jest 
przyporządkowane do jednej z trzech klas: 3. (naj-
niższej), 4. (pośredniej) oraz 5. (najwyższej). 
Co ważne w normie ustalono również minimalną wy-
maganą sprawność nie tylko przy pracy z mocą no-
minalną, ale też przy pracy ze zmniejszonym obcią-
żeniem wynoszącym 30% mocy nominalnej. 
Aby kocioł został zakwalifikowany do jednej z trzech 
klas oprócz odpowiednich parametrów emisyjnych 
musi charakteryzować się odpowiednio wysoką 
sprawnością. Tu pojawia się rozbieżność w stosun-
ku do obowiązującego od 01.10.2017 roku rozporzą-
dzenia w sprawie kotłów, które wprowadza wyłącz-
nie wymagania emisyjne.

Dlaczego klasa 5. zrewolucjonizowała 
rynek kotłów w Polsce? 

Przez lata rynek urządzeń grzewczych w Polce pozo-
stawał nieuregulowany. Funkcjonowała wprawdzie 
norma PN-EN 303-5 z roku 2002, ale tylko nieliczni 
producenci decydowali się na wykonywanie badań. 
Nowa norma znacznie zaostrzyła kryteria emisyjne 

Klasa 5. pojawiła się w znowelizowanej w 2012 roku 
normie PN-EN 303-5 Kotły grzewcze – Część 5: Kotły 

grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym 
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kw  

W ostatnim czasie hasła takie, jak „5. klasa” czy „kocioł 5. generacji” często pojawiają się  
w mediach, zwłaszcza w odniesieniu do walki ze smogiem. A ten powrócił wraz z nowym 
sezonem grzewczym. Co zatem kryje się pod tym niewiele mówiącym zwykłym  
zjadaczom chleba pojęciem?

Kotły z klasą, czyli jak 
narodziła się klasa 5.

O rynku i zmianach konstrukcyjnych w kotłach stałopalnych

Magdalena najgeburska-dziubeła

Kocioł SAS Solid klasy 5.,  
retortowy z automatycznym  

podawaniem paliwa (eko-groszek)
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Przegląd urządzeń dostępnych na rynku (rys. 1, rys. 2)  
pokazuje, że najważniejsze czynniki gwarantujące 
realizację czystszego spalania to przede wszystkim:
• dystrybucja i podział powietrza spalania na pier-
wotne i wtórne,
• precyzyjny dobór dawki paliwa, 
• automatyzacja kontroli i sterowania ilości powie-
trza spalania wprowadzanego do komory palnika,
• ceramiczne wyłożenie komory spalania.
Ustalony w normie wymóg sprawności na pozio-
mie minimum 87% (minimalny próg sprawności ro-
śnie wraz z mocą kotła i jest określony wzorem ηK =  
87 + logQ, gdzie Q to moc cieplna, dla kotła o mocy  
10 kw będzie to 88%, 15 kw – 88,2% itd.) sprawił, że  
powierzchnia wymiany ciepła musi być odpowied-
nio większa. Zmiany wystąpiły również w konstrukcji 
kanałów spalinowych – uległy one wydłużeniu. Nie-
stety zwiększenie powierzchni wymiany pociągnęło 
za sobą wzrost gabarytów kotła. Aby tego uniknąć, 
producenci w większości decydują się na rozwiąza-
nie w postaci płomieniówek. Dodatkowo kotły wy-
posażone są w turbulizatory (zawirowywacze) ga-
zów spalinowych zwiększające wytrącanie pyłów ze 
spalin oraz podnoszące stopień wymiany ciepła po-
przez zastosowanie zawirowania spalin. 
Z racji wydłużenia obiegu spalin niemal niezbędnym  
elementem stał się wentylator wyciągowy ułatwia- 
jący ich odprowadzenie. Skutkiem wprowadzonych 
zmian jest zdecydowane obniżenie temperatury spa-
lin do poziomu 100-120°C.
Modyfikacje nastąpiły również w komorze palnika.  
Zastosowano katalizatory ceramiczne celem 
zmniejszenia emisji poprzez dopalenia gazów spali-
nowych. Należy podkreślić, że za zasadniczą część 
emisji odpowiada palnik. 
Zmiany w konstrukcji kotłów to nie wszystko. rewo-
lucja nie byłaby możliwa bez rozwoju urządzeń ste-
rujących pracą kotła. ilość paliwa oraz powietrza 
pierwotnego i wtórnego – odpowiednio dystrybu-
owanego – jest precyzyjnie dawkowana. Standar-
dem jest sterowanie samoadaptujące.

Kotły z zasypem ręcznym a wymagania klasy 5. 
Odmienna sytuacja jest w przypadku tradycyjnych 
kotłów komorowych, gdzie proces spalania przebie-
ga przeciwprądowo, tzn. paliwo i powietrze do spa-
lania podawane są z przeciwnych kierunków. w tych 
warunkach lotne produkty odgazowania nie ulega-
ją całkowitemu spaleniu tylko trafiają do atmosfery, 
sam zaś proces spalania przebiega w sposób niekon-
trolowany. Tego typu kotły pozostają poza wszelką 
klasyfikacją, choć niektóre środowiska stoją na sta-
nowisku, że istotną poprawę emisji przyniesie spo-
sób rozpalania w kotle.
Należy przy tym zaznaczyć, że promowane tzw. „roz-
palanie od góry” w kotłach komorowych powinno się 
odbywać tylko i wyłącznie w kotłach do tego przysto-
sowanych. Każde urządzenie powinno być eksploatowa-
ne w sposób narzucony przez producenta. Próby prze-
róbki kotła, bądź zmiana sposobu rozpalania nie tylko 
nie przynoszą oczekiwanych efektów, a nawet mogą 

– i tak w przypadku kotłów automatycznych na pa-
liwa kopalne graniczna wartość CO dla najwyższej 
klasy 5. zmniejszyła się sześciokrotnie, dla OGC pię-
ciokrotnie, a dla pyłu ponad trzykrotnie.
O ile w przypadku kotłów pelletowych zaostrzenie 
kryteriów nie stanowiło problemu, to okazało się, 

że nie ma krajowych kotłów na paliwa kopalne, któ-
re spełniałyby parametry najwyższej klasy. 
Panował również pogląd, że bez dodatkowych urzą-
dzeń filtrujących czy odpylających nie będzie możli-
we spełnienie tak rygorystycznych kryteriów. Szcze-
gólnie, że węgiel w porównaniu do pelletu zawiera 
zdecydowanie większą zawartość substancji mine-
ralnej, stąd emisja pyłu jest najbardziej newralgicz-
nym parametrem. Ponadto spełnienie kryteriów 
najwyższej klasy wymaga, oprócz dobrej jakości 
paliwa, również odpowiedniej organizacji proce-
su spalania.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne

Opracowanie nowych konstrukcji zajęło producen-
tom trochę czasu. Dopiero dwa lata od opubliko-
wania normy pojawiły się pierwsze automatyczne 
kotły na węgiel spełniające najwyższą klasę. Co naj-
ważniejsze nie miały one dodatkowych urządzeń po-
prawiających parametry emisyjne. Konstrukcja tych 
kotłów jest bardziej złożona i zdecydowanie inna od 
dotychczasowych kotłów klasy 3. czy 4.
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KATALOG 
KOTŁÓW C.O. 
DLA BIZNESU

03/2017

Produkujemy w Polsce

KOTŁY C.O. Z PODAJNIKIEM - TYP GALAXIA KWE 
NA EKOGROSZEK
Dane techniczne kotłów c.o. Galaxia KWE
parametry j.m. Galaxia KWE 15 Galaxia KWE 18 Galaxia KWE 22
moc nominalna kW 15,0 18,0 22,0
zakres mocy kW 4,67 ÷ 15,60 5,40 ÷ 18,08 6,6 ÷ 22,0
klasa kotła wg normy EN 303-5:2012 - 5 5 5
powierzchnia grzewcza kotła m2 2,2 2,6 3,2
paliwo / klasa paliwa - ekogroszek o granulacji 8 ÷ 25 / a1 (zgodnie z normą EN 303-5)
pojemność zasobnika paliwa l 196 246 246
rzeczywisty strumień paliwa (przy mocy maksymalnej) kg/h 2,150 2,478 3,022
stałopalność dla mocy nominalnej (przy założeniu, że 1 l = 0,74 kg) h 67 73 60
sprawność cieplna % 93 93 94
wymagany ciąg komina mbar 0,15 0,20 0,20
minimalna wysokość komina m 4,6 5,6 6
minimalny przekrój komina mm Ø 160 Ø 160 Ø 160
strumień masy spalin dla mocy nominalnej / minimalnej kg/s 0,632 / 0,242 0,706 / 0,282 0,829 / 0,347
opory przepływu mbar 90 110 132
zakres temperatury pracy °C 55÷85 55÷85 55÷85
maksymalna temperatura na zasilaniu °C 85 85 85
minimalna temperatura powrotu °C 55 55 55
dopuszczalne ciśnienie pracy bar 2,0 2,0 2,0
pojemność wodna kotła l 66 73 84
masa kotła z palnikiem, podajnikiem i zasobnikiem kg 372 445 517
średnica zewnętrzna czopucha mm Ø 160 Ø 160 Ø 160
średnica króćców zasilania/powrotu ” 5/4 5/4 5/4
średnica króćca spustowego ” ½ ½ ½
szerokość kotła z zasobnikiem (A) mm  1165 1165 1165
odległość czopucha od podstawy (B) mm 990 1100 1300
głębokość kotła z czopuchem (C) mm 1185 1185 1185
wysokość kotła (D) mm 1291 1406 1608

poglądowy schemat kotła c.o. Galaxia KWE 15÷22 kW

C

B

A

D

rys. 3

Galaxia KWE to kocioł centralnego ogrzewania 5-tej klasy o najwyższej sprawności 
cieplnej na polskim rynku. Kocioł ten oferuje najwyższą wygodę użytkowania, optymalne 
wykorzystanie spalanego paliwa oraz bezpieczną i stabilną pracę przez wiele lat.

2  Kotły c.o. z podajnikiem – typ Galaxia KwE na ekogroszek

1  SiGMA E – kocioł retortowy z podajnikiem paliwa 
(ekogroszek)
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Kotły z automatycznym podawaniem 
paliwa. Jak już wspomniano, istotny 
wpływ na parametry emisyjne ma od-
powiednia organizacja procesu spala-
nia. W dostępnych na rynku kotłach 
klasy 5. proces spalanie przebiega 
współprądowo – są to kotły na wę-
giel, w których paliwo do komory spa-
lania podawanie jest automatycznie. 
Odpowiednio dystrybuowane powie-
trze pierwotne oraz podawane w spo-
sób zautomatyzowany małymi daw-
kami paliwo dostarczane są do górnej 
warstwy rozżarzonego paliwa – stre-
fy spalania – z tego samego kierunku. 
Dzięki temu lotne produkty odgazo-
wania przechodzą przez strefę żaru  
o wysokiej temperaturze, ulegając 
prawie całkowitemu spaleniu.
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przy wykorzystaniu powietrza wtórnego. rozdzielo-
ne powietrze wtórne przepływając dwoma kanała-
mi ceramicznymi, ulega podgrzaniu i poprzez otwo-
ry w dyszy ceramicznej z dużą prędkością dostaje 
się bezpośrednio w płomień, powodując doskona-

łe spalanie wszystkich substancji zawartych w gazie 
drzewnym. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno ko-
tły dolnego spalania, jak i zgazowujące paliwo mu-
szą być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyj-
nym, co istotnie wpływa na cenę takiego zestawu.

Parametry emisji a jakość paliwa

Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że zachodzi 
ścisła korelacja pomiędzy kotłem a paliwem w nim 
stosowanym. w przypadku stałych biopaliw wyma-
gania w zakresie właściwości fizykochemicznych, 
zwłaszcza dla pellet stosowanych w instalacjach z au-
tomatycznym zasilaniem w paliwo, są bardzo precy-
zyjnie określone. Natomiast dla paliw węglowych wy-
magania te nie są szczegółowo określone, zwłaszcza 
w zakresie zawartości popiołu i części lotnych paliw. 
Duża dopuszczalna dowolność parametrów paliw wę-
glowych dostępnych na rynku, mających istotny wpływ 
na przebieg procesu spalania, nie będzie skutkować 
powtarzalnością parametrów emisyjnych uzyskiwa-
nych w czasie badań kotłów w laboratoriach, a co za 
tym idzie efekt ekologiczny w postaci poprawy stanu 
powietrza nie zostanie osiągnięty.

być niebezpieczne dla zdrowia i życia użytkowników. 
Jednocześnie nie oznacza to, że czyste spalanie nie 
jest możliwe w kotłach z ręcznym podawaniem pa-
liwa do komory paleniskowej.

Kotły ze spalaniem w prądzie krzyżowym (fot. 3 i 4) 
to konstrukcje dolnego spalania w części złoża. Ce-
chuje je rozdział powietrza do spalania na:
– pierwotne – podawane do komory spalania oraz 
– wtórne – podawane do spalin opuszczających 
strefę żaru. 

Ze względu na wysoką temperaturę w celu podawa-
nia powietrza wtórnego stosowane są ceramiczne dy-
sze powietrza wtórnego do dopalania części palnych  
w spalinach. Paliwo do komory spalania dozowane jest 
grawitacyjnie. w przypadku tego typu kotłów emisja od-
powiada klasie 5. Problemem może być sprawność urzą-
dzeń tylko nieznacznie przekraczająca próg 5 klasy lub 
znajdująca lekko poniżej, wchodząc w zakres klasy 4.

Kotły zgazowujące paliwo (fot. 5, 6) wykorzystu-
ją technikę dwustopniowego spalania – zgazowa-
nia paliwa i następującego po nim utlenienia, czyli 
spalania powstałych gazów. Palenisko kotła stano-
wi komora załadunkowa, w której w procesie piroli-
zy drewna powstaje gaz drzewny. Powietrze pierwot-
ne i wtórne o dokładnie wyregulowanym przepływie 
jest zasysane przez wentylator wyciągowy przez od-
powiednie kanały do komory załadowczej, powodu-
jąc równomierne i efektywne spalanie. Powstający 
gaz drzewny przechodzi przez dyszę ceramiczną do 
komory paleniskowo-popielnikowej, gdzie spala się 

 

Przykładem kotłów z zasypem ręcz-
nym zapewniających czyste spalanie 
mogą być urządzenia realizujące tech-
nikę spalania w prądzie krzyżowym 
lub zgazowujące paliwo.
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Oferowane moce
Zakres mocy oferowanych kotłów zadowoli z pewnością 
każdego. Najmniejsze jednostki rozpoczynają się od 8 kw 
zapotrzebowania na ciepło w budynku, a kończą się na 
600 kw, co daje praktycznie nieograniczone możliwości 
inwestycyjne. w przypadku inwestycji powyżej 600 kw  
można tworzyć instalacje kaskadowe zbudowane z kilku 
jednostek. Systemy podawania paliwa, jakim jest pellet, 
z zewnętrznych zbiorników realizowane są za pomocą 
podajników pneumatycznych lub ślimakowych.

Budowa
Kotły marki Viteco to produkty nowoczesne, bez-
pieczne, łatwe w obsłudze, ekologiczne i energo-

oszczędne. Charakteryzują się wysoką sprawnością, 
nowoczesnym wyglądem oraz bardzo dobrą jako-
ścią wykonania. Co wyróżnia te produkty? Przede 
wszystkim wymienniki o bardzo wysokiej sprawno-
ści. wszystkie kotły oparte są na okrągłej konstruk-
cji z wymiennikami płomieniówkowymi. Dzięki takiej 
budowie wewnątrz płomieniówek mogą pracować 
czyszczaki (turbulatory). Spełniają one dwie funkcje 
– spowalniają przepływ spalin oraz czyszczą rury we-
wnętrzne wymiennika, zrzucając popiół bezpośred-

nio do popielnika. Takie rozwiązanie obniża tempe-
raturę spalin oraz zwiększa sprawność urządzenia.

W 2017 roku marka Viteco do swojej oferty wprowadziła kotły na biomasę. Są to głównie 
kotły pelletowe, ale w ofercie znajdziemy również urządzenia na zrębkę drzewną. 

Kotły pelletowe Viteco
Nowoczesne, łatwe w obsłudze,  
ekologiczne i energooszczędne

Jerzy Perges 

VACUM to system pneumatycznego podawania pelletu. Jest on idealnym rozwiązaniem  
dla użytkowników, którzy zainteresowani są budową większego magazynu pelletu  
niż pojemność zasobnika pelettu stanowiącego integralną część kotłaKocioł serii EG PELLET

Zróżnicowana gama produktów urzą-
dzeń grzewczych Viteco, mnogość jed-
nostek, systemów podawania oraz ro-
dzajów paliwa idealnie wpisują się 
w politykę poprawy jakości spalania 
oraz obniżenie emisyjności urządzeń 
grzewczych na rynku polskim.

Kocioł nadmuchowy serii EG PELLET AirMAX PLUS

EKO-INSTAL R.Chabowski Sp.j.
ul.Fabryczna 15B
85-741 Bydgoszcz
tel. 52 365 03 50
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85-741 Bydgoszcz
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W ofercie Viteco znajdują się następujące
jednostki kotłowe:
- kotły serii EG PELLET w zakresie mocy od 10 do 60 
kw, ze zintegrowanymi z kotłami zasobnikami pel-
letu o pojemności od 170 do 350 litrów w zależno-
ści od mocy kotła;
- kotły serii EG PELLET MiNi w zakresie mocy od  
16 do 45 kw, z wolnostojącymi zasobnikami pelletu 
o pojemności od 300 do 1100 litrów;
- kotły serii EG PELLET MiNi COMPACT w zakresie 
mocy od 16 do 24 kw, ze zintegrowanymi z kotłami 
zasobnikami pelletu o pojemności od 164 do 188 li-
trów w zależności od mocy kotła;
- kotły serii EG PELLET MiCrO w zakresie mocy od  
8 do 12 kw, ze zintegrowanymi z kotłami zasobnika-
mi pelletu o pojemności 80 litrów;
- kotły serii EG MULTiFUEL w zakresie mocy od 17 do 
300 kw, ze ślimakowymi podajnikami zrębki drzew-
nej lub pelletu;
- kotły serii EG MULTiFUEL PELLET w zakresie mocy 
od 80 do 600 kw, z wolnostojącymi zasobnikami pel-
letu o pojemności 1000 litrów;
- kotły nadmuchowe (nagrzewnice) serii EG PELLET 
AirMAX PLUS w zakresie mocy od 25 do 60 kw, ze 
zintegrowanymi z kotłami zasobnikami pelletu o po-
jemności 170 litrów.
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www.viteco.pl

wyłączny dystrybutor marki ViTECO

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

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

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!

wszystkich kotłów wprowadzanych do obrotu i do 
użytkowania od 1 stycznia 2020 r. Nasze kotły speł-
niają te wymagania już teraz.

Nowe wymagania 5. klasy 
dotyczące kotłów

Dnia 1 sierpnia 2017 roku opublikowane zostało nowe 
rozporządzenie ministra rozwoju i finansów w spra-
wie wymagań dla kotłów wprowadzonych do obrotu 

 Bazując na bogatym doświadczeniu Grupy Nibe, 
stworzono nowoczesną linię kotłów peletowych  
PELLUX. To inteligentne kotły grzewcze spełniające 
najwyższe standardy użytkowania. w trosce o śro-
dowisko każdy z naszych kotłów ma sprawność po-
wyżej 90% przy jak najniższej emisji zanieczyszczeń, 
co jest potwierdzone certyfikatami 5. klasy oraz zgod-

nością z wymaganiami Ekoprojektu (Ecodesign). wy-
magania Ekoprojektu wprowadzają w stosunku do 
wymagań normy PN-EN 303-5:2012 konieczność we-
ryfikacji sezonowej efektywności i emisji zanieczysz-
czeń, która uwzględnia pracę kotłów przy mniejszej 
mocy niż nominalna. Określają również maksymal-
ną emisją tlenków azotu. O ile wymagania normy 
PN-EN 303-5:2012 potwierdzające 5. klasę energe-
tyczną kotłów były do niedawna dobrowolne, wy-
magania Ekoprojektu będą obowiązkowe dla 

Firma Nibe-Biawar istnieje na rynku już niemalże 50 lat. Przez cały ten czas 
produkuje wyroby najwyższej jakości, które sprzedawane są na całym świecie. 
Często słyszymy opinie, że podgrzewacze wody marki Biawar działają po 15-20 
lat bez najmniejszego problemu, a pompy ciepła Nibe są w stanie ogrzać każdy  
rodzaj obiektu mieszkalnego lub użytkowego. 

PELLUX – inteligentne kotły  
na pelet drzewny

PELLUX 200 Touch 20 kw

PELLUX 100 Touch 20 kw/30 kw PELLUX COMPACT Touch 12 kw

http://www.instalreporter.pl
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i użytkowania. Dotyczy ono zarówno urządzeń do-
puszczonych do sprzedaży, jak również urządzeń na 
etapie podłączania do systemu c.o. Przyjęto zatem 
nowe, krajowe przepisy, które określają wymagania 
w zakresie emisji zanieczyszczeń z kotłów na paliwa 
stałe o mocy cieplnej do 500 kw. 
rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 paździer-
nika 2017 r. Przepisy rozporządzenia do kotłów wy-
produkowanych, ale niewprowadzonych do obro-
tu i użytkowania przed jego 
wejściem w życie będą obo-
wiązywały od 1 lipca 2018 r.  
wiele firm sprzedających ko-
tły z powodu wejścia w życie 
nowego rozporządzenia mu-
siało wycofać z oferty część oferowanych kotłów. 
Nasze kotły PELLUX od dawna spełniają wszelkie 
normy.

Pelet drzewny – wydajne
i naturalne paliwo

Na przestrzeni ostatnich lat oraz nieustannych zmian 
w przepisach można zauważyć, że coraz większy na-

cisk kładzie się na ekologię oraz spalanie ekologicz-
nych paliw, do jakich niewątpliwie możemy zaliczyć 
pelet. Powstaje on z naturalnych surowców: spra-
sowanych pod wysokim ciśnieniem zrębków i od-
padów drzewnych oraz trocin, bez udziału środków 
chemicznych oraz sztucznego lepiszcza. Granulat 
ma średnicę około 6-10 mm i długość od 20 do oko-
ło 50 mm. Jedną z głównych zalet peletu jest fakt, iż 
z jednej tony spalonego surowca otrzymujemy jedy-
nie parę kilogramów popiołu. 
Mimo szybko rosnącej popularności kotłów pele-
towych, wciąż można spotkać się z obawami doty-
czącymi paliwa, jakim jest pelet, jego kaloryczności 
oraz ceny. Oczywiście, możemy trafić na gorsze pa-
liwo, tak jak w przypadku innych paliw, dlatego war-
to zwracać uwagę, czy na worku znajduje się zna-
czek „DinPlus” - wtedy nie ma żadnych problemów 
z peletem. w połączeniu z wysoką sprawnością ko-
tłów PELLUX – powyżej 90% – możemy być pewni, 
że praca instalacji grzewczej będzie bardzo wydaj-
na i w efekcie – niedroga. 

Bezobsługowość kotłów PELLUX
 
w naszej ofercie znajdują trzy rodzaje kotłów o mocy 
12, 20 oraz 30 kw. istotną zaletą kotłów PELLUX jest 

fakt, że są one niemalże bezob-
sługowe i bardzo ekonomicz-
ne. Kotły PELLUX zaopatrzono  
w automatycznie czyszczą-
cy się wymiennik, dzięki cze-
mu zachowują tę sprawność 

przez cały okres pracy kotła. Za czyszczenie kana-
łów spalinowych odpowiadają turbulatory spalin. 
Czyszczenie kotła jest istotne ze względu na zapo-
bieganie tworzenia się nagaru na jego ściankach. 
Należy pamiętać, że każdy 1 mm osadu znajdują-
cego się w wymienniku zmniejsza jego sprawność  
o około 5%, dlatego, wybierając kocioł, warto zwró-
cić uwagę na opcję czyszczenia przewodów spalino-
wych w standardzie. 

Czy wiesz, że kotły na ekogroszek emitu-
ją sezonowo w granicach 500-600 mg/m3 

tlenków azotu, a kotły na pelet firmy 
PELLUX poniżej 140 mg/m3?
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Technologia kotłów PELLUX

Dzięki automatycznemu czyszczeniu kanałów spali-
nowych oraz palnika zachowujemy bezpieczeństwo 
użytkowania oraz zmniejszamy straty ciepła. Obsłu-
ga kotła opiera się głównie na kontroli i ewentualnym 
uzupełnieniu ilości paliwa w zasobniku oraz na opróż-
nieniu popiołu z szuflady co kilka tygodni. wpływa to 
w znacznym stopniu na komfort użytkowania, gdyż 
ogranicza do minimum nakład naszej pracy. 
ważną rolę odgrywa również temperatura powraca-
jącej wody. Prawidłowo wykonana instalacja z od-
powiednio dogrzanym powrotem w dużym stopniu 
eliminuje problemy z kotłem oraz znacznie zmniej-
sza zużycie paliwa. Dogrzany kocioł produkuje rów-
nież mniej sadzy, zapobiega powstawaniu konden-
satu, a w związku z tym utrzymuje swoją sprawność 
na najwyższym poziomie. 
Dzisiejsze instalacje niewątpliwie wymagają ochrony 
powrotu. Temperatura powracającej wody w przy-
padku kotłów peletowych nie powinna być niższa 
niż 48 C̊. Najprostszym rozwiązaniem jest zastoso-
wanie zaworu mieszającego, choć tak naprawdę każ-
de rozwiązanie prowadzące do dogrzania powraca-
jącej wody jest dobre.
Kotły PELLUX mają funkcję automatycznego rozpala-
nia, jak i wygaszania oraz zapewniają płynną modu-

lację mocy, aby dostosować się do faktycznego za-
potrzebowania na ciepło, ograniczając tym samym 
straty postojowe i kominowe. 
Sterowniki kotłów PELLUX pracują na najnowocze-
śniejszym systemie Fuzzy Logic ii, który idealnie do-
stosowuje parametry spalania, wyręczając użyt-
kownika z konieczności ciągłego ustawiania kotła. 
Dodatkowo, sterowanie kotłem PELLUX pozwala na 
podłączenie rozbudowanego systemu grzewczego 
oraz – co dzisiaj jest coraz bardziej istotne - stero-
wania przez internet z każdego miejsca na świecie.
Dowiedz sie więcej informacji na temat kotłów pele-
towych marki PELLUX: www.PELLUX.pl.

Rozporządzenie ZAKAZUJE 
stosowania w konstrukcji 
kotła rusztu awaryjnego.

Dlaczego kotły PELLUX?

- automatycznie czyszczony palnik
- automatycznie czyszczony wymiennik
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła
- nowoczesne sterowanie
- minimum obsługi 
- 5. klasa czystości spalin i zgodność z wymaganiami  
Ekoprojektu 
- duża pojemność wodna do 190 l
- kompaktowe wymiary 
- prostota obsługi
- sprawność powyżej 90% 
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paliwowy ECO-PELL o mocy w zakresie 100÷300 kw,  
wyposażony w podajnik tłokowy. wymiennik kotła 
wykonany jest ze stali kotłowej 16Mo3 o gr. 8 mm, na-
tomiast płyta paleniska nadmuchowego z rusztem 
otworowym (dostarczającym powietrze pierwotne)  
– ze stali nierdzewnej 1.4301 o gr. 8 mm. w celu utrzy-
mania wysokiej temperatury w obrębie palnika, ko-
mora paleniskowa została w całości wyłożona pane-
lami ceramicznymi. Dodatkowo zastosowano system 
dystrybucji powietrza wtórnego bezpośrednio do 
strefy spalania, gdzie następuje intensywne miesza-
nie gazów spalinowych z powietrzem dopływają-
cym przez zestaw dysz umieszczonych na ścianach 
bocznych i ostateczne dopalenie mieszanki palnej. 
Część konwekcyjna wymiennika składa się z pozio-
mych przegród wodnych, a w ostatnich dwóch cią-

Kotły SAS w kaskadzie
ZMK SAS oferuje inwestorom szeroki wybór ko-
tłów dużej mocy powyżej 48 kw, a możliwość pracy  
w „kaskadzie” pokrywa zapotrzebowanie na ciepło  
w wielkokubaturowych obiektach. ich zaletą jest 
praktycznie bezobsługowa praca w połączeniu  
z wymiernymi korzyściami w postaci niższych kosz-
tów eksploatacji obiektu. Dodatkową zaletą pracy 
kotłów w kaskadzie jest również zapewnienie bez-
pieczeństwa ciągłej pracy instalacji w przypadku 
awarii jednego z kilku pracujących urządzeń, co ma 
ogromne znaczenie w takich obiektach, jak szpitale 
czy szkoły albo w sytuacji minimalnego zapotrzebo-
wania na moc cieplną w budynku, np. w okresie let-
nim do przygotowania tylko ciepłej wody użytkowej.

Konstrukcyjne atuty kotłów SAS
Z uwagi na konieczność pracy większych jednostek 
zazwyczaj w trudniejszych warunkach – w kotłach 
SAS od 78 kw zastosowano w konstrukcji wymien-
nika nie tylko grubszą stal kotłową (8 mm), ale także 
taką o bardzo dobrej odporności na wysoką tempe-
raturę oraz korozję, dobrych właściwościach spawal-
niczych, stosowaną w produkcji zbiorników ciśnie-

niowych oraz kotłów – stal molibdenową o symbolu 
16Mo3. Kotły SAS są urządzeniami nowoczesnymi, 
charakteryzującymi się wysoką sprawnością, opty-
malnym zużyciem paliwa, prostą i bezproblemową 
obsługą, łatwym czyszczeniem, zaawansowaną au-
tomatyką pozwalającą na optymalne dopasowanie 
sterowania do warunków konkretnej instalacji grzew-
czej, długoletnim okresem gwarancji i opieki serwisu.

Kocioł dwupaliwowy ECO-PELL
w dużych obiektach podczas wyboru źródła ciepła 
ważną rolę odgrywa cena paliwa, jak i prostota użytko-
wania. również i w tym przypadku nie bez znaczenia 
pozostają przepisy środowiskowe odnośnie możliwo-
ści montażu i eksploatacji większych jednostek. Firma 
SAS oferuje nowy model – automatyczny kocioł dwu-

Wybór sposobu ogrzewania, źródła ciepła i rodzaju paliwa to nie lada wyzwanie dla inwestorów budynków o dużej kubaturze 
takich, jak hale produkcyjne, magazyny czy budynki użyteczności publicznej. Podejmując decyzję o wyborze systemu 
ogrzewania dla modernizowanych obiektów lub nowych inwestycji, trzeba brać pod uwagę nie tylko koszty zakupu  
i montażu urządzeń, ale także koszty paliwa oraz późniejszej eksploatacji. Rosnące ceny paliw (gaz, olej, energia 
elektryczna), prostota użytkowania, funkcjonalna automatyka przemawiają na korzyść kotłów na paliwa stałe lub  
biomasę (pelety, ziarna zbóż, pestki owoców itp.) jako źródeł ciepła dla dużych obiektów. 

W nowych, a także modernizowanych obiektach instalacje grzewcze stają się coraz bar-
dziej rozbudowane (podział na kilka obiegów), co wymaga, aby sterownik zarządzający 
pracą kotła i systemu miał możliwość regulacji zarówno prostych, jak i złożonych ukła-
dów grzewczych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku firma SAS we wszystkich 
modelach kotłów podajnikowych wprowadziła w standardzie sterownik z obsługą czte-
rech pomp obiegowych, dwóch zaworów mieszających, wbudowanym modułem Ether-
net, sterowaniem pogodowym oraz możliwością podłączenia regulatora pokojowego.

Kocioł dwupaliwowy na ekogroszek lub pelet – ECO-PELL

SAS – ogrzewanie dużych obiektów 
też może być ekologiczne

http://www.instalreporter.pl


19s t r.1 1 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

gach spalin zastosowano zawirowywacze. 
Nad pracą kotła ECO-PELL czuwa funkcjonalny ste-
rownik, który reguluje m.in. ilość powietrza (wenty-
lator pierwotny/wtórny) dostarczanego do proce-
su spalania. Zaawansowany konstrukcyjnie kocioł 
ECO-PELL o wysokiej sprawności 90,1÷91,2% i niskiej 
emisji zanieczyszczeń, spełnia wymagania klasy 5 wg 
PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 
w zakresie EcoDesign zarówno dla paliwa w postaci 
ekogroszku, jak i peletu. Dodatkowo, w standardzie 
kocioł wyposażony jest w zasilacz awaryjny UPS – 
układ zabezpieczający przed cofnięciem żaru do za-
sobnika paliwa (ustawienie tłoka podajnika paliwa 
w pozycji zamkniętej w przypadku braku zasilania).

Kotły SOLID oraz BIO SOLID - nowe większe moce
Ponadto ZMK SAS postanowił powiększyć typoszereg 
cenionych na rynku kotłów na ekogroszek – SOLiD oraz 
peletowych – BiO SOLiD. Dla uzyskania wysokiej spraw-
ności oraz efektywności procesu spalania zastosowa-
no w konstrukcji wymiennika kanały spalinowe w po-
staci poziomych i pionowych płomieniówek (rury) oraz 
panele ceramiczne bezpośrednio nad paleniskiem.  
Teraz inwestorzy mogą nabyć te kotły nie tylko w pod-
stawowym typoszeregu, ale również o mocach 72, 100, 
125, 150, 175, 200 kw. Tak samo jak w przypadku pod-
stawowego typoszeregu, kotły SOLiD i BiO SOLiD du-
żych mocy spełniają wymagania 5. klasy wg normy  
PN-EN 303-5:2012 oraz mają certyfikat EcoDesign. 

ZAKŁAD METALOwO-KOTLArSKi SAS
28-100 Busko-Zdrój, Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19, faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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Automatyczny system odpopielania SAS

Kotły peletowe – szczególnie te o dużej mocy – warto 
dodatkowo wyposażyć w automatyczny system odpo-
pielania SAS, który powstał po to, by eksploatacja ko-
tłów peletowych była jeszcze wygodniejsza i mniej cza-
sochłonna. Kocioł wyposażony w ten system zapewnia 
bezobsługowe usuwanie popiołu. System gwarantuje od 
1 do nawet 3 miesięcy automatycznego usuwania popio-
łu z kotła. Czas ten zależny jest od obciążenia cieplnego 
ogrzewanego budynku oraz jakości spalanego peletu. 
Popiół powstały w procesie spalania usuwany jest  
z płyty paleniska za pomocą mechanizmu ruszt rucho-
mych. Następnie za pośrednictwem leja zasypowego  
w sposób automatyczny dostarczany jest do popiel-
nika. Lej zasypowy skonstruowany jest tak, aby możli-

wy był jego demontaż w celu okresowego czyszczenia 
komory paleniska bądź wykonania czynności serwi-
sowych. Odprowadzanie popiołu odbywa się automa-
tycznie za pomocą spirali transportowej osadzonej na 
wałku. Mechanizm transportera zamontowany w rurze 
stalowej odprowadzającej popiół napędzany jest mo-
toreduktorem. Częstotliwość wybierania popiołu z ko-
mory pod paleniskiem zależy od jakości spalanego pa-
liwa oraz obciążenia cieplnego budynku. Możliwe jest 
dostosowanie częstotliwości załączania automatycz-
nego odpopielania dla konkretnego paliwa i ilości po-
wstającego popiołu. Pozostałość po procesie spalania 
transportowana jest do zewnętrznego popielnika, po-
siadającego otwór montażowy zasypu popiołu. 

Układ otwarty
w układzie otwartym z grawitacyjnym lub wymu-
szonym obiegiem czynnika roboczego instalacja 
jest pośrednio połączona z powietrzem, zaś naczy-

nie wzbiorcze zabezpiecza ją przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia w przypadku przegrzania układu. 
Podczas awarii pompy zawór różnicowy zamonto-
wany w układzie z pompą obiegową na rurze zasila-

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rozporządzenie ministra infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie), kocioł na paliwa stałe może pracować w instalacji układu zamkniętego. 
Jednak w takim rozwiązaniu ważne jest spełnienie określonych wymagań po to, aby 
zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji i jej użytkowników.

Układ c.o. z kotłem 
na paliwo stałe 

Zamknięty a otwarty

Grupa bezpieczeństwa Zestaw pompowy z zaworem różnicowym
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jącej lub powrotnej otwiera się, umożliwiając grawi-
tacyjną pracę układu.
w układach otwartych ze względu na połączenie z po-
wietrzem występuje większe prawdopodobieństwo 
obecności korozji elementów instalacji. Temperatu-
ra wody powrotnej do kotła nie powinna być niższa 
od 55°C. Kotły pracujące w układzie otwartym naj-
częściej wyposaża się w zawór trój- lub czterodrożny.

Układ zamknięty 
Aby chronić urządzenie przed przegrzaniem, w za-
mkniętych instalacjach grzewczych kotły na pa-
liwa stałe mają specjalne rozwiązania odpowie-
dzialne za odbiór nadmiaru ciepła. Prawidłową  
i bezpieczną pracę instalacji zapewnia zbiornik ci-
śnieniowy, który zastąpił przelewowe naczynie 

wzbiorcze. w kotłach o mniejszych mocach bar-
dzo często montowana jest wężownica schładzają-
ca czynnik roboczy poprzez przepływ zimnej wody  
z sieci wodociągowej. wężownica znajduje się w dol-
nej części kotła.
Układy zamknięte muszą być zabezpieczone przed 
skutkami przerw w dostawie energii elektrycznej za 
pomocą na przykład zaworów zabezpieczenia ter-
micznego. Jednak takie rozwiązania nie mogą być 
stosowane w systemach instalacyjnych z hydrofo-
rem oraz w innych instalacjach narażonych na czę-
ste przerwy w dostawie wody.
Do układów zamkniętych z reguły nie podłącza się 
kotłów grzewczych o mocy przekraczającej 100 kw 
oraz urządzeń, które nie są wyposażone w fabrycz-
ne systemy nawiewu.

1

2

3

5

4

6

6

6

6

6

8

7

Powietrze pierwotne
i wtórne
• Sprawność spalania
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Strefy skraplania
•Osad i smoła
•Korozja
•Zmniejszenie efektywności
  cieplnej wymiennika wody
•Łatwopalność kanalizacja kanalizacja

zasilanie 
zimnej 
wody

ZABEZPIECZENIE KOTŁA NA PALIWO STAŁE

1  Regulator ciągu kominowego

2  Sterownik kotła

3  Zawór upustowy
 bezpieczeństwa termicznego

4  Zestaw pompowy z zaworem
 różnicowym grawitacyjnym

5  Zawór termostatyczny mieszający
 do zabezpieczenia temperatury powrotu

6  Zawór kulowy odcinający

7  Naczynie wzbiorcze otwarte

8  Instalacja c.o.

w praktyce oprócz typowych układów otwartych i za-
mkniętych spotkać można również układy mieszane. 
wykorzystują one kocioł pracujący w układzie otwar-
tym połączony z instalacją poprzez wymiennik płytowy.

Elementy zabezpieczające układ zamknięty
Praca kotła na paliwa stałe w układzie zamkniętym po-
ciąga za sobą konieczność spełnienia kilku wymagań.
w układzie zamkniętym zamiast naczynia otwarte-
go montowane jest tzw. naczynie przeponowe do-
bierane w zależności od ilości wody w układzie – po-
jemność ok. 12% ilości całkowitej pojemności c.o.  
w zależności od możliwości montażowych kotłowni 
wybrać można naczynie wiszące lub stojące.
Oprócz tego montuje się zawory bezpieczeństwa. Po-
nadto zaleca się, aby na zasilaniu układu zainstalo-
wać grupę bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeń-
stwa, odpowietrznikiem i manometrem. Natomiast 
na przewodzie powrotnym montowany jest tylko 

zawór bezpieczeństwa – elementy przyłączeniowe 
tego typu znajdziemy np. w asortymencie FErrO.
instalacja układu zamkniętego musi być zabezpie-
czona przed przegrzaniem kotła. wykorzystać można 
do tego wężownicę schładzającą wyposażoną w za-
wór jednofunkcyjny, zapewniający schładzanie całej 
instalacji wraz z przekroczeniem temperatury 97°C. 
innym rozwiązaniem jest zawór dwufunkcyjny do-
puszczający zimną wodę do powrotu kotła i odpro-
wadzający gorąca wodę z obwodu zasilającego kotła.
Źródło: Ferro

Decydując się na pracę w układzie zamkniętym, pamiętajmy o zaletach i wadach takiego roz-
wiązania. Kocioł, który jest połączony z układem zamkniętym, z pewnością uzyska lepszą 
sprawność i nie będzie się zapowietrzał. Zaletą tego jest również wyższy poziom odporno-
ści na korozję, wadą zaś konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań i komponentów. 
Z kolei układ otwarty jest tańszy w wykonaniu, lecz pociąga za sobą konieczność częstszego 
uzupełnienia wody w instalacji ze względu na jej odparowywanie w naczyniu wzbiorczym  
a poszczególne elementy instalacyjne mają zapewnioną mniejszą ochronę przed korozją.

Zawór różnicowy

Naczynie wzbiorcze do c.o. stojące
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szą wskazywaną przyczyną „całego zła” są urządze-
nia służące podziałowi kosztów: ciepłomierze miesz-
kaniowe i podzielniki kosztów. Niestety w znaczącej 
przewadze nie ma to uzasadnienia w faktach.
w przypadku podzielników kosztów ogrzewania po-

jawia się argument , że z reguły urządzenia te zainsta-
lowane są na grzejnikach w części, gdzie „grzejnik jest 
gorący”, czyli zachodzi podejrzenie, czy aby nie wisi 
za wysoko, zawyżając ilość rejestrowanych jednostek.
Na ten „dylemat” odpowiemy na końcu felietonu.

Ostatni sezon grzewczy 2016/17, w stosunku do 
poprzednich trzech okresów grzewczych – ku rado-
ści dostawców energii cieplnej – trwał dłużej. w wie-
lu regionach Polski zakończył się dopiero w maju. 
Skutkiem tego znacząco wzrosły koszty ogrzewania 
budynków wielorodzinnych zasilanych z zewnętrz-
nych źródeł (ciepłowni) oraz budynków jednorodzin-
nych wyposażonych we własne źródła ciepła.
Ponieważ w budynkach wielorodzinnych pobiera-
ne są zaliczki na poczet ogrzewania – a te z regu-
ły wyznaczane są w oparciu o dane z minionych 
okresów – łatwo domyślić się dlaczego, w odczuciu 
wielu użytkowników, rozliczenia ostatniego okre-
su są niekorzystne. Z pewnym zdziwieniem moż-
na stwierdzić, jak rzadko lokatorzy analizują ko-
relacje między wpłaconą zaliczką a rzeczywistym 
kosztem ogrzewania lokalu. w budynkach jedno-
rodzinnych od razu tę różnicę widać w ilości zuży-
tego gazu, oleju czy też węgla…
Ponieważ dłuższe sezony grzewcze zdarzają się co 

jakiś czas, jak bumerang wraca kwestia reklamacji 
rozliczeń. wielu mieszkańców stawia pytania „… dla-
czego w ubiegłym roku miałem/am zwrot (nadpłatę), 
a w tym sezonie, mimo że podobnie korzystałam/em 
z ogrzewania, mam dopłatę… i to sporą”. Najprost-

Jego wysokość… podzielnik
Dylematy związane z miejscem montażu podzielników

WoJciech cieJka

Położenie podzielnika na grzejniku 

By to wyjaśnić przeanalizujmy, co zalecają normy.
Generalnie podzielniki niezależnie od rodzaju po-
winny być montowane w środku szerokości grzej-
nika, czyli na 50% konstrukcyjnej jego szerokości 
– 1/2 l (rys. 2). różnice dla różnych podzielników 
pojawiają się, gdy rozpatrujemy zalecaną wyso-
kość montażu podzielnika.
w przypadku podzielników wyparkowych (dzia-
łających na zasadzie odparowania cieczy wskaź-
nikowej) sytuacja jest jednoznaczna – w polskiej 
normie PN EN 835 w punkcie 6.3 zapisano, że 
wysokość zamontowania na grzejnikach wyno-
si 75% konstrukcyjnej wysokości grzejnika oraz  
w połowie jego szerokości. Zasada ta dotyczy 
ponad 95% wszystkich grzejników używanych  
w budynkach. Dopuszczalna odchyłka w górę lub 
w dół to ±10 mm.
Dla podzielników elektronicznych, które suk-
cesywnie wypierają podzielniki wyparkowe, od-
nośna norma PN EN 834 już tylko przywołuje po-
czątkowy opis z normy PN EN 835 – miejscem 
zamontowania winno być takie miejsce, w którym 

w możliwie dużym zakresie pracy istnieje wystar-
czająca zależność między wartością wskazywaną 
a oddawaniem ciepła przez grzejnik. Taka zależ-

ność mieści się w granicach 66-80% konstrukcyj-
nej wysokości grzejnika (znowu z dopuszczalną 
odchyłką ±10 mm). 

2  Najpopularniejsze zalecane miejsce 
montażu podzielników na grzejnikach: 
a) żeliwny członowy, b) płytowy np. Purmo, 
c) aluminiowy członowy

1  Zdjęcie termowizyjne prawidłowo działającego grzejnika 
pokazuje, że rzeczywiście grzejnik jest najcieplejszy  
w górnej części
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np. z kolorem żółtym, czyli np. z 75% wysokości na 60%?
Podzielnik rejestruje jednostki proporcjonalnie do tem-
peratury grzejnika, czyli w miejscu „czerwonym” za-
rejestruje ich więcej niż w miejscu „żółtym”. To jasne.
w efekcie w ramach całego budynku (zgodnie bo-
wiem z 2. zasadą zmiana musiałaby być zastosowa-
na na wszystkich grzejnikach) suma zarejestrowa-
nych jednostek zużycia będzie mniejsza. Ponieważ 

jednak koszt ogrzania budynku od tego nie będzie 
niższy, bo o tym decyduje licznik ciepła w węźle c.o. 
budynku, to wzrośnie koszt jednej jednostki zużycia. 
Skutek: udział procentowy kosztu ogrzania dane-
go lokalu w koszcie całego budynku się nie zmieni. 
Podając więc w reklamacji rozliczenia powyższy po-
wód (zbyt niskiego położenia podzielnika), nie nale-
ży spodziewać się jej uznania. 

Problematyczna wysokość montażu  
– norma a zalecenia producentów  
i specjalistów

O ile określenie, na jakiej szerokość grzejnika powi-
nien być zamontowany podzielnik, nie budzi specjal-
nych nieporozumień, o tyle wysokość już tak. 
w tej sprawie napisano wiele rzetelnych opracowań, 
wskazując najlepsze miejsce montażu podzielnika. 
w tym artykule nie podejmę się polemiki, tym bar-
dziej, że z wieloma autorami w pełni się zgadzam.
Jest tylko drobne „ale”... Podzielniki kosztów ogrze-
wania są produkowane w fabrykach i – co oczywi-
ste – różnią się konstrukcją, miejscem zamontowa-
nia czujników temperatury, skalowaniem… Norma 
właśnie na producenta nakłada opracowanie tzw. 
współczynników oceny (określanych na podstawie 
badań przeprowadzonych w specjalnych komorach 
badawczych w certyfikowanej jednostce badawczej).
Producent przekazując podzielniki do badania, po-
daje miejsce zamontowania urządzenia… Skut-
kiem powyższego, dla większości typów podziel-
ników kosztów ogrzewania producenci opracowali 
„instrukcje montażu”, gdzie można znaleźć zalece-
nia dotyczące tej kwestii.
Co więcej, tylko zamontowanie zgodnie z instrukcja-
mi producenta gwarantuje skuteczną reklamację, 
w przypadku awarii podzielnika.

Ponadto istotne są jeszcze inne aspekty.
• Ważne jest, by grzejniki nie były zapowietrzone – 
to można łatwo sprawdzić, dotykając góry grzejni-
ka (rys. 5).
• Sprawdzić sprawność termostatycznych zaworów 
grzejnikowych, ponieważ to od nich, a nie podzielni-
ków, zależy ilość zużytego ciepła. Sytuacja jest ana-
logiczna jak z każdą baterią, bowiem to od sposobu 
korzystania z niej, 
a nie wodomierza, 
zależy ilość zużytej 
wody.

Gdy 
zamontujemy 
podzielniki 
niżej…

Na koniec zastanów-
my się, jaki skutek 
dla kosztów ogrza-
nia lokalu mogło-
by mieć obniżenie 
miejsca montażu 
podzielnika z miej-
sca na zdjęciu ozna-
czonego na czerwo-
no (rys. 1), w miejsce 

Na co zatem w praktyce należy zwrócić uwagę podczas montażu 
podzielników?
1. Czy podzielniki kosztów w danym budynku/węźle są tego  
samego typu? Uwaga: mieszanie podzielników wyparkowych  
z elektronicznymi oraz elektronicznych dwuczujnikowych  
z jednoczujnikowymi jest sprzeczne z normą.
2. Czy podzielniki na grzejnikach zostały zamontowane zgodnie  
z instrukcją producenta tzn. czy normatywna tolerancja montażu nie 
jest większa od ±10 mm. I czy ta zasada dotyczy wszystkich lokali  
w budynku i czy tam wszystkie podzielniki zostały zamontowane 
w tym samym miejscu. Błędy w montażu pokazujemy na 
przykładowych zdjęciach na następnej stronie.
3. W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do administracji  
i poprosić o kontrolę wysokości montażu.

Armatura i Systemy Premium

Q-Tech – regulacja wydajności i automatyczne 
równoważenie hydrauliczne w jednym

Nastaw pożądany przepływ bezpośrednio na zaworze, włącz 
pompę i udaj się do innych zajęć. 

Reszta zrobi się sama.  

Oventrop Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1 B
05-850 Ożarów Mazowiecki

+48 22 722 96 42
info@oventrop.pl www.oventrop.pl
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Reasumując…

…podzielniki, które w całym budynku, zostały za-
montowane zgodnie z normą, stanowią podstawę 
do rzetelnego podziału kosztów ogrzewania.
w odpowiedzi na pytania Czytelników w artykule po-
ruszyliśmy tylko jeden aspekt związany z rozliczenia-
mi kosztów ogrzewania. Musimy mieć świadomość, 
że znacznie większe znaczenie dla indywidualnego 
rozliczenia mają np. współczynniki położenia lokalu, 
czy też uwzględnienie w algorytmie podziału kosz-
tów ciepła z pionów grzewczych lub przenikającego 
przez przegrody/ściany.
Ten ostatni problem zauważył Sejm rP, uchwalając 
nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”, która to 
nowelizacja weszła w życie 1 października 2017 roku.
Ale to już inna historia…

4  Za nisko

3  Za blisko zasilania i zaworu termostatycznego 
(zawyżone wskazanie!) 

5

GEBERIT – strona internetowa w nowej odsłonie

Grupa Geberit rozpoczęła wdrażanie no-
wej strony internetowej na wszystkich 
rynkach, na których istnieje. Kluczo-
wym założeniem podczas projektowa-
nia nowych funkcjonalności i wyglądu 
była chęć uproszczenia zarówno struk-
tury strony, jak i prezentowanych na 
niej treści.
Podstawą było wprowadzenie na stro-
nie głównej układu kafelkowego. Pod-
niesiona została funkcjonalność strony 
poprzez dodanie dużej, czytelnej wyszu-
kiwarki oraz połączenia podstron pro-
duktowych z katalogiem online. 
- Nasi klienci powinni zawsze mieć do-
stęp do informacji, niezależnie od urządze-
nia z jakiego korzystają – mówi Krzysz-
tof Brzeziński, dyrektor marketingu  
Geberit. Nowa strona oferuje dostęp do 
wszelkich informacji, od ogólnych do dokładnych pa-
rametrów technicznych wraz z odesłaniem do kata-
logu online, a to wszystko na jednej stronie. Dla pro-
jektantów nowej strony istotne było również, aby była 
ona responsywna i przyjazna w przeglądaniu na urzą-
dzeniach mobilnych.
Dzięki nowej strukturze, zarówno klienci prywatni, jak  

i biznesowi mogą czuć się komfortowo na stronie Gebe-
rit. Strona coraz częściej używana jest z poziomu smart-
fonów, dlatego została przeprojektowana w sposób re-
sponsywny, co znaczy, że automatycznie dopasowuje się 
do urządzenia, na którym zostaje uruchomiona, nieza-
leżnie od tego czy jest to smartfon, tablet czy komputer.
Zajrzyj na nową stronę: www.geberit.pl

Grundfos Pompy Sp. z o.o. z nowym szefem

1 października 2017 r. robert Dudzik rozpoczął pracę 
na stanowisku regionalnego Dyrektora Zarządzającego  
w regionie Europy Północno-wschodniej (NEE) oraz Dy-
rektora Generalnego Grundfos Pompy Sp. z o.o.
Dyrektor robert Dudzik jest absolwentem Politech-
niki wrocławskiej (1988-1994), ukończył także studia 

MBA na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we wrocławiu. Posiada 19-letnie doświadczenie za-
wodowe w dziedzinie sprzedaży i rozwoju przedsię-
biorstw z branży przemysłu i automatyki, w których 
pełnił funkcję zarządczą w regionie DACH, Benelux  
i Europa wschodnia.
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sa, tym tańsze moduły fotowoltaiczne. warto przyj-
rzeć się modułom, które kupujemy. „Gołym okiem” 
znajdziemy skazy, czy uszkodzenia modułów klasy C. 
Znacznie trudniej będzie rozpoznać moduły fotowol-
taiczne klasy B i A – pewną wskazówką może być tutaj 
niejednolity kolor ogniw. wyraźne różnice w odcieniu 
poszczególnych ogniw mogą świadczyć, że do budo-
wy modułu nie wykorzystano ogniw najwyższej klasy.
Niedolutowane końcówki ścieżek, niska jakość lu-
tów, widoczne uszkodzenia modułów, świadczą  
o tym, że jest to moduł niskobudżetowy.

Gorące punkty (hot-spoty)
Podczas produkcji modułów fotowoltaicznych może 
dojść do drobnych uszkodzeń ogniw, niewidocznych 
„gołym okiem”, tzw. mikropęknięć. Do mikrouszko-
dzeń ogniw może dojść również podczas transportu, 
magazynowania i montażu modułów. ich obecność 
jest przyczyną powstawania tzw. gorących punk-
tów – czyli miejsc, które będą się silnie nagrzewać, 
zwłaszcza przy ich zacienieniu. Zacienione ogniwa 
mogą nagrzewać się do temperatury ponad 250°C, 
co może prowadzić do ich uszkodzenia. w skrajnym 
przypadku do samozapłonu modułu.
Na etapie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, go-

rące punkty mogą powstawać w wyniku chodzenia 
po modułach fotowoltaicznych. Gorące punkty na 
pracującej już instalacji można wykryć za pomocą 
badania kamerą termowizyjną.

Zacienienie
Komin, antena satelitarna, słup energetyczny, drze-
wa mogą rzucać cień na moduły fotowoltaiczne.  
A nawet najmniejsze zacienienie będzie wpływać 
na zmniejszenie ilości produkowanego prądu. Za-
słaniać moduły mogą również: śnieg, liście, odcho-
dy ptaków, pyłki roślin.
Jak wspomniano wyżej, zacienione ogniwa będą się na-
grzewać, co w skrajnym przypadku może doprowadzić 
do ich przegrzewania, a nawet uszkodzenia. Dlatego  
w modułach stosuje się diody obejściowe (tzw. dio-
dy bypass), które mają zapobiegać negatywnym skut-
kom zacienienia – chronią moduł przed uszkodzeniem.
 
Montaż instalacji
Należy zawsze stosować systemy montażowe pole-
cane przez danego producenta modułów. Kupowa-

Jakość modułów fotowoltaicznych
Niska cena instalacji fotowoltaicznej wiąże się naj-
częściej z problemami i ciągłym dokładaniem do in-
westycji. Ogniwa fotowoltaiczne połączone ze sobą 
tworzą moduł fotowoltaiczny. w zależności od ich 
jakości oferowane są w trzech klasach:

- klasa A – ogniwa bez wad,
- klasa B – ogniwa z nielicznymi skazami (uszkodze-
niami),
- klasa C – ogniwa z licznymi skazami.
im wyższa klasa ogniw, tym wyższa moc modułu fo-
towoltaicznego i jego wyższa jakość. im niższa kla-

Pojawia się coraz więcej producentów oferujących moduły fotowoltaiczne. Coraz 
więcej też firm instalacyjnych oferuje montaż tego rodzaju systemów. Niestety, nie 
gwarantuje to właściwej pracy instalacji i oczekiwanej ilości prądu produkowanego na 
własne potrzeby. Warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą istotnie 
wpływać na efektywną i niezawodną pracę instalacji przez co najmniej 20-25 lat.

Jak wybrać 
właściwą instalację 
fotowoltaiczną?

Zżółknienie warstwy EVA zmniejsza światło przepuszczalność 
i wydajność modułu – kwalifikuje moduł do wymiany
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nie np. tańszych zamienników, może doprowadzić do 
uszkodzenia konstrukcji, które może się uwidocznić 
dopiero po kilku czy kilkunastu latach. Złączki elek-
tryczne nie powinny leżeć na dachu ani luźno zwi-
sać – powinny zostać przymocowane do konstrukcji 
montażowej modułów, np. za pomocą dwóch opa-
sek zaciskowych: odpornych na UV i skrajny zakres 
temperatury -35÷90°C.
Łącząc moduły fotowoltaiczne ze sobą, należy 
unikać tworzenia się pętli przewodów, w których 
mogłoby się indukować napięcie. Dlatego prze-
wód dodatni (plusowy) należy prowadzić blisko 
ujemnego (minusowego), nawet kosztem więk-
szego zużycia kabli.

Zabrudzenia powierzchni modułów
Zaleca się regularne usuwanie większych zabrudzeń 
z modułów fotowoltaicznych oraz ich cykliczne my-
cie minimum 1-2 razy w roku. Szczególnie późną wio-
sną po okresie pylenia drzew.
Do mycia należy używać wyłącznie miękkiej wody  
i o ile nie jest to konieczne – nie należy stosować de-
tergentów. Doskonale do mycia modułów nadaje się 
czysta deszczówka. Mycie modułów twardą wodą 
będzie powodować powstawanie smug, które ogra-
niczą dostęp promieni słonecznych do ogniw. Naj-
lepiej moduły myć rano, gdy są zimne. Do mycia na-
leży używać przyborów, które nie porysują szyby, np. 
szczotki z miękkim włosiem. Trudne do usunięcia za-

brudzenia można przemyć roztworem izopropano-
lu o stężeniu nie większym niż 10%. Natomiast, nie 
wolno stosować detergentów alkalicznych lub kwa-
śnych. Myjąc moduły, unikajmy chodzenia po nich.
Do mycia nie należy stosować myjek ciśnieniowych – 
mycie pod ciśnieniem może uszkodzić silikon uszczelnia-
jący, który znajduje się między szybą a ramką modułu.

Gwarancja
Moduły fotowoltaiczne powinny pracować przez mini-
mum 25 lat. warto więc dokładnie sprawdzić warunki 
gwarancji producenta, np. od kiedy jest liczona, warun-
ki i sposób wymiany uszkodzonych modułów, warunki 
wymiany modułów uszkodzonych podczas transportu. 

ważna jest także gwarancja na wykonanie (zwykle od  
2 do 10 lat) – w okresie gwarancji wszelkie wady, jak np. 
pęknięcie, rozszczelnienie itd., pozwolą na wymianę mo-
dułu na nowy lub domaganie się rekompensaty. Oczywi-
ście, o ile producent będzie działał na rynku przez 10 i wię-
cej lat. Jeśli producent modułów fotowoltaicznych wcześniej 
zakończy działalność, inwestor pozostanie sam z proble-
mem. Trudno bowiem będzie mu znaleźć na rynku mo-
duły kompatybilne z zainstalowanymi kilka lat wcześniej.
Gwarancja mocy – moduły fotowoltaiczne stopnio-
wo tracą swoje właściwości. Z każdym rokiem użyt-
kowania ich moc zmniejsza się. Producenci gwaran-
tują moc nie mniejszą niż określona wartość, np. 90% 
mocy maksymalnej po 10 latach i 80% – po 25 latach.

Tomasz Zubilewicz – wybrał instalację fotowoltaiczną firmy Viessmann

inwestycja zlokalizowana jest w Pruszkowie k. war-
szawy. Usytuowana jest ona na istniejącym budynku 
mieszkalnym z 2-poziomowym zadaszeniem.
Do montażu paneli fotowoltaicznych wybrano wyższą po-
łać dachu ze spadem w kierunku południowo-zachodnim. 
Niższa część zadaszenia pomimo dużej powierzchni była 

zacieniona w godzinach przedpołudniowych. Z uwagi na 
istniejące już w tylnej części wybranej połaci kolektory 
słoneczne, wykorzystano niezajętą przednią część dachu. 
Kąt nachylenia jest niewielki, jednak nie było możliwo-
ści podniesienia płyt, aby nie przysłaniały w trakcie pra-
cy kolektorów słonecznych, ani siebie nawzajem. Układ 
paneli dobrany był w taki sposób, aby zachować mini-
malne odległości od krawędzi dachu, co ma szczególne 
znaczenie w przypadku występowania silnych wiatrów.
Pomimo ograniczonego miejsca udało się z powodze-
niem umiejscowić 8 szt. paneli fotowoltaicznych. wy-

brano model Viessmann Vitovolt 300 M300 BF, dzięki 
czemu uzyskano moc elektrowni na poziomie 2,4 kw.
Zabezpieczenia DC i AC oraz inwerter sieciowy SB 2.5-1 
VL40 firmy SMA umiejscowiono w pomieszczeniu gara-
żu, gdzie znajdowała już się skrzynka elektryczna na po-
trzeby m.in. istniejącej pompy ciepła powietrze-woda.
Montaż instalacji trwał 2 dni robocze. Pierwszego 
dnia przykręcono do połaci dachu stelaż aluminio-
wy pod panele fotowoltaiczne. Drugiego zamonto-
wano płyty i podłączono je elektrycznie. równolegle 
elektryk zainstalował inwerter sieciowy oraz skrzyn-

ki elektryczne z zabezpieczeniami DC i AC.
rozruch instalacji nastąpił w godzinach wczesno-
popołudniowych, dzięki czemu można było jeszcze 
sprawdzić działanie instalacji. Dodatkowo zainsta-
lowano inwestorowi aplikację na smartfona Sunny 
Portal, dzięki której będzie mógł nadzorować pracę 
swojej elektrowni słonecznej. Po zakończeniu prób  
i testów instalacja została wyłączona do czasu od-
bioru jej przez lokalny zakład energetyczny i wymia-
ny licznika na 2-kierunkowy.
Fot. Inside Systemy Grzewcze i Sanitarne

Tomasz Zubilewicz i Piotr Kramer z firmy instalacyjnej 
i salonu firmowego Viessmann inside Systemy 
Grzewcze i Sanitarne, który realizował instalację Moduły Viessmann Vitovolt 300 M300 BF Falownik i system zabezpieczeń Montaż instalacji

http://www.instalreporter.pl
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Producent
Podczas wyboru modułów fotowoltaicznych warto 
zwrócić uwagę na markę producenta. Duże i znane 
firmy o stabilnej pozycji, które działają na rynku od 
kilkudziesięciu lat, są znacznie pewniejsze od no-
wych i małych producentów.

Duże koncerny, oprócz modułów fotowoltaicznych, 
produkują również pompy ciepła, kotły, itd. w prze-
padku zawirowań w jednej branży np. w fotowoltaicz-
nej, taka firma jest bardziej odporna na bankructwo.
warto również zwrócić uwagę, że duże i poważne 
firmy muszą dbać o swój wizerunek. Dlatego np. 
nie zawyżają prognozy produkcji prądu z instala-
cji, proponując instalację, która nie jest najlepszym 
rozwiązaniem.

Przemyślana instalacja fotowoltaiczna 
marki Viessmann
Często można usłyszeć, że moduły fotowoltaiczne 
z każdym rokiem tanieją. i tak właśnie jest. Zwłasz-
cza, jeśli zdecydujemy się na zestaw pakietowy, któ-
ry z założenia jest tańszy niż zakup poszczególnych 
elementów instalacji osobno. Bardzo interesująco 
prezentują się kompletne zestawy fotowoltaiczne 
firmy Viessmann. Zawierają panele słoneczne wy-
sokiej jakości oraz osprzęt do wykonania instalacji. 
Viessmann znany jest również z rozwiązań syste-
mowych. Co to oznacza dla właściciela domu? że 
poszczególne instalacje aktywnie ze sobą współ-
pracują, aby maksymalnie wykorzystywać darmo-
wą lub tanią energię. Dobrym tego przykładem jest 
aktywna współpraca instalacji fotowoltaicznej, 
pompy ciepła i rekuperacji.

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

Targi INSTALACJE 2018

Viessmann, Beretta, Bosch, Junkers, De Dietrich, Pur-
mo, Zehnder, Grundfos, TECE, LFP, wolf – to m.in. wy-
stawcy najbliższej edycji targów iNSTALACJE, które  
w dniach 23-26 kwietnia 2018 roku odbędą się w Pozna-
niu. Na pół roku przed imprezą znaczna część miejsc 
w pawilonach jest już sprzedana lub zarezerwowana.
w 2018 roku najnowsze trendy i nowości rynkowe prezen-
towane będą w kilku obszarach tematycznych: techniki 
grzewczej, obiektowej, gazowniczej, klimatyzacji, wen-
tylacji oraz chłodnictwa. Organizatorzy mają także klika 
nowych propozycji. Ekspozycji innowacyjnych rozwiązań 
w technice sanitarnej dedykowana przestrzeń „Łazienka.  
PrO” zlokalizowana w pawilonie 5A. Nowością będzie tak-
że ArENA iNSTALATOrA – specjalnie zaaranżowany pa-
wilon czwarty, gdzie wydzielone zostaną strefy: dystry-
bucji, edukacji, Klub instalatora oraz strefa Vi Mistrzostw 
Polski instalatorów. Ta nowa formuła ma w jednym miej-
scu i czasie skupić profesjonalistów z całej Polski.
w połowie września zakończyły się instalacje On Tour, 
czyli wyjazdowa forma eliminacji do Mistrzostw Polski 
instalatorów (MPi). Tegoroczny tour odwiedził 15 pol-
skich miast. Łącznie wzięło w nim udział ponad tysiąc 
instalatorów, spośród których wyłoniono 45 finalistów. 
Ci instalatorzy, którzy nie zdążyli wystartować w elimi-

nacjach wyjazdowych, mogą jeszcze spróbować swoich 
sił podczas dwóch pierwszych dni targów iNSTALACJE. 
wtedy do finału MPi zostanie zakwalifikowana dodat-
kowa grupa zawodników.
w nadchodzącej edycji targów iNSTALACJE partnerem 
strategicznym będzie ponownie SHi skupiające blisko 700 
hurtowni instalacyjnych na terenie całego kraju. Zaplano-
wano także wspólną akcję autokarową, której celem jest 
umożliwienie przyjazdu na targi instalatorom z całej Polski. 
Organizatorem targów iNSTALACJE są Międzynarodo-
we Targi Poznańskie.
www.instalacje.mtp.pl

Szkolenie KAN i SANKOM we Wrocławiu

Firma KAN i SANKOM w listopadzie przeprowadza cykl 
szkoleń. Ostatnie z nich odbędzie się 29.11 we wrocławiu.

Tematyka szkoleń
- prezentacja KAN
1. KAN-therm wALL – ogrzewanie i chłodzenie ścienne.
2. Zespoły rozdzielaczy Mieszkaniowych dla budownic-
twa wielorodzinnego.

3. Nowości w Systemie KAN-therm.
- prezentacja SANKOM
1. Omówienie nowych funkcji w programie Audytor 
OZC 6.9 Pro.
2. Projektowanie w 3D w programie Audytor C.O. 6.0 Pro.
3. Omówienie współpracy programów Audytor OZC  
i Audytor C.O. z programem Revit.
Rejestracja

http://www.instalreporter.pl
http://pl.kan-therm.com/strefy/strefa-projektanta/szkolenia
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mieszający z siłownikiem. wszystkie modele z oznacze-
niem MM100 mają wbudowany moduł MM100 umoż-
liwiający sterowanie jednym obiegiem c.o. lub c.w.u.

Kompaktowe rozmiary, duża wydajność

wszystkie grupy pompowe charakteryzują kompak-
towe rozmiary. wersja krótka oznaczona literą „s” ma 
wysokość 278 mm. Pozostałe wersje mają wysokość 
364 mm. Zastosowane pompy obiegowe o wysoko-
ści podnoszenia 4, 6, i 7,5 m H2O pozwalają na obsłu-
gę małych i dużych instalacji nawet do mocy 90 kw.

Kompletny system

Ofertę grup pompowych uzupełniają dedykowane 
sprzęgła i rozdzielacze. wszystkie elementy można 
ze sobą łączyć w łatwy i szybki sposób, oszczędza-
jąc czas potrzebny na wykonanie instalacji. rozdzie-
lacze HKV występują w wersjach do obsługi 2 lub  
3 obiegów i dostępnych średnicach przyłączy DN 25, 
32 i 40. Sprzęgła hydrauliczne wHY mogą obsługiwać 
instalacje o przepływach do 5000 l/h. rozdzielacz ze 

zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym wHY/HKV 
stanowi idealne rozwiązanie dla mniejszych instalacji 
o przepływie do 2000 l/h. wszystkie elementy można 
dowolnie konfigurować i łączyć ze sobą.

Nowoczesne i oszczędne

Grupy pompowe oprócz swych walorów użytko-
wych zostały zaprojektowane i wykonane zgod-
nie z nową linią wzorniczą kotłów Bosch Condens 
9000i. w połączeniu z nimi tworzą harmonijną ca-
łość, nadając kotłowni spójny i nowoczesny wygląd. 
Zastosowane pompy obiegowe w klasie efektywno-
ści energetycznej A+ zapewniają oszczędną i eko-
nomiczną pracę. 

Szybka i łatwa instalacja

Gotowe zestawy zawierają wszystkie niezbędne elemen-
ty do podłączenia dowolnego obiegu grzewczego. Naj-
prostsza wersja HS zawiera pompę obiegową, zawo-
ry odcinające oraz termometry na zasileniu i powrocie. 
Całość obudowana jest izolacją wykonaną z EPP. Pokry-
wa izolacji mocowana jest na dwóch śrubach co umoż-
liwia szybki demontaż i łatwy dostęp serwisowy. Grupy 
pompowe HSM wyposażone są dodatkowo w zawór 

Grupy pompowe Bosch to kompletne rozwiązanie dla nowoczesnych kotłowni 
zapewniające oszczędność czasu i pieniędzy. Wyposażone są we wszystkie niezbędne 
elementy, aby w łatwy i szybki sposób podłączyć obiegi grzewcze instalacji c.o. lub c.w.u. 

Nowe grupy 
pompowe Bosch

Niezbędne wyposażenie nowoczesnej kotłowni

Grupy pompowe BOSCH

- HS bez zaworu mieszającego (dostępna wer-
sja kompaktowa),
- HSM z zaworem mieszającym (wbudowany 
zawór trójdrogowy z siłownikiem)
- HS/HSM z modułem MM100 (wbudowany 
moduł sterowania obiegiem grzewczym)

Grupy pompowe

Sprzęgło WHY quer

Grupy pompowe

Grupa pompowa

Sprzęgło WHY quer

Maksymalny przepływ 2000 l/h Maksymalny przepływ 2000 l/h

Maksymalny przepływ 2000 l/h

1

3

2

4

HKV2 HKV3

5

Sprzęgło WHY

HKV2/25/25 WHY HKV2/25/25

Kocioł

Kocioł

Kocioł

Kocioł

Kocioł

WHY 80/60 Maksymalny przepływ 2500 l/h  
WHY 120/80 Maksymalny przepływ 5000 l/h 

HKV 2 / 25 / 25

Średnica nominalna przyłączy dolnych (do źródła ciepła) – DN 25

Średnica nominalna przyłączy górnych (do grup pompowych) – DN 25  
Ilość obiegów grzeczych – 2

Rozdzielacz obiegów grzewczych

Sprzęgło WHY

Grupa pompowa

Rozdzielacz 
ze zintegrowanym
sprzęgłem

Grupy pompowe

Sprzęgło WHY quer

Grupy pompowe

Grupa pompowa

Sprzęgło WHY quer

Maksymalny przepływ 2000 l/h Maksymalny przepływ 2000 l/h

Maksymalny przepływ 2000 l/h

1

3

2

4

HKV2 HKV3

5

Sprzęgło WHY

HKV2/25/25 WHY HKV2/25/25

Kocioł

Kocioł

Kocioł

Kocioł

Kocioł

WHY 80/60 Maksymalny przepływ 2500 l/h  
WHY 120/80 Maksymalny przepływ 5000 l/h 

HKV 2 / 25 / 25

Średnica nominalna przyłączy dolnych (do źródła ciepła) – DN 25

Średnica nominalna przyłączy górnych (do grup pompowych) – DN 25  
Ilość obiegów grzeczych – 2

Rozdzielacz obiegów grzewczych

Sprzęgło WHY

Grupa pompowa

Rozdzielacz 
ze zintegrowanym
sprzęgłem

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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Bardzo cichy

Pompy ciepła pracują bardzo cicho, na poziomie  
27 dB(A), czyli ciszej niż lodówka, a nawet zwykła roz-
mowa. wentylator jednostki zewnętrznej jest zakryty, 
a kratki wentylacyjne przykryte listwami maskujący-
mi. Dźwięk wydobywa się z boków urządzenia, więc 
jest kierowany tam, gdzie powinien, a nie do ogrodu 
lub sąsiadów. System M filtruje również niskie często-
tliwości, które są nieprzyjemne dla człowieka, utrzy-
mując źródło dźwięku (wentylator) w jednostce ze-
wnętrznej i wewnętrznej (sprężarka) z dala od siebie. 

Intuicyjny w obsłudze

System M jest wyjątkowo prosty w obsłudze, intu-
icyjny. Dzięki dopracowanej konfiguracji wstępnej, 

pierwsze uruchomienie jest szybsze i łatwiejsze niż 
w jakimkolwiek innym systemie grzewczym. Sys-
tem M zadaje tylko kilka prostych pytań i to wszyst-
ko – urządzenie jest uruchomione i zaczyna działać.  
Tę zaletę docenią przede wszystkim profesjonaliści 
– instalatorzy. 
Za pomocą dotykowego wyświetlacza na urządze-
niu lub aplikacji w smartfonie, dostęp do systemu 
grzewczego jest zawsze pod ręką. Dotyczy to zarów-
no odczytu bieżących parametrów, jak i ich zmiany. 
Nie ważne, czy to tylko zmiana temperatury w week-
end, czy na wakacjach, zmiana mocy wentylacji,  
a może zdalne włączenie opcji szybkiego nagrzewania.
Obsługa Systemu M jest bardzo prosta – tak prosta, 
że w linii urządzeń Pure można zrezygnować nawet 
z wyświetlacza na urządzeniu. wystarczy jedynie 
używanie aplikacji w smartfonie. System M jest do-

System funkcjonalny

Pompy ciepła mają kompaktowe rozmiary, dzięki 
czemu zajmują bardzo mało miejsca zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz budynku, a jednostkę we-
wnętrzną można zamontować praktycznie w każdym 
miejscu, gdyż nie są wymagane minimalne odstępy 
od ściany. Można je np. ustawić obok lodówki, pralki 

lub suszarki, a dzięki minimalistycznej formie, pod-
kreślonej najwyższej jakości materiałami, będą do-
skonale pasować do otoczenia. również jednostki 
zewnętrzne Systemu M są świetnie zaprojektowa-
ne, a ustawione na zewnątrz – niemal niewidoczne 
i można je bez problemu dopasować do otoczenia. 
Jest to możliwe dzięki olbrzymiej gamie dostępnych 
kolorów i materiałów.

Rynek powietrznych pomp ciepła rośnie w bardzo dynamicznym tempie, ponieważ to one będą wkrótce dominować jako  
urządzenia zarówno do energooszczędnego ogrzewania domu, jak i podgrzewania c.w.u. Firma Glen Dimplex ma w ofercie  
pompy ciepła odpowiadające zarówno obecnym, jak i przyszłym wymaganiom dotyczącym energooszczędności budynków. 
System M łączy w sobie inteligentną i funkcjonalną konstrukcję z wysoką wydajnością, cichą pracą, jakością i niewielkimi wymiarami. 
Wyjątkowa konstrukcja urządzeń to również niewielkie zapotrzebowanie na miejsce do ich ustawienia. Przy 60x60 cm zajętej powierzchni, 
jednostka wewnętrzna Systemu M (4/6 kW) wymaga mniej miejsca niż jakakolwiek inna pompa ciepła – nie więcej niż lodówka, pralka 
czy zmywarka. Natomiast jednostka zewnętrzna ma wymiary zaledwie 60x50x87 cm i jest to najmniejsza jednostka zewnętrzna 

powietrznej pompy ciepła na rynku.

System M – pompy ciepła nowej generacji 
Wydajne, modułowe, funkcjonalne

adam koniszeWski
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bór właściwego jest bardzo prosty i w podstawowej 
opcji sprowadza się do wskazania komfortowej ilo-
ści ciepłej wody użytkowej. Dostępna jest również 
opcja zintegrowanego chłodzenia – bez przeciągów, 
hałasu i niebezpieczeństwa powstawania pleśni, jak 

ma to czasem miejsce w klimatyzatorach. warianty 
linii Plus wykorzystują technologie inwerterowe i są 
idealne dla użytkowników, którzy potrzebują od cza-
su do czasu więcej mocy grzewczej bez ryzyka prze-
wymiarowania systemu.

starczany standardowo z własnym połączeniem 
internetowym dla każdej konfiguracji. Może więc 

sam zgłosić ewentual-
ne nieprawidłowości 
bezpośrednio serwi-
sowi. Połączenie z in-
ternetem oznacza rów-
nież stałą możliwość 
aktualizacji oprogra-
mowania on-line.

Wydajny

System M jest wyjątkowo wydajny i to na trzy różne 
sposoby. Po pierwsze pompy ciepła osiągają efektyw-
ność energetyczną klasy A++, której nie są w stanie 
osiągnąć urządzenia gazowe, a tym bardziej olejowe. 
Po drugie, System M integruje bardzo wiele możliwo-
ści i funkcji, które sprawiają, ze osiąga on najwyższe 
wartości efektywności energetycznej dla urządzeń 
systemowych. Po trzecie, System M został wyposa-
żony w najnowocześniejszy system sterowania. Łączy 
on najwyższy komfort, wydajność i eliminuje udział 
sztywnej krzywej grzewczej poprzez ciągłe określa-
nie najniższej możliwej temperatury zasilania dla wy-
maganych warunków i to aż w 10 pomieszczeniach 
niezależnie. Oznacza to, że nie ma znaczenia, w jakiej 
temperaturze lubimy przebywać czy się kąpać – Sys-
tem M będzie pracował zawsze wydajnie i oszczędnie.

Komfortowy

Firma Glen Dimplex oferuje kilka wariantów Syste-
mu M, w zależności od zapotrzebowania klienta. wy-

Dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika

System M daje możliwość precyzyjnego doboru 
urządzenia w zależności od potrzeb i miejsca usytu-
owania. Firma Glen Dimlex oferuje bowiem bogatą 
konfigurację urządzeń nie tylko pod względem tech-
nicznym i funkcjonalnym, ale i sposobu wykończe-
nia oraz kolorystyki obudowy. 

System M Pure. Nowoczesny system grzewczy do 
domów o powierzchni do 150 m2. wydajność grzew-
cza od 4 do 6 kw; zintegrowany zasobnik c.w.u. o po-
jemności 180 l. 

System M Compact/Comfort i Comfort Plus.  
Nowoczesny system grzewczy polecany dla użyt-
kowników oczekujących najwyższego komfortu. 
Przeznaczony do domów o powierzchni do 300 m². 
Modele z najwyższymi klasami efektywności ener-
getycznej polecane są również do obiektów moder-
nizowanych. wydajność grzewcza od 4 do 16 kw,  
w zależności od modelu. Zintegrowany zasobnik 
c.w.u. o pojemności 180 l. Możliwość indywidualnej 
zmiany wyglądu urządzenia. 
System Compact Plus ma dodatkowo opcję chło-

dzenia latem, a zastosowana w nim technologia in-
werterowa umożliwia chwilowe zwiększenie mocy 
grzewczej urządzenia.

System M Personal. System M Compact i Comfort 
przeznaczony dla użytkowników oczekujących nadania 
urządzeniom indywidualnego charakteru, dopasowa-
nego do kolorystyki budynku. wystarczy wybrać kom-
binacje materiału czy koloru i w ten sposób dopaso-
wać np. do elewacji budynku, czy harmonijnie połączyć  
z otaczającą dom zielenią. Do wyboru są wykończenia: 
lakierowane szare aluminium, lakierowany biały papi-
rus, lakierowany antracyt, czerwony lakier, surowy be-
ton, modrzew, łupek, cedr, szczotkowana miedź oraz 
na życzenie klienta każdy kolor z palety rAL.

wszystkie urządzenia Systemu M osiągają efektywność 
energetyczną klasy A++. System M objęty jest 2-letnią 
gwarancją z możliwością przedłużenia do 5 lat. Firma 
oferuje ponadto pełny pakiet serwisowy oraz pierw-
sze uruchomienie pompy przez Autoryzowany Ser-
wis Dimplex. Ponadto System M automatycznie zgła-
sza on-line wszelkie odchylenia parametrów pracy.

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05, faks 61 842 58 06
office@glendimplex.pl 
www.dimplex.pl
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HERZ-PIPEFIX 
Nowoczesny system instalacyjny składający się  
z rury wielowarstwowej i kompletu zaprasowywanych 
złączek HErZ występuje w wielkościach od φ10 do φ75 mm. 
Najwyższa jakość: 10 lat gwarancji (dla instalacji  
z autoryzowanym wykonawstwem). 
HErZ-PipeFix = ekonomiczność, niezawodność,  
długa żywotność. 
Z filmu dowiesz się, w jaki sposób prawidłowo wykonywać 
połączenia w systemie instalacyjnym HErZ-PipeFix. 

HERZ-STRÖMAX
instalacja c.o. hałasuje i wydaje różne, dziwne dźwięki? 
Prawdopodobnie niezbędna jest hydrauliczna regulacja 
instalacji. właśnie do tego celu dedykowane są zawory 
podpionowe HErZ-STrÖMAX. w filmie pokazano, w jaki 
sposób wykonuje się nastawę wstępną na zaworach 
podpionowych: 
 → STrÖMAX-GM, 
 → STrÖMAX-4017 M, 
 → STrÖMAX-M. 

HERZ-CHANGEFIX
Pokazuje, jak szybko i łatwo wymienić wkładkę 
termostatyczną na czynnej instalacji, czyli instalacji 
pracującej pod ciśnieniem.

HERZ w Polsce
Pierwszy film przygotowany przez firmę, będący zarazem 
jej wizytówką. Koncentruje się na polskiej firmie,  
czyli HErZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o.  
i zakładzie produkcyjnym w wieliczce. 
Poznajemy profil firmy jako znanego producenta nie tylko 
armatury instalacyjnej, ale też urządzeń zakresu OZE.

Filmy instruktażowe 
Herz na Youtube

Się kręci, czyli nowe produkcje filmowe HERZ

Dariusz Odroń (dyrektor ds. marketingu i komunikacji)  
w towarzystwie ekipy filmowej Pink Media Kraków

Pod koniec sierpnia, w firmie Herz w wieliczce 
zaczęto kręcić materiały do produkcji filmów. 
Chociaż skupiono się przede wszystkim na mate-
riałach do filmów instruktażowych, to przy okazji 
sfilmowano również najciekawsze etapy produkcji 
urządzeń z logo HErZ.
Jedne z najbardziej fascynujących ujęć zostały zare-

jestrowane podczas procesu spawania potężnych 
płaszczy wodnych do kotłów na tzw. brudną bioma-
sę Binder. Dzięki dronowi ekipa mogła podglądnąć 
ten proces z każdej strony.

OBEJrZYJ NA KANALE HErZ OBEJrZYJ NA KANALE HErZ OBEJrZYJ NA KANALE HErZ OBEJrZYJ NA KANALE HErZ

Wszystkie filmy instruktażowe Herz są dostępne na polskim kanale HERZ na serwisie YOUTUBE (kliknij i przejdż)

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/featured
https://www.youtube.com/watch?v=Gq1P9o6XKoQ
https://www.youtube.com/watch?v=BjzYaJVm5EY
https://www.youtube.com/watch?v=xoNHlswyj-U
https://www.youtube.com/watch?v=pg0GetM8pR4
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/featured
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wość wykraplania się wilgoci, dla T3 = 20°C i w3 = 60%,  
temperatura punktu rosy już przy T3’ = 11,5°C).

Zbyt duża wilgotność względna
Człowiek odparowuje dziennie ok. 2 litrów wody, 
szczególnie intensywne, gdy powietrze jest suche  
i wówczas wydaje się, że jest nam chłodniej. w przy-
padku dużej zawartości wilgoci w powietrzu, skóra 
staje się wilgotna (nie ma możliwości odparowania 
wilgoci do powietrza). 
w przypadku pomieszczeń duże ilości wilgoci nieodpro-
wadzanej przyczyniają się do zawilgocania przegród,  
a to w konsekwencji może prowadzić do degradacji 
elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych. woda prze-
dostająca się do muru w zimnych miesiącach zamarza, 
przyczyniając się do rozsadzania ścian. rozpuszczone 
w wodzie substancje mogą być agresywne chemicz-
nie, co może z kolei prowadzić do korozji chemicznej.
Przyczyną problemów z wilgocią jest również zła izo-
lacja termiczna ścian (chłodniejsza ściana, a więc 
szybsze wykraplanie się wilgoci). Konsekwencją nad-
miaru wilgoci i wychłodzonych przegród może być 
pleśń na ścianach, która rozwija się głównie jesienią 
i zimą. Pleśń taka wywołuje nieprzyjemny zapach  
w pomieszczeniach i oddziaływuje toksycznie.

Zbyt mała wilgotność względna 
w zimie wilgotność względna w pomieszczeniach 
niejednokrotnie jest za niska. im niższa temperatura 
na zewnątrz, tym sytuacja może być gorsza, np. dla 
temperatury -20°C przy punkcie nasycenia może znaj-
dować się 0,2% (2 gramy na kilogram) pary wodnej.  
Po podgrzaniu powietrza z dostępnych 2 gramów wil-
goci uzyskuje się ok. 13% wilgotności względnej, co 
jest zdecydowanie za mało dla prawidłowego funk-
cjonowania w pomieszczeniu. rzeczywista wilgot-
ność względna powietrza wewnątrz pomieszczeń 
jest jednak wyższa, co spowodowane jest głównie 
dodatkową wilgocią wydzielaną przez mieszkańców, 
jak i uzyskiwaną podczas gotowania czy suszenia.
Dla przykładu w budynku o powierzchni 120 m2 znaj-

Żyjemy otoczeni świeżym, wilgotnym powie-
trzem. Przy czym przez „świeże” rozumiemy powie-
trze o odpowiedniej zawartości tlenu, niezbędnej 
w procesach życiowych, z kolei „wilgotne” oznacza, 
że zawsze jest pewien poziom wilgoci niezbędnej 
do życia.
Powietrze stanowi mieszaninę gazów – tlenu ok. 
21%, 78% azotu, 1% innych – najczęściej obojętnych, 
jednocześnie w powietrzu znajduje się pewna ilość 
wilgoci (dochodząca miejscami i czasowo do kilku 
procent). Opisując skład powietrza, mówi się o tzw. 

„powietrzu suchym” w rzeczywistości niewystępu-
jącym. To właśnie możliwość gromadzenia się wody  
w powietrzu jest przyczyną krążenia jej w przyrodzie. 
wilgoć zawarta w powietrzu ma zarówno pozytyw-
ny wpływ (gdy jest jej „w sam raz”), ale również ne-
gatywny (gdy jest jej nadmiar lub niedomiar).
Prawidłowo funkcjonująca wentylacja (przy zapew-
nionym na odpowiednim poziomie stopniu ochro-
ny cieplnej przegród) zapewnia odpowiednią wil-
gotność, usuwając nadmiar wilgoci powstającej  
w pomieszczeniu, ale również nie powinna przesuszyć 
pomieszczenia co szczególnie dotyczy pory zimowej).

Wilgotność względna zalecana, 
nadmiar i niedobór

im wyższa temperatura powietrza, tym więcej wody 
może ono zawierać. Z punktu widzenia dobrego sa-
mopoczucia istotna jest wilgotność względna określa-
jąca % możliwego w danej temperaturze nasycenia. 

Maksymalna zawartość wilgoci oznacza, że powie-
trze osiąga wilgotność względną równą 100%. wa-
runki takie występują jednak rzadko i powodują 
dyskomfort przebywania w takim pomieszczeniu.  
w ciepły letni dzień (ok. 24°C) powietrze może za-
wierać do 2% wilgoci (tzn. na każdy kilogram przy-
pada do 20 g wody).
Punkt rosy – temperatura, przy której para wodna 
zawarta w powietrzu na skutek schładzania osiągnie 
stan nasycenia (przy danym składzie i ciśnieniu po-
wietrza). Zjawisko może powstawać zarówno w le-
cie, jak i w zimie (na masywnym elemencie budowla-
nym w przyziemiu – lato, lub mocno wychłodzonym, 
często przyokiennym elemencie budowlanym w zi-
mie). Odpowiednie obniżenie zawartości wilgoci  
w pomieszczeniu spowoduje obniżenie prawdopodo-
bieństwa wykraplania się wilgoci, co jest zjawiskiem 
niekorzystnym z punktu widzenia trwałości konstruk-
cji, jak też nawilżania przegrody i możliwości pojawie-
nia się pleśni (na rys. 1 T1 jest najbardziej pożądana).
Na wspomnianym wykresie i-x można zaobserwo-
wać, że podniesienie temperatury i wilgotności przy-
śpiesza pojawienie się temperatury punktu rosy (przy 
wyższych wartościach temperatury pojawia się możli-

Artykuł dotyczy prawidłowego kształtowania wilgotności w pomieszczeniu  
na podstawie wstępnych wyników prowadzonych badań.

Wpływ wentylacji na poziom 
wilgotności względnej 

Jak wietrzyć, aby zapewnić komfort przebywania w pomieszczeniach

krystian kuroWski*

Dla ludzi ze względu na skórę i płu-
ca najlepiej, aby wilgotność względna 
kształtowała się w granicach 40-70%. 

1  Temperatura i wilgotność powietrza oraz 
temperatura punktu rosy

*dr inż. Krystian Kurowski, Katedra Inżynierii Środowiska WBNS/UKSW

http://www.instalreporter.pl


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

ubrań. Proces powoduje zwiększenie wilgotności 
względnej już w ciągu kilkunastu minut od kilku do 
ok. 10% i utrzymuje się następnie na ustabilizowanym 
stałym, wyższym poziomie. Analizując dokładniej pro-
ces suszenia, można powiedzieć, że wzrost zawartości 
wilgoci nie zachodzi gwałtownie, ani liniowo i składa 

się z kilku okresów. w pierwszym kilkunastominuto-
wym wilgotność względna wzrasta o kilka procent. 
Po 2-3 godzinach od rozpoczęcia osiągana jest wilgot-
ność nieprzekraczająca 70%, następnie przez kolej-
ne 2 godziny utrzymuje się na stałym poziomie, aby 
następnie ulegać systematycznemu obniżaniu się.

duje się ok. 390 kg powietrza, zatem aby zapewnić 
wilgotność względną tego powietrza na poziomie 
50%, należy odparować niemal 4 litry wilgoci.
Gdy wilgotność w budynku spada poniżej 30%, błona 
śluzowa układu oddechowego człowieka zaczyna wy-
sychać, co spowodować może choroby gardła i górnych 
dróg oddechowych, a zanieczyszczenia łatwiej przedo-
stają się do organizmu, unosi się bowiem większa masa 
kurzu i roztoczy. Powietrze suche wywołuje zbyt szyb-
kie parowanie skóry i gwałtowne uczucie pragnienia.  
w bardzo wilgotnym powietrzu z kolei parowanie odby-
wa się zbyt wolno i odczuwa się duszące uczucie upału.
Suche powietrze negatywnie wpływa również na kon-
strukcję budynku i jego wyposażenie. Powoduje m.in. 
matowienie elementów drewnianych, czy pęknięcia. 

Użytkowanie budynków

Badania prowadzone były w małym lokalu mieszkalnym 
„intensywnie użytkowanym”, z wentylacją naturalną, 
czyli w warunkach najbardziej narażonych na przekro-
czenia komfortu. w badaniach wykorzystano dziesięcio-
punktowy, bezprzewodowy zestaw pomiarowy, pozwa-
lający na pomiary parametrów mikroklimatu w różnych, 
charakterystycznych miejscach m.in.: na dole, środku 
i na górze pomieszczenia, przy oknie i przy wywiew-
niku, przy kuchni gazowej, w rogu pomieszczenia itd.

wilgotność podczas normalnej eksploatacji pomiesz-
czeń mieszkalnych (poza łazienkami, kuchniami) i cy-
klicznego wietrzenia nie zmienia się istotnie. Pozosta-
je na poziomie komfortu w zakresie 50-60% (późne 
lato/wczesna jesień) i 40-50% (w zimie przy niezbyt 
intensywnym wietrzeniu). Po nocy wilgotność wzra-
sta o ok. 10%, nie przekracza jednak najczęściej po-
ziomu komfortu (ok. 65%). Niezbyt intensywne wie-
trzenie obniża wilgotność względną o kilka procent.
w budownictwie z wentylacją grawitacyjną koniecz-
ne jest okresowe wietrzenie (ze względu na wysoką 
szczelność okien). wietrzenie zbyt krótkie nie pozwa-
la na trwałe obniżenie wilgotności, co można zaob-
serwować na przebiegu wilgotności na rys. 3.
Jednak intensywne wietrzenie (w porze zimowej) 
może obniżyć wilgotność nawet o 20%.
Podczas gotowania wilgotność w pomieszczeniu wzra-
sta (odparowanie wody z naczyń), w początkowym 
okresie nawet o 20%. Zakończenie gotowania powo-
duje powolne obniżenie wilgotności w pomieszczeniu 
(podczas wymiany powietrza na drodze naturalnej).
Przy kuchni gazowej nie muszą występować najwyż-
sze wartości wilgotności. Spowodowane to jest: pod-
wyższoną temperaturą podczas gotowania, a jedno-
cześnie usuwaniem wilgoci przez kratkę wyciągową 
występującą w okolicy kuchni.
Ciekawą obserwacją jest analiza procesu suszenia 
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Podsumowanie i wnioski

istnieje realna możliwość kształtowania poziomu wilgot-
ności nawet w budynku z wentylacją grawitacyjną po-
przez przewietrzanie. Na wzrost wilgotności ma wpływ: 
obecność osób, roślin, gotowanie, pranie, suszenie…
Prowadzone badania pozwoliły potwierdzić przypusz-
czenie, że utrzymanie wilgotności na właściwym pozio-
mie (40-60%) jest zdecydowanie prostsze niż utrzymanie 
odpowiedniego poziomu CO2 (nawet przy zamkniętym, 
niewielkim lokalu intensywnie użytkowanym).
Przebieg wilgotności w czasie w różnych punktach po-

miarowych wykazuje się dużym podobieństwem. Mogą 
występować przesunięcia czasowe (emisja wilgoci przy 
kuchni gazowej po pewnym czasie dochodzi do czuj-
nika przy oknie), jak też przesunięcie wartości w zależ-
ności od panującej temperatury (przy oknie zdecydo-
wane podniesienie wartości wilgotności w stosunku 
do pozostałych czujników). Obserwuje się wysokie i ro-
snące poziomy wilgotności w porze wieczornej i noc-
nej, jednak nie zostaje przekroczony poziom komfortu.
Z kolei uwzględniając lokalizację czujników pomia-
rowych, można sformułować wnioski:
- wilgotność względna przy oknie jest najwyższa (ze 

względu na niższą temperaturę); pomimo obniżonej 
temperatury wilgotność praktycznie jednak nie prze-
kracza poziomu dopuszczalnego 70%;
- w górnej części pomieszczenia wilgotność jest nie-
wiele wyższa niż na środku, wzrost wilgotności na-
stępuje tu jednak szybciej niż w punkcie reprezen-
tacyjnym, jednocześnie podczas wietrzenia szybciej 
obniża się wilgotność;
- przebieg zmian wilgotności przy wywiewniku jest jednym 
z najniższych w pomieszczeniu. Podwyższona tempera-
tura obniża wilgotność w pomieszczeniu, jednocześnie 
wilgoć usuwana jest przez wywiewnik z pomieszcze-

nia. Zwiększone poziomy wilgotności występują jedy-
nie w momencie otwierania okien do wietrzenia, kiedy 
to „szybują do poziomów” przekraczających nawet 80%.

Bibliografia
Fanger P.O., Popiołek Z., wargocki P. „Środowisko we-
wnętrzne”, PŚ, Gliwice 2003
Kurowski K. „wentylacja a poziom dwutlenku węgla, 
czyli jak wietrzyć”, instalreporter 5/2007
Skrzyniowska D., „Parametry powietrza wewnątrz po-
mieszczeń do stałego przebywania ludzi”, Środowi-
ska Czasopismo Techniczne, PK, 4-Ś/2012
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XiV edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy jakości powietrza we-
wnętrznego w Polsce?” odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 r.

Obrady konferencji będą miały miejsce w Gmachu Centrum Zarządzania 
innowacjami i Transferu Technologii Politechniki warszawskiej (mapa). Tra-
dycyjnie udział w konferencji pozostaje bezpłatny. 

Program konferencji koncentruje się wokół zagadnień poświęconych ja-
kości powietrza w szczególnych środowiskach, jak szpitale, szkoły, archi-
wa, nowoczesne budynki biurowe, czytelnie studenckie. 
Omówione zostaną czynniki wpływające na (pogarszające) jakość powie-
trza, metody pomiarowe i monitoringu oraz rozwiązania mające na celu 
poprawę tego stanu. wśród poruszanych zagadnień nie może zabraknąć 
tematów związanych z jakością mikrobiologiczną powietrza czy znacze-
niem roślinności dla pomieszczeń.

Szczegółowy program konferencji

Konferencja „Problemy jakości 
powietrza wewnętrznego  
w Polsce?” już w tym tygodniu

http://www.instalreporter.pl
http://www.trox-bsh.pl
https://www.is.pw.edu.pl/iaq/naj/mapka.htm
https://www.is.pw.edu.pl/iaq/
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Modernizację wykonano ze względu na dwie  
około 40-letnie centrale wentylacyjne o łącznej wy-
dajności 110 000 m³/h. Centrale wentylacyjne musia-
ły być wymienione ze względu na wymagania normy 
higienicznej VDi 6022. Ponadto zachodziła koniecz-
ność wyposażenia ich w system odzysku ciepła  
zgodny z niemieckim rozporządzeniem EnEV 2009.  
Początkowo zainstalowano dwie energooszczędne 
centrale wentylacyjne o wydajności 39 000 m³/h  
każda, a w roku 2015 uruchomiono trzecią. Oprócz 
zmniejszenia zużycia energii, jednym z głównych ce-
lów projektowania było zapewnienie możliwie naj-
większej swobody użytkowania pomieszczeń.

Precyzyjne regulowanie przepływu wody
Przed rozpoczęciem modernizacji budynku, firma 
GENO-Haus w dwóch testowych pomieszczeniach 
testowała przez kilka tygodni różne koncepcje insta-
lacji, zaworów oraz regulacji, tak aby wybrać opty-
malny system oraz elementy. ważnym, praktycz-
nym aspektem była możliwość szybkiej wymiany 
urządzeń. Już na tak wczesnym etapie projektu sta-

Praktyczne zastosowanie 
zaworów strefowych QCV 

Modernizacja instalacji HVAC w budynku administracyjno- 
-biurowym GENO-Haus w Stuttgarcie

17-piętrowy budynek administracyjno-biurowy z roku 1970 ma powierzchnię użytkową ok. 60 000 m²

Do zaworów grzybkowych nowych central wentylacyjnych zastosowano 
sprawdzone w praktyce, standardowe siłowniki Belimo
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W budynku GENO-Haus wymieniono około 1200 
klimakonwektorów indukcyjnych, które zastąpiono nowszymi 
modelami. Urządzenia te są podłączone do obiegów wody 
zimnej oraz gorącej, w których zainstalowano łącznie 2342 
zestawy Belimo QCV składające się z zaworu zapewniającego 
szczelne zamknięcie i kompaktowego siłownika.
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klimakonwektory indukcyjne. Siłowniki elektryczne 
CQ24A-SZ-T były fabrycznie przygotowane do mon-
tażu (ustawiona wartość kVS, zamontowany kabel  
z wtyczką, siłownik oznaczony kolorem czerwonym 
lub niebieskim), dzięki czemu prace montażowe ogra-
niczały się do nałożenia siłownika na trzpień zaworu 
i zablokowania zatrzasku oraz podłączenia siłowni-
ka do puszki zaciskowej.

Niskie ciśnienie zamiast wysokiego
w budynku GENO-Haus nie występują już duże stra-
ty ciśnienia, ani straty energii, ani mieszanie wody 
gorącej z zimną. w porównaniu do starej instalacji 
z pneumatycznymi siłownikami przepustnic, nowa 
instalacja jest znacznie efektywniejsza, ponieważ 
do wymienników ciepła dostarczana jest tylko taka 
ilość energii, jaka jest rzeczywiście potrzebna. Dzię-
ki temu energooszczędne, sterowane przetwornicą 
częstotliwości pompy mogą pracować optymalnie. 
Ze względu na znaczne zmniejszenie przepływu po-
wietrza, dotychczasowe wysokociśnieniowe klima-
konwektory indukcyjne zastąpiono urządzeniami ni-
skociśnieniowymi.

Energooszczędna strategia regulacji
Strategię regulacji dla nowej instalacji HVAC opra-
cowała spółka GENO-Haus współpracując z firma-
mi Zimmermann&Dignas MSr (integratorem syste-
mów) oraz LTG. Strategia ta pozwala na elastyczne 
aranżowanie pomieszczeń oraz zmienianie ich prze-
znaczenia w dowolnej chwili. Obecnie przy przepły-
wie powietrza pierwotnego wynoszącym 30-50 m³/h 
w pomieszczeniu cyrkuluje ok. 250 m³/h powietrza 
o żądanej temperaturze.
Przy użyciu regulatora pomieszczeniowego użytkow-
nicy poszczególnych sal mogą modyfikować nastawę 
temperatury w zakresie 19-25°C. w systemie celowo 
nie zastosowano czujników CO2 ani czujników obec-
ności, ponieważ pomimo zredukowanego przepły-
wu objętościowego, do każdego pomieszczenia jest 
nawiewana wystarczająca ilość świeżego powietrza.

ło się jasne, że zawory grzybkowe o małym skoku 
z siłownikami termicznymi nie zapewnią regulacji 
ogrzewania/chłodzenia, która pozwoli spełnić wy-
magania dotyczące zużycia energii. Podczas kon-
sultacji z producentami oraz projektantami okazało 
się, że w przy identycznych sygnałach nastawczych 
zawory te mogą mieć różne położenia robocze,  
a w niekorzystnych warunkach mogą otwierać się 
pod wpływem ciśnienia wytwarzanego przez pompy. 
Firma GENO-Haus postanowiła zastosować zawory  
Belimo QCV, które gwarantują szczelne zamknięcie 
i precyzję sterowania.

Trwałe obniżenie zużycia energii
Nowe klimakonwektory indukcyjne LTG typu HFVsf 
z przepływem powietrza dostosowanym do potrzeb 
są podłączone do instalacji 4-rurowej, tak jak dotych-
czasowe urządzenia. Zmienny i znacznie zmniejszo-
ny przepływ objętościowy, wynoszący 30-50 m³/h, 
jest obecnie regulowany dyszami, które są przesta-

wiane przez kompaktowy siłownik CH 24-SC-r40 za-
projektowany przez firmę Belimo specjalnie w tym 
celu. Jednocześnie dopływ wody zimnej oraz gorą-
cej jest precyzyjnie regulowany przez zestawy QCV, 
składające się z zaworu kulowego oraz kompakto-
wego siłownika.

Modernizacja bez przerw w użytkowaniu obiektu
Klimakonwektory indukcyjne w biurach wymienia-
no na kolejnych piętrach, strefa po strefie w czwart-
ki, piątki i soboty. Stare urządzenia demontowano  
w czwartki, w tym czasie przygotowywano rury do 
nowych urządzeń. w piątki pomieszczenia biurowe 
objęte wymianą klimakonwektorów były użytkowa-
ne normalnie, ale centrala wentylacyjna nawiewała 
tylko powietrze pierwotne.
Po zamknięciu biur, technicy wzmacniali dotychcza-
sową izolację ze szkła komórkowego oraz instalowa-
li nowe 2-drogowe zawory Belimo C215Q wraz z no-
wym okablowaniem. w soboty instalowano nowe 

Sterowanie pracą nowych urządzeń 
odbywa się teraz poprzez regulację zarówno 
przepływu powietrza pierwotnego,  
jak i przepływu wody

Belimo ZoneTightTM – zestaw QCV (Quick Compact Valve) 
do pojedynczych pomieszczeń oraz stref

Najważniejsze cechy i zalety zestawu QCV:
• 2-drogowy zawór z kryzą regulacyjną (DN 15 lub 
20) wraz z elektromechanicznym siłownikiem ob-
rotowym,
• brak strat energii dzięki szczelnemu zamknięciu 
zaworu (nie przepuszcza pęcherzyków powietrza 
wg normy EN 12266-1),
• bardzo szybkie, ręczne regulowanie współczyn-
nika Kvs w zakresie 0,4-4,8,
• zawór obrotowy odporny na zanieczyszczenie 
oraz przywieranie,
• nakładany, poręczny siłownik z funkcją automa-
tycznego dostosowania,
• wyjątkowo kompaktowa konstrukcja,
• ułatwione monitorowanie oraz wykonywanie 
prac konserwacyjnych dzięki siłownikom MP  
z interfejsem komunikacyjnym.

Siłownik analogowy z zabezpieczonymi 
zaciskami 

http://www.instalreporter.pl
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Zapewnianie komfortu z wykorzystaniem 
powietrza pierwotnego
w lecie do pomieszczenia za pośrednictwem po-
wietrza pierwotnego jest dostarczana moc chłodni-
cza wynosząca maksymalnie 140 w. Przepływ wody  
o temperaturze 16°C pozwala na dostarczenie dodat-
kowych 470 w mocy chłodniczej. Dzięki przepływowi 
wody o temperaturze 45°C uzyskuje się moc grzew-
czą 600 w. idealną kombinację przepływu powietrza 
oraz zasilania wodą uzyskuje się poprzez otwieranie 
dysz powietrznych lub zaworów kulowych Belimo 
regulujących przepływ wody. Jeżeli w pomieszcze-
niu nie można uzyskać temperatury zgodnej z na-
stawą użytkownika, to w pierwszej kolejności jest 
zwiększana nastawa analogowego siłownika zaworu  

w obiegu grzewczym lub chłodniczym, dzięki czemu 
następuje zwiększenie otwarcia zaworu.
Gdy kąt otwarcia zaworu wynosi 85%, zostaje zwięk-
szona nastawa analogowego siłownika. Dzięki temu 
mogą być użyte dysze o większych średnicach, a tym 
samym można zwiększyć przepływ powietrza pier-
wotnego z 30 m³/h do 50 m³/h.

Łatwe dostosowywanie przy zmianie 
sposobu użytkowania pomieszczeń
Każdy klimakonwektor indukcyjny pełniący funkcje 
urządzenia nadrzędnego jest wyposażony w regula-
tor pomieszczeniowy Saia PCD7 i za pośrednictwem 
piętrowych punktów dystrybucyjnych oraz szyny S 
jest podłączony do kontrolera Saia PCD3 w dyspo-
zytorni. Za pośrednictwem sieci Ethernet do dotych-
czasowego systemu automatyki budynku podłączo-
nych jest około 12 000 punktów danych. Do każdego 
klimakonwektora indukcyjnego można podłączyć 
maksymalnie 10 urządzeń podrzędnych. Taka kon-
cepcja zapewnia elastyczność i pozwala na optymal-
ne użytkowanie, a w przypadku zmian w sposobie 
użytkowania pomieszczeń pozwala uniknąć mody-
fikowania systemu automatyki budynku lub ponow-
nego programowania urządzeń.

Szeroki zakres zastosowań  
zestawów QCV

• Klimakonwektory wentylatorowe
• Sufity chłodnicze
• Strefowe nagrzewnice/chłodnice powietrza
• Ogrzewanie podłogowe
• Grzejniki

DEVI świętuje 75 lat działalności

w tym roku DEVi świętuje swoją 75. rocznicę. Firma roz-
poczęła działalność w Kopenhadze w roku 1942 i od 
tamtej pory uzyskała pozycję wiodącej marki na euro-
pejskim rynku ogrzewania elektrycznego. 
DEVi, wchodząca w skład grupy Danfoss, jest największym 
w Europie dostawcą elektrycznego ogrzewania podłogo-
wego oraz jednym z największych światowych producen-
tów elektrycznych systemów grzewczych. Już miliony bu-
dynków jest wyposażonych w rozwiązania ogrzewania 
elektrycznego DEVi – w wewnętrzne systemy ogrzewania 
podłogowego oraz zewnętrzne systemy przeciwoblodze-
niowe dla domów, hoteli, biur oraz przemysłu, poczynając 
od północnej Norwegii aż po Nową Zelandię. Poza Europą, 
DEVi jest między innymi obecne w Kanadzie, Chinach i rPA. 
Obecnie większość produkcji DEVi odbywa się w Grodzi-
sku Mazowieckim oraz w Saint Malo we Francji, co ozna-
cza, że około 90% produktów DEVi jest produkowanych 
w Unii Europejskiej. w fabryce Danfoss w Grodzisku Ma-
zowieckim produkowane są kable i maty grzejne, które są 
eksportowane na wszystkie rynki świata, przy czym na ry-
nek europejski, uwzględniając rosję, trafia ponad 80% wy-
robów. Od początku istnienia produkcji w Polsce, czyli od 
2008 roku wyprodukowano około 3,5 mln produktów DEVi.

Rynek mieszkaniowy – kolejne rekordy

rozpędzony rynek mieszkaniowy z każdym kwartałem 
przynosi kolejne rekordy i prawdopodobnie w najbliższym 
czasie nic się pod tym względem nie zmieni. Niedawno de-
weloperzy poprawili rekord z 2008 roku, jeśli chodzi o licz-
bę rozpoczętych budów. wtedy, na przestrzeni roku we-
szło do realizacji około 83 tys. mieszkań. Teraz, jak podaje 
GUS, w okresie 12 miesięcy, licząc do sierpnia br. rozpoczę-
ła się budowa ponad 99 tys. lokali. Z szacunkowych obli-
czeń wynika, że w całym 2017 roku firmy wprowadzą do 

sprzedaży ponad 100 tys. mieszkań, co pozwoli przebić 
rekordowy wynik osiągnięty dziewięć lat temu o ok. 20%.
2017 będzie prawdopodobnie rokiem, w którym sprze-
dane zostanie najwięcej mieszkań w historii rynku de-
weloperskiego w Polsce. w okresie pierwszych 9 miesię-
cy br. deweloperzy notowani na warszawskiej giełdzie 
zwiększyli sprzedaż o prawie 27% w porównaniu z tym 
samym okresem rok wcześniej. 
Źródło: Ochnik Development 
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umiarkowanego, gdzie mamy średnio ok. 1600 go-
dzin słonecznych w roku. Najkorzystniejsze warun-
ki nasłonecznienia przypadają na okres od kwiet-
nia do września, ale także w pozostałym okresie 
od jesieni do wiosny można liczyć na przynajmniej 
częściowe pokrycie potrzeb ciepła i wstępne pod-
grzanie np. ciepłej wody użytkowej. w pochmur-
ne dni oczywiście ilość tego ciepła jest odpowied-
nio mniejsza, ale należy pamiętać, że każdy kJ czy 
GJ ciepła pozyskany z darmowego, bezemisyjne-
go źródła ciepła jakim jest Słońce, przekłada się 
na kilogramy i tony niewyemitowanych do atmos-
fery szkodliwych ubocznych produktów spalania  
w tradycyjnych urządzeniach grzewczych. Dlatego 
instalacje kolektorów słonecznych stanowią dosko-
nałe uzupełnienie tradycyjnych systemów grzew-
czych. Podstawowym parametrem porównywanym 

w wypadku kolektorów słonecznych i tradycyjnych 
systemów ogrzewania są koszty instalacji. Jest to 
główny, obok niestabilnego w naszej strefie klima-
tycznej nasłonecznienia, argument przeciwników 
stosowania kolektorów słonecznych. Jednak, w wy-
padku dobrze dobranej instalacji kolektorów sło-
necznych, okres zwrotu szacuje się od 7 do 11 lat, 
co oznacza, ze po tym okresie pozyskujemy ciepło 
za darmo, ponosząc koszty eksploatacyjne na mi-
nimalnym poziomie w porównaniu do tradycyjnych 
źródeł (instalacja kolektorów słonecznych jest prak-
tycznie bezobsługowa i nie wymaga dostarczania 
paliwa z zewnątrz). w wypadku skorzystania z in-
strumentów wsparcia, mających na celu redukcje 
niskiej emisji na poziomie lokalnym, oraz bardziej 
korzystnych warunków lokalizacji instalacji, okres 
amortyzacji może ulec dalszemu skróceniu. 

O wykorzystaniu energii słonecznej w celu za-
pewnienia komfortu życia mieszkańcom Ziemi mówi 
się już od dawna. Od kilkunastu lat w skali powszech-
nej wykorzystuje się promieniowanie słoneczne za-
równo do wytwarzania energii elektrycznej za po-
mocą paneli PV, jak także pozyskiwania ciepła za 
pomocą kolektorów słonecznych. Nie każdy wie, ale 
wystarczy ok. 0,03% energii słonecznej docierającej 
do powierzchni Ziemi, żeby zaspokoić potrzeby ener-
getyczne całej ludzkości. Problem polega na tym, że 
jest to energia rozproszona, dlatego na jednostkę 
powierzchni Ziemi przypada mała gęstość tej ener-
gii. Ponadto, natężenie tej energii docierającej do po-
wierzchni Ziemi jest zmienne w czasie, dlatego waż-
ne w tym wypadku jest rozwiązanie magazynowania 
pozyskanej energii. Ludzkość nauczyła się już wyko-
rzystywać energię słoneczną do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, jak także do podgrzewana ciepłej 
wody użytkowej i na cele ogólnogrzewcze. w dal-
szym ciągu jednak wymaga dopracowania efektyw-

ność wykorzystania zmagazynowanej już energii  
z tego źródła, chociaż w ostatnich latach także w tym 
zakresie nastąpił duży postęp, który pozwala na ko-
rzystanie z energii słonecznej już na powszechną 
skalę. Z drugiej strony należałoby się przyjrzeć, czy po-
lemika na temat wydajności urządzeń wykorzystują-
cych energię słoneczną, ma tak fundamentalny sens, 
jak w wypadku urządzeń wykorzystujących np. paliwa 
kopalne i pochodzącej z nich energii elektrycznej. 

Kolektory słoneczne – fakty i mity

Kolektory słoneczne, są obecnie jedynym obok geo-
termii źródłem ciepła, gdzie jego pozyskiwanie od-
bywa się w sposób bezemisyjny. Często powtarza-
nym argumentem przeciw stosowaniu kolektorów 
słonecznych jest położenie geograficzne Polski, któ-
re podobno jest niekorzystne dla optymalnego wy-
korzystania promieniowania słonecznego, jako źró-
dła energii. Polska jest położona w strefie klimatu 

Energia słoneczna dociera do Ziemi cały czas i tylko od nas zależy, w jakim stopniu 
ją wykorzystamy. Jako źródło, ta energia jest za darmo, ponieważ Słońce nam nie 
wystawi rachunku za dostarczoną energię. Dlatego warto sprawdzić, czy budując, 
bądź modernizując dom jednorodzinny, nie skorzystać z tej darmowej energii, która 
obok zapewnienia nam ciepła i energii elektrycznej, także w najmniejszym stopniu 
nie powoduje zanieczyszczenia powietrza. 

Kolektory słoneczne a ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza

Najbardziej ekologiczne źródło ciepła

janusz starościk* 

* Janusz Starościk, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, członek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria) – OZE i budownictwo
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Praca pompy obiegu takiej instalacji wiąże się z zuży-
ciem około 10÷30 w energii elektrycznej. Przykładowo 
instalacja złożona z 3 kolektorów płaskich o łącznej po-
wierzchni czynnej 5,4 m2, może w korzystnych warun-
kach pracy osiągać moc cieplną około 4 kw (wg certy-
fikatu Solar Keymark dla poziomu nasłonecznienia ok. 
1000 w/m2, przy różnicy temperatury pomiędzy 10 i 30 K).  
Pobór energii elektrycznej przez tzw. elektroniczną pom-
pę obiegową nie powinien przekraczać w takim przypad-
ku 20 w. Jeżeli więc zaimplementować definicję efektyw-
ności COP z pomp ciepła (zależnie od typu pompy ciepła 
i warunków pracy zwykle nie przekracza maksymalnie 
5,0), to COP dla instalacji kolektorów słonecznych wynio-
słaby aż 200 (4000/20), co jest wartością nieosiągalną dla 

Przed wprowadzeniem przed laty programu wsparcia 
dla kolektorów słonecznych według wstępnych zało-
żeń NFOŚiGw, dzięki kolektorom które zostały zamon-
towane w pierwszej transzy programu, emisja tylko CO2 
zmniejszyła się o ok. 35 tys. ton rocznie. Oczywiście znaj-
dą się adwersarze, którzy tradycyjnie podniosą temat 
emisji do atmosfery powstałej w wyniku produkcji kolek-
torów słonecznych i recyclingu starych urządzeń. Moż-
na tutaj zadać tylko pytanie: czy ten problem nie doty-
czy wszystkich innych technologii grzewczych? Chociaż 
w porównaniu do innych produkcja i recycling kolekto-
rów słonecznych wydaje się być dużo mniej uciążliwy.

Możliwości zastosowania 
kolektorów słonecznych jako 
jednego ze sposobów ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza

istnieje szereg argumentów, przemawiających za tym, że 
wykorzystanie energii słonecznej może być podstawo-

wym sposobem na ograniczenia ilości zanieczyszczeń 
w powietrzu. w domach jednorodzinnych, energię sło-
neczną możemy pozyskiwać na dwa sposoby. Jeden  
z nich to wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do wy-
twarzania energii elektrycznej, drugie to bezpośrednie 
pozyskanie ciepła za pomocą kolektorów słonecznych. 
Podstawowym argumentem na rzecz wykorzystania 
kolektorów słonecznych we wszystkich rodzajach bu-
downictwa, w tym budownictwie jednorodzinnym jest 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i ograniczenie 
pracy głównego źródła ciepła, które najczęściej jest źró-
dłem konwencjonalnym, opalanym paliwami kopalny-
mi. Zgodnie z oficjalnymi danymi GUS (raport GUS 2014 
dla 4576 obiektów, „Zużycie energii w gospodarstwach 
domowych w 2012 r.”) zapo-
trzebowanie na ciepło stano-
wi dominujący udział w rocz-
nym bilansie energetycznym 
budynku. Łącznie zapotrzebo-
wanie na ciepło do ogrzewania 
pomieszczeń i podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej sta-
nowi blisko 84% całkowitych 
rocznych potrzeb energetycz-
nych. Tak więc to po stronie cie-
pła leży największy potencjał  
w poszukiwaniu oszczędności 
w budżecie domowym związa-
nych z zakupem energii, oraz 
ograniczeniem tzw. niskiej –  
w wypadku sieci c.o. także „wy-
sokiej” – emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery. Zastoso-
wanie kolektorów słonecznych 
przekłada się bezpośrednio 
na ograniczenie zużycia pali-
wa lub energii elektrycznej po-
przez skrócenie czasu pracy ko-
tła grzewczego, bądź też pompy 
ciepła, która też wymaga zasi-
lania w energię elektryczną. 

W polemikach na temat stosowania in-
stalacji kolektorów słonecznych unika 
się tematu, że w obecnych czasach, na-
wet przy przejściowych spadkach cen 
paliw kopalnych, koszt tradycyjnej ener-
gii ma i będzie mieć tendencję wzrasta-
jącą, tymczasem w wypadku instalacji 
kolektorów słonecznych ten koszt jest 
wartością stałą. Obok korzystnych efek-
tów ekonomicznych, w wypadku kolek-
torów słonecznych uzyskuje się bezdy-
skusyjny efekt ekologiczny, który można 
zmierzyć, jeżeli będziemy kontrolować 
uzysk ciepła z takiej instalacji. Przede 
wszystkim podczas produkcji ciepła ko-
lektory słoneczne nie emitują szkodli-
wych substancji ani w inny sposób nie 
zanieczyszczają środowiska. 

Innym argumentem po stronie wyko-
rzystania kolektorów słonecznych jest 
najniższy koszt wytworzenia ciepła  
w porównaniu do innych instalacji. 
Funkcjonowanie instalacji kolektorów 
słonecznych wymaga minimalnych na-
kładów energii elektrycznej niezbędnej 
do zasilania pompy obiegowej i sterow-
nika, co oznacza ograniczenia szko-
dliwych emisji do atmosfery nie tylko 
lokalnie, ale także w miejscu wytwarza-
nia energii elektrycznej z kopalin. 
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innych źródeł ciepła. Najniższe koszty wytwarzania ciepła 
przez kolektory słoneczne, w praktyce mogą oznaczać 
np. najniższe koszty podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej i uzyskania ciepła potrzebnego do doładowania in-
stalacji c.o. Tak więc podgrzanie 300 litrów wody użyt-
kowej od 10 do 45°C w przypadku instalacji kolektorów 
słonecznych kosztowałoby kilka, a nawet kilkadziesiąt 
razy mniej niż z innego źródła ciepła.
Kolektory słoneczne należą do urządzeń grzewczych, 
dzięki którym można uzyskać najwyższy efekt eko-
logiczny. Dotyczy to wszystkich etapów powsta-
wania, eksploatacji i późniejszej utylizacji. Nakłady 
energii i materiałów do wyprodukowania kolektora 
słonecznego zwracają się w okresie jego 2-3 lat eks-
ploatacji. Po zakładanym minimum 25-letnim okre-
sie eksploatacji – chociaż funkcjonują jeszcze w dal-
szym ciągu kolektory montowane jeszcze w latach 
80. z nieznaczną tylko utratą wydajności – materiały  
z których został zbudowany kolektor słoneczny moż-
na poddać recyclingowi. Funkcjonowanie instalacji 
kolektorów słonecznych wymaga minimalnego za-
silania w energię elektryczną, która w sposób beze-
misyjny można pozyskać np. z przyłączonych pane-
li PV, a ograniczenie wytwarzania ciepła w budynku 
bezpośrednio ogranicza uciążliwą niską emisję zanie-
czyszczeń do atmosfery, poprawiając lokalną jakość 
powietrza. Przykładowo mała instalacja solarna zło-
żona z 3 kolektorów płaskich, czyli typowej instala-
cji dla domu jednorodzinnego, pozwala zmniejszyć 
rocznie emisję zanieczyszczeń: tlenku węgla o około 
26 kg, dwutlenku siarki o około 11 kg i pyłów o około  

7 kg. Praca instalacji kolektorów słonecznych ogranicza  
o około 1100 kg emisję dwutlenku węgla, co jest porów-
nywalne z efektem „pracy” około 130 dorosłych drzew 
które muszą taką ilość dwutlenku węgla przerobić za-
nim same staną się biomasą służącą do ogrzewania.
Jest już wiele tysięcy działających w Europie i nie tyl-
ko instalacji, gdzie tradycyjne stosowanie kolektorów 
słonecznych do wytwarzania ciepłej wody, jest potrak-
towane marginalne. Głównym celem takich instalacji,  
w większości domów jednorodzinnych, jest możliwość 
praktycznego wykorzystania ciepła z energii słonecz-
nej, inaczej niż w dotychczasowych stereotypowych 
rozwiązaniach. Takim rozwiązaniem, niestety jeszcze 
w Polsce niestosowanym są tzw. „domy słoneczne” 
(temat szerzej omówiony w kolejnym artykule).
Możliwość zastosowania kolektorów słonecznych  
w budynkach jednorodzinnych w kontekście ogra-
niczenia zanieczyszczenia powietrza ma jak najbar-
dziej sens. Należy tylko pamiętać, że użyteczność 
tego typu instalacji zależy w dużym stopniu od czyn-
ników lokalizacyjnych, dlatego instalacja kolektorów 
słonecznych musi być dobrana i wykonana z sen-
sem. Nie warto stosować kolektorów słonecznych 
tam, gdzie są niesprzyjające warunki lokalizacyjne, 
czy nie pozwala nam na to z jakichś względów kon-
strukcja domu. Natomiast wszędzie tam, gdzie mamy 
dobre nasłonecznienie, możemy zabudować maga-
zyn ciepła, wskazane jest korzystanie z darmowej 
energii, jaką daje nam Słońce, ponieważ dzięki temu 
możemy znacznie zredukować zanieczyszczenie po-
wietrza, zaczynając… od siebie.
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Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
www.nibe.pl oraz www.szwedzkadotacja.pl

DOTACJA 1000 zł 
na pompę ciepła z rekuperatorem

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA

Szwedzka dotacja 
do systemów NIBE

Do niedawna można było zaobserwować w Polsce dynamiczny wzrost stosowania ko-
lektorów słonecznych. Od początku, stosowanie kolektorów słonecznych w Polsce, 
było utożsamiane wyłącznie z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej. Od niedawna, 
obserwuje się nieśmiałe próby doładowywania centralnego ogrzewania w domach, 
ciepłem pochodzącym z energii słonecznej. Najczęściej jest to raczej próba zagospo-
darowania ewentualnego nadmiaru zebranego ciepła, niż główny cel wykorzystania 
energii słonecznej do ogrzewania. A co by było, gdyby odwrócić priorytety i wykorzy-
stać w bardziej znaczący sposób ciepło promieniowania słonecznego na cele grzew-
cze, natomiast wytwarzanie ciepłej wody użytkowej byłoby tylko konsekwencją pra-
cy instalacji? Być może dzięki temu nastąpiłoby odwrócenie trendu i odbudowa tego 
segmentu rynku po jego załamaniu w Polsce w ostatnich dwóch latach.
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w koncepcji domu słonecznego, zapotrzebowanie na 
paliwa kopalne potrzebne do zaopatrzenia w ener-
gię, które są źródłem niskiej emisji, jest bardzo niskie. 
Ciepło jest (a w zasadzie powinno być) w 100% po-
krywane ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo stoso-
wane są pompy o wysokiej sprawności energetycz-
nej, które zużywają rocznie tylko 200 do 300 kwh.
w koncepcji domu słonecznego wykorzystuje się tak-
że pasywne korzystanie z energii słonecznej. Prze-
źroczyste elementy budowlane, w tym także ogrody 

zimowe, pozwalają na dostarczanie ciepła i światła 
do pomieszczeń. Zwykle w tych miejscach są duże 
straty ciepła, szczególnie wtedy, gdy nie ma wystar-
czającego promieniowania słonecznego. Częściowo 
jest to kompensowane przez zastosowanie trzywar-
stwowych szyb o niskim współczynniku przenika-
nia ciepła, które mają właściwości termoizolacyjne 
czterokrotnie wyższe, niż dobrze zaizolowana ścia-
na zewnętrzna. Obok jakości termicznej przeszkle-
nia i ram okiennych, dochodzi jeszcze odpowiednie 
wymiarowanie części okiennych na fasadzie, które 
jest uzależnione od ukierunkowania względem nie-
ba i możliwości magazynowania ciepła przez bu-
dynek. w celu uniknięcia przegrzania pomieszczeń  
w budynku, musi być przewidziana ochrona w po-
staci rolet lub występów dachu.
Jeżeli w zimne dni świeci Słońce, dom słoneczny jest 
zwykle ciepły także bez dodatkowego aktywnego do-
grzewania. Pasywne wykorzystanie energii słonecz-
nej nie konkuruje jednak z aktywnym ogrzewaniem, 
ponieważ ciepło pochodzące z promieniowania sło-

Kryteria projektowania domu 
słonecznego

Główną, zasadą obowiązującą w projektowaniu  
i budowie takiego domu jest skierowany na połu-
dnie dach o dużym spadku, w którym pokrycie sta-
nowią kolektory słoneczne. Duży zasobnik z cie-
pła wodą umieszczony wewnątrz obrysu budynku 
stanowi magazyn ciepła na wiele dni lub nawet ty-
godni. Niskoparametrowe ogrzewanie podłogowe  
i ścienne pozwala na równomierne rozłożenie ogrze-
wania pomieszczeń. w najzimniejszych i najmniej 
nasłonecznionych dniach w ciągu zimy, przewidzia-
ne jest dodatkowe źródło ciepła. instalacja kolekto-
rów słonecznych powinna zawierać zabezpieczenie 
w postaci drugiego źródła ciepła, które w przypad-
ku złych warunków atmosferycznych będzie dogrze-
wało potrzebną objętość wody. w praktyce jest to 
ogrzewanie na biomasę, np. kocioł opalany drewnem 
lub zrębkami drewna, który przez spalanie neutralne 
pod kątem dwutlenku węgla, może dogrzać w razie 
potrzeby wodę w zasobniku, ale także może to być 
kocioł gazowy lub olejowy. Założenia projektowe dla 

domu słonecznego, są związane w dużym stopniu 
 z uzyskaniem wysokiego poziomu jego efektywno-
ści energetycznej i dobrej termoizolacji. Jest to o tyle 
ważne, że do standardu domu słonecznego, można 
przygotować nie tylko świeżo projektowany budy-
nek, ale także już istniejące obiekty planowane do 
modernizacji. w wybudowanych i projektowanych 
domach słonecznych podstawowym kryterium jest 
standard termoizolacji. Dla nowych budynków wyno-
si on maks. 0,28 w/m²K, dla istniejących już budyn-
ków wartość ta wynosi 0,40 w/ m²K. Oczywiście w za-
łożeniach projektowych, zgodnie z definicją, pokrycie 
rocznego zapotrzebowania na ciepło musi składać się  
z minimum 50% ciepła pochodzącego ze Słońca. Prze-
widziane też musi być dodatkowe, pomocnicze źródło 
ciepła, możliwie OZE, np. kocioł na drewno.

Zgodnie z definicją stworzoną przez Sonnenhaus Institut, domem słonecznym nazywamy budynek, w którym roczne 
zapotrzebowanie na ciepło jest pokrywane przynajmniej w 50% przez promieniowanie słoneczne. Wiedząc, że na przykład  
w Polsce ciepło stanowi ponad 80% zapotrzebowania w energię przez gospodarstwo domowe, redukcja o połowę może 
przynieść w krótkim czasie wymierne korzyści. Warto zwrócić uwagę na określenie „przynajmniej 50%”, ponieważ większość 
tego typu domów pokrywa swoje zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 75-85%, ale jest spora liczba domów, gdzie udział 
mierzonego zapotrzebowania w ciepło w ciągu roku, było pokryte aż w 95%. I to można nazwać celem tej idei. 

Domy słoneczne… już są
Ciekawa koncepcja domów z kolektorami słonecznymi pracującymi cały rok

janusz starościk

Zapotrzebowanie, na konsumpcję 
energii pierwotnej w domach słonecz-
nych w ilości od 5 do 15 kWh/m2  
w skali roku, kilkukrotnie przewyższa 

wymagania stawiane budynkom pa-
sywnym, wyposażonym w urządze-
nia rekuperacyjne. Zakładane zapo-
trzebowanie na energię pierwotną, 
uwzględnia zużycie energii przez urzą-
dzenia pomocnicze, takie jak pompy, 
oraz ilość energii, która jest potrzebna 
do wytworzenia, przetworzenia i prze-
syłu energii ze źródeł znajdujących się 
poza domem słonecznym. 
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Jak funkcjonuje koncepcja 
ogrzewania w domu słonecznym?

Przesył ciepła w instalacji słonecznej może się od-
bywać wtedy, gdy temperatura kolektora słonecz-
nego jest wyższa niż w dolnej, najzimniejszej części 
zasobnika na wodę. roztwór, którym jest napełnio-
na instalacja jest przetłaczany za pomocą pompy 
wewnątrz instalacji i przy przejściu przez kolektor 
jest podgrzewany o ok. 10÷15°C i oddaje pobrane 
ciepło przez wymiennik do wody w zbiorniku. Kie-
dy temperatura na wejściu jest wyższa niż panują-
ca w górnej 1/3 pojemności zasobnika, włącza się 
drugi wymiennik ciepła. wtedy zbiornik wodny jest 
podgrzewany na całej swojej wysokości z dobrym 
podziałem temperaturowym na poszczególne war-
stwy wody w jego wnętrzu. w okresie letnim prze-
grzanie może być w nocy rozładowane poprzez ko-
lektory. Odbiór ciepła z zasobnika przez instalację 
jest sterowany specjalnym mieszaczem, dzięki cze-

mu najpierw wychładzana jest dolna cześć zasob-
nika. Dopiero gdy w tej części temperatura wody 
jest poniżej minimalnej wartości, włączany jest za-
pas gorącej wody w wyższej partii. w miejscu, gdzie 
jest zapas najcieplejszej wody, znajduje się w zasob-
niku zbiornik ciepłej wody użytkowej. Dogrzewanie 
uzupełniającym źródłem ciepła jest realizowane od 
góry do dołu. Jest to podyktowane tym, żeby cie-
płą wodę użytkową w zbiorniku na górze podgrzać 
możliwie szybko do temperatury, potrzebnej do jej 
użycia. Dopiero wtedy czterodrogowy mikser prze-
łącza przepływ ciepła do dolnej części zbiornika, 
dzięki czemu dalszy zapas wody może być podgrza-
ny do zmagazynowania ciepła. w wypadku dodat-
kowego kotła grzewczego, wysoka wydajność prze-
pływu wody oraz duża komora spalania, znacznie 
poprawiają komfort działania instalacji. Także inne 
rozwiązania zasobników, dające dobre rozdziele-
nie warstw ciepłej wody pod kątem jej temperatu-
ry, mogą mieć zastosowanie.

necznego, pozyskiwane za pomocą kolektorów sło-
necznych, jest magazynowane w zasobnikach ciepłej 
wody przez wiele tygodni. Nie stosuje się w zasadzie 
przewietrzania budynku przez otwarte okna, podob-
nie zresztą jak w domach pasywnych. wbudowanie 
wymuszonej wentylacji, wydaje się sensowne, ale z 
punktu widzenia efektywności energetycznej, nie jest 
specjalnie konieczne. Pozytywny efekt odzysku cie-
pła do bilansu cieplnego, jest kompensowany ener-
getycznie przez zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną dla wentylatorów. 

w zimie wykorzystuje się optymalnie nasłonecznie-
nie zarówno w sposób pasywny, jak i aktywny. Jest 

to konieczne z uwagi na częsty niedobór promienio-
wania słonecznego. Natomiast w lecie należy zwra-
cać szczególną uwagę na to, aby nie przegrzać insta-
lacji i całego budynku. Daje się tego uniknąć dzięki 
odpowiedniej konstrukcji budynku.
Na rysunku 2 warto zwrócić uwagę, że nachylenie 
połaci dachowej z kolektorami słonecznymi jest tak 
ustawione, aby uzyskać w zimie maksymalną ab-
sorpcję promieniowania. Dzięki temu żaden promień 
słońca w porze zimowej się nie marnuje. 
Natomiast takie ustawienie dachu i kolektorów  
w lecie pozwala uniknąć przegrzania instala-
cji, tym bardziej, że ewentualny nadmiar ciepła, 
będący efektem stosunkowo dużej powierzch-
ni kolektorów, jest transportowany do zasobnika  
z wodą, gdzie jest realizowane długotrwałe maga-
zynowanie ciepła.

Kluczowe w projektowaniu domów 
słonecznych jest zorientowanie bu-
dynku wobec stron świata (rys. 2).  
Dotyczy to takiego usytuowania, aby 
optymalnie wykorzystać promienio-
wane Słońca w ciągu całego roku.  
Odchyłka budynku w stosunku do kie-
runku południowego nie powinna być 
większa niż 30° w każdą stronę.

Ideałem jest ukierunkowanie kolek-
torów na południe pod kątem 45° do 
80°, aby ich nachylenie było prostopa-
dłe do promieni słonecznych w zimie  
i przez to maksymalnie wykorzystać 
ich ciepło w tym okresie.

 
 
 
  
 

 

Kolektory

Ogrzewanie pomieszczeń

Dod. kocioł/piec

Ciepła woda

Zimna woda
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Najlepiej się do tego nadają wielkopowierzchniowe 
kolektory płaskie, ale także zwykłe kolektory, ściśle ze 
sobą połączone, które są montowane do dachu lub 
fasady odpowiednią obróbką blacharską i dają efekt 
zintegrowanego pokrycia dachowego. Dzięki temu 
uzyskuje się odpowiednią estetykę i zabezpieczenie 
przed czynnikami pogodowymi. Pozostałą wolną po-
łać dachową, jeżeli taka zostanie, można pokryć np. 
panelami fotowoltaicznymi, aby uzyskać dodatkową 
energię elektryczną na pokrycie przynajmniej częścio-
wego zasilania urządzeń zainstalowanych w domu.

Z uwagi na dobry rozdział poszczególnych frakcji 
temperaturowych wewnątrz zasobnika, rekomen-
duje się jego wąski wysoki kształt. 
Ostatnio preferowane są dwupiętrowe zasobniki,  
z dwustopniowym zasilaniem i pobieraniem ciepła 
do instalacji. Doładowywanie ciepłem może się od-
bywać z uzyciem zewnętrznych lub wewnętrznych 
wymienników. Ustawienie wymiennika wewnątrz 
kubatury budynku, pozwala na praktyczne uniknię-
cie strat ciepła, ponieważ ewentualne straty i tak do-
grzewają budynek od wewnątrz. Do tego, zasobniki 
mają izolację termiczną o grubości 25÷30 cm. Zasob-
nik umieszczony wewnątrz obrysu budynku, nie musi 
koniecznie „straszyć” swoim wyglądem. Może stano-
wić element architektoniczny wnętrza, wszystko zale-
ży od architektury i inwencji użytkowników (fot. 5, 6).

Dodatkowe źródło ciepła 
do dogrzewania

w okresie, gdy przez dłuższy czas promieniowanie 
słoneczne może być niewystarczające z powodu po-
gody, do dogrzewania instalacji potrzebne jest do-
datkowe źródło ciepła. Zgodnie z założeniami domu 
słonecznego oraz doświadczeniem z eksploatacji 
dotychczas wybudowanych obiektów, konieczność 
włączenia tego źródła ciepła ma charakter okazjo-
nalny. w domach słonecznych, zapotrzebowanie na 
paliwa jest bardzo małe. w kombinacji z dużym za-
sobnikiem ciepła, dodatkowe ogrzewanie jest rzadko 

Pozyskiwanie ciepła z promieniowania 
słonecznego jest realizowane zasad-
niczo z użyciem kolektorów słonecz-
nych. Żeby w domu jednorodzinnym 
osiągnąć pokrycie 50 do 95% roczne-
go zapotrzebowania na ciepło z pro-
mieniowania słonecznego, potrzebna 
jest powierzchnia 30 do 70 m2 kolekto-
rów słonecznych. Jak już było wspo-
mniane, kolektory muszą być stromo 
nachylone w kierunku południowym, 
aby maksymalnie przejąć ciepło pro-
mieniowania słonecznego w miesią-
cach zimowych. 

Następnym ważnym elementem in-
stalacji jest zasobnik na ciepłą wodę, 
który pełni rolę sezonowego maga-
zynu ciepła. Duży zasobnik wodny ze 
zintegrowanym zasobnikiem na cie-
płą wodę, magazynuje ciepło słonecz-
ne do ogrzewania i uzyskania ciepłej 
wody użytkowej na wiele dni, a nawet 
tygodni. Jako przelicznik dla domów 
słonecznych o rocznym pokryciu za-

potrzebowania na ciepło w wysokości 
50÷80%, przyjmuje się 150÷250 l/m2  
zainstalowanej powierzchni kolekto-
rów. Dla domów, w których promie-
niowanie słoneczne zapewnia pełne 
pokrycie zapotrzebowania na ciepło, 
potrzebne są jeszcze większe zasobni-
ki o pojemności rzędu 40 m³. 

4
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dachu, na południowej niezacienionej fasadzie, lub 
wręcz na sąsiednim, ale blisko położonym budynku.
Pewien problem może stanowić wbudowanie zasob-
nika ciepła. Można to zrealizować, rozbierając część 
dachu, przebijając strop i wtedy ustawić go z pomo-
cą żurawia wewnątrz obrysu budynku. Jeżeli nie by-
łoby to możliwe, to stosowanym rozwiązaniem jest 
dostarczenie takiego zasobnika w częściach i jego 
montaż na miejscu wewnątrz budynku. idealnym 
dla uzysku ciepła z instalacji słonecznej oraz kom-
fortu przebywania w pomieszczeniu jest ogrzewa-
nie podłogowe i ścienne. Doinstalowanie ogrzewa-
nia ściennego może być łatwiejsze w porównaniu do 
ogrzewania podłogowego. Poza tym takie rozwiąza-
nie jest lepsze ze względu na wilgotne ściany, które 
często towarzyszą starym budynkom. Ale także ist-
niejące już klasyczne grzejniki, przy równoczesnym 
polepszeniu izolacji cieplnej budynku, mogą być wy-
korzystane do grzania na niskich parametrach tem-
peraturowych.

Domy słoneczne –  
teoria czy już praktyka?

Domy słoneczne to koncepcja, która jest realizowa-
na od kilku lat przede wszystkim na terenie Niemiec, 
Austrii, Szwajcarii, włoch, Hiszpanii, Grecji, Brazylii, 
indonezji, wietnamu i ostatnio Czech. Początek idei 
domów słonecznych datuje się na 2004 rok. Domy  
w tej technologii są budowane na terenie całych  
Niemiec, także na północy, czyli w obszarze klima-
tycznym, takim samym jak Polska. Koszty eksploata-
cyjne takiego budynku są znacznie niższe z uwagi na 
koszty ogrzewania, które stanowią dużą część budże-
tu wydawanego na utrzymanie domu. Przykładem 
już zrealizowanego domu, jest obiekt we Freibergu, 
gdzie budynek o powierzchni ok. 135 m² został za-
opatrzony w 69 m² kolektorów słonecznych oraz za-
sobnik ciepła o pojemności 28,7 m³. Dom ten uzyskał 
wynik pokrycia zapotrzebowania na ciepło dzięki in-
stalacji kolektorów słonecznych na poziomie 97%. 
Budynek był teoretycznie liczony na pokrycie ciepła 
przez promieniowanie słoneczne w 95%.
Koszt budowy tego budynku we Freibergu wyniósł 
225 000 EUr pod klucz. Ogólnie, koszty budowy ta-
kiego domu w Niemczech są tylko o 10-15% wyż-
sze w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych.
W artykule wykorzystano materiały graficzne Sonnen-
haus Institut i materiały własne autora.

włączane. Oczywiście, dodatkowe ogrzewanie może 
być realizowane także innymi urządzeniami grzew-
czymi, takimi jak kotły gazowe, olejowe czy pompy 
ciepła. Należy mieć jednak na uwadze, że ze wzglę-
du na charakter instalacji, te urządzenia spełniają 
tylko rolę pomocniczą.

Czy można istniejący budynek 
jednorodzinny zaadoptować  
do standardu domu słonecznego?

Aby skorzystać z komfortu obniżonych kosztów ogrze-
wania i niezależności zaopatrzenia w ciepło, nie trze-
ba budować nowego budynku. wiele istniejących już 
budynków, nadaje się do przerobienia na standard 
domów słonecznych. 
Celem takiej inwestycji, jest zmniejszenie przynaj-
mniej o połowę zapotrzebowania na ciepło budynku 
poprzez termoizolację i wymianę stolarki okiennej. 
Następnie pokrycie przynajmniej w 50% pozostałe-

go zapotrzebowania na ciepło, przez instalację ko-
lektorów słonecznych. 
Należy też zwrócić uwagę, że tego typu moderniza-
cja starego budownictwa, obok podwyższenia kom-
fortu życia, powinna mieć także wpływ na zwięk-
szenie wartości nieruchomości. w sytuacji, gdyby 
w Polsce system certyfikacji energetycznej budyn-
ków działał we właściwy sposób, zastosowanie ta-
kiego rozwiązania mogłoby mieć kapitalne znacze-
nie dla podwyższenia jakości tzw. rynku wtórnego 
nieruchomości. 
Decydując się na modernizację istniejącego budyn-
ku pod kątem dopasowania go do standardu domu 
słonecznego, należy kierować się przedstawionymi 
wcześniej ogólnymi założeniami. Na początku na 
pewno należy przeprowadzić termomodernizację 
takiego budynku. Dalej, aby uzyskać właściwe po-
zycjonowanie kolektorów słonecznych, może być 
konieczna pewna przebudowa. Jeżeli nie byłoby to 
możliwe, kolektory można zamontować na płaskim 

Idea domów słonecznych jest z pewno-
ścią pewnym przełomem w podejściu 
do stosowania kolektorów słonecz-
nych, które dotąd były prawie wyłącz-
nie utożsamiane w zaopatrzeniem cie-
płej wody użytkowej. Przedstawione 
rozwiązanie pokazuje, jak w wyniku 
zgrania architektury budynku, jego lo-
kalizacji i dobrania odpowiedniej in-
stalacji, można znacznie zaoszczędzić 
na kosztach ogrzewania i mieć kom-
fort niezależności energetycznej. 
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Tlen potrzebny do życia

większość ludzi przebywa nie więcej niż 10% cza-
su w ciągu roku na świeżym powietrzu. Pozo-
stałą część życia spędza się w pomieszczeniach 
zamkniętych: w domu, w szkole, pracy itd. Dodat-
kowo pojęcie „świeże powietrze” jest niestety czę-
sto pojęciem względnym, z powodu powszechnie 
znanego problemu złej jakości powietrza. Przez 
znaczną część czasu organizm ludzki jest wysta-
wiony na działanie środowiska wewnętrznego.  
Tu z kolei może się stykać z nieodpowiednią wen-
tylacją pomieszczeń. 
Człowiek pozbawiony wody może wytrzymać oko-
ło 3 dni, bez powietrza… 3 minuty. Zależnie od ak-
tywności fizycznej, organizm ludzki potrzebuje 15 
do 50 litrów tlenu na godzinę. Prawidłowa ilość tlenu 
w powietrzu powinna wynosić 20%, a nie mniej niż 

19,5%. Jak się okazuje przy ograniczonej wentylacji 
pomieszczenia zawartość tlenu obniża się nawet do 
17% (!), co w wysokim stopniu zagraża zdrowiu ludz-
kiemu. Długotrwałe problemy z jakością powietrza 
wewnętrznego prowadzą do powstawania objawów 
nazywanych ogólnie „syndromem chorego budyn-
ku” (SBS). Są to m.in. objawy alergiczne, pogorsze-
nie samopoczucia, zmęczenie i problemy z koncen-
tracją, rozwój przewlekłych chorób.

Budowa i funkcjonowanie wentylacji 
zdecentralizowanej 

Prace instalacyjne sprowadzają się praktycznie tyl-
ko do wykonania w ścianach otworów montażowych 
dla zabudowy lokalnych minicentral wentylacyjnych. 
Odpowiedni układ sterowania koordynuje pracą mi-
nicentral dla zapewnienia właściwego przepływu po-

Wentylacja zdecentralizowana jako recepta 
na problem zastosowania rekuperatora

Najbardziej rozpowszechniona w istniejących budynkach wentylacja grawitacyjna nie zapewni kontroli nad ilością świeżego powie-
trza dostarczanego do pomieszczeń. Idea jej funkcjonowania kłóci się z koncepcją energooszczędnego, szczelnego i zdrowego budyn-
ku. Rozwiązaniem „obowiązkowym” dla nowych energooszczędnych i zdrowych budynków stała się wentylacja mechaniczna nawiew-
no-wywiewna z odzyskiem ciepła z zastosowaniem rekuperatora. Umożliwia wykonanie szczelnego budynku i pełną kontrolę ilości 
powietrza wentylacyjnego. Na maksymalny komfort użytkowania wpływa dodatkowo filtracja powietrza z alergenów i pyłów (przy 
zastosowaniu odpowiedniej klasy filtra). W ostatnim czasie na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie – zdecentralizowana wentylacja 
mechaniczna nawiewno-wywiewna, także z odzyskiem ciepła. Rozwiązanie zachowuje zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła, ale eliminuje konieczność montażu rekuperatora i przewodów powietrznych. Jest w szczególności przewidziana do stosowania  
w istniejących budynkach, gdzie zabudowa układu wentylacji scentralizowanej z rekuperatorem jest utrudniona lub niemożliwa. 

Artykuł pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

Minicentrala wentylacyjna Vaillant recoVAir 
VAr 60 jest instalowana w ścianie zewnętrznej 
pomieszczenia, odpowiadając bezpośrednio  
za dostarczanie świeżego powietrza z zewnątrz 
i usuwanie zużytego powietrza wewnętrznego 
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lacji mechanicznej nie odbywa się ciągła praca strony 
nawiewnej i wywiewnej ze stałą wymianą ciepła (jak  
w klasycznym rekuperatorze). Z tego też względu ce-
ramiczny wymiennik ciepła musi spełniać dodatkowo 
rolę akumulatora ciepła. wentylator powietrza zmienia 
kierunek pracy minicentrali, która raz prowadzi nawiew 
powietrza (powietrze zewnętrzne odbiera przy tym cie-
pło), a raz prowadzi wywiew powietrza z pomieszcze-
nia (powietrze usuwane oddaje ciepło). Powietrze jest 
dodatkowo oczyszczane w filtrach np. klasy G3. Filtrów 
o wyższej skuteczności oczyszczania (np. F7) nie sto-
suje się ze względu na konieczny wyższy spręż wenty-
latora i ryzyko nadmiernego hałasu pracy. 

Cykle pracy minicentral wentylacyjnych 
System wentylacji zdecentralizowanej pracuje w dwóch 
cyklach, a każda z minicentral wentylacyjnych raz do-
starcza świeże powietrze, a raz usuwa powietrze z po-
mieszczenia. w zależności od cyklu pracy, wbudowa-
ny ceramiczny wymiennik ciepła albo odbiera ciepło 
z powietrza usuwanego z pomieszczenia, albo odda-
je ciepło do powietrza pobieranego z zewnątrz i na-
wiewanego do pomieszczenia (w okresie zimowym). 

w okresie zimowym, w 1. cyklu pracy powietrze usuwa-
ne z pomieszczenia oddaje ciepło w ceramicznym wy-
mienniku ciepła. wymiennik pełniąc rolę akumulatora 
ciepła, stopniowo zwiększa swoją temperaturę. w mo-
mencie maksymalnego zgromadzenia ciepła w wymien-
niku, następuje odwrócenie pracy centrali wentylacyjnej. 
Powietrze zewnętrzne nawiewane jest do pomieszcze-
nia, podgrzewając się przy przechodzeniu przez wymien-
nik ciepła (2. cykl). w okresie zimowym, w 2. cyklu pracy 
powietrze nawiewane do pomieszczenia pobiera ciepło 
z ceramicznego wymiennika ciepła. wymiennik odda-
jąc ciepło, stopniowo obniża swoją temperaturę. Po cał-
kowitym przekazaniu ciepła przez wymiennik, następu-
je odwrócenie pracy aparatu wentylacyjnego i powrót 
do cyklu 1. Powietrze z pomieszczenia będzie usuwa-
ne na zewnątrz, oddając ciepło do ceramicznego wy-
miennika ciepła i podnosząc jego temperaturę (1. cykl). 

Sterowanie pracą systemu 
wentylacji zdecentralizowanej 

Szczególnego znaczenia w układzie wentylacji zde-
centralizowanej nabiera system sterowania jego 

wietrza wentylacyjnego w budynku. Minicentrala za-
wiera niezbędne elementy służące do wymuszenia 
przepływu powietrza, wymiany ciepła oraz filtrowa-
nia zanieczyszczeń zawartych w przepływających 
strumieniach powietrza. 

Wymiennik i akumulator ciepła 
w minicentrali wentylacyjnej 
Głównym elementem minicentrali wentylacyjnej  
(Vaillant recoVAir VAr 60) jest ceramiczny wymien-
nik ciepła. w przypadku zdecentralizowanej wenty-

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna może korzystać z jednej centrali wentylacyjnej – rekuperatora 
lub jako system zdecentralizowany składać się z pojedynczych jednostek wentylacyjnych. 

Jaki system dla wentylacji domu? 
Najbardziej rozpowszechniona w istniejących budynkach wentylacja grawitacyjna nie zapewni kontroli nad ilością świeżego 
powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Idea jej funkcjonowania kłóci się z koncepcją energooszczędnego, szczelnego i 
zdrowego budynku. Rozwiązaniem „obowiązkowym” dla nowych energooszczędnych i zdrowych budynków stała się 
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z zastosowaniem rekuperatora. Umożliwia wykonanie 
szczelnego budynku i pełną kontrolę ilości powietrza wentylacyjnego. Na maksymalny komfort użytkowania wpływa 
dodatkowo filtracja powietrza z alergenów i pyłów (przy zastosowaniu odpowiedniej klasy filtra). 

W ostatni czasie na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie – zdecentralizowana wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna, także z odzyskiem ciepła. Rozwiązanie zachowuje zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ale 
eliminuje konieczność zabudowy rekuperatora i przewodów powietrznych. Jest w szczególności przewidziana do stosowania 
w istniejących budynkach, gdzie zabudowa układu wentylacji scentralizowanej z rekuperatorem jest utrudniona lub 
niemożliwa. 

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna może korzystać z jednej centrali wentylacyjnej – 
rekuperatora lub jako system zdecentralizowany składać się z pojedynczych jednostek wentylacyjnych

Wymiennik i akumulator ciepła w minicentrali wentylacyjnej 
Głównym elementem minicentrali wentylacyjnej (Vaillant recoVAIR VAR 60) jest ceramiczny wymiennik ciepła. W 
przypadku zdecentralizowanej wentylacji mechanicznej nie odbywa się ciągła praca strony nawiewnej i wywiewnej ze 
stałą wymianą ciepła (jak w klasycznym rekuperatorze). Z tego też względu ceramiczny wymiennik ciepła musi spełniać 
dodatkowo rolę akumulatora ciepła. Wentylator powietrza zmienia kierunek pracy minicentrali, która raz prowadzi 
nawiew powietrza (powietrze zewnętrzne odbiera przy tym ciepło), a raz prowadzi wywiew powietrza z pomieszczenia 
(powietrze usuwane oddaje ciepło). Powietrze jest dodatkowo oczyszczane w filtrach np. klasy G3. Filtrów o wyższej 
skuteczności oczyszczania (np. F7) nie stosuje się ze względu na konieczny wyższy spręż wentylatora i ryzyko 
nadmiernego hałasu pracy. 

Osłona przednia 

Osłona wiatrowa 

Zespół wentylatora 

Rekuperator – ceramiczny  
              wymiennik ciepła 

Obramowanie  
osłony ściennej 

Filtr G3 

Budowa minicentrali wentylacyjnej – jednostki wchodzącej w skład systemu wentylacji zdecentralizowanej Vaillant recoVAIR VAR 60 
Budowa minicentrali wentylacyjnej – jednostki wchodzącej w skład systemu wentylacji 
zdecentralizowanej Vaillant recoVAir VAr 60 

Cykle pracy minicentral wentylacyjnych 
System wentylacji zdecentralizowanej pracuje w dwóch cyklach, a każda z minicentral wentylacyjnych raz dostarcza świeże 
powietrze, a raz usuwa powietrze z pomieszczenia. W zależności od cyklu pracy, wbudowany ceramiczny wymiennik ciepła 
albo odbiera ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczenia, albo oddaje ciepło do powietrza pobieranego z zewnątrz i 
nawiewanego do pomieszczenia (w okresie zimowym). 

70 sek 

1 Cykl  
pracy 

2 Cykl  
pracy 

NAWIEW 

NAWIEW 

WYWIEW 

WYWIEW 

NAWIEW 

NAWIEW 

WYWIEW 

WYWIEW 

Cykle pracy zmieniają się co 70 sek. poprzez zmianę ról minicentral wentylacyjnych. Praca całego układu liczącego 
nawet 16 central jest koordynowana przez sterownik. Jedynie latem w trybie nocnym (chłodzenie) praca odbywa się 
w jednym cyklu (aby nie dogrzewać zbędnie powietrza nawiewanego do budynku). 

W okresie zimowym, w 1-ym cyklu pracy powietrze usuwane z pomieszczenia oddaje ciepło w ceramicznym 
wymienniku ciepła. Wymiennik pełniąc rolę akumulatora ciepła stopniowo zwiększa swoją temperaturę. W momencie 
maksymalnego zgromadzenia ciepła w wymienniku, powinno nastąpić odwrócenie pracy centrali wentylacyjnej. 
Powietrze zewnętrzne będzie nawiewane do pomieszczenia podgrzewając się przy przechodzeniu przez wymiennik 
ciepła (2-gi cykl). W okresie zimowym, w 2-im cyklu pracy powietrze nawiewane do pomieszczenia pobiera ciepło z 
ceramicznego wymiennika ciepła. Wymiennik oddając ciepło stopniowo obniża swoją temperaturę. Po całkowitym 
oddaniu ciepła przez wymiennik, powinno nastąpić odwrócenie pracy aparatu wentylacyjnego i powrót do cyklu 1-ego. 
Powietrze z pomieszczenia będzie usuwane na zewnątrz oddając ciepło do ceramicznego wymiennika ciepła i 
podnosząc jego temperaturę (1-szy cykl). 

Cykle pracy zmieniają się co 70 sek. poprzez zmianę ról minicentral wentylacyjnych. Praca całego 
układu liczącego nawet 16 central jest koordynowana przez sterownik. Jedynie latem w trybie 
nocnym (chłodzenie) praca odbywa się w jednym cyklu (aby nie dogrzewać zbędnie powietrza 
nawiewanego do budynku)
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pracą. Musi on koordynować pracę poszczegól-
nych minicentral wentylacyjnych funkcjonujących 
zamiennie w trybie nawiewania i wywiewania po-
wietrza. Zdalne sterowanie, zależnie od wybranej 
wersji może się komunikować z minicentralami prze-
wodowo lub bezprzewodowo (wariant przydatny 
szczególnie przy modernizacji budynku i trudno-
ściach w okablowaniu systemu wentylacji). Zdalne 
sterowanie komunikuje się z wybraną (np. zabudo-
waną w salonie dziennym) minicentralą wentyla-
cyjną (MASTEr „wiodąca”). Pozostałe minicentrale 
(SLAVE „nadążne”) otrzymują sygnał z minicentrali 
MASTEr. w standardowym trybie pracy z dwoma 
cyklami (nawiew/wywiew co 70 sek.) połowa mini-
central SLAVE pracuje tak jak minicentrala MASTEr, 
a druga połowa odwrotnie. 

Funkcje sterowania pracą systemu wentylacji 
zdecentralizowanej 
Zdalne sterowanie oprócz standardowej naprze-
miennej wentylacji budynku (ze zmianą trybów mi-
nicentral co 70 sek.) może realizować szereg funk-
cji, jak m.in.: 
• regulacja wydajności pracy wentylacji (zmiana ob-
rotów wentylatora);
• wentylacja tzw. poprzeczna, a więc intensywne prze-
wietrzanie w jednym kierunku np. podczas nocy dla 
chłodzenia budynku; 
• kontrola wilgotności powietrza wewnątrz budynku 
i automatyczna zmiana trybu pracy; 
• kontrola stężenia dwutlenku węgla CO2 wewnątrz 
budynku (CO2 jako wskaźnik jakości powietrza) i au-
tomatyczna zmiana trybu pracy dla obniżenia stę-
żenia CO2 wewnątrz; 
• tryb ekonomiczny jedynie z włączaniem wentyla-
torów w minicentralach w razie przekroczenia okre-
ślonego poziomu wilgotności lub stężenia dwutlen-
ku węgla CO2; 
• tryb tylko nawiewania lub wywiewania powietrza 
przez wszystkie minicentrale (wskazane wówczas 
otwarcie okien dla dopływu lub wypływu powietrza). 

Porównanie systemów wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła 

wentylacja zdecentralizowana stanowi szczególnie 
przydatne rozwiązanie w przypadku budynków mo-
dernizowanych. w przypadku budynków nowych  

w pierwszej kolejności należy rozpatrywać zastosowa-
nie wentylacji scentralizowanej z rekuperatorem. wen-
tylacja zdecentralizowana cechuje się niższą efektyw-
nością energetyczną w porównaniu do „klasycznej”  
z rekuperatorem, ale pozwala spełnić warunki wT 2017 
budynkom i poprawić jakość i komfort mieszkania.
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2 odwracalne cykle pracy minicentral wentylacyjnych w sytuacji pracy w okresie zimowym. 

1 CYKL 2 CYKL 

Odwracalne cykle pracy minicentral wentylacyjnych w sytuacji pracy w okresie zimowym

Wentylacja scentralizowana z rekuperatorem Wentylacja zdecentralizowana (lokalna)  
z odzyskiem ciepła

Przewody
prowadzenie powietrza nawiewanego  
i usuwanego przewodami z jednej centrali 
wentylacyjnej i rozprowadzenie w budynku

brak przewodów powietrza, lokalne centrale 
wentylacyjne instalowane w pomieszczeniach

Główne 
możliwości 
zastosowania

nowobudowane budynki lub istniejące 
poddawane większemu zakresowi 
modernizacji

modernizowane budynki przy niewielkim 
zakresie modernizacji lub nowe budynki  
np. o ograniczonym miejscu zabudowy

Sprawność ~88% 
sprawność termiczna wg EN 13141-7

~78% 
sprawność termiczna wg EN 13141-8

Filtracja 
powietrza

możliwe stosowanie dokładnych filtrów,  
np. F7 (przeciwpyłkowe) lub F9

stosowanie podstawowych filtrów  
np. klasy G3 (większe pyłki kwiatowe)

Owens Corning  
nabył Grupę Paroc

30 października amerykański koncern Owens Corning 
ogłosił podpisanie porozumienia w sprawie zakupu Gru-
py Paroc – jednego z wiodących, europejskich producen-
tów energooszczędnych i ognioochronnych rozwiązań izo-
lacyjnych z wełny kamiennej. wartość inwestycji wyniesie 
900 mln euro. 
Aktualnie właścicielami Grupy są fundusze zarządzane przez 
spółkę CVC Capital Partners. Transakcja podlega obecnie 
zwyczajowo przyjętym warunkom finalizacji oraz proce-
durom urzędowym, a jej zakończenie przewidywane jest 
na początek 2018 roku.
Grupa Paroc zatrudnia aktualnie ponad 1800 pracowni-
ków w 13 krajach, a swoje wyroby produkuje w zakładach 
w Finlandii, na Litwie, w Polsce, rosji oraz Szwecji. 
Dzięki zawartemu porozumieniu, koncern Owens Corning 
poszerzy swoją ofertę w obszarze wyrobów z wełny mi-
neralnej, wzmocni swoją obecność na europejskim rynku 
izolacji oraz uzyska dostęp do wielu nowych rynków koń-
cowych i gałęzi przemysłu. Zakup Grupy Paroc pozwoli 
koncernowi zwiększyć własny wolumen sprzedaży izolacji 
poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą do 35%.

Odbędzie się 9 stycznia 2018 r. Warszawa w Hotelu 
Novotel przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w godzinach 
9:00-17:00. 
Jest to branżowe spotkanie środowiska budowlanego do-
tyczące obowiązujących i przyszłych przepisów technicz-
no-budowlanych dla budynków. 
Więcej 

III Konwent SNB 
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Praktyczne połączenie dwóch systemów
Aby efektywnie wykorzystać układ hybrydowy skła-
dający się z pompy ciepła i zestawu fotowoltaicz-
nego oraz zapewnić jego odpowiednią optymaliza-
cję i współpracę, konieczna jest dobra znajomość 
obu technologii oraz opracowanie właściwego al-
gorytmu współdziałania. 
– Projektując taki zestaw na samym początku należy 
ustalić moc pompy ciepła, która zostanie zastosowa-
na w obiekcie, a w szczególności moc elektryczną po-
bieraną przez jej sprężarkę. To właśnie zużycie ener-
gii na cele grzewcze c.o. i c.w.u. stanowi ok. 70-80% 
całkowitego zapotrzebowania na energię w budynku 
mieszkalnym. Na podstawie wspomnianego parame-
tru jesteśmy w stanie oszacować wielkość instalacji 
fotowoltaicznej niezbędnej do zasilenia urządze-
nia przy optymalnych warunkach nasłonecznienia  

– wyjaśnia rafał Magiera, Manager działu OZE w De 
Dietrich Technika Grzewcza Sp. z.o.o.
ilość energii elektrycznej wytwarzanej za pomocą 
ogniw fotowoltaicznych jest znacznie większa w okre-
sie letnim, niż zimowym. Uzależnione jest to oczywi-
ście od nasłonecznienia paneli, czyli ilości energii sło-
necznej padającej na określoną powierzchnię  
w jednostce czasu. Zapotrzebowanie z kolei na ener-
gię elektryczną w domu jednorodzinnym jest znacznie 
większe zimą, niż latem. Aby poradzić sobie z powsta-
łą dysproporcją, można korzystać z tzw. net meterin-
gu. Nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowana 
przez instalację fotowoltaiczną, jest odbierana przez 
lokalny zakład energetyczny. rozliczenia realizowane 
są w określonych cyklach, a za 1 kwh dostarczonej ener-
gii, można odebrać z niej 0,8 kwh. Przepis dotyczy wła-
ścicieli instalacji o mocy do 10 kw.

Ciepło dzięki pompie ciepła, prąd – ogniwom 
fotowoltaicznym
Pompa ciepła wykorzystując odnawialne źródła ener-
gii, przetwarza energię słoneczną nagromadzoną  
w gruncie, wodzie oraz powietrzu na ciepło użytko-
we. żeby jednak doszło do przekazania ciepła mię-
dzy dolnym źródłem a układem grzewczym, niezbęd-
ne jest dostarczenie energii. Najpopularniejsze wśród 
użytkowników sprężarkowe pompy ciepła wymagają 
zasilenia sprężarki energią elektryczną. Pobór energii 
elektrycznej stanowi tylko ok. 20%, natomiast pozo-
stała część ciepła dostarczanego do obiektu czerpana 
jest ze źródeł odnawialnych. Chcąc ograniczyć zużycie 

energii elektrycznej podczas codziennej eksploatacji 
domu oraz pracy pompy ciepła, można zastosować 
panele fotowoltaiczne. w ten sposób zmniejszymy 
koszty związane z ogrzaniem domu, c.w.u. oraz z za-
silaniem urządzeń gospodarstwa domowego.
Panele fotowoltaiczne to urządzenia przetwarzające 
promieniowanie słoneczne w energię elektryczną, wy-
korzystując tzw. efekt fotowoltaiczny. Do współpracy 
konieczne jest wyposażenie instalacji w inwerter, które-
go zadaniem jest przetworzenie prądu stałego na prąd 
przemienny, dzięki czemu możliwe jest zasilenie róż-
nych urządzeń elektrycznych, np. pompy ciepła, grzał-
ki elektrycznej wykorzystywanej do podgrzewu c.w.u. 

Połączenie dwóch różnych technologii w celu ogrzania domu, uzyskania ciepłej 
wody oraz energii elektrycznej wiąże się z samymi korzyściami dla domowników. 
Kluczowe dla wydajnego działania całego systemu jest jednak odpowiednie 
dobranie poszczególnych urządzeń. Jeśli te warunki zostaną spełnione, 
użytkowanie domu będzie nie tylko znacznie tańsze, ale i ekologiczne.

Pompa ciepła i panele fotowoltaiczne  
w jednym obiekcie

Rozwiązanie szyte na miarę od De Dietrich

Działanie pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w praktyce

Przyjmijmy, że szacunkowe roczne zużycie energii 
na cele grzewcze w domu jednorodzinnym o po-
wierzchni użytkowej 120 m2 wynosi około 14 500 
kwh/rok. Dodatkowo, przeciętne zużycie energii 
przez pozostałe urządzenia w większości takich 
obiektów wynosi około 4000 kwh/rok. Biorąc 
pod uwagę, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 
1 kwp może wyprodukować ok. 950 kwh w ciągu 

roku, do całkowitego pokrycia zapotrzebowania 
na energię elektryczną konieczne byłoby dobra-
nie ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 19 kwp. 
Sytuacja, w której moc instalacji oraz produkcja 
energii odpowiada jej zużyciu, jest idealna, lecz 
mało realna. Celem zoptymalizowania ekonomicz-
nego podczas doboru instalacji fotowoltaicznej 
można rozważyć wybór paneli o mniejszej mocy. 
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Zastosowanie pompy cyrkulacyjnej 
ze zintegrowanym czujnikiem 
temperatury

Jest to najczęściej wybierany sposób sterowania cyr-
kulacją c.w.u. Dzięki takiemu rozwiązaniu w obiegu 
cyrkulacyjnym utrzymywana jest temperatura wody 
sanitarnej na odpowiednim poziomie, np. 55°C. Atu-
tem takiego rozwiązania jest natychmiastowe uzy-
skanie ciepłej wody w baterii. Minusem jednak jest 
konieczność pracy pompy cyrkulacyjnej niejedno-
krotnie przez 24 h/dobę, co powoduje zwiększone 
straty energii związane z utrzymywaniem tempe-
ratury wody w okresach, w których nie jest ona wy-
korzystywana, np. podczas nieobecności domow-
ników. Skutkiem tego jest znaczny wzrost kosztów 
związanych z posiadaniem cyrkulacji c.w.u. 
Koszt utrzymania c.w.u. w okresach obecności użyt-
kowników w domu można częściowo obniżyć po-
przez zastosowanie programatora godzinowego  
i zaprogramowanie go tak, aby cyrkulacja c.w.u. była 

włączona tylko i wyłącznie w wybranych godzinach. 
Jednak nie do końca możemy dokładnie ten czas 
określić ze względu na nienormowany czas pracy  
i wyjazdy domowników. 
Ponadto użytkownik musi weryfikować i przestawiać 
ustawienia włączenia cyrkulacji, np. po zmianie czasu 
z zimowego na letni i vice versa. Niedogodności zwią-
zane z powyższymi rozwiązaniami instalatorzy próbo-
wali rozwiązać różnymi sposobami, np. wymuszając 
pracę pompy cyrkulacyjnej przy wykorzystaniu włącz-
nika światła w łazience czy też czujki alarmowej, itp. 
Jednak nie w każdej sytuacji były one zasadne, np. je-
żeli włącznik światła w łazience ma uruchamiać pompę 
cyrkulacyjną, a w pomieszczeniu jest okno, wówczas 
nie zawsze włączamy światło, wchodząc do łazien-
ki (brak sygnału do załączenia pompy). Ewentualne 
zastosowanie oddzielnego włącznika, wymuszałoby 
na użytkowniku konieczność nauczenia się sposobu 
jego użytkowania. również ta metoda nie do końca 
jest niezawodna – jeżeli zaprosimy gości, nie będzie-
my instruować ich, jak korzystać z c.w.u. 

Obecnie na komfort życia w domach i mieszkaniach spory wpływ ma satysfakcja z użytkowania c.w.u. Nic bardziej nie denerwuje, 
jak zimna woda pod prysznicem w zimowy poranek. Próbując temu zaradzić, instalatorzy wykonują przyłącze cyrkulacyjne  
z zamontowaną na nim pompą. W ten sposób c.w.u. w baterii pojawia się niemal natychmiast po jej odkręceniu. Jednakże pracująca 
bez przerwy pompa cyrkulacyjna powoduje powstanie znacznych strat energii zarówno cieplnej (poprzez ciągłe promieniowanie do 
przegród budowlanych), jak i elektrycznej (praca pompy cyrkulacyjnej oraz źródła ciepła). Instalatorzy starają się zatem ograniczyć 
powyższe straty, stosując kilka metod sterowania cyrkulacją ciepłej wody użytkowej.

Jak obniżyć koszt pracy pompy 
cyrkulacyjnej w instalacji c.w.u.

marcin JóskoWski

Badania pokazują, że roczny koszt związany z użytkowaniem cyrkulacji dla potrzeb 
c.w.u. dla czteroosobowej rodziny w domu jednorodzinnym wynosi nawet od 700  
do 1000 złotych (w zależności m.in. od zastosowanej izolacji w instalacji c.w.u.). 
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Sterownik uruchamiający cyrkulację, 
w momencie otwarcia baterii

Od niedawna możemy jednak skuteczne zaradzić tym 
trudnościom, ponieważ na rynku pojawił się nowy ste-
rownik, który znacznie skraca czas oczekiwania na c.w.u.

w ten sposób następuje kilkukrotne zredukowanie 
czasu niezbędnego do osiągnięcia żądanej tempera-
tury c.w.u. Cyrkulacja pracuje aż do momentu, kiedy 
zostanie osiągnięta żądana temperatura wody (np. 
55°C) lub do momentu zamknięcia baterii. 
Funkcjonalność sterownika została poszerzona o do-
datkowe funkcje, m.in. tzw. post cyrkulację. Powoduje 
ona działanie pompy cyrkulacyjnej przez odpowied-
nio zaprogramowany czas, np. 1 min. po odkręceniu 
kranu z c.w.u. w ten sposób koszty związane z przy-
gotowaniem c.w.u. w znaczący sposób maleją. Użyt-
kownik płaci mniej za prąd, a także minimalizuje stratę 
energii, która dotychczas – podczas pracy przyłącza 
cyrkulacyjnego – promieniowała do ściany. Krótszy 
czas oczekiwania na wypływ ciepłej wody z kranu  
w znaczący sposób ogranicza również zużycie wody  
i ścieków. Zatem klient uzyskuje komfort w korzystaniu  
z c.w.u. i jednocześnie maksymalnie redukuje koszty 
jej przygotowania. Trzeba nadmienić, że w przypad-
ku dłuższej nieobecności użytkowników w domu ste-
rownik włącza pompę cyrkulacyjną na 30 s co 24 go-
dziny w celu uniknięcia zastania się wirnika pompy. 
Mając na uwadze powyższe aspekty, warto zaznajo-
mić się z najnowszym rozwiązaniem marki TECH  
STErOwNiKi, dzięki któremu możemy łatwo pozbyć 
się kłopotu z zimną wodą pod prysznicem.

Włącza on pompę cyrkulacyjną tylko w chwili ko-
rzystania z c.w.u. Praca przyłącza cyrkulacyjnego 
jest wzbudzana automatycznie wyłącznie na życze-
nie. Służy do tego zamontowany w instalacji zawór  
z czujnikiem, który wykrywa otwarcie baterii. Natych-
miast uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna, która 
przyspiesza uzyskanie c.w.u. w punkcie czerpalnym.

nej i brązu, wyróżniające się minimalnymi stratami 
ciśnienia, niższymi nawet o 80% od standardowych 
złączek zaprasowywanych do rur z tworzywa sztucz-
nego. Kształtki te nie mają o-ringu, lecz odporne na 
duże obciążenia korpusy oporowe z PPSU. Założona 
na nie rura zapewnia po zaprasowaniu uszczelnienie 
na całej powierzchni. Ułatwia to montaż, bowiem bez-
pośrednio po docięciu na rurę można założyć złącz-
kę i zaprasować. Najważniejszą zaletą uszczelnienia 
powierzchniowego jest brak zmniejszania średnicy 
przez o-ring oraz korzystna dla przepływu geometria 
wszystkich punktów zmiany kierunku. w przypadku 
standardowych złączek zaprasowywanych z mosiądzu 
lub tworzywa sztucznego, przeznaczonych do rur wie-
lowarstwowych, istnieją prostokątne zmiany kierun-
ku przepływu oraz mocne zwężenia przekroju, z po-
wodu o-ringów, które powodują duże straty ciśnienia.
Miejsca zmiany kierunku przepływu w korpusie pod-
stawowym złączek Viega Smartpress mają kształt 
optymalny dla przepływu. Dzięki niewielkim opo-
rom hydraulicznym już na etapie projektowania in-
stalacji sanitarnej można przyjąć mniejszą średnicę 
przewodów i złączek. Pozwala to na obniżenie kosz-
tów materiałów. Dodatkowo dzięki mniejszej średni-
cy można zagwarantować krótki czas oczekiwania 
na ciepłą wodę po odkręceniu kurka oraz większe 
rezerwy przy szczytowym zużyciu. 
Mikrostrona znajduje się pod adresem: 
www.smartpress.viega.pl

Wykonawcy i projektanci instalacji coraz chęt-
niej korzystają z internetu, by pozyskiwać wiedzę  
o najnowszych rozwiązaniach dostępnych na rynku. 
Firma Viega odpowiada na to zapotrzebowanie, wpro-
wadzając kolejne narzędzia on-line, umożliwiające 
lepsze poznanie i konfigurację produktów. Jednym 
z nich jest mikrostrona poświęcona nowemu syste-
mowi Viega Smartpress, zawierająca ciekawe ani-

macje, symulacje i inne materiały graficzne. wszyst-
kie informacje podane są w zwięzłej i atrakcyjnej 
formie, ułatwiającej zapamiętanie kluczowych za-
gadnień. intuicyjne menu pozwala sprawnie poru-
szać się po stronie każdemu użytkownikowi. 
System Viega Smartpress przeznaczony jest do insta-
lacji wody użytkowej i grzewczych. Jego najważniej-
szym atutem są innowacyjne złączki ze stali nierdzew-

Viega Smartpress to ekonomiczny system rur tworzywowych z metalowymi 
złączkami o zoptymalizowanym przepływie. Rozwiązanie jest na tyle innowacyjne,  
że firma Viega uruchomiła specjalną mikrostronę z multimedialną prezentacją,  
która w przejrzysty sposób tłumaczy wszystkie zalety produktu: smartpress.viega.pl.

Innowacyjny system 
Viega Smartpress 
w multimedialnej 
odsłonie

Przejrzyste animacje dokładnie pokazują zalety złączek Viega Smartpress, na przykład kwestię zoptymalizowanego przepływu, przekładająca się na mniejsze straty ciśnienia 

http://www.instalreporter.pl
http://smartpress.viega.pl/
http://smartpress.viega.pl/
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systemów produkcji, magazynowania i zarządzania 
energią, w tym energią pochodzącą z odnawialnych 
źródeł energii, systemów ostrzegawczych przeciw-
pożarowych, rozwiązań w zakresie ochrony mienia 
i osób, najróżniejszych systemów monitorujących  
w sektorze transportu i mnóstwo innych. wśród cie-
kawych rozwiązań znalazły się propozycje Bosch do 
zastosowania w szpitalach. Jako producent najróż-
niejszego rodzaju sensorów i kamer opracował syste-
my związane z szeroko pojęta automatyką budynku,  
a więc kontroli i sterowania światłem, dostępem do 
określonych stref szpitala dla uprawnionego per-
sonelu, systemy monitoringu wideo wyjść, koryta-
rzy, alarmowe czy przywoławcze dla pacjentów itp.  
Te właśnie produkty Bosch pracują już z powodze-
niem w szpitalach rozsianych po całym świecie.
wśród innych ciekawych tematów poruszonych przez 
dr Stefana Hartunga były stacjonarne magazyny ener-
gii rozwiązujące jedno z wyzwań stawianych przez 

energię odnawialną, czyli co należy zrobić z energią, 
która została wygenerowana, ale nie jest potrzebna 
od razu? Sporo czasu poświęcone zostało omówie-
niu konkretnych „usług smart” oferowanych przez 
Bosch jak np. systemowi analizy zachowań klientów 
w sklepach, usłudze wykrywania awarii wind zanim 
spowodowane zostanie rzeczywiste uszkodzenie, 
planowania ich konserwacji i zarządzania nimi, apli-
kacji dla bezpiecznego parkowania dla ciężarówek, 
w której operatorzy parkingów mogą oferować miej-
sca, które są dostępne na platformie online.
Duże znaczenia dla Bosch ma też ochrona danych. 
Zapewnia on przetwarzanie danych i informacji otrzy-
manych od klientów w sposób budzący zaufanie.
Druga część briefingu prasowego obejmowała warsz-
taty ekspertów z wymienionych dziedzin bądź w sek-
torze budownictwa mieszkalnego lub budownictwa 
przemysłowego. Tu mieliśmy okazję poznać więcej 
szczegółów konkretnych rozwiązań.

Eksperci oceniają, że obecnie 6 miliardów urzą-
dzeń jest już ze sobą połączonych (zdalnie sterowa-
nych). Do 2020 r. liczba ta ma przekroczyć 20 mld. ist-
nieje nawet specjalnie określenie tej współpracy  
i kontroli rzeczy przez sieć – ioT (rozumiane jako inter-
net rzeczy). „inteligentny” świat nie jest jedynie wizją 
przyszłości, ale istnieje już dziś w naszych domach, 
budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej. 
Bosch oferuje bardzo szerokie spektrum urządzeń 
i rozwiązań znajdujących zastosowanie w najróż-
niejszych obszarach termotechnologii, systemów 
zabezpieczeń, rozwiązań energetycznych i budow-
lanych, rozwiązań w zakresie magazynowania ener-
gii, inteligentnych domów, rozwiązań serwisowych  
i rozwiązań marketingowych. Co ważne w tworze-
niu tych produktów czy usług wielką wagę przykłada 
do możliwości zarządzania nimi i kontrolowania ich 
zdalnie przez odpowiednie oprogramowanie (aplika-

cje). wszystko to ma na celu zapewnienie komfortu  
i bezpieczeństwa użytkowania oraz szybkości reakcji. 

Co więc będzie udziałem koncernu Bosch? Praktycz-
nie… wszystko: od kontroli oświetlenia ulic, wind, 
systemów monitoringu m.in. parkingów, garaży, 

Co roku koncern Bosch organizuje briefing prasowy dla dziennikarzy z całej Europy, 
na którym prezentowane są trendy, nowe rozwiązania i przyszłość w obszarze Energy 
and Building Technology. Tym razem event ten odbył się 5 października w Kolonii,  
w bardzo ciekawym miejscu… na stadionie RheinEnergieStadion i ukierunkowany 
był na zastosowanie rozwiązań smart w miastach i budynkach mieszkalnych.

Bosch stawia na rozwiązania smart
Ze spotkania prasowego

Głównym punktem spotkania pra-
sowego była prezentacja dr Stefana 
Hartunga, członka zarządu firmy Ro-
bert Bosch GmbH. Wśród najciekaw-
szych omawianych przez niego tema-
tów było zaprezentowanie koncepcji 
„smart cities” – miast, które już po-
wstają i w których tworzeniu Bosch 
ma i będzie miał znaczący udział.

http://www.instalreporter.pl
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Firma Solna Boats rozpoczęła pra-
cę nad innowacyjnym projektem pływa-
jących domów z zastosowaniem produk-
tów Danfoss. Jednostki Flohome 50 Ow  
zostaną zaopatrzone w szereg rozwią-
zań grzewczych, dzięki którym ich użyt-
kownicy będą mogli w pełni cieszyć się 
urokami życia na wodzie.

Parametry Flohome 50:
• długość: 14,90 m, 
• szerokość: 5,60 m,
• zanurzenie min.: 1,10 m, 
• zanurzenie maks.: 1,30 m,
• waga na pusto: 24 000 kg,
• silniki: 110–201 hp, stacjonarny diesel, 
• napęd: wał prosty,
• paliwo: 2900 l (2 x 1450 l),
• woda: 1000 l (2 x 500 l),
• fekalia: 500 l.

– Jest to pierwszy projekt tego typu, któ-
ry powstał w Polsce i nie skłamię, jeżeli 
powiem, że jest to najbardziej zaawan-
sowany technologicznie house boat 
wybudowany kiedykolwiek w Europie –  
tak komentuje, wart 1,5 miliona złotych 
pilotażowy projekt łodzi na wodzie, 
właściciel firmy Solna Boats Krzysztof 
Kulczyński.

Produkty Danfoss na houseboat

Na ukończonej łodzi zastosowano wodne ogrze-
wanie podłogowe. Samoprzylepna mata grzejna  
Danfoss ECmat Aqua została podłączona do ogrze-
wania marynistycznego, bezpośrednio zasilanego 
z silników diesla. Do sterowania użyte zostały ter-
mostaty pokojowe Danfoss icon. O wyborze tech-
nologii zadecydowała łatwość rozłożenia maty oraz 
wysoka jakość jej wykonania. 

Pływający dom Flohome 50 to wyjątkowa inwestycja i zarazem najpoważniejszy  
z dotychczasowych projektów firmy Solna Boats. Stanowi realizację marzeń norweskiego 
emeryta, który jesień życia postanowił spędzić, podziwiając uroki europejskich portów.  
Łódź liczy 15 m długości, a jej powierzchnia mieszkalna to 42 m². Niemalże drugie tyle  
zajmuje sprzyjający relaksowi taras. Wewnątrz jest salon z kominkiem i aneksem  
kuchennym oraz dwie sypialnie z łazienkami.

Pływający dom 
Flohome 50  
z ogrzewaniem 
Danfoss

Innowacyjny projekt domów na wodzie

http://www.instalreporter.pl
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Kontrahenci norwescy biorący czynny udział w pro-
jektowaniu łodzi, docenili dokładność i pewność sto-
sowanych rozwiązań. Danfoss jako firma znana na 
rynku skandynawskim jest dla nich synonimem bez-
pieczeństwa oraz niezawodności.

Na łodzi zastosowano: 
• 12 mat do wodnego ogrzewania podłogowego Danfoss  
ECmat™ Aqua,
• rozdzielacz 6-obwodowy i 6 napędów TWA Danfoss, 
• 3 termostaty pokojowe Danfoss Icon™,
• zawór mieszający TVM–H,
wartość inwestycji wyniosła 9000 zł netto. 

Solna Boats 

Firma specjalizuje się w budowie jednostek pływają-
cych. Powstała w 2010 roku. Pierwsze kroki na ryn-
ku stawiała jednak o wiele wcześniej, biorąc czynny 
udział w przygotowaniu łodzi na rynek skandynawski. 
rzetelność, doświadczenie i terminowość pozwoliły 
jej wypracować pozycję w branży i rozpocząć pro-
dukcję jachtów na najwyższym światowym poziomie. 
Zespół Solna Boats w tym roku rozpoczął nowy roz-
dział działalności. Jest on związany z projektowaniem 
i budową jachtów typu houseboat na indywidualne 
zamówienie. Oferowane jednostki mogą wypłynąć 
w morze na odległość prawie 12 mil. 
Solidnie wykonane stalowe kadłuby, napędzane sta-
cjonarnymi silnikami diesla lub systemami hybrydo-
wymi oraz sprzęt marynistyczny najbardziej uzna-
nych marek to gwarancja jakości oraz niezawodności. 
więcej na www.ogrzewanie.danfoss.pl. 

Pobierz prospekt

Czwarta Akademia Klimatyzacji LG w Polsce

13 października przedstawiciele LG Electronics doko-
nali uroczystego otwarcia Akademii Klimatyzacji w Ka-
towicach. Akademia została oficjalnie otwarta wraz  
z nowym Biurem regionalnym LG i będzie pełnić rolę 
specjalistycznego centrum szkoleniowego w zakresie 
systemów klimatyzacji.
Katowicki oddział Akademii Klimatyzacji jest już czwar-
tą placówką w Polsce, w której można zdobyć wiedzę  
o najnowszych systemach klimatyzacji LG. Podobnie 
jak wcześniejsze Akademie LG – również 
w Katowicach szkoleniowa sala ekspo-
zycji wyposażona została w pracujące 
układy. Największy z nich system VrF Hr 
– MULTi V 5 jest wykorzystany jako jedy-
ne źródło chłodu i ciepła dla całej Akade-
mii. Podłączone jednostki klimatyzacyjne 
kasetonowe (4- i 2-stronne) zasilają po-
mieszczenia sali szkoleniowej oraz biura, 
jednostki naścienne typu ArtCool Gallery 
oraz nowa jednostka Standard – pomiesz-
czenie kuchni i jadalni; jednostki stoją-
ce, kanałowe, podstropowe, kasetonowe  
i ścienny ArtCool Mirror – sale ekspozycji. 
Dodatkowo dla potrzeb kurtyny powie-
trza zasilanej ciepłą wodą zastosowano 
moduł Hydro Kit.
Poza wspomnianym systemem w stre-
fie urządzeń VrF zainstalowano agregat 
MULTi V S również z podłączoną instala-
cją – m.in. centralką ErV-DX oraz agregat 
MULTi V water. w strefie pomp ciepła – 
Therma V zamontowano układ symulują-
cy produkcję c.w.u. oraz ogrzewania pod-
łogowego z zainstalowaną pętlą wodną. 
Kolejne zainstalowane strefy urządzeń 
to odpowiednio systemy Multi Split oraz 
Multi Fdx z zainstalowanymi m.in. uniwer-
salnymi jednostkami ściennymi ArtCool  

Mirror, Deluxe czy Standard Plus; strefie Split – Single  
z komercyjną jednostką naścienną oraz strefie ArtCool  
z zainstalowaną unikatową stylistycznie jednostką Stylist.
wspomnieć należy także o specjalnie przygotowanej 
strefie V-net, w której znajdziemy sterowniki centralne: 
AC Manager 5, ACP, AC Smart, AC Ez Touch, AC Ez; bram-
ki BMS: BACnet/Modbus, Lonworks; podzielnik energii 
PDi Premium oraz sterowniki indywidualne: Premium, 
rS3, rS2, hotelowe i proste.

http://www.instalreporter.pl
http://www.danfoss.pl/newsstories/heating/boats/?ref=17179918848#/
http://www.danfoss.pl/workarea/downloadasset.aspx?id=17179976688
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POZIOMO:

1) najpopularniejsze grzejniki płytowe Purmo. 5) nazwa grzejnika łazienkowego Purmo lub IKEA bez "i". 7) stosowany w

grzejnikach płytowych dedykowanych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. 9) ... de Janeiro. 10) klejąca

muchołapka. 11) pracował przy szafocie. 13) odległość między rurami w ogrzewaniu podłogowym.  16) bezbarwny i

bezwonny gaz. 19) antydyfuzyjna w rurach lub płot na stadionie. 20) 5xdz, to minimalny promień ... w ogrzewaniu

podłogowym. 21) dzieło Homera. 23) miejska lub pożarna. 25) kosmetyk do opalania. 28) dzieło ludwisarza. 29) na

grzejniku, ale też na butelce. 30) sędzia. 31) rotor. 32) tętnica główna. 33) ukochany Izoldy.

PIONOWO:

2) gwizdek na grzejniku służący do usuwania powietrza. 3) składnik powietrza. 4) zielona na łące. 5) włosy upięte w

węzeł z tyłu głowy. 6) głos niższy od sopranu. 7) jeśli cieplny np. podłogi, to oznaczany jako R. 8) niejedna na pięciolinii.

12) mocne, jasne piwo angielskie. 14) prymitywne narzędzie rolnicze. 15) starożytne liczydło. 16) może być absolutna

albo w rurach - kształtu. 17) płonie w harcerskiej piosence. 18) Łużycka lub Kłodzka. 22) wpada do Morza Czarnego.

24) wiosenny kwiat. 26) wystawia noty. 27) do mocowania rur w systemie podłogowym Rolljet. 29) cieknie w kuchni.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z marką Purmo
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy kubek termiczny, narzędzie wielofunkcyjne ze scyzorykiem i torbę fitness.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 13 grudnia 2017 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2017 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
(właścicielowi marki PURMO) za ufundowanie nagród.

POZIOMO:  
1) najpopularniejsze grzejniki płytowe Purmo.  5) nazwa grzejnika łazienkowego Purmo lub IKEA bez „i”.   
7) stosowany w grzejnikach płytowych dedykowanych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.   
9) ... de Janeiro.  10) klejąca muchołapka.  11) pracował przy szafocie.  13) odległość między rurami  
w ogrzewaniu podłogowym.  16) bezbarwny i bezwonny gaz.  19) antydyfuzyjna w rurach lub płot  
na stadionie.  20) 5xdz, to minimalny promień ... w ogrzewaniu podłogowym.  21) dzieło Homera.   
23) miejska lub pożarna.  25) kosmetyk do opalania.  28) dzieło ludwisarza.  29) na grzejniku,  
ale też na butelce.  30) sędzia.  31) rotor.  32) tętnica główna.  33) ukochany Izoldy.  

PIONOWO:  
2) „gwizdek” na grzejniku służący do usuwania powietrza.  3) składnik powietrza.  4) zielona na łące.   
5) włosy upięte w węzeł z tyłu głowy.  6) głos niższy od sopranu.  7) jeśli cieplny np. podłogi, to oznaczany 
jako R.  8) niejedna na pięciolinii.  12) mocne, jasne piwo angielskie.  14) prymitywne narzędzie rolnicze.   
15) starożytne liczydło.  16) może być absolutna albo w rurach – kształtu.  17) płonie w harcerskiej 
piosence.  18) Łużycka lub Kłodzka.  22) wpada do Morza Czarnego.  24) wiosenny kwiat.   
26) wystawia noty.  27) do mocowania rur w systemie podłogowym Rolljet.  29) cieknie w kuchni.

KubeK termiczny
torba fitness

narzędzie 
wielofunKcyjne

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.com/pl/
http://http://instalreporter.pl/regulaminy/
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Multifunkcjonalny terminal wC TECElux z funkcją „sen-Touch” czy bezdotykowe 
przyciski spłukujące to propozycje dla tych osób, które szukają funkcjonalnych i es-
tetycznych rozwiązań. 
TECElux mini to szklany przycisk spłukujący wyposażony w nowoczesną technologię 
LED podświetlającą kontury klawiszy. TECElux mini ma czujnik ruchu i może być ob-
sługiwany bezdotykowo. Spłuczka uruchamiana jest poprzez lekki dotyk, zbliżenio-
wo (bezdotykowo) lub automatycznie po 2 lub 5 min od wygaśnięcia podświetlania 
(w zależności od ustawienia elektroniki), jeżeli użytkownik nie uruchomi spłukiwa-
nia. Produkt wyróżnia się płaską powierzchnią, a w połączeniu z ramką instalacyjną 
może być zlicowany ze ścianą. Programowanie i zmiana ustawień elektronicznych 
przycisku oraz dostosowanie ich do indywidualnych wymagań użytkownika odbywa się za pomocą pilota. TECElux mini dostępny jest  
w dwóch wariantach kolorystycznych – białym i czarnym. 
Terminal wC TECElux wyróżnia system spłukiwania „sen-Touch”, dzięki któremu istnieje możliwość bezdotykowego uruchamiania spłucz-
ki w strefie około 10 mm. Gdy sensor wykryje obecność użytkownika, podświetlony zostaje klawisz wyboru ilości spłukiwanej wody. Bar-
dzo przydatną funkcją jest cichy system oczyszczania powietrza. wykorzystano w nim specjalny filtr, który eliminuje nieprzyjemne zapachy. 
Uruchamia się on i wyłącza automatycznie, dzięki czujnikowi ruchu, który wykrywa obecność użytkownika. Dodatkową zaletą jest funkcja 
programowania ustawień elektroniki, takich jak: stopień jasności wyświetlacza, spłukiwanie higieniczne, intensywność i opóźnienie wyłą-
czenia oczyszczacza powietrza, funkcja czyszcząca czy obszar detekcji czujnika ruchu. Terminal dostępny jest w wersji białej i czarnej.
Przyciski TECEplanus wykorzystujące technologię ir działają na zasadzie czujnika podczerwieni z autofokusem i dwoma obszarami detekcji 

do wykrywania osób siedzących lub stojących. 
Czujnik na podczerwień daje możliwość bez-
dotykowego i higienicznego spłukiwania wody. 
Użyta w urządzeniu bateria litowa jest bardzo 
wydajna – wystarcza aż na 25 000 cykli. Urzą-
dzenie może funkcjonować także w trybie spłu-
kiwania ręcznego. Dostępne są różne ustawie-
nia strumienia spłukiwanej wody. TECEplanus 
jest kompatybilny zarówno z tradycyjnymi stela-
żami, jak i tymi, które wyposażone są w udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych.  
Zabezpieczenie przed demontażem sprawia, 
że technologia ta może być wykorzystana tak-
że w publicznych toaletach. Użytkownicy mają 
do wyboru dwa rodzaje przycisków – ze szczot-
kowanej stali szlachetnej lub błyszczącej stali 
chromowanej.

tece

bezdotykowe spłukiwanie tece nowe jednostki kasetonowe 
Panasonic

Panasonic zmodernizował we-
wnętrzne jednostki kasetonowe 
90x90 cm dedykowane sys-
temom PACi i ECOi. Nowe 
modele z serii U2 zosta-
ły wyposażone w bardziej wydajny 
i cichy wentylator, system oczyszcza-
nia powietrza Nanoe oraz czujniki Econavi. 
O wysokiej efektywności jednostek kasetonowych Panasonic 90x90 świadczą 
wskaźniki sezonowej sprawności energetycznej SCOP i SEEr – wyższe o 15%  
w porównaniu do poprzedniej generacji. Przykładowo model o mocy 10 kw serii 
split PACi ma klasę energetyczną A++/A++ ze współczynnikiem SEEr równym  
7,6 i SCOP na poziomie 4,8.
Linia U2 została wyposażona w inteligentną technologię czujników Econavi, któ-
ra pozwala ograniczyć straty energii, zapewniając maksymalny komfort użyt-
kownikom. System obejmuje trzy czujniki – ruchu, temperatury podłogi i wilgot-
ności. Dwa pierwsze sprawdzają, czy w pomieszczeniu przebywają osoby i czy 
są one w ruchu. System może np. zatrzymać pracę jednostki lub przestawić ją na 
inną, uprzednio zadaną temperaturę, gdy wykryje brak osób w pomieszczeniu. 
Z kolei, gdy czujniki wskazują na obecność i aktywność osób, jednostka obniża 
temperaturę chłodzenia, by zapewnić komfortową temperaturę. Czujnik tempe-
ratury podłogi ma zasięg pozwalający na korzystanie z tej funkcji w pomieszcze-
niach o maksymalnej wysokości sufitu do 5 m. Oprócz tego system oferuje nowy 
czujnik, który monitoruje i kontroluje poziom wilgotności powietrza. Zapobiega 
on zarówno zbytniemu wysuszeniu powietrza, jak i nadmiernej wilgotności. 
Jednostki kasetonowe U2 zostały wyposażone w nowy system Nanoe. Może on 
pracować jednocześnie lub niezależnie od ogrzewania/chłodzenia. Hamuje na-
mnażanie się wirusów i bakterii oraz usuwa nieprzyjemne zapachy, np. dymu pa-
pierosowego.
również konstrukcja nowych jednostek kasetonowych została zmodernizowa-
na. Urządzenie zyskały nowoczesną, płaską obudowę, która idealnie wpisuje się 
w każdą przestrzeń. Ponadto modele wyróżnia bardzo cicha praca – na pozio-
mie 28 dB(A). Dzięki temu urządzenia idealnie sprawdzają się w biurach, hotelach 
i obiektach handlowych.

Panasonic
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w styczniu 2018 roku wejdzie w życie nowe „Prawo wodne”, które przewi-
duje wprowadzenie dodatkowej, stałej opłaty za pobór wód podziemnych 
i powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
co może spowodować wzrost łącznych rachunków za wodę. Najlepszym 
sposobem na uniknięcie zwiększonych wydatków na wodę w budynku jest 
montaż baterii samozamykających. Nowoczesna armatura SCHELL  
PETiT SC HD-M gwarantuje kompaktowy design, oszczędność nawet do 
56% kosztów zużycia wody w porównaniu ze zwykłymi bateriami jedno-
uchwytowymi. Ze względu na wykorzystanie technologii pozwalających 
na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi otrzymała 3,1 punktu 
w systemie klasyfikacji LEED, a także certyfikację wELL PUBLiC.
Bateria SCHELL PETiT SC to kompaktowa armatura samozamykająca, 
w której zastosowano zaawansowaną technologię wkładową. Mecha-
nizm jest uruchamiany ręcznie poprzez naciśnięcie poręcznego przycisku 
umieszczonego w górnej części korpusu, natomiast zamknięcie dopływu 
wody następuje za pośrednictwem mechanizmu czasowego. w zależności 
od indywidualnych potrzeb czas wypływu można ustawić w zakresie od 
2 do 15 sekund. Specjalny, oszczędny perlator ogranicza przepływ wody 
do 5 l/min. Możliwa jest również wstępna regulacja temperatury. Optymal-
ny zakres pod kątem oszczędności i komfortu termicznego użytkowników 
wynosi od 35°C do maksimum 43°C. Użytkownicy mogą także samodziel-
nie ustawiać wartość temperatury, przekręcając pokrętło na szczycie kor-
pusu zgodnie z oznaczeniami. 
SCHELL PETiT SC to jedna z najmniejszych armatur na rynku.  
Jej korpus ma wysokość zaledwie 113 mm i średnicę 44 mm.  
Ze względu na całometalowe wykonanie i odporny na 
korozję wkład z tworzywa sztucznego sprawdzi się 
przede wszystkim w łazienkach poddawanych in-
tensywnemu użytkowaniu. w zależności od potrzeb 
można ponadto zamówić wersję z perlatorem za-
bezpieczonym przed kradzieżą. Do produk-
cji armatur z tej serii używane są wy-
łącznie materiały nadające 
się do recyklingu, dzięki cze-
mu są one w pełni przyjazne 
środowisku.

scheLL

baterie scHell Petit sc

Ciepłomierze KELLEr nowej generacji wyróżnia wysoka precyzja pomiaru poprzez 
zastosowanie dynamicznego cyklu pomiarowego. KELLEr SensoStar E DN15 uni-
wersalne mają odmieniony design i rozszerzenie funkcjonalności. 
Ciepłomierze występują w wersji kompaktowej. Urządzania mają możliwość 
ustawienia kierunku przepływu zasilanie lub powrót jednorazowo przed monta-
żem. w praktyce oznacza to, że kupując jeden ciepłomierz Keller mamy do wybo-
ru dwa kierunki przepływu. w trakcie użytkowania można doposażyć urządzenia 
w interfejsy komunikacyjne, poszerzając tym samym ich funkcjonalność.
Ciepłomierz kompaktowy z mechanicznym przetwornikiem przepływu: dyna-
miczny cykl pomiaru temperatury 2/60 s, zakres temperatury pracy: 15-90°C, ła-
twy montaż, możliwość montażu w pozycji pionowej lub poziomej, przepływ 
na zasilaniu lub powrocie ustawiany jednorazowo przed montażem, przelicznik 
elektroniczny: obrotowy z dużym, czytelnym, 8-cyfrowym wyświetlaczem LCD, 
stopień ochronności iP65, bateria zasilająca o dużej pojemności umożliwiają-
ca pracę w pełnym okresie legalizacji (10 lat), 15-miesięczny rejestr danych histo-
rycznych, informacja o błędach lub alarmy, opcjonalnie dostępne wersje  
z M-Bus, M-Bus+ 3 wejścia impulsowe, 2 wyjścia impulsowe, możliwość wyposa-
żenie w moduł radiowy wireless M-Bus, moduł radiowy wireless M-Bus+ 3 wej-
ścia impulsowe, trzecia klasa dokładności wg EN 1434, ma Certyfikat Oceny 
Zgodności MiD, zgodny z dyrektywą 2014/32/UE.

gruPa sBs

ciepłomierze keller sensostar e oczyszczacz powietrza  
sharp kc d50euW

Urządzenia serii Sharp 
KC-D odfiltrowu-
ją i neutralizują nie-
bezpieczne sub-
stancje na czterech 
poziomach. Na etapie 
wstępnym zatrzymy-
wane są większe za-
nieczyszczenia stałe, 
jak kurz i alergeny.  
w następnej fazie 
działania – dzięki fil-
trowi węgla aktyw-
nego – zatrzymy-
wane są z kolei 
nieprzyjemne zapa-
chy oraz bakterie. Kluczowy 
z punktu widzenia walki ze smogiem jest 
filtr HEPA H13. wyłapuje on jego główne składniki, czy-
li cząsteczki PM10 oraz PM2,5. Podczas ostatniego etapu, 
realizowanego w jonizatorze Plasmacluster, eliminowane 
są wirusy takie, jak grypa. Dodatkową funkcją jest nawil-
żanie powietrza, pozwalające zapobiegać tzw. „poranne-
mu katarowi”. Na podstawie wskazań czujników czysto-
ści, nawilżenia i temperatury, urządzenie samoczynnie 
dobiera najodpowiedniejszy program oczyszczania.
Pobór mocy w najcichszym trybie działania KC D50EUw 
wynosi zaledwie 5 w. żywotność filtrów sięga 10 lat.  
Maksymalna wydajność oczyszczania wynosi 306 m3/h,  
w związku z czym sprawdzi się ono w pomieszczeniach  
o powierzchni do 38 m2. KC D50EUw jest szczególnie poleca-
ne jako wyposażenie pokoju dziecka i osób z alergiami oraz 
do biur, szczególnie dbających o zdrowie pracowników.
Cena: 2399 zł brutto

sharP/goodair
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Kurtyny powietrza Guard 
firmy Sonninger, które  
niedawno pojawiły się  
w sprzedaży iglotech re-
prezentują wysoki poziom 
zaawansowania technolo-
gicznego. Uwaga firmy nie 
skupia się już tylko na tech-
nicznej stronie kurtyn, ale 

również obejmuje inne cechy, jak wzornictwo i efektywność energetyczną. Kurtyny powietrza wychodzą da-
leko poza funkcje podstawowe, wyróżniając się smukłym, aerodynamicznym kształtem inspirowanym tech-
nologią lotniczą.
Szeroki zakres wyrafinowanych projektów umożliwia dobór urządzenia pasującego do wystroju każdego teatru 
czy sali konferencyjnej. wzornictwo podkreślające wystrój pomieszczenia to tylko jeden z wielu sposobów,  
w jaki kurtyny powietrza uzupełniają otoczenie, jednocześnie zapewniając ciepłe bądź zimne powietrze.
Główne atuty to mocne parametry, wysokość montażu do 4 m, wydatek powietrza sięga do 4800 m3/h, a moc 
grzewcza to 16-40 kw. Kurtyny mają unikalny dwurzędowy wymiennik wodny, inteligentne grzałki elektryczne 
PTC, włącznik drzwiowy oraz moduł do komunikacji BMS. Kurtyny zostały wyposażone w jeden z najniższych 
parametrów głośności na rynku. Mają również panel Comfort, dzięki któremu można manualnie regulować tem-
peraturę, zmienić bieg wentylatora oraz sterować maks. dwoma kurtynami. 
Dzięki zastosowaniu obudowy z tworzywa EPP masa urządzenia została zredukowana o blisko 30%.
w stałej ofercie iglotech dostępne są także kurtyny powietrzne Flowstar RM z nagrzewnicami. Przeznaczone  
do montażu poziomego w wejściach, gdzie konieczny jest nawiew zimnego lub ciepłego powietrza. 
Dostępne są w trzech wielkościach: 
1000, 1200 oraz 1500 mm, a wysokość 
ich montażu sięga do 3 m. Kurtyny po-
wietrzne bez nagrzewnicy mają po-
trójny system zabezpieczeń oraz dio-
dę LED, która wskazuje tryb pracy. 
Moc zasilania kurtyn to 230 V/Hz, mają 
wbudowany dodatkowy bezpiecznik 
chroniący przed przepięciami. ich zale-
tą jest zdolność automatycznego do-
stosowania pracy do zmian poziomu 
napięcia. wszystkie modele dostarcza-
ne są w komplecie z pilotem.

igLotech

Spis reklamodawców
Belimo str. 38, Klimatyzacja.pl str. 9, Nibe-Biawar str. 39, Oventrop str. 22,
TROX BSH Technik str. 33, Viega str. 11, Viessmann str. 1.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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