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Niemiecka rada wzornictwa nagrodziła serię sterowa-
nych na podczerwień baterii XEriS E-T prestiżową na-
grodą german design Award w kategorii „Bath and well- 
ness”. To już drugie wyróżnienie dla innowacyjnej linii 
armatur w tym roku.
do konkursu german design Award 2018 wpłynęło 
aż 5000 zgłoszeń. Nagrody Excellent Product design  
w podkategorii „Bath and wellness” przyznano 68 roz-
wiązaniom. wśród nich znalazła się bateria SCHELL  
XEriS E-T. Znak german design Award jest rozpozna-
walny na całym świecie. 
Bezdotykowe armatury elektroniczne XEriS E-T z sub-
telnym uchwytem regulacji termostatu nie tylko pre-
zentują się elegancko, lecz również umożliwiają łatwą, 
komfortową i bezpieczną obsługę. Charakterystycz-
ny wygląd korpusu to zasługa niemieckiego designera, 
Uwe Spannagela.
SCHELL XEriS E-T została przemyślana w każdym szcze-
góle, także z uwzględnieniem potrzeb osób starszych 
czy dzieci. Ochrona przed poparzeniem dzięki możli-

wości ustawienia maksymalnej temperatury wody na 
poziomie 38°C, automatyczne odcięcie dopływu w ra-
zie braku zimnej wody, program antystagnacyjny czy 
opcja dezynfekcji termicznej to bardzo zaawansowane 
funkcje, które gwarantują maksimum higieny, bezpie-
czeństwa i wygody. 
Linia SCHELL XEriS E-T została uhonorowana w tym 
roku także prestiżowym wyróżnieniem iconic Award 
2017 w kategorii „Produkt”.

Krystyna Boczkowska wśród najlepszych managerek w Polsce

Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch 
Sp. z o.o. oraz reprezentantka Grupy Bosch w Pol-
sce zajęła drugie miejsce w organizowanym przez 
dziennik Puls Biznesu rankingu „100 Kobiet Bizne-
su 2017”.

– Gratuluję Pulsowi Biznesu konkursu, w którym od  
6 lat konsekwentnie nagradzane są kobiety biznesu 
za ich niezwykłe osiągnięcia. Poprzeczkę do otrzyma-
nia nagrody dziennik stawia wysoko: warunkiem jej 
otrzymania jest przejście przez rzetelną weryfikację da-
nych biznesowych, ale też osiągnięć okołobiznesowych  

– powiedziała Krystyna Boczkowska podczas gali 
100 Kobiet Biznesu. 
– Jak większość kobiet, dosyć długo czekałam na naj-
wyższe stanowisko w organizacji Boscha w Polsce, po-
twierdzając wynik badań McKinsey z roku 2013, które do-
wodzą, że mężczyźni są awansowani za swój potencjał,  
a kobiety za pracę. 
Mój sukces zawdzięczam wszystkim szefom, którzy do-
strzegli u mnie potencjał managerski i poprzez mądry 
mentoring rozwijali moje liderskie kompetencje, a tak-
że zachęcali do podejmowania coraz większej odpowie-
dzialności. Moja kariera nie byłaby możliwa bez ciągłego 

podnoszenia kwalifikacji oraz niezwykłego wsparcia mo-
jej rodziny. Jeżeli dodamy do tego zaufanie pracowników 
i szefów, to jest gotowa recepta na sukces.

Krystyna Boczkowska należy do grona najbardziej wpły-
wowych i przedsiębiorczych kobiet w naszym kraju. wie-
lokrotnie była nagradzana za zasługi dla rynku moto-
ryzacyjnego i biznesu, m.in. tytułami Kobieta roku czy 
Manager roku. Aktywnie angażuje się nie tylko w dzia-
łalność biznesową, ale też wspiera szereg inicjatyw spo-
łecznych, związanych z realizacją misji społecznej od-
powiedzialności biznesu grupy Bosch.

SCHELL XERIS E-T z German Design Award 2018

http://www.instalreporter.pl
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Rok 2017 jest najlepszym w historii Grupy SBS

Mijający rok był dla grupy SBS nie tylko czasem podsu-
mowań i świętowania 15-lecia, ale także wytężonej pracy, 
która zaowocowała 11% wzrostem obrotów – tj. dwukrot-
nie więcej, niż przyrost w branży. Także wartość zakupu 
towarów wyniesie ponad 600 mln. złotych, co potwierdza, 
że grupa SBS objęła rolę lidera w branży HVAC. Marki do-
mowe w grupie SBS mają długą tradycję. Pierwszy pro-
dukt Marki domowej dELFiN trafił na rynek 14 lat temu. 
Od tego czasu portfolio grupy w tym aspekcie sukcesyw-
nie się rozszerza i jest modyfikowane. wzrost sprzedaży 
produktów marek domowych wyniesie w 2017 r. 12% - 

podobnie jak na markach premium. w mija-
jącym roku grupa została także doceniona 
przez trzy niezależne gremia obserwują-
ce i analizujące polskie przedsiębiorstwa:
• Lista 500 Rzeczpospolitej – obecna pozy-
cja stanowi wzrost o 20 lokat w stosunku do 
roku poprzedniego. grupa jest także jedną 
z 6. największych przedsiębiorstw w regio-
nie Łódzkim, które znalazły się na tej liście.
• Perły Polskiej Gospodarki - Grupa SBS 
otrzymała Perłę Polskiej gospodarki w ka-

tegorii Perły duże, zajmując wysoką 13. lokatę.
• „System Instalacyjny Roku” w kategorii pompy dla Pomp 
Keller PrO Eko, przyznany przez Czytelników czasopi-
sma „rynek instalacyjny”. warto zaznaczyć, że w plebi-
scycie nasze produkty zdobyły aż 75% wszystkich gło-
sów oddanych w tej kategorii.
idąc za prognozami analityków rynku budowlanego  
i instalacyjnego, a także wyciągając wnioski z własnych 
kalkulacji grupa SBS może powiedzieć otwarcie: „Je-
steśmy przygotowani na kolejne wzrosty, które nastą-
pią w 2018 roku”.

Serwis Volvo stawia na Buderusa

Autoryzowany punkt serwisowy dwóch 
marek samochodów ciężarowych: renault 
Trucks i Volvo Trucks w Styrzyńcu k. Bia-
łej Podlaskiej to inwestycja firmy Autos-
fera Sp. z o.o.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 
1700 m2. Znajduje się w nim warsztat serwi-
sowy z halą napraw o powierzchni 660 m2 

z czterema stanowiskami obsługowo-na-
prawczymi. Obiekt mieści także rozbudo-
wane zaplecze serwisowe z bogato wypo-
sażonym magazynem części zamiennych 
oraz pokój wypoczynkowy i bar dla kie-
rowców. w inwestycji firmy Autosfera znaj-
duje się także ekologiczna myjnia dla samochodów cię-
żarowych oraz okręgowa stacja kontroli pojazdów.
Tak kompleksowy obiekt wymaga dobrze zaprojek-
towanego i wydajnego systemu grzewczego, dlatego 
budynek został wyposażony w gruntową pompę cie-
pła Logatherm wPS 62 o mocy 62 kw oraz kocioł ole-
jowy Logano g315 o mocy 140 kw. Urządzenia pracują 

w układzie biwalentnym: głównym źródłem jest pom-
pa ciepła, a kocioł olejowy wspomaga jej pracę. Zasto-
sowane rozwiązanie pokrywa całoroczne zapotrzebo-
wanie zarówno na potrzeby c.w.u. jak i c.o. Tego typu 
instalacja jest bardzo oszczędna i proekologiczna, po-
nieważ cały system opiera się głównie na pompie cie-
pła, a udział kotła olejowego jest niewielki.

Firma KAN przedłuża promocję wALL 2+1. Za zakup 2 
jednakowych paneli KAN-therm wALL, 3 taki sam lub 
tańszy otrzymasz za 1 zł netto.
System KAN-therm wALL „suchy” wykorzystuje bar-
dzo wytrzymałe, prefabrykowane płyty grzewcze, wy-
konane z gipso-włókniny, w których zatopione są rury 
polibutylenowe o średnicy 8x1 mm. Płyty dostępne są 
w kilku rozmiarach umożliwiających wykonanie każ-
dej instalacji.
Promocja trwa do 31.03.2018 lub do wyczerpania zapasów.
Więcej

Promocja WALL 2+1

Najnowsza promocja Honeywell – kup regulator ciśnie-
nia d06F, a manometr M07M otrzymasz gratis. 
Firma Honeywell oferuje zakup regulatora ciśnienia d06F 
wraz manometrem M07M. Numery katalogowe oferty 
to: d06F-1/2AM; d06F-3/4AM; d06F-1AM; d06F-11/4AM; 
d06F-11/2AM; d06F-2AM. 
w trakcie trwania promocji zakupu można dokonać 
wiele razy. 
Promocja trwa do 31.12.2017 r. 
Promocja dostępna w wybranych punktach sprzedaży.

Promocja Honeywell – „TERAZ W KOMPLECIE!”

http://www.instalreporter.pl
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/KAN-Ulotka-4xA5-prom-WALL-PL-preview.pdf
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Daikin Konferencja dla Ekspertów Domowego Komfortu 

Firma daikin od ponad 10 lat ma w swojej ofercie po-
wietrzne pompy ciepła daikin Altherma. w listopadzie 
tego roku w hotelu Ossa w rawie Mazowieckiej po raz 
pierwszy odbyła się ogólnopolska konferencja Part-
nerów Systemów grzewczych. w wydarzeniu wzięło 
udział prawie 70 Partnerów Handlowych. Podczas spo-
tkania premierę miała pierwsza w Polsce pompa ciepła  

daikin Altherma 3 serii Bluevolution, pracująca na czyn-
nik r32. Urządzenie zaprojektowano z myślą zarówno 
o instalatorach, jak i użytkownikach. Cechuje je prosty 
montaż, wysoka wydajność i efektywność energetycz-
na, nowoczesny design oraz proste sterowanie. Ponad-
to podczas konferencji omówione zostały następujące 
zagadnienia: przegląd rozwiązań grzewczych daikin;  

zastosowanie czynnika r32 w urządzeniach; aplika-
cje mobilne oraz serwis systemów grzewczych. istot-
ną częścią konferencji były spotkania kuluarowe, które 
pozwoliły na wymianę doświadczeń z rynku oraz przy-
niosły cenne spostrzeżenia branżowe. daikin jest prze-
konany, że tego rodzaju spotkania na stałe znajdą się  
w kalendarzu konferencyjnym firmy.

Nowy kompleks biurowy Google z największą w USA pompą ciepła

google wykorzysta największą w Stanach Zjednoczonych 
pompę ciepła do zapewnienia komfortu cieplnego w no-
wym kompleksie biurowym budowanym obecnie w do-
linie Krzemowej - rezygnując całkowicie z wykorzystania 
paliw kopalnych w obiekcie. Obserwowany na całym świe-
cie trend pokazuje, że firmy z sektora iT bardzo chętnie in-
westują w instalacje oparte o odnawialne źródła energii. 
Sporą uwagę poświęcają również jej magazynowaniu. Czę-
ściowo jest to związane z serwerowniami, które wymaga-
ją przemyślanego gospodarowania energią (potrzeba kli-
matyzowania pomieszczeń stanowi zarazem potencjał do 
wykorzystania ciepła odpadowego). Przedsiębiorstwa ta-

kie, jak: Amazon, Apple czy google są w stanie pochwa-
lić się wykorzystaniem szerokiej gamy instalacji OZE.
Nowy kompleks biurowy google będzie zlokalizowa-
ny kilka mil od siedziby głównej firmy w Mountain View  
w Kalifornii. do ogrzewania i chłodzenia obiektu wyko-
rzystane zostaną tam geotermalne pompy ciepła. Bę-
dzie to największa instalacja z pompami ciepła w całej 
Ameryce Północnej. Centra danych google budowane 
w „tradycyjny” sposób byłyby gigantycznymi konsumen-
tami energii elektrycznej. Energooszczędne budownic-
two i wykorzystanie pomp ciepła zaowocuje zmniej-
szeniem nakładów na utrzymanie całego kompleksu.  

w sytuacji wysokiego zużycia energii, pompa ciepła po-
zwala na znaczne oszczędności w porównaniu do kon-
wencjonalnego ogrzewania. Urządzenia te są w stanie 
zarówno grzać w zimie, jak i klimatyzować w lecie.
Nie jest to jednak jedyny cel tego przedsięwzięcia. Po-
wszechnie wiadomo, że google poświęca dużo wysił-
ku na budowę wizerunku firmy przyjaznej środowisku. 
Pompa ciepła o tytanicznej mocy ma pozwolić na uzy-
skanie prestiżowego certyfikatu LEEd Platinum. Jest 
on przyznawany przez U.S. green Building Council dla 
szczególnie energooszczędnych budynków. Co cieka-
we o ten sam certyfikat stara się również firma Apple,  

z jej nową siedzibą w Kalifornijskim Cupertino znaną 
jako Apple Park, która również miała być przykładem 
najbardziej ekologicznego budownictwa na świecie.
w nowo budowanym kompleksie biur google obok 
pomp ciepła zastosowany będzie również system odzy-
sku wody deszczowej. dodatkowo zainstalowane będą 
automatyczne samozaciemniające się okna, regulujące 
dopływ promieni słonecznych w ciągu dnia (zmniejsze-
nie nakładów na klimatyzację). warto zauważyć że tech-
nologia ta ma również na celu ograniczenie zanieczysz-
czenia świetlnego emitowanego przez budynek nocą. 
źródło: POrT PC, fortune.com

http://www.instalreporter.pl
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Zielona Eskadra Nibe walczy ze smogiem

14 grudnia br. w warszawie Nibe-Biawar zorganizowa-
ła konferencję prasową. Zaproszeni dziennikarze wysłu-
chali ciekawych prelekcji dr inż. Małgorzaty Smuczyń-
skiej, menedżera ds. Marki NiBE i Adama Minikowskiego, 
menedżera produktu ds. OZE.
gospodarzem spotkania był Major green, który wystę-
puje w Kampanii „Zielona Eskadra”. Jest to inicjatywa 
firmy Nibe-Biawar, której celem jest propagowanie ży-
cia w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, promo-
wanie ekologicznych rozwiązań technicznych, a także 
prośrodowiskowej postawy. 
Małgorzata Smuczyńska przybliżyła problem smogu. 
Smog to w ponad 50% wynik tzw. niskiej emisji związanej 
z ogrzewaniem domów. w obecnym sezonie już 22 listo-
pada 2017 normy pyłów zanieczyszczonych PM2.5 i PM10 
zostały przekroczone. PM2.5 ma dopuszczalną normę na 
poziomie 25 µg/m3, a wynosił 60 µg/m3. w styczniu 2017 
zaś padł rekord zanieczyszczenia powietrza. Przekrocze-
nie norm pyłów PM10 i PM2.5 wyniosło nawet do 3000%.
Czynniki naturalne, takie jak pogoda i ukształtowanie te-
renu również niekorzystnie wpływają na stężenie zanie-
czyszczenia. Na terenach o złych warunkach wietrzności, 

czyli z obniżoną prędkością wiatru oraz z częstym występo-
waniem inwersji temperatury smog ma wysokie stężenia. 
Zanieczyszczenie prowadzi do licznych chorób. w związku 
ze smogiem cierpią najbardziej układ oddechowy, krwio-
nośny, nerwowy, czego wynikiem są alergie, astma, cho-
roby płuc, podniesienie ryzyka zawału, udaru mózgu czy 
niewydolności serca. Kobiety w ciąży oddychając zanie-
czyszczonym powietrzem, narażają nienarodzone dzieci 
na powikłania związane z układem nerwowym, prowa-
dzące do problemu z pamięcią, uwagą i koncentracją,  
a nawet występują u nich zachowania depresyjne.
Pompy ciepła nie generują zanieczyszczeń, umożliwia-
jąc poprawę jakości powietrza. Technologie zastosowa-
ne w pompach ciepła NiBE wykorzystują odnawialne 
źródła energii (powietrze energię geotermalną i wodę) 
do potrzeb grzewczych. Pompy nie emitują CO2 i dają 
oszczędności w bieżących rachunkach do 80%, a nawet 
jeżeli zainstalujemy dodatkowe urządzenie generujące 
prąd (np. panele fotowoltaiczne) potrzebny do działa-
nia sprężarki (wewnętrzny mechanizm pompy), za ra-
chunki nic nie zapłacimy. 
– Przed montażem pompy ciepła trzeba zwrócić uwagę 

na odpowiednie cechy. Istotnymi parametrami technicz-
nymi są: maksymalna temperatura zasilania systemu 
grzewczego, współczynnik sprawności COP/SCOP, funk-
cjonalność i możliwości programowania, ilość czynnika 
chłodniczego i emisja hałasu. Im wyższy jest współczyn-
nik sprawności pompy ciepła, tym niższe będzie zużycie 
energii przez pompę ciepła, a co się z tym wiąże rachun-
ki za ogrzewanie - mówi Adam Minikowski. 
Najpopularniejsze pompy ciepła NiBE na rynku pol-
skim to:
• NIBE F1245,
• NIBE SPLIT.
NiBE F1245 to gruntowa, dwufunkcyjna pompa ciepła, o sta-
łej mocy grzewczej. Charakteryzuje się nie tylko wysokim 
współczynnikiem sprawności COP, mocą grzewczą 5-12 kw, 
ale ma też łatwy w obsłudze kolorowy wyświetlacz w języ-
ku polskim. Urządzeniem można sterować z każdego miej-
sca pod warunkiem połączenia z internetem, za pomocą 
witryny lub aplikacji NiBE Uplink. Ma port USB do aktuali-
zacji oprogramowania i przesyłu danych. Pompa w domu 
wygląda estetycznie, ponieważ jest elegancka i ponadcza-
sowa, ponadto generuje bardzo niski poziom hałasu.

Pompy zewnętrzne można wykorzystać do grzania  
i chłodzenia budynku. Powietrzna pompa ciepła jest 
alternatywą dla pomp gruntowych, ponieważ jej in-
stalacja nie wymaga dużej działki i wykonywania prac 
ziemnych. NiBE SPLiT zapewnia ogrzewanie, chłodzenie  
i produkcję ciepłej wody. istnieje ponad piętnaście moż-
liwych konfiguracji, aby dopasować model do odbior-
cy i spełnić wszelkie, indywidualne oczekiwania. Pom-
py zapewniają prostą i szybką instalację z systemem 
rur wypełnionych czynnikiem chłodniczym. Pompa ma 
możliwość współpracy z istniejącym źródłem ciepła  
i systemami rekuperacji, fotowoltaicznym i systemami 
inteligentnego zarządzania budynkiem.
Po konferencji gości zaproszono do obejrzenia obiek-
tu biurowo-handlowego zlokalizowanego na ul. dzikiej 
w warszawie, w którym jest zainstalowana pompa cie-
pła Nibe. Ogrzewa ona powierzchnię ponad 1000 m2  
i pracuje również na potrzeby c.w.u. właściciel jest zado-
wolony z wysokości kosztów eksploatacyjnych, a obiekt 
to świetny przykład wykorzystania OZE, a więc walki ze 
smogiem w centrum miasta.
www.zielonaeskadra.pl

http://www.instalreporter.pl
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Laur Klienta – Grand Prix 2017 dla Immergas Polska

Marka iMMErgAS już po raz trzeci została uznana za 
najbardziej rozpoznawalną w kategorii „Polska jakość 
branży budowlanej – systemy grzewcze”, w niezależ-
nym plebiscycie „Laur Klienta”. Ponadto została wyróż-
niona nagrodą specjalną - godłem grANd PriX, któ-
rym mogą się poszczycić tylko nieliczne firmy. Laur 
Klienta to organizowany od ponad 10 lat ogólnopolski 
projekt konsumencki, którego efektem jest wyłanianie 
każdego roku najpopularniejszych produktów i marek 
w swoich kategoriach, na podstawie plebiscytu, pod-

czas którego polscy konsumenci są pytani o to, jakie 
produkty, marki i usługi uważają za najlepsze i chęt-
nie polecają innym.
– Nagroda jest dla nas oznaką rozpoznawalności marki 
Immergas wśród klientów, ponieważ to przede wszystkim 
ich głos jest decydujący przy wyłanianiu laureata. Cieszy-
my się, że jakość naszych produktów oraz świadczonych 
przez nas usług, nasza dostępność dla klientów i propo-
nowane rozwiązania zdobyły zaufanie wśród Polaków. 
Dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali. Obiecu-

jemy nie spocząć „na laurach”, ale nadal doskonalić na-
szą ofertę produktów i usług, by w kolejnych latach za-
służyć sobie na jeszcze większe uznanie naszych klientów 
– podsumowuje Magdalena Oskiera, dyrektor marketin-
gu immergas Polska. Na przyznanie tytułu „Laur Klienta”  
– oprócz oceny samych konsumentów, wpływ mają 
takie czynniki, jak: innowacyjny charakter produktów/
usług, elementy przewagi konkurencyjnej, dynamika 
wzrostu popularności, skuteczność kampanii wizerun-
kowo-marketingowych czy rebranding.

Laur pełni rolę 
podwójną: jest 
wyrazem uzna-
nia kupujących, 
ale też informa-
cją dla producentów 
i dystrybutorów, po ja-
kie produkty klienci sięgają 
najczęściej. Jest jednocześnie sygnałem mocnej po-
zycji rynkowej firmy i gwarancją najwyższej jakości.

TOSOT wkracza do Polski

Na polskim rynku klimatyzacyjnym pojawił się nowy 
gracz – TOSOT. wyłącznym dystrybutorem marki w Pol-
sce została firma TOSOT Air Conditioning Systems, któ-
ra poza importem produktów, zapewnia również wspar-
cie magazynowe, techniczne, projektowe i serwisowe.
TOSOT jest jedną z dwóch (obok gree) wiodących ma-
rek należących do międzynarodowej grupy gree Electric 
Appliances inc. of Zhuhai, czyli jednego z największych 
producentów urządzeń klimatyzacyjnych na świecie. 
Markę powołano w 2003 roku, ale w przeciwieństwie do 
gree, nie była ona do tej pory obecna w Polsce. TOSOT 
korzysta z doświadczenia, zaplecza badawczo-rozwo-
jowego oraz produkcyjnego grupy gree Electric i spe-
cjalizuje się w dystrybucji systemowych rozwiązań kli-
matyzacyjnych dla obiektów komercyjnych, w tym m.in. 
dla biur, hoteli, obiektów sportowych oraz galerii han-
dlowych i sklepów. w ofercie posiada także całe spec-
trum rozwiązań dla segmentu wielorodzinnego budow-
nictwa mieszkaniowego oraz klientów indywidualnych.
Aktualnie TOSOT jest jednym z najszybciej rozwijających 
się dostawców urządzeń klimatyzacyjnych na świecie. 
działa aktywnie w kilkunastu krajach, na kilku kontynen-

tach - w tym m.in. w Chinach, rosji, USA, Kandzie, Niem-
czech, Finlandii oraz we włoszech. Posiada również kil-
ka oddziałów w krajach Europy Środkowo-wschodniej, 
m.in. na Ukrainie i na węgrzech.
– Zgodnie z przyjętą przez nas strategią rozwoju koncen-
trujemy się na rynku komercyjnym, a nasza oferta będzie 
na bieżąco uzupełniana i dostosowywana do specyfi-
ki polskiego odbiorcy oraz potrzeb i oczekiwań klientów. 
Priorytetem jest dla nas przede wszystkim klimatyzacja 
typu VRF. Skupiamy się na większych systemach moduło-
wych z serii TMV 5, TMV Heat Recovery oraz TMV Home, ale  
w naszej ofercie można znaleźć również mniejsze urzą-
dzenia z serii MINI czy SLIM, a w segmencie klienta in-
dywidualnego oczyszczacze powietrza oraz klimatyza-
tory przenośne – mówi Sylwia Lenik, Product Manager  
TOSOT Air Conditioning Systems.
TOSOT zamierza budować swoją pozycję w oparciu  
o współpracę z projektantami, firmami wykonawczy-
mi oraz inwestorami i generalnymi wykonawcami in-
westycji. Firma skupi się na rozwoju własnych kanałów 
sprzedażowych i nie planuje w tym momencie budowy 
szerokiej sieci dystrybucji. Niektóre z produktów (wybra-

ne oczyszczacze, klimatyzatory) będą jednak dostępne  
w partnerskich sklepach internetowych. 
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że polski rynek jest na-
sycony, że działają na nim wszyscy wiodący producenci,  
a konkurencja jest niezwykle trudna. Niemniej jednak wy-
chodzimy z założenia, że wciąż jest na nim sporo miejsca 
dla takich firm jak nasza. Jesteśmy wiarygodni, nasze do-
świadczenie poparte jest wieloma realizacjami na całym 

świecie i zapewniamy pełne wsparcie. Poza tym mamy 
też tę przewagę, że możemy zaproponować niezawodne 
i sprawdzone rozwiązania klimatyzacyjne, w optymalnej 
relacji ceny do jakości. Jest to wartość, którą na pewno do-
cenią zarówno znający realia rynku specjaliści, jak i klien-
ci indywidualni. Chcemy, aby TOSOT był kojarzony z naj-
nowszą technologią i postrzegany jako marka mądrego, 
racjonalnego wyboru – dodaje Sylwia Lenik.

http://www.instalreporter.pl
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Ceny energii elektrycznej w obliczu polityki energetycznej

Obawy przed nadmiernym wzrostem cen energii elek-
trycznej przestały być czynnikiem istotnie ogranicza-
jącym swobodę decyzji inwestycyjnych w energetyce, 
przynajmniej tych podejmowanych centralnie. Pań-
stwowe firmy energetyczne zrozumiały nowy przekaz 
polityczny tak, że w inwestycjach realizowanych pod 
hasłem poprawy bezpieczeństwa energetycznego moż-
na oczekiwać istotnie większych cen energii, a winą za 
podwyżki cen dla odbiorców końcowych zawsze bę-
dzie można obciążyć politykę klimatyczną UE. Tezę 
tę potwierdza determinacja rządu do podwyższania 
na rachunkach za energię opłaty „przejściowej”, czy 
chęć wprowadzania opłaty „mocowej”, które zasad-
niczo mają wspierać sektor węglowy. Na zapas pod-
wyższona została też „opłata OZE”. wobec słabości 
realnego wsparcia dla energetyki odnawialnej i efek-

tywności energetycznej, także te proklimatycznie zo-
rientowane branże z nadzieją oczekują wzrostu cen 
energii. Tylko odbiorcy energii, nie są jeszcze świado-
mi trendów cenowych.
Od czasu utworzenia Ministerstwa Energii w struktu-
rze rady Ministrów, które bezpośrednio nie odpowia-
da za gospodarkę, żadne inne ministerstwo, ani nawet 
organ administracji (osłabiana jest pozycja regulatora 
rynku) nie dysponują wystarczającymi kompetencja-
mi formalnymi (też odpowiednią kadrą i tzw. „eksper-
tyzą”), aby dostarczać kontrargumenty przy podejmo-
waniu nadmiernie kosztotwórczych decyzji (np. kształt 
rynku mocy, centralizacja i monopolizacja rynku, wy-
biórcze i nieuzasadnione wsparcie niektórych techno-
logii), czy formułowaniu kosztownych koncepcji ener-
getycznych, np. takich jak zgłaszane ostatnio pomysły 

masowego rozwoju energetyki jądrowej (jak się wydaje 
z powodu polityki klimatycznej). Chaosowi decyzyjne-
mu i miotaniu się pomiędzy bezpieczeństwem energe-
tycznym i środowiskowym, przy jednoczesnym niedo-
cenianiu konkurencyjności sektora energii i gospodarki, 
sprzyja brak polityki energetycznej i szerokich konsul-
tacji zgłaszanych propozycji. 
Pomimo, że tego typu decyzje mogą obciążać kosz-
tami kilka pokoleń, w Polsce żadna instytucja pań-
stwowa w dłuższej perspektywie oraz w sposób cią-
gły nie prognozuje cen energii elektrycznej w hurcie 
i nie analizuje skutków decyzji dotykających odbior-
ców końcowych.
ME przedstawiło wstępne zapowiedzi odnośnie przy-
gotowywanej polityki energetycznej. wynika z nich, że 
do 2040 udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycz-
nej zostanie zmniejszony do poziomu 50% i utrzymany 
do 2050 roku, a najszybciej rosnącą technologią ma być 
energetyka jądrowa. Częścią bardzo ambitnego planu 
ME jest to, że pierwszy blok jądrowy ma zostać oddany 
do użytku w 2031 roku, a w 2040 udział energii jądro-
wej może dochodzić do 25% (w kolejnych deklaracjach 
ministrów podawane moce jądrowe są coraz wyższe), 
co w przeliczeniu na moc zainstalowaną może wynieść 
7-10 gw. Z kolei energetyka odnawialna (łącznie z od-
padami) pozostałaby z niewielkim udziałem rzędu 15-
20%, a pozostałe 5% przypadłoby energetyce gazowej. 
Na podstawie powyższych zapowiedzi i własnego 
modelu iEO opracował scenariusz (nazywany w dal-
szej części „Scenariuszem ATOM 2031) rozwoju krajo-
wego „mixu” elektroenergetycznego w perspektywie 
2040, w wersji z progresywnym rozwojem energetyki 
jądrowej do 7 gw w 2050 r. Pozostałe założenia w sce-
nariuszu bazowym przyjęto zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami rządowymi (hamowanie rozwoju OZE, 
kontynuowanie rozwoju energetyki węglowej, ostroż-
ne wprowadzenie gazu). 
źródło: instytut Energii Odnawialnej

dr Elmar Pritsch, dyrektor działu iT w spółce Bosch, otrzy-
mał nagrodę dla najlepszego „CiO roku” w kategorii du-
żych przedsiębiorstw, przyznawany przez wiodące nie-
mieckie magazyny branży komputerowej.
Magazyny branżowe CiO i Computerwoche już po raz  
15. zorganizowały konkurs na „CiO roku“. Co roku jury wy-
biera najlepszego szefa iT w kategorii dużych i średnich 
przedsiębiorstw. Jury uhonorowało wkład dr. Pritscha i jego 
zespołu w proces transformacji, dzięki której Bosch staje 
się wiodącym dostawcą w obszarze internetu rzeczy (ioT).  
w świecie zintegrowanym z internetem wartość rozwiązań 
iT będzie rosła, dlatego w minionych miesiącach Bosch pro-
wadził konsekwentną reorganizację wewnętrznego działu iT. 
Początkowo zajmowano się przede wszystkim tworze-
niem wydajnej wewnętrznej infrastruktury iT, dziś kon-
centruje się głównie na rozwijaniu cyfrowych modeli 
biznesowych. do roku 2020 Bosch chce podłączyć do in-
ternetu każdy produkt i rozwijać powiązane z nimi usługi.
Zakres odpowiedzialności „CiO roku 2017”, jako dyrekto-
ra, któremu podlegają wszystkie działy Bosch iT na świe-
cie, obejmuje m.in. projektowanie i efektywne działanie 
światowej infrastruktury Bosch, nadzorowanie zróżni-
cowanych rozwiązań programistycznych oraz rozwija-
nie usług cyfrowych. 

Dyrektor działu IT Bosch 
najlepszym „CIO roku”

http://www.instalreporter.pl
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VI Kongres PORT PC o zmianach w technologii grzewczej w Europie

w tym roku w Kongresie POrT PC pt.: „Pompy ciepła  
i smart grid – system ciepłowniczy przyszłości”, wzięło 
udział ponad 300 osób. Sądząc po rozmowach z uczest-
nikami wydarzenia, było dużym sukcesem. Organiza-
torzy szczególnie cieszyli się z dużego zainteresowa-
nia pierwszą konferencją naukową o pompach ciepła. 
Tradycyjnie już jednym z pierwszych punktów programu 
Kongresów jest wręczenie nagrody za wybitny wkład w roz-
wój produkcji pomp ciepła w Polsce. Tym razem statuetkę 
POrT PC z rąk Pawła Lachmana – prezesa zarządu POrT 
PC otrzymał Jan Skupiński (założyciel firmy Hibernatus). 
dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się prezenta-
cje zagranicznych gości, którzy swoją pasją zarazili uczest-
ników konferencji. Martin Forsen (prezes europejskiego 
stowarzyszenia EHPA) przybliżył znaczenie pomp ciepła 
w rozwoju energetyki i aktualną sytuację i perspektywy 
rozwoju w branży pomp ciepła w Europie. Peter wagener 
(prezes holenderskiego stowarzyszenia dHPA) przedsta-

wił miejsce pomp ciepła w sieciach smart grid, natomiast 
Andreas Zottl (reprezentujący instytut naukowy AiT Au-
stria) w części naukowej konferencji przedstawił projekt 
„green HP” i innowacyjną powietrzną pompę ciepła o 
wysokiej efektywności grzewczej.
Sesję ogólną poświęconą taryfom rozpoczął wiceprezes 
POrT PC – dr Adolf Mirowski, nakreślając znaczenie ta-
ryf elektrycznych dla rozwoju rynku pomp ciepła. Kolej-
no omówiono nowe taryfy dla energii elektrycznej i ich 
opłacalność przy pompach ciepła. Temat ten wzbudził 
duże ożywienie oraz wywołał ciekawe dyskusje. Szczegól-
nie po zapowiedzi Kamila wyszkowskiego dyrektora UN 
global Compact Network Polska, iż Ministerstwo Energii  
w ramach swoich działań zamierza rekomendować roz-
szerzenie stosowania taryfy elektrycznej g13 (którą oferu-
je Tauron) na wszystkich operatorów sieci dystrybucyjnej  
w Polsce. wg zapowiedzi ma być to traktowane jako jedno 
z działań antysmogowych w ramach prac polskiego rządu. 

Jest to bardzo ważna informacja dla branży pomp ciepła.
w dalszej części sesji usłyszeć można było także o budyn-
kach, w których występują pompy ciepła i fotowoltaika. 
dzięki tzw. systemowi opustu możliwe jest budowanie 
atrakcyjnych ekonomicznie budynków, w których kosz-
ty ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia są zbliżone do 
zera. duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Marka 
Miary na temat konkurencyjności samochodów elektrycz-
nych dla pomp ciepła. dr Mirowski przybliżył słuchaczom 
narzędzia POrT PC dot. analizy kosztów w oparciu o ta-
ryfy elektryczne (narzędzia te są dostępne na www.por-
tpc.pl). ważną część tej sesji stanowił panel dyskusyjny.
Sesja naukowa była organizowana w ramach Kongresu 
po raz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni. Po zaintere-
sowaniu tematyką poruszaną w tej części konferencji wi-
dać, jak duża istnieje potrzeba łączenia branży ze światem 
nauki. Prelegenci w swoich prezentacjach podawali przy-
kłady takiej współpracy. Marcin Franke (Aspol FV) mówił  
o konkurencyjności produktów zbudowanej między inny-
mi dzięki współpracy z nauką, dr Marek Miara (Fraunhofer 
iSE) przedstawił model współpracy instytutu z przemysłem.

Uczestnicy konferencji otrzymali w ra-
mach pakietu konferencyjnego Raport 
Rynkowy PORT PC 2017 – Rynek pomp cie-
pła w Polsce w latach 2010-2016. Perspek-
tywy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 
roku, który również znajduje się na stronie 
PORT PC. Jest to pierwsze tak komplek-
sowe opracowanie, które może być dużą 
pomocą dla decydentów (np. przedstawi-
cieli samorządów). Wkrótce raport dostęp-
ny będzie również w języku angielskim. 
Wszystkie prezentacje, a także pozostałe 
materiały z VI Kongresu PORT PC znajdują 
się na internetowej stronie organizacji. 

Uczestnicy Vi Kongresu POrT PC [źródło: gLOBEnergia]

Po 20 latach obecności w Polsce firma Hansgrohe prze-
nosi się ze swojej dotychczasowej siedziby w Tarnowie 
Podgórnym k. Poznania do warszawy do Hali Koszyki. 
– W biurze codziennie spotyka się cały zespół, który 
współtworzy wizerunek firmy w polskiej odsłonie. Do-
ceniam wartość dobrego wzornictwa zarówno w kon-
tekście przedmiotu, jak i przestrzeni, która nas otacza. 
Zależało mi na tym, aby mój polski zespół miał jak naj-
lepszy komfort pracy. Hala Koszyki jest w moim przeko-
naniu idealnym zapleczem dla dynamicznych działań biz-
nesowych i powstawania nowych konceptów – uważa 
robert Kamiński, dyrektor regionu Europa Północno-
-wschodnia Hansgrohe SE oraz prezes zarządu Hans-
grohe w Polsce. 
w nowej siedzibie firmy znajdzie się ekspozycja produk-
tów Hansgrohe oraz AXOr.
w przestrzeni biura znajdzie się miejsce dedykowa-
ne kolarskiej pasji, gdzie – w sposób nieoczywisty – 
wyeksponowany zostanie m.in. rower, na jakim jeździ 
rafał Majka i pozostali zawodnicy z drużyny BOrA-
-hansgrohe. Nie zabraknie też miejsca na sztukę – za-
projektowano serię prac będących graficzną opowie-
ścią o wodzie płynącej przez warszawę i związanych 
z nią legendach. 

Hansgrohe pod nowym 
adresem

http://www.instalreporter.pl
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Rugby Budowlani sponsorowani przez Immergas 
Mistrzami Polski!

wspierana przez immergas drużyna rugby Budowlani 
SA Łódź po raz siódmy zdobyła zaszczytny tytuł Mistrza 
Polski podczas rozgrywek finałowych, które odbyły się 
11 listopada na stadionie widzewa w Łodzi.
Budowlani Łódź od kilkunastu lat praktycznie nie scho-
dzą z podium rozgrywek Ekstraligi. Ten sezon pokazał, 
że wciąż są najlepsi, drugi raz z rzędu zdobyli mistrzo-
stwo kraju i osiągnęli spektakularne wyniki. w historii 
klubu to już siódmy triumf, wcześniej Budowlani zwy-
ciężali w latach 1983, 2006, 2007, 2009, 2010 i 2016.
immergas – producent kotłów gazowych – od lat chęt-
nie angażuje się w inicjatywy wspierające sportowy i ak-
tywny tryb życia oraz rozwój talentów, tym bardziej, jeśli 
związane są z Łodzią, miastem będącym siedzibą pol-
skiej spółki. Firma wspiera m.in. inicjatywy biegowe, ko-
larstwo, lokalne kluby piłkarskie, angażuje się nie tylko 
finansowo, ale również poprzez aktywne uczestnictwo 
swoich pracowników w sportowych zmaganiach czy też 
popularyzację tych działań w sieci swoich kontrahentów. 
– Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu naszych rugbistów, któ-
rzy po raz kolejny pokazali, że w swojej dziedzinie są bezkon-
kurencyjni – mówi Magdalena Oskiera, dyrektor Marketin-
gu immergas Polska. Nie każdy wie, że rugby to ulubiony 
sport gentlemanów i jedna z najpopularniejszych gier ze-
społowych na świecie. i pomimo ostrej rywalizacji i roz-
grzanych do czerwoności emocji podczas meczów, nie 
ma tu miejsca na nieetyczne zagrania, gra zawsze prze-
biega bardzo fair, a na trybunach nie ma agresji. Ponad-
to rugbiści cechują się uporem, walecznością oraz hono-
rem, a drużyna to jedność, braterstwo i szacunek.

– Wartości, które niesie za sobą rugby sprawiają, że ta dys-
cyplina jest nam bliska. Mechanizm działania w sporcie 
i w biznesie jest podobny. Można dążyć do celu za wszel-
ką cenę albo stawiać na uczciwość, partnerstwo i umie-
jętność współpracy. My wybieramy to drugie – dodaje 
Magdalena Oskiera z immergas.

Promocja na powietrzne pompy ciepła alira

w trakcie trwania promocji zamów powietrzną pompę 
ciepła marki alpha innotec serii alira Lw 71A lub Lw 81A 
w promocyjnej cenie i zyskaj 5000 zł netto:
- Lw 71A-LUX 2.0 - 26 000 zł - 21 000 zł
- Lw 81A-LUX 2.0 - 27 500 zł - 22 500 zł

- Lw 71A-HT1 - 41 000 zł - 36 000 zł
- Lw 81A-HT1 - 42 500 zł - 21 000 zł

Promocja trwa do 31 grudnia 2017 r.
więcej o pompach alira na stronie www.alpha-innotec.pl

Targi INSTALACJE 2018 już niedługo!

Najbliższa edycja targów iNSTALACJE odbędzie się  
w dniach 23-26 kwietnia 2018 roku. Na kilka miesięcy 
przed imprezą znaczna część miejsc w pawilonach jest 
już sprzedana lub zarezerwowana. w 2018 roku najnow-
sze trendy i nowości rynkowe prezentowane będą w kilku 
obszarach tematycznych: techniki grzewczej, obiektowej, 
gazowniczej, klimatyzacji, wentylacji oraz chłodnictwa. 
Organizatorzy mają także klika nowych propozycji. Eks-
pozycji innowacyjnych rozwiązań w technice sanitarnej 
dedykowana będzie przestrzeń „Łazienka.PrO”. Zlokali-

zowana będzie w pawilonie 5A. Nowością będzie także 
ArENA iNSTALATOrA – specjalnie zaaranżowany pawi-
lon czwarty, gdzie wydzielone zostaną strefy: dystrybucji, 
edukacji, Klub instalatora oraz strefa Vi Mistrzostw Pol-
ski instalatorów. Ta nowa formuła ma w jednym miejscu 
i czasie skupić profesjonalistów z całej Polski.
Dołącz do wystawców

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/
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O firmie Purmo, jej początkach i działalno-
ści w pierwszych latach pisaliśmy już w najróż-
niejszych publikacjach i wywiadach. Porozma-
wiajmy więc o o ostatnich zmianach… 

…osobowych
Jedną z większych zmian jest zmiana na stanowisku 
Plant Manager. Od 2 lat dyrektorem naszego przed-
siębiorstwa produkcyjnego w rybniku jest po raz 
pierwszy w historii koncernu kobieta – pani Barba-
ra Katychów. Przejęła ona schedę szefowania pro-
dukcji po Franciszku Plaskurze, pierwszym dyrekto-
rze fabryki. Przyznać trzeba, że świetnie sobie radzi  
i ma odpowiednie predyspozycje do zajmowania tak 
wymagającego stanowiska. 
Odnośnie zaś samej załogi – obecnie w rybniku znaj-
duje zatrudnienie 450 osób, w tym aż 45% pracuje 
dla marki co najmniej 10 lat, a aż 60% co najmniej  
5 lat. Oczywiście wśród naszej załogi są też wete-
rani ze stażem 20- i 25-letnim. Mimo automatyzacji  
i cyfryzacji produkcji zatrudnienie w ciągu ostatnich 
10 lat wzrosło o 35%.

…produkcyjnych, w tym proszę o odpowiedź na 
pytania: jakie rodzaje grzejników produkowane 
są w Rybniku, jaki jest potencjał produkcji i jaka 
jej część trafia na polski rynek?

Zakład produkcyjny w rybniku to nie tylko najwięk-
sza fabryka grzejników płytowych w koncernie rettig 
Heating, ale też największa w całej Europie. Produ-
kowanych jest tu obecnie 2 700 000 grzejników pa-
nelowych rocznie. w porównaniu z rokiem np. 2014 
z produkcją na poziomie 2 246 000 sztuk, oznacza 
to 20-procentowy wzrost. realną wydajność fabryki 
określamy na 2 500 000 sztuk rocznie, co w praktyce 
oznacza, że obecnie z czterech linii produkcyjnych 
maksymalnie dociążone są aż trzy. Tak duży popyt 
na grzejniki PUrMO i konieczność zwiększania mocy 
produkcyjnych wynika też pewnie z faktu, że 2 lata 
temu ostatecznie zamknięto fabrykę grzejników pa-
nelowych w Finlandii i całą produkcję przeniesiono 
właśnie do rybnika. Tak więc właśnie stąd na rynki 
całej Europy i nie tylko, bo na wiele z rynków świa-
towych trafiają grzejniki płytowe w najróżniejszych 
typach, wariantach, konfiguracjach i rozmiarach. Je-
dynie grzejniki kanałowe i płytowe pionowe produ-
kowane są poza Polską. Ponad 20% naszej produk-
cji trafia na polski rynek i jest to blisko 600 000 sztuk 
grzejników płytowych. warto też pamiętać, że w ryb-
niku produkowane są też elementy systemów ogrze-
wania podłogowego, jak chociażby izolacja rolljet. 

Nawiązując do poprzedniego pytania, jak oce-
nia Pan wielkość polskiego rynku i pozycję na 

nim marki PURMO? Jaką z kolei pozycję zajmuje 
Polska w koncernie?
Koncern rettig Heating łącznie sprzedaje na rynku 
polskim około miliona grzejników płytowych. Są one 
znane polski klientom zarówno pod marką Purmo, 
jak też Cosmo (grzejniki firmy Vogel&Noot produko-
wane w wałczu dla sieci hurtowni BiMS Plus), czy 
radson dystrybuowane przez Hydrosolar. 
Niestety mimo wielkiego potencjału sprzedażowego 
i bardzo mocnej pozycji na naszym rodzimym rynku 
Polska nie jest w stanie prześcignąć np. Niemiec pla-
sujących się na pierwszym miejscu w koncernie pod 
względem wolumenu sprzedaży. Zajmujemy jednak 
silną 3-4 pozycję. 
Odchodząc jednak od takiej „piłkarskiej nomen-
klatury” nie sposób nie wspomnieć, że Polska zo-
stała doceniono w koncernie niejednokrotnie, jak 
chociażby w osobie Tomasza Tarabury, który od 
lat pełni jedna z najważniejszych funkcji w zarzą-

dzie jako group Managing director, region East, 
rettig iCC, czy jak już wspomniałem w fakcie za-
ufania jakości i solidności produktów opuszczają- 
cych rybnik.

Rettig Heating to świetny przykład firmy z róż-
norodną ofertą systemów grzewczych. Jak Pana 
zdaniem zmienia się struktura rynku grzejne-
go: ogrzewanie grzejnikowe a podłogowe? Jaki 
jest obecnie udział w sprzedaży tych dwóch 
działów?
Od kilku już lat marka Purmo postawiła na dywer-
syfikację w zakresie systemów ogrzewania, także  
z dużym naciskiem na ogrzewanie podłogowe. Zo-
stał stworzony dział dedykowany technice ogrzewa-
nia płaszczyznowego, a ostatnio przebudowaliśmy 
go, tworząc oddzielny dział sprzedaży tego systemu. 
Miało to swoje bezpośrednie przełożenie na wynik – 
możemy pochwalić się wzrostem sprzedaży w pro-

PURMO na polskim 
rynku już 25 lat 

Znane, lubiane, doceniane

wywiad z andrzejem iżyckim przeprowadziła małgorzata tomasik

Fabryka grzejników płytowych w rybniku

http://www.instalreporter.pl
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Andrzej iżycki, Sales & Marketing director Poland, w Purmo od 5 lat

Rok 2017 to także rok jubileuszowy dla Pana. 
Mija Panu dokładnie 5 lat pracy w Rettig Heating.  
Co było powodem, że wybrał Pan akurat tę 
firmę?
Zadziałało tu kilka czynników: ten sam sektor branży  
– ogrzewnictwo, pozytywne kojarzenie przeze 
mnie marki Purmo i chyba także chemia między-
ludzka. Po rozmowach z zarządem rettig Heating 
wiedziałem, że ja i Purmo pasujemy do siebie, wy-
znajemy te same zasady rozwoju: ewolucję, a nie 
rewolucję, cenimy te same cechy: solidność, rzetel-
ność w pracy, ale też zależy nam na dobrych sto-
sunkach z pracownikami. i rzeczywiście po prze-
pracowaniu 5 lat dla marki Purmo śmiało mogę 
powiedzieć, że wartością chyba najważniejszą  
w tej firmie są ludzie. Nie ma tu typowych „trybów 
korporacyjnych”, ludzie pracują latami, mają jasno 
określone cele i każdy stara się jak najlepiej wyko-
nywać własne obowiązki zawodowe.

Z perspektywy tych 5 lat co uznałby Pan za swój 
osobisty sukces zawodowy w firmie?
Może nie mój osobisty, ale przy współudziale całe-
go zespołu – osiągnięty bardzo dobry wzrost sprze-
daży na polskim rynku: 170 000 szt. grzejników  
w 5 lat, co oznacza 40-procentowy wzrost. Oczy-

wiście było to w sporej mierze zależne od kondycji 
budownictwa, a ta w ostatnich latach była niezła, 
co nasza marka po prostu dobrze wykorzystała. 
Jako może już bardziej osobisty sukces zawodowy 
mogę chyba uznać zorganizowanie zespołu han-
dlowego systemów ogrzewania podłogowego: od 
koncepcji, przez wybór zespołu, po wspomaga-
nie w realizacji celów. 6 przedstawicieli regional-

nych wspiera inwestycje na wszystkich etapach 
realizacji. Pomagają w doborach, służą wspar-
ciem technicznym, czuwają nad ciągłością dostaw.  
dla nas ważna jest ciągłość dostaw, a nie maksy-
malne „zatowarowanie” naszych partnerów. Nasz 
cel to osiągnięcie w ciągu 3 lat wyśrubowanego 
celu sprzedażowego i wykorzystanie potencjału 
oferowanego przez rynek.

firm, według ich wymogów i specyfikacji, produkty 
gotowe do dalszej dystrybucji. Solidność produk-
tów, terminowość dostaw to także cechy, które wy-
różniają rury z Hewing. innym dobrym przykładem 
przemyślanej akwizycji jest przejęcie grupy Emme-
ti w 2015 roku – włoskiej firmy oferującej rozwiąza-
nia z zakresu instalacji grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych (HVAC). dla marki Purmo ozna-
cza to uzupełnianie portfolio o własne produkty: 

zawory, rozdzielacze, złączki… Pomału więc prze-
chodzimy na własne produkty w całych systemach 
i tu czeka nas sporo pracy, aby przekonać dystry-
butorów do wprowadzenia ich na rynek. Mamy na-
dzieję, że zadziała efekt skali i siła marki. Emmeti 
produkuje także pompy ciepła, systemy klimaty-
zacyjne i kolektory słoneczne i ma swoich odbior-
ców w tych segmentach. Potencjał więc w koncer-
nie jest niebagatelny…

centach na poziomie dwucyfrowym. dla nas ważny 
jest każdy temat: i małe, i duże obiekty, ale specy-
fika tego systemu ogrzewania praktycznie eliminu-
je go np. z obiektów deweloperskich, gdzie liczą się 
koszty wzniesienia 1 m2, a niestety segment ten sta-
nowi niebagatelny udział w budownictwie mieszka-
niowym. Tu jednak z kolei tkwi duży potencjał dla sys-
temów rurowych do ciepłej i zimnej wody i staramy 
się go w odpowiedni sposób wykorzystać. 
Odnośnie pytania o konkurencję systemową: grzej-
nik płytowy kontra ogrzewanie podłogowe, to chy-
ba nikogo nie zdziwi jednak fakt, że ciągle grzejnik 
panelowy jest dla nas kluczowym produktem, ge-
nerując 75-80% wolumenu sprzedaży. Na pozosta-
łe składają się zarówno grzejniki specjalne, ogrzewa-
nie płaszczyznowe, jak i systemy rurowe.

Tak naturalnie przeszliśmy do grzejników łazien-
kowych, że nie wypada o nie nie zapytać…
Tu muszę być może Panią troszkę rozczarować…  
Nasze grzejniki łazienkowe nie należą do najtańszych, 
a więc na rynku, gdzie liczy się przede wszystkim cena, 
jest to chyba główna bariera dla szybkiego rozwoju 
ich sprzedaży. Z drugiej strony za naszymi grzejnika-
mi przemawia marka i kompleksowość oferty grzejni-
kowej, co powoduje, że na rynku inwestycyjnym zu-
pełnie nieźle sobie radzą. generalnie w grzejnikach 
łazienkowych nasza pozycja rynkowa jest zauważal-
na, a szczególną popularnością cieszy się łazienko-
wy grzejnik Santorini.

Marka PURMO stawia głównie na ogrzewanie?
wizja zarządu to w przyszłości być może oferta kom-
pleksowego systemu grzewczego: od źródła ciepła, 
przez instalację, do emiterów. Na razie jednak moc-
ni jesteśmy w emiterach i systemach instalacyjnych 
i tej drogi rozwoju się trzymamy. Cechą wyróżnia-
jącą koncern rettig Heating zawsze były i są roz-
sądne, rynkowe inwestycje. Tak więc wprowadze-
nie jakichkolwiek zmian strukturalnych czy nowości 
produktowych poprzedzone jest szczegółowym ro-

zeznaniem potrzeb rynku i analizą czy dana inwe-
stycja wpisuje się w długofalową strategię koncer-
nu. Tak było np. z fabryką rur Hewing produkującą 
świetnej jakości rury. Purmo miało już wtedy syste-
my ogrzewania podłogowego, ale oparte nie na wła-
snych komponentach. Naturalną więc koleją rzeczy 
była akwizycja Hewing w 2012 roku. Obecnie fabry-
ka ta dostarcza rury nie tylko dla nas jako koncer-
nu, ale też jako produkty OEM-we dla zewnętrznych 

http://www.instalreporter.pl
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Purmo dosłownie w kilku słowach to…
…silna rynkowo marka. Asocjacja z marką zawsze 
była bardzo pozytywna. Lata rzetelnej pracy na ryn-
ku, współpracy z dystrybutorami i firmami instalator-
skimi spowodowały, że dziś marka Purmo jest chyba 
najlepiej rozpoznawalną wśród grzejników płytowych. 
Przyznać też musimy, że klientom łatwo i przyjemnie 
się z nami współpracuje, darzą nas zaufaniem, cóż 
my po prostu ich słuchamy i staramy się znaleźć naj-
lepsze rozwiązanie dla obu stron.

Wspomniał Pan, że marka PURMO ma bardzo 
mocną pozycję na rynku polskim, ale… nie ma 
róży bez kolców. Co określiłby Pan jako najwięk-
szą „bolączkę”, z którą na co dzień musi mierzyć 
się firma?
Sekretem poliszynela nie jest chyba, że musimy na ryn-
ku działać bardzo rozważnie, szczególnie gdy na inwe-
stycjach spotykają się nasze własne marki koncernowe.
Takie jednak codzienne bolączki dotykają praktycz-

nie każdej firmy w branży. dla nas dość trudnym oka-
zał się np. poprzedni rok, kiedy to w wyniku ceł anty-
dumpingowych zmienił się rynek dostawców blachy 
walcowanej na zimno. Lokalni dostawcy w ciągu krót-
kiego czasu wywindowali ceny nawet o ponad 30%.  
w konsekwencji Purmo musiało dwukrotnie podnieść 
ceny swoich grzejników i mocno „walczyć” o rynek.
Największym jednak globalnym wyzwaniem na dziś 
jest zabezpieczenie naszych interesów za 5, 10, 15 
lat. Spodziewamy się, że rynek grzewczy ulegać bę-
dzie bardzo dużym zmianom na różnych polach. dziś  
w tak dynamicznych czasach trudno wyobrazić sobie 
w jakim kierunku pójdzie design grzejników. Stawiamy 
też na automatykę w zarządzaniu ciepłem w domu, 
aplikacje doborowe czy aplikacje zapewniające kon-
trolę ogrzewania. Podobnie rynek dystrybucji za kilka 
lat na pewno ulegnie pewnym przetasowaniom, być 
może nawet zmieni się znacznie struktura dystrybucji.

Dziękuję za rozmowę.

Siłę firmy stanowią ludzie: menadżerowie, inżynierowie, siły sprzedaży i wykwalifikowani 
operatorzy maszyn. wspólnie pracują na sukces marki Purmo

ROzWIązanIe KRzyżóWKI z nUmeRU 11/2017 InsTalRePORTeRa 
KRzyżóWKa z maRKą PURmO, hasło PURmO KleTTJeT

nagrody otrzymują:  
Karolina Kijak – kubek termiczny  

Grzegorz Głodzik – narzędzie wielofunkcyjne ze scyzorykiem  
Emil Wyszyński – torbę fitness

PASCAL 2018: można już  
zgłaszać projekty

Jesteś autorem innowacyjnego, nowatorskiego pro-
jektu wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia lub o takim 
słyszałeś? wiesz, że w twoim środowisku zakończono 
budowę obiektu, w którym instalacje wykonano z po-
mysłem i inżynierską solidnością? Zgłoś się do Nagro-
dy PASCAL 2018.
Już po raz czwarty projektanci, architekci, inwestorzy 
oraz generalni wykonawcy mogą zgłosić projekt budyn-
ku do nagrody branżowej PASCAL. Organizator, Stowa-
rzyszenie Polska wentylacja, zastrzega, że podobnie jak 
w latach ubiegłych projekt powinien dotyczyć instala-
cji wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Musi być wyko-
nany rzetelnie, cechować się innowacyjnością i wyko-
rzystywać najnowsze technologie. Premiowane będą te 
inwestycje, w których uwzględniono kwestie związane 
z efektywnością energetyczną, komfortem użytkowni-
ków i jakością powietrza wewnętrznego. Zgodnie z re-
gulaminem budynek powinien być oddany do użytku 
w 2016-2017 r. Musi być zlokalizowany na terenie Polski.
Projekty można zgłaszać do 15 grudnia 2017 r. Po tym 
terminie kapituła powołana przez zarząd Stowarzysze-
nia, wybierze nominowanych. Spośród nich wyłoni laure-
atów, których nagrodzi jedyną w branży HVACr tak pre-
stiżową nagrodą. Statuetki zostaną wręczone w czasie 
uroczystej gali branżowej 27 lutego 2018 r. w warszawie.

Jak się zgłosić? Na adres 
pascal@wentylacji.org.pl 
wyślij informację o chęci 
uczestnictwa. Podaj na-
zwę obiektu, lokalizację, 
datę oddania do użytko-
wania, nazwisko projek-
tanta instalacji oraz in-
westora. Można zgłosić 
trzy obiekty. w dwóch 
zdaniach, uzasadnij, 
dlaczego wybrałeś aku-
rat ten budynek. w od-
powiedzi otrzymasz 
kwestionariusz zgłosze-
niowy. Poproś o wypeł-
nienie przez projektanta 
i odeślij na adres Stowa-
rzyszenia.
w tym roku wyboru laureatów dokona kapituła w skła-
dzie dr. inż. Leszek Targowski, dr. inż. Tomasz Klinke,  
dr. inż. Piotr Bartkiewicz, wieloletni pracownicy wydzia-
łu instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i inżynierii Śro-
dowiska Politechniki warszawskiej.
www.wentylacja.org.pl
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Zanim porozmawiamy o samym koncernie  
i planach na przyszłość, chciałabym zadać 
pytanie o dotychczasowe kierunki polityki 
Viessmann? 
Polityka rynkowa firmy Viessmann zawsze charakte-
ryzowała się przemyślaną długofalową strategią. Tak 
naprawdę hasło „razem” z naszego obecnego motto, 
było z nami przez wszystkie lata działalności. rozu-
mieliśmy go jako dbałość nie tylko o stosunki bizne-
sowe (co ma realne odzwierciedlenie w efektach na-
szej wspólnej pracy na rynku i rocznych bilansach), 
ale również o relacje z pracownikami, partnerami  
i ich rodzinami. Ukoronowaniem tych relacji są np. 
organizowane co roku w całej Polsce – rodzinne 
Pikniki instalatora. Tegoroczny, szczególny, ponie-
waż Jubileuszowy, zgromadził rekordową liczbę po-
nad 3000 gości. To dowód na to, że przedsięwzięcie 
ma sens i świadczy o sympatii łączącej instalatorów  
z naszą firmą.

Strategia Viessmann zawsze też opierała się na idei 
ogrzewania z możliwie jak najmniejszym oddziały-
waniem na środowisko naturalne. Od początku dzia-
łalności firmy, przestrzegamy wszelkich wymogów, 
przepisów i regulacji dotyczących ochrony środo-
wiska naturalnego. Nie tylko w procesie produkcji 
i zarządzania, ale też w perspektywicznym myśleniu 
o technologiach grzewczych, w tym także w kontek-
ście przełomu energetycznego, czyli odejścia od paliw 
kopalnych na rzecz OZE. Viessmann zawsze stawiał 
i będzie kłaść nacisk na ekologiczne źródła energii. 
Od lat dostarczamy pompy ciepła, systemy solarne 
i kotły kondensacyjne czy kotły do spalania bioma-
sy o skrajnie niskiej emisji zanieczyszczeń. 

Ochrona środowiska naturalnego a specyfika 
polskiego rynku urządzeń grzewczych, 
zatruwających to środowisko… Jak jako firma 
postrzegacie swoją rolę na tym polu?

Viessmann i nowe kierunki:  
przełom energetyczny i digitalizacja 

100 lat koncernu, 25 lat w Polsce i zawsze odpowiedzialni za rynek 

odpowiedzi udzielił sebastian walerysiak, prezes zarządu Viessmann sp. z o.o. 

Rok 2017 to rok ważny dla marki Viessmann pod wieloma aspektami, ale zostanie 
szczególnie zapisany w historii koncernu jako rok podwójnego jubileuszu: 100-lecia 
założenia firmy oraz 25-lecia obecności przedsiębiorstwa na polskim rynku.  
Motto na kolejne lata: Razem w nowe stulecie! Co jednak oznacza i jak wpisuje się  
w dotychczasową działalność koncernu Viessmann?

http://www.instalreporter.pl
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zbytu. To, co wczoraj zapewniło nam sukces, może 
być jutro rozwiązaniem bezużytecznym”.
rzeczywiście Viessmann mocno postawił na cyfry-
zację praktycznie wszędzie: w funkcjonowaniu same-
go przedsiębiorstwa, opracowywaniu nowych roz-
wiązań, na samej produkcji, po pracę tych urządzeń 
w realnych warunkach. w rozumieniu jednak syste-
mów grzewczych oznacza całościową kontrolę i za-
rządzanie energią cieplną w obiektach. Naszą ofer-
tę uzupełniają więc ciągle nowe, cyfrowe produkty. 
O tym, jak nowoczesne i innowacyjne to urządzenia, 
niech świadczy przyznany nam w tym roku presti-
żowy tytuł Budowlana Marka roku. Jedną z nowo-
ści jest ViCare App, nowa i zaawansowana techno-
logicznie aplikacja do komfortowej, indywidualnej 
regulacji temperatury domu za pośrednictwem in-
ternetu, zdobywca statuetki Złoty instalator. Poprzez 
możliwość bezpośredniego połączenia ze specjalistą, 
użytkownicy ViCare nie tylko czują się bezpiecznie, 
mogą również liczyć na szybką i fachową pomoc na-
szych specjalistów.

Czy „digitalizacja” i zarządzanie ciepłem  
przez samego użytkownika może oznaczać,  
że instalator staje się… mniej potrzebny?
Absolutnie, NiE. Cyfryzacja to także wielka szansa na 
rozwój dla firm instalatorskich, to po prostu inny wy-
miar współpracy. wypróbowane partnerstwo rynko-
we z rzemiosłem instalatorskim również w erze cyfro-
wej jest bazą wspólnych sukcesów. Jak wielką wagę 
przykładamy do tej współpracy pokazało chociażby 

tegoroczne stoisko targowe Viessmann na iSH, w któ-
rego centrum znalazły się serwisy cyfrowe, oferowa-
ne instalatorom dla całego zakresu ich działalności. 
Na pięciu stacjach, odwzorowujących procesy biz-
nesowe firmy instalatorskiej, nasi goście mogli prze-
konać się, jak intensywnie wspieramy naszych Part-
nerów innowacyjnymi narzędziami i asystujemy im 
w drodze ku cyfrowej przyszłości.

Redakcja dziękuje za udzielenie wywiadu.

Za zatruwanie środowiska naturalnego, czyli smog  
i niską emisję w głównej mierze odpowiedzialne jest 
spalanie niskiej jakości paliw w kotłach stałopalnych. 
Mimo że nie posiadamy w ofercie kotłów węglowych, 
od wielu lat angażujemy się w projekty, które pozwa-
lają zmodernizować, a także usprawnić jakość ener-
getyczną i ekonomiczną branży grzewczej. Jesteśmy 
świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą wysokie za-
nieczyszczenie powietrza dla życia i zdrowia nas i na-
szych dzieci i wierzymy, że ten problem można poko-
nać, trzeba tylko jak najszybciej zacząć działać! dla nas 
ważne są czyny, a więc… powołaliśmy do życia Fun-
dację „Świadomi Klimatu”, której misją jest budowanie 
świadomości ekologicznej oraz zapobieganie niskiej 
emisji. w czerwcu zostaliśmy z kolei Partnerem Kon-
gresu EKOZAKOPANE 2017 „wyłączamy niską emisję”. 
Jesteśmy obecni też na wielu konferencjach, semi-
nariach w tej tematyce, ale też staramy się docie-
rać do najbardziej zainteresowanych: gmin i inwe-
storów indywidualnych, którzy w ramach dotacji  
z różnych programów decydują się na wymianę sta-
rych kotłów węglowych na gazowe kondensacyjne 
czy pompy ciepła. Oferujemy im wsparcie technicz-
ne i doradcze, pomagamy też w procedurach zwią-
zanych z wnioskami.

Kontynuując temat konieczności poprawy 
jakości powietrza, porozmawiajmy o przełomie 
energetycznym w ogrzewaniu…
Struktura rynku pod kątem zużycia energii pokazuje, 
że to właśnie domy jednorodzinne są największym 
jej „konsumentem”. Tu właśnie dotykamy problemu 
przestarzałych technologii w jakich zostały wzniesio-
ne i systemów grzewczych opartych w dużej mie-
rze na paliwach kopalnych. wielkim wyzwaniem dla 
ogrzewnictwa jest odejście od paliwa kopalnych na 
rzecz ekologicznych. Europa, ale nie tylko, general-
nie cały świat dostrzega ten problem i dąży się do 
tego, by od roku 2050 świat obejść się bez paliw ko-
palnych. Potencjał jest, ale – niezależnie czy jest to 
bardziej świadomy ekologicznie rynek niemiecki, czy 

mniej polski – wymaga dużej przemiany struktural-
nej w systemach grzewczych. Z rynkiem grzewczym 
nieodzownie związana jest też energia elektrycz-
na, a więc produkcja prądu z wiatru i słońca na wła-
sne potrzeby, ale i zagwarantowanie możliwości jej 
wprowadzanie do sieci energetycznych w ramach 
Smart grid. Przełom energetyczny oznacza więc sko-
jarzenie sektorów elektroenergetyki, ciepłownictwa  
i mobilności, ale też konieczność zwiększenia efek-
tywności energetycznej systemów i urządzeń.  
Viessmann chce aktywnie wpływać na kształt prze-
mian w branży. Oprócz znanych już najwyższej kla-
sy kotłów gazowych czy urządzeń korzystających  
z OZE, oferuje całe zintegrowane systemy grzewcze  
z pełnym ich zarządzaniem przez internet. „Systema-
mi przyszłości” były nowości Viessmann prezento-
wane na tegorocznych targach iSH – systemy ener-
getyczne do produkcji prądu i ciepła, zarówno te  
w oparciu o ogniwa paliwowe, jak również o modu-
ły fotowoltaiczne, pompy ciepła i baterie akumula-
torów. Obie te koncepcje zmniejszają zależność od 
energetyki publicznej.

Widzę, że poruszył Pan ciekawy aspekt 
„digitalizacji”, na którą mocny nacisk kładzie 
Viessmann. 
Tu chyba warto dosłownie przytoczyć słowa prof. 
dr. Martina Viessmanna: „…digitalizacja jest naszym 
największym wyzwaniem i usuwa w cień wszystko, 
co było dotychczas. Kwestionuje ona utarte modele 
gospodarcze, umożliwia otwieranie nowych rynków 

Szanowni Państwo,
 

Życzymy Wam, aby świąteczna atmosfera 
wypełniła Wasze domy spokojem, rodzinnym 

ciepłem i wiarą w lepsze. Niech spotkania z bliskimi 
będą pełne szczerych emocji, pozytywnych 

wzruszeń i bożonarodzeniowej magii, a Wasze 
serca niech wypełni uczucie prawdziwego 

szczęścia! Niech energia do odkrywania nowych 
horyzontów wciąż rośnie! Wszystkiego dobrego  

na święta i w nowym, 2018 roku!

Zespół Viessmann 

Tym, co napawa nas dumą, jest fakt, że w tym szczególnym dla firmy Viessmann  
w Polsce jubileuszowym roku, otrzymaliśmy również tytuł solidnego Pracodawcy. 
Wynik ten jednoznacznie pokazuje, że Viessmann to nie tylko znana marka, ale przede 
wszystkim solidna Kadra Profesjonalistów o wysokich kompetencjach, dzięki którym 
przedsiębiorstwo może realizować ambitne cele biznesowe. Jednym z takich właśnie 
celów było uroczyste otwarcie nowego Centrum Badań i Rozwoju w niemieckim 
allendorf, największej inwestycji w 100-letniej historii naszego przedsiębiorstwa.
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Od pewnego czasu coraz częściej się spoty-
kamy z dyskusją na temat przyszłości stosowania 
kotłów grzewczych zarówno w Polsce, jak i w Eu-
ropie. Tradycyjne kotły opalane paliwami kopalny-
mi takimi, jak: węgiel, olej opałowy czy gaz, ale tak-
że kotły na biomasę wydają się być pod silną 
presją rozwoju ciepła systemowego oraz odnawial-
nych źródeł energii. Sieci ciepłowniczych nie da się 
jednak wszędzie doprowadzić. Tak więc rozwój wy-
korzystywania ciepła ze źródeł odnawialnych jest 
oczywistą przyszłością, od której nie ma odwrotu 
ze względu na coraz trudniejszy dostęp do kopa-
lin oraz niestabilne koszty surowcowe. do przodu 
idzie technika pozyskiwania ciepła ze źródeł odna-
wialnych, technologie magazynowania ciepła, tak-
że sezonowego rozwijają się coraz bardziej. Nie-
mniej jednak potrzebujemy wielu lat, aby pompy 
ciepła, energetyka słoneczna czy geotermia od-
grywały taką rolę, jak ciepło wytwarzane w kotłach 
gazowych, olejowych czy węglowych, szczególnie 
w wypadku rozproszonych źródeł energii. dlatego 
kotły grzewcze – cały czas udoskonalane – zarów-
no w Polsce, jak i w Europie mają przed sobą jesz-
cze długą przyszłość.

Jak ogrzewamy się w Polsce?

Sytuacja wyjściowa w Polsce, według danych staty-
stycznych gUS, pokazuje, że ogrzewanie pomiesz-
czeń w ujęciu ilościowym, odbywa się głównie ko-
tłami na paliwa stałe, co jest charakterystyczne dla 
większości domów jednorodzinnych i oddalonych 
od centrów miast starszych budynków wielorodzin-
nych i ciepłem sieciowym, które dominuje w budow-
nictwie wielorodzinnym w miastach.

Polska ciągle węglem stoi
w Polsce jako podaje gUS (dane z 2015 roku) dwa 
najważniejsze i najpowszechniej stosowane paliwa 
stałe to węgiel kamienny i biomasa pod postacią 
drewna opałowego, a pozostałe paliwa, tj. inne ro-

dzaje biomasy, węgiel brunatny, koks, były rzadziej 
stosowane. węgiel kamienny i drewno opałowe zu-
żywane są zazwyczaj jednocześnie lub zamiennie  
w tych samych kotłach i piecach, podobnie jak nie-
stety odpady komunalne, co raczej rzadko się spoty-
ka w innych krajach UE.

Kotły jednofunkcyjne na paliwa stałe stosowało 29,3% 
gospodarstw i podobnie jak w przypadku kotłów 
dwufunkcyjnych ogromna większość, czyli 93,3% go-
spodarstw domowych wykorzystywało je jako urzą-
dzenie podstawowe. w 15,3% gospodarstw domo-
wych stosowane były piece w pomieszczeniach, 
głównie kaflowe, z czego 83,3% gospodarstw do-
mowych użytkowało je jako urządzenie podstawo-
we. w 7,8% gospodarstw domowych wykorzystują-
cych paliwa stałe używano kominków, przeważnie  
z wkładem zamkniętym, wśród których jedynie 19,7% 
gospodarstw wykorzystywało je jako podstawowe 
urządzenie do ogrzewania pomieszczeń.

Gaz tylko w 10% domów
w Polsce trzecie miejsce wśród nośników energii używa-
nych w celu ogrzewania obiektów zajmował gaz ziemny.

Na terenie UE gaz ziemny był (dane z 2012 roku) i ciągle jest podstawowym paliwem 
wykorzystywanym na cele grzewcze. To oczywiście pociąga za sobą znaczenie 
kotłów gazowych i ich dominujący udział na rynku europejskim. W Polsce jednak  
w ogrzewaniu pomieszczeń wyraźnie dominują paliwa stałe oraz ciepło sieciowe.

Polska ciągle węglem 
stoi, a Europa… gazem

Czym się ogrzewamy, czyli struktura rynku  
na podstawie danych GUS i danych z UE

janusz starościk

Prawie połowa krajowych gospo-
darstw domowych, tj. 49%, użytko-
wała urządzenia grzewcze wykorzy-
stujące paliwa stałe, spośród których 
najczęściej użytkowane były dwu-
funkcyjne kotły centralnego ogrze-
wania, służące do wytwarzania cie-
pła i ciepłej wody użytkowej. Według 
danych GUs z 2015 roku, takie kotły 
wykorzystywało 47,7% gospodarstw 
domowych wykorzystujących urzą-
dzenia na paliwo stałe, a z tego 97% 
traktowało je jako urządzenie pod-
stawowe. 

 36

o równych lub zbliżonych udziałach w dostarczaniu energii cieplnej do mieszkania.  
W niewielkim stopniu (około 1%), gospodarstwa domowe stosowały trzy techniki grzewcze. 

Biorąc pod uwagę fakt, że podział mieszkań według technik grzewczych nie jest podziałem 
rozłącznym, można oszacować, że udział poszczególnych technik w gospodarstwach 
domowych był w przybliżeniu taki, jak prezentuje poniższy wykres. 

 
Rys. 2.1.  Ogrzewanie pomieszczeń według technik ogrzewania 

 
 

Ogrzewanie wody 

Podobnie jak w przypadku ogrzewania pomieszczeń przez gospodarstwa domowe, sposoby 
ogrzewania wody do celów bytowych były również zróżnicowane. Przy zastrzeżeniu  
o nierozłączności klas, tj. o stosowaniu przez wiele gospodarstw domowych dwóch lub więcej 
różnych urządzeń do ogrzewania wody (dotyczy to blisko 11% gospodarstw), można określić 
udział poszczególnych technik jak na wykresie poniżej.  
 

kocioł dwufunkcyjny -
paliwa stałe 

23%

kocioł jednofunkcyjny 
- paliwa stałe

14%

piece w 
pomieszczeniach -

paliwa stałe
6%

kominek - paliwa stałe
4%

kocioł dwufunkcyjny -
gaz ziemny 

7% kocioł jednofunkcyjny 
- gaz ziemny 

2%

grzejniki stałe i 
ruchome, ogrzewanie 
podłogowe - energia 

elektryczna
2%

inne techniki   
1%

ciepło sieciowe
41%

1  Ogrzewanie pomieszczeń wg technik ogrzewania (źródło: gUS 2015)
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dla wielu fachowców może to być dziwne, ponieważ 
na rynku największe emocje w sprzedaży budzą wła-
śnie kotły gazowe. Należy jednak wziąć pod uwagę, 
że większość urządzeń grzewczych funkcjonujących 
w Polsce ma 30 i więcej lat, co pokazuje jak ogrom-
ny jest potencjał modernizacyjny w celu ogranicze-

nia niskiej emisji. Poza tym jest to syndrom, który ob-
serwujemy w całej energetyce. Największe emocje 
budzą regulacje i działania dotyczące energii elek-
trycznej. Ciepło jest jakby pomijane w tych dysku-
sjach i nie jest to wcale polska specjalność, ale jest 
to widoczne także w skali UE.
dla większości z nich (9,1% ogółu gospodarstw) było 
to urządzenie podstawowe, a pozostałe korzystały  
z nich dodatkowo. Ponad 75% kotłów, co odpowiada 
ogólnemu udziałowi 7,8% gospodarstw domowych, 
stanowiły kotły dwufunkcyjne, w tym wykorzystywa-
ne jako urządzenie podstawowe w 7,4% wszystkich 
gospodarstw domowych. Niecałe 25%, czyli ok. 2,1% 
ogólnej liczby gospodarstw domowych użytkowało 

W Polsce, po kotłach na paliwa stałe, do 
ogrzewania pomieszczeń używane są 
również powszechnie kotły centralnego 
ogrzewania na gaz ziemny, które użyt-
kowało 9,9% gospodarstw domowych. 

2  Porównanie udziału gospodarstw domowych w Polsce ze względu na wykorzystywane nośniki 
energii do ogrzewania (źródło: gUS 2015)
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kotły jednofunkcyjne. Tylko 1,7% gospodarstw wyko-
rzystywało je jako urządzenia podstawowe, a pozo-
stałe jako element dodatkowy ogrzewania. 

Prąd głównie w celach dogrzewania 
Następną grupą urządzeń grzewczych są urządze-
nia zasilane energią elektryczną, które stosowało 
4,3% gospodarstw domowych, z tym, że ogrzewa-
nie elektryczne jest częściej techniką „dogrzewania”, 
niż ogrzewania podstawowego. 
Ogrzewanie elektryczne w Polsce opiera się głów-
nie na przestarzałych piecach akumulacyjnych, któ-
re ze względu na swoja niska sprawność powodują, 
że koszty ogrzewania elektrycznego należą do naj-
wyższych i są stosowane praktycznie wyłącznie 
tam, gdzie nie ma już innej możliwości ogrzewania 
lub stanowią tylko funkcję pomocniczą. w przeci-
wieństwie do innych krajów UE, szczególnie tych 
bardziej rozwiniętych, rzadko w Polsce stosuje się 
nowoczesne dwu- lub jednofunkcyjne kotły grzew-
cze, odpowiadające swoimi parametrami i funkcjo-
nalnością kotłom gazowym najwyższej klasy. Popu-
larnym sposobem dogrzewania są także grzejniki 
elektryczne. Ogrzewanie elektryczne zainstalowa-
ne na stałe występowało w 1,8% gospodarstw do-
mowych. gospodarstw, które wykorzystywały te 
urządzenia jako podstawowe do ogrzewania po-
mieszczeń było tylko 1,4%, a tylko w nielicznych 
przypadkach, czyli w 0,1% ogólnej liczby gospo-
darstw używano je dodatkowo. grzejniki elektrycz-
ne ruchome wg danych gUS występowały w 2,5% 
gospodarstw. Jako urządzenie podstawowe wyko-
rzystywane były zaledwie przez 0,5% gospodarstw, 
tyle samo gospodarstw używało ich często, a po-
zostałe 1,5% rzadko. w większości ich wykorzysta-
nie związane było z sytuacjami typu awaryjnego lub 
jako czasowo użytkowany sprzęt. 

Paliwa ciekłe najmniej popularne
Najmniej gospodarstw wykorzystywało w celach 
grzewczych kotły zasilane paliwami ciekłymi, tj. 0,4% 

gospodarstw domowych użytkowało kotły na olej 
opałowy, w tym 0,3% gospodarstw wykorzystywa-
ło je jako podstawowe urządzenie do ogrzewania 
pomieszczeń, a pozostałe gospodarstwa użytkowa-
ły je jako urządzenie dodatkowe. gospodarstw do-
mowych z kotłami na gaz ciekły było 0,14%, w tym 
0,08% gospodarstw wykorzystywało je jako urządze-
nie podstawowe, a pozostałe 0,05% gospodarstw 
użytkowało je dodatkowo. Także w tym przypad-
ku najczęściej stosowane były kotły dwufunkcyjne 
(83,7%) oraz rzadziej kotły jednofunkcyjne (16,3%). 
gaz ciekły wykorzystywany był zaledwie w 0,3% go-
spodarstw domowych, z czego 0,1% gospodarstw 
stosowało go jako nośnik podstawowy, 0,07% go-
spodarstw wykorzystywało go często, a w pozosta-
łych przypadkach sporadycznie.

europa oparta głównie na… gazie

drugim z kolei nośnikiem jest węgiel z udziałem oko-
ło 15%, biomasa, której dział wynosi ok. 11%, olej 
opałowy z udziałem 10%, energia jądrowa, jako no-
śnik energii elektrycznej na cele grzewcze oraz ogrze-
wanie ciepłem sieciowym z udziałem 7% i podobnie 
źródła energii odnawialnej takiej, jak: wiatr, fotowol-
taika, woda z udziałem ok. 5%. 
inne źródła ciepła oparte na energii odnawialnej takie, 
jak: kolektory słoneczne, ciepło z otoczenia czy ciepło 
geotermalne mają udział ok. 1,5%. wśród wszystkich 
nośników energii, energie odnawialne do wytwarzania 

W pozostałych krajach Ue sytuacja wy-
gląda odwrotnie, niż w Polsce. W 28 
krajach Ue uwzględniając oczywiście 
Polskę jak członka Ue, w zapewnieniu 
zapotrzebowania na ciepło i chłód, oko-
ło 46% stanowi gaz ziemny, który  
ogólnie na terenie Ue jest najważniej-
szym nośnikiem energii na ten cel. 
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tempo rewolucyjne, co oczywiście ma wpływ na to, 
że producenci kotłów grzewczych każdego rodzaju 
mogą spać spokojnie, oczywiście jeżeli ich produk-
ty będą odpowiadać kolejnym wprowadzanym wy-
maganiom dotyczącym zwiększania efektywności 
energetycznej i zmniejszania emisji szkodliwych ga-
zów do atmosfery.
Podstawowym miejscem instalacji kotłów grzewczych 
zarówno w Polsce, jak i na terenie UE są domy miesz-
kalne. w przeciwieństwie do przytoczonych wcześniej 
danych gUS dotyczących rodzajów paliw stosowanych 
do ogrzewania takich obiektów, niestety nie jest do-
stępna tego typu statystyka dotycząca innych krajów 
UE i UE ogólnie. dlatego, żeby przedstawić dla porów-

nania, jak wygląda w tym zakresie sytuacja w UE, na-
leży posiłkować się danymi wywodzącymi się ze sta-
tystyk dotyczących energii pierwotnej. 

Ogromne dysproporcje między krajami UE
Podana statystyka pokazuje ogólną sytuację na tere-
nie UE, jednak pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi istnieją ogromne dysproporcje, jeże-
li chodzi o udziały poszczególnych nośników energii 
w wytwarzaniu ciepła i chłodu. Takim drastycznym 
przykładem jest właśnie Polska, ale dotyczy to tak-
że innych krajów. w UE gaz ziemny jest najbardziej 
wspólnym paliwem wykorzystywanym do celów 
grzewczych z wyjątkiem kilku krajów obok Polski, do 

ciepła i chłodu mają udział ok. 18% w energii pierwot-
nej na cele grzewcze i chłodzenie, podczas gdy kopal-
ne surowce energetyczne z grubsza mają udział 75%. 
To odpowiada mniej więcej podobnemu bilansowi na 
świecie, gdzie zgodnie ze statystykami iEA ¾ energii 

zużywanej na świecie pochodzi z paliw kopalnych.
Kurczące się zasoby paliw kopalnych spowodowały 
coraz większe zaangażowanie się państw w zwięk-
szenie udziału OZE w bilansie energetycznym. Jest 
to realizowane konsekwentnie, jednak nie jest to 
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Zużycie energii pierwotnej na cele grzewcze i chłodzenie 
według nosników energii  UE 2012 rok.

Ciepło otoczenia - łącznie Odpady nieodnawialne

Węgiel Olej opałowy

Gaz ziemny Inne paliwa kopalne

Biomasa Żródła odnawialne (wiatr,energia słoneczna, woda)

Energia jądrowa

4  (źródło: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the regions on an EU Strategy for 
Heating and Cooling)

Także w sektorze ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym w Ue z udziałem na 
poziomie 43% dominuje gaz ziemny jako podstawowy nośnik energii do wytwarzania 
ciepła. następnym w kolejności nośnikiem jest olej opałowy z 13% udziałem i energia 
elektryczna z 11% udziałem w bilansie wytwarzania ciepła. należy zwrócić uwagę, ze 
węgiel i produkty węglowe w tej statystyce zajmuje dalszą pozycję z udziałem na po-
ziomie 4%, co ma bezpośredni wpływ na taki, a nie inny wynik zanieczyszczenia po-
wietrza na obszarach zurbanizowanych w Polsce i Ue. Pozostałe źródła ciepła ujęte  
w bilansie to biomasa z udziałem 17%, energia słoneczna z udziałem ok. 1% oraz geo-
termia z udziałem 0,1%.Udział ciepła sieciowego w tej statystyce to 9%.
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Zużycie energii końcowej dla ciepła i chłodu 
według nośników ciepła UE 2012 rok 

Ciepło otoczenia Węgiel Olej opałowy

Gaz ziemny Inne paliwa kopalne Elektryczność

Centralne ogrzewanie Biomasa

3  źródło: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the regions on an EU Strategy for 
Heating and Cooling

http://www.instalreporter.pl


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

których można zaliczyć Bułgarię, gdzie w wytwarza-
niu ciepła gaz ziemny ma udział tylko 3%, a domi-
nująca rolę ma węgiel i energia elektryczna. Z kolei  
w Estonii udział gazu ziemnego na cele grzewcze wy-
nosi tylko 6%, a ciepło jest dostarczane sieciami cie-
płowniczymi i wytwarzane głównie przez biomasę. 
Energię odnawialną w postaci kolektorów słonecz-
nych wykorzystuje się najwięcej na Cyprze, w grecji 
i Hiszpanii oraz dzięki wykorzystaniu sieci ciepłow-
niczych – w danii.
Kraje z północy Europy charakteryzują się najwięk-
szym udziałem sieci ciepłowniczych w ogrzewaniu, 
z udziałem tej formy zasilania w ciepło na poziomie 
42,2% w Szwecji, 41,9% w danii, 36,7% na Litwie, 
36,2% w Estonii czy 32,7% w Finlandii.

Dostępne technologie grzewcze  

do wytwarzania ciepła i chłodu w celu ogrzewania 
budynków, wykorzystuje się szeroki zakres tech-
nologii. Najbardziej rozpowszechnionymi urządze-
niami są kotły grzewcze. Kotły grzewcze mogą wy-
korzystywać jako paliwo gaz ziemny i płynny, olej 
opałowy, węgiel i jego pochodne oraz biomasę. Po-
wszechnie zainstalowane kotły mają zróżnicowaną 
sprawność, która wynosi 40-80% w wypadku kon-
wencjonalnych urządzeń, do ponad 100% w wypad-
ku urządzeń wykorzystujących technikę kondensa-
cyjną, których sprawność zwykle grubo przekracza 
90%. Ogrzewanie elektryczne jest także popularne  
w kilku państwach członkowskich UE, z tym że w prze-
ciwieństwie do Polski, używa się tam najczęściej wy-
sokosprawnych nowoczesnych kotłów grzewczych. 
Coraz większego znaczenia nabywa kogeneracja, czyli 
równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycz-
nej na różną skalę, począwszy od mocy liczonej w giga  
i megawatach, skończywszy na mikrokogeneracji  
o mocy od kilku do kilkudziesięciu kilowatów. Obok 
tego istnieje cała rodzina instalacji opartych na od-
nawialnych źródłach energii poza kotłami na paliwa 
stałe opalanych biomasą. do tych urządzeń należy 

zaliczyć rodzinę różnych odmian pomp ciepła, gdzie 
czynnikiem napędzającym jest energia elektryczna 
lub gaz i które korzystają z szerokiej palety dolnych 
źródeł ciepła, czerpiąc energię do ogrzewania z oto-
czenia. do tego należy zaliczyć także geotermię głę-
boką, opartą na naturalnych zasobach ciepłej i go-
rącej wody zalegających pod powierzchnią ziemi na 
różnych głębokościach. 
Jeszcze jednym podstawowym źródłem ciepła opar-
tym na OZE jest promieniowanie słoneczne z roz-
wiązaniami pozwalającymi już praktycznie w pra-
wie 100% pokryć roczne zapotrzebowanie na ciepło  
i ciepła wodę użytkową przez cały rok. większość wy-
mienionych technologii można łączyć w układy hy-
brydowe, czy układy większej mocy, aby zapewnić 
niezawodność działania zaopatrzenia w ciepło lub 
współpracować np. z instalacjami ciepła sieciowego. 
żeby zapewnić najbardziej wydajne i jakościowo naj-
lepsze zaopatrzenie w ciepło, należy wziąć pod uwa-
gę szereg czynników opartych na warunkach lokal-
nych. Przy doborze kotła, czy systemu grzewczego 
podstawowym parametrem z którego należy wyjść, 
jest roczne zapotrzebowanie na ciepło danego obiek-
tu, rozkład czasowy zapotrzebowania na ciepło i cie-
płą wodę użytkową, ograniczenia przestrzeni, prze-
pisy dotyczące emisji i efektywności energetycznej, 
dostępność paliwa i oczywiście koszt inwestycyj-
ny technologii w połączeniu z późniejszymi koszta-
mi eksploatacji obejmującymi przeglądy serwiso-
we, koszty paliwa i energii elektrycznej. To wszystko 
ma podstawowy wpływ na to, jak rozwijać się będzie 
technologia i rynek kotłów grzewczych. 
Obecnie trwają prace nad nowymi technologiami 
jak np. ogniwami paliwowymi, które będą mogły 
uzupełnić już istniejące technologie grzewcze, jak 
także nad zastosowaniem nowych paliw do ogrze-
wania takich, jak różne rodzaje biogazu, gazy syn-
tetyczne, tzw. ciepło odpadowe z procesów pro-
dukcyjnych itp. Nowoczesne systemy grzewcze,  
w tym nowe generacje kotłów łączą różne techno-
logie, aby zapewnić użytkownikom komfort ogrze-
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Mix energetyczny dla ogrzewania i chłodzenia w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego UE 2012 rok.

Ciepło otoczenia - łącznie Energia słoneczna Węgiel

Olej opałowy Gaz ziemny Elektryczność

Centralne ogrzewanie Biomasa

5  źródło: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the regions on an EU Strategy for 
Heating and Cooling)

   
 

 
 

Technologie wytwarzające ciepło 

Na paliwa stałe OZE Energia elektryczna 
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6  Schemat dostępnych technologii grzewczych (źródło: Fraunhofer 2015)
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wania. Producenci kotłów pracują nad takim udo-
skonaleniami, które w pełni wykorzystywałyby 
lokalne uwarunkowania i specyficzne oczekiwania 
użytkownika w zakresie magazynowania ciepła, 
podwyższania komfortu ciepłej wody użytkowej, 
inteligentnych systemów kontrolnych, łącznie  
z możliwościami komunikacji z kotłem, nowych ge-
neracji grzejników i wymienników ciepła, smart me-
teringu i integracji systemów grzewczych z instala-
cją tzw. inteligentnego domu itp.

dynamiczne zmiany w ogrzewaniu na rynku UE w ostatnich latach

według danych EHi (European Heating industry),  
w 2010 roku, 89% zainstalowanych kotłów c.o. było 
starymi kotłami niskotemperaturowymi opalany-
mi gazem ziemnym lub olejem opałowym, które 
odpowiadają klasie C i d według wprowadzonych 
w 2015 roku etykiet dla klas energetycznych urzą-
dzeń gazowych i olejowych. 
Nie tak dawno, bo tylko 8 lat temu, zaledwie 10% 
zainstalowanych w krajach UE kotłów gazowych  
i olejowych, było urządzeniami kondensacyjnymi. 
Tylko 1% urządzeń grzewczych stanowiły pompy 
ciepła i małe urządzenia kogeneracyjne. 

Po wejściu w życie kolejnych regulacji na pozio-
mach krajowych, sytuacja zaczęła się zmieniać.  
w 2012 roku, w wyniku ograniczenia instalacji 
urządzeń starszej generacji i przyspieszeniu pro-
cesów modernizacyjnych, udział kotłów nisko-
temperaturowych niekondensacyjnych spadł do 
poziomu 64%, podczas gdy udział kotłów kon-
densacyjnych wzrósł do 26%. w budownictwie 
mieszkaniowym dał się także zauważyć wzrost 
udziału kotłów biomasowych, pomp ciepła, ko-
lektorów słonecznych i mikrokogeneracji do po-
ziomu 6%. w dalszym ciągu jednak większość 

zainstalowanych kotłów pochodzi sprzed 1992 
roku i ich żywot zbliża się do końca. 
według analizy przygotowanej w 2015 roku przez 
Fraunhofer institut, 22% indywidualnych kotłów 
gazowych, 34% elektrycznych urządzeń grzew-
czych, 47% kotłów olejowych i 58% kotłów węglo-
wych przekroczyło już zakładaną przez ich produ-
centów żywotność. To także ma negatywny wpływ 
na średnią efektywność tych urządzeń w UE wy-
noszącą ok. 60%, czyli grubo poniżej nominalnej 
sprawności tych urządzeń, która wahała się po-
między 78 a 85% jako wartość eksploatacyjna dla 

tych urządzeń i jeszcze bardziej poniżej sprawno-
ści, którą można uzyskać, serwisując urządzenie 
grzewcze regularnie. 
Modernizacja istniejących zasobów kotłów 
grzewczych może przynieść ogromne korzy-
ści w postaci ograniczenia zużycia paliw i po-
ziomu zanieczyszczenia powietrza. Dlatego  
w UE podjęto wysiłek i przygotowano Dyrek-
tywę ErP, której celem jest eliminacja z ryn-
ku urządzeń nieefektywnych energetycznie, 
a która zaczęła w branży grzewczej wchodzić 
we wrześniu 2015 roku.
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7  Historyczne udziały w rynku systemów grzewczych jako punkt wyjścia dla opracowania przez UE 
regulacji dot. efektywności energetycznej dla rządzeń grzewczych

Grupa SBS Perłą 
Polskiej Gospodarki!

Po raz kolejny grupa SBS otrzymała Perłę Polskiej 
gospodarki w kategorii Perły duże, zajmując 13. lo-
katę. Kapituła rankingu uzasadniła swoją decyzję 
w następujący sposób: „Za konsekwentną realiza-
cję polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozy-
cję lidera wśród najbardziej dynamicznych i naj-
bardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.” 
w badaniu rankingowym brało udział ponad 2000 
firm, których przychody z całokształtu działalno-
ści gospodarczej w okresie roku wyniosły: dla Pe-
reł dużych co najmniej 100 milionów złotych, nato-
miast w kategorii Perły wielkie powyżej 1 miliarda 
złotych. wartym podkreślenia jest także fakt, że 
o pozycji firmy w rankingu nie decydowało kryte-
rium przychodów, a efektywność i dynamika roz-
woju przedsiębiorstwa.
www.polishmarket.com.pl

http://www.instalreporter.pl
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Ariston, jedna z wiodących marek na rynku kotłów kondensacyjnych, 
podgrzewaczy do ciepłej wody i pomp ciepła, rzuca niespotykane dotąd 
wyzwanie, by dostarczyć komfort w jednym z najbardziej niegościnnych miejsc 
na Ziemi. Zapewniamy komfort nawet, jeśli wydaje się to trudne lub niemożliwe. 
To ambitny cel, który Ariston stawia przed sobą i trzema profesjonalistami. 
Rekrutacja do niepowtarzalnej misji trwa, a niektórzy odważni i wykwalifikowani 
instalatorzy już zgłosili swoją kandydaturę. 

Ariston Comfort  
– podejmij wyzwanie 

Sprawdź, jak wygląda misja w warunkach ekstremalnych 

agata miczyńska

Dziś komfort ma różne znaczenia dla każdego  
z nas. Zapewnienie komfortu i możliwość czerpa-
nia z niego korzyści jest ambitnym celem, który za-

inspirował Ariston do badań nad jego uzyskaniem 
i utrzymaniem. w związku z tym Ariston poszuku-
je trzech odważnych profesjonalistów, którzy będą 
w stanie sprostać wyzwaniu #comfortchallenge. 
rekrutacja instalatorów z całego świata właśnie ru-
szyła na stronie aristoncomfortchallenge.com.  
Teraz sam możesz przyczynić się do poprawy kom-
fortu w ekstremalnie odległej, nieprzewidywalnej  
i mroźnej krainie.

Dołącz do profesjonalistów  
o najlepszych umiejętnościach  
i odwadze 

wybrani instalatorzy staną się częścią zespołu  
Ariston Comfort Challenge i będą mieli okazję udać 
się w odległe i tajemnicze miejsce, z dala od wszyst-
kiego i wszystkich. dzika, nieprzewidywalna kraina, 
o niezrównanym pięknie i ekstremalnych warunkach 
czeka na odważnych profesjonalistów. Na pokrytej 
głównie lodem ziemi odbywają się najbardziej hero-
iczne ekspedycje naukowe. Na północy nie ma roślin 
ani drzew, to obszar pokryty głównie lodem. 

http://www.instalreporter.pl
https://www.aristoncomfortchallenge.com/
https://www.aristoncomfortchallenge.com/
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Świetne umiejętności techniczne, dobra kondycja fi-
zyczna, umiejętność rozwiązywania problemów i pre-
dyspozycje do pracy w multitechnicznym zespole to 
tylko niektóre z umiejętności potrzebnych, aby zo-
stać członkiem ekspedycji. Termin składania wnio-
sków upływa 28 stycznia 2018 roku. 

Czy jesteś wystarczająco doświadczony i odważny,  
aby podjąć wyzwanie?

Do zespołu ariston wybierze trzy osoby 

Badanie NASA potwierdza, że dziś lodowiec rozpusz-
cza się trzy razy szybciej niż w latach 90. Przewiduje 
się, że proces ten będzie przybierał na sile. w krainie 
z bezpośrednim dostępem do bieguna północne-
go pracuje grupa ekspertów, dla których komfort 
ma wyjątkowe znaczenie. Jeśli kiedykolwiek pomy-
ślałeś o niepowtarzalnej przygodzie, chciałbyś się 
sprawdzić w ekstremalnych warunkach, jesteś od-
ważnym i profesjonalnym instalatorem Ariston, to 
nasza misja jest bliżej Ciebie niż myślisz. właśnie te-
raz masz niepowtarzalną okazję, by zadbać o kom-
fort na krańcu świata i zostać jedną z nielicznych 
osób na ziemi, która miała okazję pracować w gru-
pie naukowców. w projekcie mogą wziąć udział in-
stalatorzy z całego świata. 

Świetne umiejętności techniczne  
to podstawowy wymóg

Aplikowanie do misji #comfortchallenge jest niezwy-
kle proste, ale bycie wybranym to już prawdziwe wy-
zwanie. Odważni kandydaci, po zalogowaniu się na 
stronie internetowej, będą musieli nagrać film wideo, 
aby przekonać nas, że to właśnie oni są odpowied-
nią osobą do podjęcia niepowtarzalnego wyzwania. 
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Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com

Armatura Kraków, jeden z naj-
ważniejszych polskich producentów armatury, prze-
chodzi rebranding. Z okazji 95-lecia marki poszerzo-
no asortyment i opracowano nowe logo, pokazujące, 
że firma odważnie patrzy w przyszłość, nie odcina-
jąc się przy tym od długiej tradycji.
Nowy logotyp Armatury Kraków zręcznie łączy futu-
rystyczny krój czcionki i modną, oszczędną stylisty-
kę z elementami od dawna obecnymi w komunika-
cji firmy i z nią kojarzonymi. 
w parze z unowocześnieniem logo idzie poszerzenie 
asortymentu o designerską ceramikę i armaturę sa-
nitarną. Szczegółowe informacje na temat rozbudo-
wy gamy produktów przedstawiono na jubileuszo-
wej konferencji „95 lat Armatury Kraków – Tradycja, 
nowoczesność i design”, która odbyła się 4 grudnia 
w Bydgoszczy.

Rebranding Armatury 
Kraków

http://www.instalreporter.pl


Wymaganie dotyczące toalet publicznych są 
podobne jak dla toalety prywatnej. wytyczne doty-
czące toalety dla niepełnosprawnych reguluje roz-
porządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie. warunki Techniczne określają wymagania doty-
czące pomieszczenia takie, jak minimalne wymiary, 
ale także wyposażenie, jakie powinno się tam zna-
leźć: liczba umywalek, toalet czy pisuarów w zależ-
ności od liczby osób korzystających z nich w danym 
okresie. Toalety publiczne różnią się od tych prywat-
nych wyposażeniem, a także obsługą elementów 
wyposażenia. wchodząc do toalety publicznej ocze-
kujemy, by przestrzeń była ergonomiczna, a urzą-
dzenia higieniczne i proste w obsłudze. dla inwesto-
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wszechniej stosowana w naszym życiu elektronika 
umożliwia także w toaletach publicznych zwiększe-

nie wygody użytkowania, zwiększenie higieny, a tak-
że obniżenie kosztów eksploatacji. 

stelaże do WC, umywalek, pisuarów 
– kilka ciekawostek

Najczęściej zauważaną różnicą pomiędzy toaletą 
prywatną, a publiczną jest ich wyposażenie. w toa-
letach publicznych znajdziemy np. pisuar, czy toaletę 
dla osób niepełnosprawnych z wyposażeniem, któ-
re umożliwi swobodne korzystanie z niej bez prze-
szkód architektonicznych, z ułatwieniami takimi, jak 
poręcze i pochwyty. 
Czy stelaże mogą ułatwić montaż i użytkowanie to-
alet publicznych? w toalecie dla niepełnosprawnych 
miska ustępowa (fot. 1) powinna być na innej wyso-
kości, dostosowanej do osób korzystających z wóz-
ka inwalidzkiego. wysokość górnej krawędzi miski 
dla niepełnosprawnych powinna być o 8 cm wyżej 
(fot. 2) niż miski standardowej, która wynosi 40 cm. 

Łazienki czy toalety są miejscami, które mają być ładne, praktyczne, czyste i zadbane 
niezależnie czy jest to toaleta obok naszej sypialni, toaleta na stacji benzynowej, czy 
w wielkopowierzchniowej galerii handlowej. Czy toalety publiczne różnią się od toalet 
w naszych domach prywatnych? Czy są jakieś szczegółowe wymagania dotyczące 
toalet publicznych? Takie pytania powinien postawić sobie, każdy kto posiada obiekt 
użyteczności publicznej lub będzie projektował bądź budował toalety publiczne. 

Specyfika wyposażenia 
toalet publicznych

Nie tylko o stelażach, ale i …systemach spłukiwania

adam brząkowski

Viega Eco Plus

Jakość w każdej sytuacji

viega.pl/EcoPlus

Zalety w praktyce
Prosta instalacja, wytrzymałe materiały wysokiej jakości, cztery wysokości montażu ceramiki  
i możliwość łączenia stelaża ze wszystkimi płytkami uruchamiającymi Visign. Funkcjonalność, technologia 
i uniwersalność: Viega Eco Plus – jeden system, tak wiele korzyści. Viega. Connected in quality.
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Stelaże do montażu misek ułatwiają montaż samej 
miski, ale specjalne konstrukcje mogą ułatwić dosto-
sowanie, nawet istniejącej toalety do wymogów sta-
wianych toaletom dla niepełnosprawnych. 
Technika stosowana w specjalnych stelażach do 
przyborów sanitarnych umożliwia zmianę wysoko-
ści przyboru, tym samym zapewniając dostosowanie 
do zaistniałej potrzeby. Toalety publiczne w szpita-
lach, domach opieki, a nawet stacjach benzynowych 
mogą być tym samym uniwersalne. Za pomocą spe-
cjalnego mechanizmu następuje dostosowanie wy-
sokości ceramiki do potrzeb osoby korzystającej  
z toalety (fot. 3).
ważna w toaletach dla niepełnosprawnych jest tak-
że długość miski, uchwytów oraz ich wysokość. 
w zakresie tematyki wysokości misek dla niepełno-
sprawnych kwestia jest oczywista i uzasadniona.  
w zakresie długości miski dla niepełnosprawnych 
problem jest „głębszy”. dłuższa miska ma ułatwić 
przesiadanie się z wózka na toaletę i odwrotnie. 
warto wiedzieć, że dłuższa miska jest jednak utrud-
nieniem dla osób które mają problem z napięciem 
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Planungskriterien – Sanitärobjekte
Bei der Auswahl von Sanitärobjekten müssen folgende Kriterien berück-
sichtigt werden

 ■ Materialart und Bemessung der Rohrleitungssysteme
 ■ Statische Berechnung von Wänden und Vorwand-Installationen, die ge-
eignet sind für die Befestigung von Haltesystemen oder Stützklappgriffen

 ■ Ermittlung des Mindestraumbedarfs als Summe von Stell-, Bewegungs- 
und Verkehrsflächen und Vorwand-Installationen

 ■ Festlegung der Montagehöhen

WCs
 ■ WC-Keramik

 − Ausladung 700 mm
 − Rückenstütze
 − Sitzhöhe 460 – 480 mm

 ■ Bewegungsflächen: Freiraum li / re neben der WC-Keramik = 900 mm,  
vor dem WC 1500 x 1500 mm

 ■ Beidseitig, hochklappbare Stützklappgriffe
 ■ Spülauslösung berührungslos oder mit Druckknopf in Reichweite

Urinale
 ■ Vertikale Haltegriffe in geeigneter Höhe
 ■ Berührungslose Spülauslösung
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wejściu w wiązkę promieni. Często zdarzało się, że 
przechodząc przed rzędem pisuarów wszystkie się 
uruchamiały. Obecnie elektronika jest już tak za-
awansowana, że przypadki uruchomienia niezamie-
rzonego praktycznie się nie zdarzają, a elektronika 
może decydować nawet o ilości wody potrzebnej 
do spłukania. Takie rozwiązanie ma np. firma Vie-
ga w płytkach uruchamiających Visign for Public. 
w przypadku gdy osoba korzystająca z toalety bę-
dzie dłużej niż 8 sekund w odległości większej niż 
3 cm, a mniejszej niż 55 cm od płytki uruchamiają-
cej rozpocznie się procedura przygotowawcza do 
spłukiwania (fot. 5). 
O ilości wody spłukującej decyduje czas przebywa-

nia na toalecie. Jeśli czas przebywania przed płytką 
uruchamiającą będzie wynosił do 30 sekund (usta-
wienie fabryczne) wówczas zostanie uruchomione 
małe spłukiwanie. w przypadku przebywania na to-
alecie dłużej niż 30 sekund nastąpi tak zwane spłu-
kanie pełne – 6 l. Spłukiwanie pełne i oszczędne  
w toaletach to standardowo 3/6 l. Jednak coraz czę-
ściej stosowane są mniejsze ilości wody spłukującej 
i sterowanie elektroniczne umożliwia tak w miskach 
ustępowych, jak i w pisuarach zmniejszenie ilości 
wody spłukującej. 

mięśniowym odcinaka lędźwiowego. wyposażenie 
toalet dla niepełnosprawnych stanowi także umywal-
ka. Umywalka dla niepełnosprawnych jest płytsza,  
i szersza w porównaniu ze standardowymi. ważniej-
szym od kształtu umywalki jest jej odpowiednie za-
mocowanie i podłączenie, tak by osoba na wózku 
mogła z niej wygodnie korzystać. Zgodnie z normą, 
powinno się pozostawić co najmniej 67 cm wolnej 
przestrzeni pod umywalką. Aby uzmysłowić sobie 
jak duża jest to przestrzeń, powiem, że standardo-
wa wysokość podejścia kanalizacyjnego do umywal-
ki jest na wysokości 50-55 cm od posadzki. w przy-
padku umywalki dla niepełnosprawnych dół syfonu 
nie może być niżej niż wspomniane 67 cm od po-
sadzki. Umywalkę dla niepełnosprawnych wyposa-
ża się w specjalny syfon podtynkowy, który nie za-
biera tak dużo miejsca pod umywalką. Konstrukcja 
specjalnego stelaża z syfonem podtynkowym, a tak-
że konstrukcjami obok, służącymi do zamocowania 
poręczy ułatwią budowę toalety dla niepełnospraw-
nych (fot. 4). 

elektronika w toaletach publicznych 
kluczowym elementem… higieny 

Poruszając temat toalet publicznych nie sposób po-
minąć jednego z najważniejszych tematów, a miano-

wicie elektroniki. Sterowanie elektroniczne spłuki-
waniem umożliwia zwiększenie higieny w toaletach 
publicznych, a ponadto dzięki coraz bardziej zaawan-
sowanej technice ogranicza zużycie wody. 
Korzystając z toalety publicznej, za pomocą klasycz-
nego mechanicznego przycisku, dotykamy miej-
sca używanego przez wielu poprzedników, a także 
musimy zdecydować o wyborze małego czy pełne-
go spłukania. Elektronika pozwala nam na bezdo-
tykowe uruchomienie spłukiwania toalety. Coraz 
częściej to elektronika decyduje o ilości wody, któ-
ra trafi do toalety, skutecznie usuwając nieczysto-
ści z miski. w toaletach publicznych spotykamy się  
z elektroniką, która reaguje na nasze pole magne-
tyczne. Zasada jest podobna jak w ekranach doty-
kowych smartfonów czy komputerów z tą różnicą, 
że czułość jest znacznie większa ok. 2-8 cm. Zbli-
żenie ręki powoduje uruchomienie spłukiwania. 
w takim przypadku to my decydujemy o wyborze 
spłukiwania pełnego i oszczędnego. Na płytce uru-
chamiającej mamy piktogramy oznaczające spłuki-
wanie pełne i oszczędne. 
innym typem elektroniki, którą znajdujemy w toa-
letach publicznych, jest elektronika wykorzystują-
ca promienie podczerwieni. Pierwsze rozwiązania 
elektroniczne bazujące na „podczerwieni” wyzwala-
ły spłukiwanie pisuarów czy misek ustępowych po 
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Technische Daten / Ausstattung
 ■ Viega Eco Plus-Dusch-WC-Element höhenverstellbar

 − Montage in allen Vorwand-, Metall- oder Holzrahmenkonstruktionen
 − Abmessungen [mm]        1130 x 490 x 180
 − Befestigungsabstand WC-Keramik  [mm]   180 (230 auf Anfrage)
 − Höhe Befestigungsbolzen    [mm]   310
 − Verstellbereich       [mm]   80
 − Einstellbare Sitzhöhe      [mm]   410 – 490

 ■ Glas-Abdeckplatte – nicht Lieferumfang
 − Abmessung        [mm]  490 x 560 x 6
 − Ausführung           ESG klar / hellgrau
 − Mit Druckknopf zur hydr. Auslösung

 ■ Druckfeder
 − Abtriebskraft   [N]        600
 − Auftriebskraft   [N]         300

 ■ Wandaufbau
 − Maximal 45 mm – 2 x 12,5 mm plus max. 20 mm Fliese

 ■ Optionale Betätigungsarten
 − Mechanische Auslösung mit Zwei-Mengen-Spültechnik
 − Infrarot-Spülauslösung automatisch nach jeder Nutzung
 − Berührungslose Betätigungsplatten – Visign for More sensitive mit 

Unterscheidung von Teil- und Vollspülmenge
 − Elektronische Spülauslösungen mit externer Auslösung über Funk, 

Taster oder Lichtschranke

Abb. 2 – 68  WC-Sitz – Höhenverstellung ab Abb. 2 – 69  WC-Sitz – Höhenverstellung auf

Herunterfahren durch das Körpergewicht. Herauffahren durch Federkraft.

2

Systembeschreibungen | Viega Eco / Eco Plus

275

Technische Daten / Ausstattung
 ■ Viega Eco Plus-Waschtisch-Element höhenverstellbar

 − Montage in allen Vorwand-, Metall- oder Holzrahmenkonstruktionen
 − Abmessungen  [mm]       1130 x 490 x 140
 − UP-Anschlussbox 

 ■ Glas-Abdeckplatte – nicht Lieferumfang
 − Abmessung   [mm]       780 x 720 x 6
 − Ausführung           ESG klar / hellgrau

 ■ UP-Anschlussbox
 − Geruchverschluss höhenverstellbar
 − 2 Stück Eckventile
 − Ablaufbogen 300 mm Messing verchromt
 − Befestigungsmaterial

 ■ Ablaufbogen – Auswahl nach Keramik-Modell 
Ob ein WT-Ablaufbogen mit oder ohne Verstellrohr montiert werden 
muss, ist abhängig vom Abstand der Keramik-Befestigung bis zur Unter-
kante des Ablauflochs.

Abb. 2 – 73  Abb. 2 – 74  Abb. 2 – 75  

Vor dem Verstellvorgang entriegelt 
der Nutzer die aktuelle Position durch 
Drücken der Betätigungstaste.

Das Herunterfahren erfolgt durch 
Herunterdrücken des Waschtisches 
von Hand.

Das Herauffahren erfolgt durch 
Federkraft.

Nach dem Verstellvorgang verriegelt der Nutzer die eingestellte Position durch Drücken des Betätigungsknopfes.
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Abb. 2 – 76  Bolzen bis UK-Keramik 
130 – 150

Abb. 2 – 77  Bolzen bis UK-Keramik 
60 – 115

Abb. 2 – 78  Bolzen bis UK-Keramik 
40 – 115

Benötigtes Material

Ablaufbogen Art.-Nr. 743208 bestellen

Verstellrohr wird nicht montiert

Benötigtes Material

Ablaufbogen / Verstellrohr im Liefer-
umfang

Benötigtes Material

Ablaufbogen im Lieferumfang /  
Verstellrohr Art.-Nr. 670856 bestellen
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Technische Daten / Ausstattung
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Funktionen
Die Spülauslösung erfolgt bei beiden Design-Varianten berührungslos über 
Infrarot-Technik. 

Die Erkennung unterscheidet einen 
Nah- und einen Fernbereich, wobei 
im Nahbereich (ca. 30 mm) jeder-
zeit – vor und nach der Nutzung – 
durch Annäherung der Hand an den 
IR-Sensor eine Spülung ausgelöst 
werden kann.
Im Fernbereich (450 – 550 mm)  
erfolgt eine automatische Spülung 
immer dann, wenn der Nutzer nach 
Ablauf einer definierten Zeit den 
Erfassungsbereich wieder verlässt.

Abb. 2 – 107 Visign for Public 5

0-30

450-550

1 2 3

Abb. 2 – 108  Abb. 2 – 109  Abb. 2 – 110  

Nahbereich   0 – 30 mm

Fernbereich   450 – 550 mm

Die Spülauslösung im Nahbereich 
wird deaktiviert, wenn sich eine Per-
son länger als 8 s im Fernbereich 
aufhält – eine ungewollte Spülauslö-
sung wird vermieden.

Nach der Spülauslösung ist der 
Nahbereich für ein Nachspülen von 
Hand wieder aktiv.

Verlässt die Person den Fernbe-
reich, erfolgt eine Spülung mit Voll-
spülmenge.  
Nach der Nutzung kann über den 
Nahbereich eine zusätzliche Spü-
lung ausgelöst werden.

Nur Visign for Public 6 
Verlässt die Person innerhalb einer 
einstellbaren Zeit (30, 60, 90 s) den 
Fernbereich, wird eine Teilspül-
menge ausgelöst.  
Bleibt sie länger, erfolgt eine Spü-
lung mit Vollspülmenge.
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spłukiwanie pisuarów, czyli specyfika 
łazienek publicznych

Pisuary były pierwszymi elementami sanitariatów 
publicznych wyposażanymi w elektroniczne sys-
temy spłukujące. Pierwszym rozwiązaniem i naj-
bardziej powszechnie stosowanym są promienie 

podczerwieni. Podobnie jak w omówionym wyżej 
przykładzie misek ustępowych, tak w przypadku 
pisuarów wyzwolenie procedury spłukiwania pisu-
aru następuje po odpowiednio długim przebywa-
niu w zasięgu promieni podczerwieni wysyłanych 
przez płytkę uruchamiającą. O ilości wody spłuku-
jącej decyduje czas otwarcia elektrozaworu i jest  
w większości przypadków ustawiana w zakresie 1-3 l. 
Niestety elementy uruchamiania promieniami pod-
czerwieni uszkadzane są często przez wandali. Naj-
nowszym rozwiązaniem spłukiwania elektroniczne-
go pisuarów jest technika sensorowa. Zaletą takiego 
rozwiązania jest ukrycie wszelkich elementów elek-
troniki pod pisuarem. Jest to więc rozwiązanie wan-
daloodporne. Spłukiwanie uruchamia umieszczony 
w syfonie czujnik, który wyczuwa zmianę tempera-
tury i pH. Stała temperatura jest informacją o bez-
czynności do momentu zmiany temperatury wraz  
z pH lub zaniku wody w syfonie. rozwiązanie takie 
zabezpiecza, także przed wysychaniem wody z sy-
fonu, uzupełniając ją automatycznie.
innym typem elektronicznego uruchamiania spłuki-
wania przy pisuarach jest technika radarowa stoso-
wana np. przez firmę Villeroy & Boch. Podobnie jak 
w przypadku techniki sensorowej i w tym przypad-
ku cała elektronika jest schowana za pisuarem. roz-
poczęcie procedury spłukiwania zaczyna się w mo-
mencie odpowiednio długiego przebywania przed 
pisuarem. 
dobierając wyposażenie toalety publicznej powin-
niśmy zwrócić szczególną uwagę na dobór mate-
riałów i urządzeń. Należy zwrócić uwagę na spe-
cyfikę miejsca (szkoła, stacja benzynowa, a może 
restauracja hotelowa). Znając specyfikę, dobie-
ramy elementy wyposażenia, typ uruchamiania 
spłukiwania czy sterowania bateriami umywalko-
wymi. w toaletach publicznych szczególnie waż-
na jest trwałość wyposażenia i koszty eksploata-
cji. Często więcej inwestując, w efekcie końcowym 
płacimy mniej.
Fot. Viega
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Siphon-Sensortechnik
Die Siphon-Sensortechnik ermöglicht die berührungslose Spülauslösung 
von Urinalen. Der Sensor befindet sich im Absaugeformstück und braucht 
deshalb nicht auf die jeweilige Keramikvariante angepasst zu werden. Der 
Einbau ist möglich in Urinale mit waagerechtem Abgang in Verbindung mit 
folgenden Viega Vorwandmodellen

 ■ Viega Eco Plus-Urinal-Element  Modell 8152.4
 ■ Viegaswift / Steptec-Urinal-Modul Modell 8121.4

Weil alle Bauteile unter Putz vor mutwilligen Beschädigungen geschützt 
sind, gelten so ausgestattete Urinal-Anlagen als »vandalensicher«.

Hinweise
 ■ Das Ausstattungsset Siphon-Sensortechnik Modell 8352.2 ist optional 
und muss in jedem Fall gesondert bestellt werden.

 ■ Für den Betrieb ist ein 230 V-Netzanschluss erforderlich.

Funktionsweise
Der Sensor registriert Temperaturunterschiede und sich ändernde Strö-
mungsbedingungen im Absaugeformstück – die Benutzung des Urinals 
wird  erkannt und ein Spülvorgang ausgelöst. 

Darüber hinaus reagiert das System auf folgende Betriebszustände
 ■ Eine reduzierte oder vollständig verdunstete Wasservorlage im Ablauf 
wird durch eine Spülung automatisch aufgefüllt – eine Geruchbelästi-
gung durch Kanalgase aus dem Abwassersystem wird so wirksam unter-
bunden.

 ■ Ein verstopfter Ablauf wird erkannt, weitere Spülungen werden unter-
drückt (integrierter Überlaufschutz).

Viega Eco Plus- 
Urinal-Element

Mit Siphon-Sensor-
technik

Abb. 2 – 130 Urinal-Element Abb. 2 – 131 Siphon-Sensor
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Niech zbliżające się Boże Narodzenie spędzone  
w gronie najbliższych przyniesie Państwu  
wiele radości, ciepła i optymizmu
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i zimna świetnie sprawdzą się baterie Mistral Sensor 
z wbudowanym mieszaczem oraz modele Pre-Mixed 
z serii Sirocco i Bora Sensor, wyposażone w mecha-
niczny mieszacz zewnętrzny MM10. Mieszacz nie jest 
dostępny dla użytkownika publicznej łazienki, a żą-
dana temperatura ustawiana jest w tym przypadku 
przez obsługę budynku. rozwiązaniem bardziej za-
awansowanym jest wyposażenie baterii przeznaczo-
nych do wody zmieszanej w zewnętrzny mieszacz 
termostatyczny MT15B, dzięki czemu administrator 
jest w stanie ustawić żądaną temperaturę w zakre-
sie od 30°C do 70°C, bez możliwości ingerencji przez 
osobę postronną. 
wszystkie bezdotykowe baterie marki Ferro wypo-
sażone są w oszczędnościowe rozwiązania, które 
zapewniają napowietrzony, komfortowy przepływ 
około 5 l/min, przy ciśnieniu 3 bar (klasyczna bateria 
łazienkowa – to około 12 l/min). Urządzenia zasilane 
są zewnętrznymi bateriami 9 V. Bardziej wymagają-
cym użytkownikom polecamy produkty oznaczone, 
jako Power-Safe z podwójnym systemem zasilania – 
zewnętrznym zasilaczem 230 V oraz baterią 9 V. 

Baterie i natryski dla budynków 
podlegających certyfikacji leeD  
i BReeam

Zrównoważone budownictwo to nie tylko niższe kosz-
ty eksploatacyjne i ochrona środowiska, ale przede 
wszystkim szansa na realne podniesienie wartości 
inwestycji na rynku nieruchomości. Zielone certyfi-
katy stają się powszechnie stosowanym narzędziem 

Armatura bezdotykowa

w miejscach publicznych woda często dostarczana 
jest do urządzenia w postaci wstępnie zmieszanej, 

dlatego kilka modeli baterii bezdotykowych przezna-
czonych jest do takich właśnie rozwiązań – wybra-
ne wersje Sirocco Sensor i Bora Sensor. w przypad-
ku, gdy do baterii doprowadzona jest woda ciepła  

Łazienka, z której korzysta ogromna liczba ludzi, ma być przede wszystkim komfortowa w użytkowaniu. Dlatego tak ważne 
jest umieszczenie w niej baterii i akcesoriów o doskonałych parametrach, w których zastosowano najnowsze rozwiązania 
technologiczne. Armatura Ferro sprawdzi się zarówno w galeriach handlowych, szkołach, szpitalach, jak i wszelkich innych obiektach 
użyteczności publicznej. Innowacyjna, funkcjonalna, wydajna i higieniczna, a także odporna na działania dewastacyjne stanowi 
atrakcyjną propozycję dla prestiżowych inwestycji, w których priorytetem jest ograniczenie zużycia wody i energii. 

Produkty Ferro w obiektach 
użyteczności publicznej

Estetyczna i funkcjonalna łazienka

Programowanie ustawień

innowacyjność produktów bezdotykowych 
Ferro polega również na możliwości wyboru 
wielu opcji w zakresie regulacji armatury, co 
ma szczególne znaczenie podczas programo-
wania ustawień na potrzeby danego obiek-
tu i konkretnego użytkownika. Praktycznym 
rozwiązaniem jest pilot sterujący do baterii  
i zaworów bezdotykowych rC01, dzięki które-
mu można wyregulować zasięg detekcji czuj-
nika, opóźniać włączanie i czas spłukiwania 
dla zaworów pisuarowych, ustawiać czas za-
bezpieczenia przed długotrwałym wypływem 
wody oraz czas blokady przed kolejnym uży-
ciem, a także zaprogramować czas między 
cyklicznym spłukiwaniem oczyszczającym, 
które zapobiega stagnacji wody w rurach. 
Funkcje pilota pozwalają również na powrót 
do ustawień fabrycznych oraz czasowe wy-
łączenie urządzeń np. podczas sprzątania  
i konserwacji armatury. Natomiast pilot steru-
jący do dozowników na mydło rC02 pozwala 
na ustawienie objętości pobieranego mydła, 
napełnienie układu po uzupełnieniu zbiorni-
ka, tymczasowe wyłączenie oraz powrót do 
ustawień fabrycznych.

Przykładowa armatura bezdotykowa Ferro: baterie stojące Sirocco Sensor  
i Mistral Sensor oraz ścienna – Bora Sensor

Pilot sterujący do baterii  
i zaworów bezdotykowych

http://www.instalreporter.pl
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matury. różnorodna, funkcjonalna, o interesującym 
designie zapewnia wysoki komfort mycia i zadowo-
lenie z użytkowania.

armatura samozamykająca

Ciekawą propozycją do takich łazienek są baterie 
umywalkowe czasowe z regulacją wypływu należą-
ce do linii Presstige firmy Ferro. w bateriach Pressti-
ge otwarcie przepływu uzależnione jest od wciśnię-
cia przycisku znajdującego się na korpusie baterii. 
Mają one fabrycznie ustawiony 15-sekundowy czas 
wypływu, z możliwością jego zmiany w zakresie 10-
20 sekund. Przepływ wody wynosi około 7 l/min,  
a dopuszczalna temperatura 90°C, przy zalecanej 
poniżej 65°C.
Obok baterii, w linii Presstige znajdują się zawory pi-
suarowe z regulacją wypływu, doskonale sprawdza-
jące się w łazienkach budynków użyteczności pu-
blicznej. Zawory przeznaczone są do dostarczenia 
1,5 litra wody. Jest to najbardziej oszczędna klasa  
w normie na zawory pisuarowe. Przy zachowaniu tej 
klasy minimalny strumień objętości wody dostarczo-
nej wynosi 0,15 l/s. Zawory ustawione są fabrycznie 
na wypływ wody około 0,9 l w czasie około 8 s przy 
ciśnieniu dynamicznym 1 bar, wypływ objętości wody 
jest regulowany i można go zmieniać wkrętem regu-
lacyjnym znajdującym się pod zaślepką przycisku.
do niezbędnych elementów wyposażenia łazienek 
w obiektach użyteczności publicznej należą też ak-
cesoria. Uniwersalna linia wzornicza kolekcji grace 
Hotel, pasująca do różnych stylów aranżacji świet-

nie sprawdzi się w takich wnętrzach. Znajdziemy  
w niej m.in. praktyczny dozownik na mydło, półki na 
ręczniki, wieszaki, czy podtynkowe uchwyty na pa-
pier toaletowy.

w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Pierwszy  
w Polsce certyfikat EU Ecolabel w kategorii „arma-
tura sanitarna” przyznano Ferro w 2014. Jednak roz-
wiązania, które od lat sprawdzają się w gospodar-
stwie domowym są niewystarczające, jeśli chodzi o 
armaturę dla obiektów użyteczności publicznej. in-
westorzy szukają tu jeszcze większych oszczędno-
ści. FErrO jest w stanie sprostać ich oczekiwaniom 
i równocześnie wymaganiom wynikającym z proce-
dur certyfikacji LEEd i BrEEAM.
w skład armatury LEEd/ BrEEAM marki Ferro wcho-
dzą baterie łazienkowe i kuchenne z kolekcji: geno-
va, Veneto i Cassino VerdeLine, Metalia 56, dijon, Bra-
do; natryski przesuwne: doppio VerdeLine, Quadro, 
Soleno, Caramella; natrysk punktowy Sole; rączka 
natrysku Quadro; głowica natryskowa Vandal Pro-
of oraz zestawy natryskowe z deszczowniami ro-
tondo 8″ i Quadro 8″. Niskie przepływy: dla baterii, 
w zależności od modelu 1,1-2,9 l/min, dla natrysków 
i rączek natryskowych 5-6,8 l/min, dla deszczowni 
około 7,7 l/min to niejedyna zaleta tej wydajnej ar-

LEEd i BrEEAM

To dwa systemy certyfikacji ekologicznej bu-
dynków, dostępne w Polsce od 2010 roku. 
Zgodnie z procedurą certyfikacji LEEd (Leader- 
ship in Energy and Enviromental design) 
obiekt podlega ocenie według następują-
cych kryteriów: zrównoważona lokalizacja, 
efektywne wykorzystanie zasobów wod-
nych, energia i atmosfera, materiały i zaso-
by, jakość środowiska wewnętrznego, inno-
wacyjność projektu, priorytety regionalne. 
dzięki systemowi LEEd można certyfikować 
obiekty deweloperskie, budynki przemysło-
we, biurowce, hotele, a nawet mieszkania.  
Z kolei certyfikat BrEEAM (Building research 
Establishment Environmental Assessment Me-
thodology) obejmuje obiekty handlowe, prze-
mysłowe i biurowe.

Ferro Spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, 
tel.: +48 12 25 62 100, faks: +48 12 27 67 
606, info@ferro.pl, www.ferro.pl

r
e

k
l

a
m

a

Armatura LEEd/ BrEEAM marki Ferro: baterie umywalkowe genova VerdeLine i dijon, 
głowica natryskowa Vandal Proof oraz zestawy natryskowe rotondo 8″

Armatura samozamykająca z linii Presstige
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ca do pisuaru, działająca na podczerwień (zasilana 
prądem z sieci lub z baterii) oraz panel do zabudo-
wy systemów podtynkowych.

Płytki uruchamiające do WC na podczerwień 
Coraz popularniejszym rozwiązaniem w sektorze 
publicznym staje się bezdotykowe spłukiwanie mi-
sek ustępowych. Firma Viega poszerzyła serię płytek 

uruchamiających o dwa modele Visign for Public 5  
i Visign for Public 6, które wykorzystują podczerwień 
i pozwalają na wygodne, bezdotykowe spłukiwanie. 
dodatkowo pierwszy z nich ma także opcję aktywa-
cji mechanicznej. 
System rozpoznaje dwa różne obszary. w tak zwa-
nym „dalekim zasięgu”, pomiędzy 45 i 55 cm, nastę-
puje automatyczne spłukiwanie. Aktywowane jest  

Płytki uruchamiające Visign for Public nawiązu-
ją do wielokrotnie nagradzanej serii Visign nie tylko 
nazwą, ale także wzornictwem. Utrzymane w mini-
malistycznym stylu i wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej, doskonale pasują do wnętrz pu-
blicznych toalet. dodatkowym atutem jest płaska 
instalacja – zaledwie 10 mm. Powierzchnia ze stali 
nierdzewnej zapewnia dobre zabezpieczenie przed 
aktami wandalizmu.
Matowa lub lakierowana na biało, gładka powierzch-
nia każdego z sześciu modeli płytek uruchamiających 
jest łatwa do utrzymania w czystości.

Dostępne dla wszystkich spłuczek 
podtynkowych Visign
Modele Visign for Public są dostępne dla wszystkich 
spłuczek podtynkowych Visign. w płytkach do spłu-
czek z jednoobiętościowym układem spłukującym 
zastosowano mechanizm z popychaczami. Modele 
do spłuczek z układem dwuobjętościowym standar-
dowo dostarczane są z cięgnami Bowdena.
Serię uzupełnia bezdotykowa płytka uruchamiają-

Urządzenia sanitarne w budynkach użyteczności publicznej są zwykle bardzo 
intensywnie eksploatowane i narażone na uszkodzenia mechaniczne, dlatego 
stawia się im szczególnie wysokie wymagania. Dotyczy to zarówno funkcjonalności, 

jak i zabezpieczenia przed aktami 
wandalizmu. Firma Viega wychodzi 
naprzeciw tym oczekiwaniom, 
wprowadzając na rynek płytki 
uruchamiające Visign for Public.

Modele Visign for Public firmy Viega
Efektowny design i zabezpieczenie przed dewastacją

Płytki uruchamiające Visign for Public
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w krótkim odstępie czasu, po tym jak użytkownik 
opuści obszar objęty działaniem czujnika. w „bli-
skim zasięgu” można uruchomić spłuczkę ruchem 
ręki. To bardzo przydatna funkcja, kiedy potrzeba 
dodatkowego spłukania.
Visign for Public 6 wyposażona jest w czujnik roz-
poznający potrzebną objętość spłukiwania. Możli-
we objętości pełnego spłukiwania to: 4,5, 6 i 9 litrów. 
Model Visign for Public 5 ma natomiast dodatkową 
opcję manualnego uruchamiania w sytuacji odcię-
cia prądu, poprzez naciśniecie przycisku.
Visign for Public 5 i Visign for Public 6 wykonane są  
z wysokiej jakości stali nierdzewnej i dostępne w wer-
sji „stal szczotkowana” lub w kolorze bieli alpejskiej. 
Można je łączyć praktycznie ze wszystkimi spłucz-
kami firmy Viega, co pozwala na montaż również  
w istniejących już instalacjach podtynkowych. Jeśli 
nie ma dostępu do prądu, płytki mogą być zasilane 
bateriami. System wyposażony jest także w funkcję 
Viega Hygiene+. Specjalny program umożliwia auto-
matyczne spłukiwanie co 24, 72 lub 168 godzin, przy 
użyciu 3, 6 lub 9 litrów wody. 

Viega Eco Plus: uniwersalny system podtynkowy 
Sprawdzona technologia, wysoka jakość materiałów, 
inteligentne rozwiązania montażowe i doskonały sto-
sunek ceny do jakości – Viega Eco Plus to idealne roz-
wiązanie w przypadku obiektów użyteczności publicz-
nej. Stabilne stelaże oparte na lakierowanej proszkowo 
ramie gwarantują maksymalną trwałość oraz bezpie-
czeństwo statyczne. System wyposażony jest w wo-
dooszczędną spłuczkę Visign 2, co pozwala na eko-
nomiczną eksploatację. Stelaż do miski ustępowej 
Viega Eco Plus umożliwia instalację poręczy i uchwy-
tów dla niepełnosprawnych zgodnie z wymogami nor-
my diN 18040. Uchwyty i poręcze zamontowane są 
na drewnianych płytach z MdF. System firmy Viega 
oferuje również wiele udogodnień dla instalatorów, 
takich jak płynna regulacja wysokości stelaża w za-
kresie do 200 mm, kolanko PP z regulacją głębokości, 
czy zintegrowana pomoc nastawcza.

Viega Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 250,
 81-540 gdynia
tel. 58 66 24 999, 
faks 58 66 24 990
info@viega.pl 
www.viega.pl
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Produkty Viega w Europejskim Centrum Solidarności

w prestiżowych obiektach, takich jak ECS w gdańsku ważna jest nie tylko oryginalna architektura, 
ale również przemyślany dobór wszystkich zastosowanych rozwiązań i produktów. dlatego w łazien-
kach ECS zainstalowano systemy podtynkowe, syfony i odpływy firmy Viega, które wyróżnia nieza-
wodna technologia, funkcjonalność oraz elegancki, minimalistyczny design. 

w łazienkach ECS zasto-
sowano kilkadziesiąt ele-
mentów Viega Eco Plus 
do wC oraz stelaży do 
umywalek, także w wersji 
przeznaczonej dla osób 
niepełnosprawnych. 
Oczywiście w obiekcie nie  
zabrakło płytek urucha-
miających Visign for Pu-
blic, zaprojektowanych 
specjalnie z myślą o obiek- 
tach publicznych, w któ-
rych toalety narażone są 
na wyjątkowo intensyw-
ną eksploatację. 
Oprócz modeli Visign for 
Public w ECS zastosowa-
no również kilka płytek 
uruchamiających Visign 
for Style 10. 
Poza systemami zabudo-
wy podtynkowej i syfo-
nami w łazienkach ECS 
wykorzystano także roz-
wiązania Viega z zakre-
su odprowadzania wody. 
w posadzkach zainstalo-
wane są wydajne wpu-
sty podłogowe Advantix 
i eleganckie ruszty ze sta-
li nierdzewnej.

Modele Visign for Public, które uruchamiają spłukiwanie  
za pomocą czujnika podczerwieni.
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SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl
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aRury i kształtki z PP-r najczęściej montowane 
są w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej 
oraz centralnego ogrzewania. wyroby produkowa-

ne są z surowców o bardzo wysokiej jakości i dzięki 
bardzo dobrej odporności chemicznej są także sto-
sowane w instalacjach klimatyzacyjnych, sprężone-
go powietrza lub chemikaliów.

Jak łączyć orurowanie NANOPANEL PP-R?
Jakość instalacji zależy od jej szczelności, stabilno-
ści i trwałości połączeń. Łączenie polipropylenowych 
części za pomocą ich zgrzewania jest bezpieczne, 
ponieważ w jego trakcie części łączą się w homo-
geniczny materiał o jednolitym przekroju. w efekcie 
końcowym złącza są niezawodne i równie mocne jak 
sama rura. Łączenie elementów poprzez nagrzewa-
nie zajmuje tylko kilka sekund, zwykle do tempera-
tury 260±10°C). 

Zgrzewarka do PP NANOPANEL
•  W komplecie – nożyce, komplet kamieni (20, 25, 32, 40)
• Możliwość stałego zamontowania podstawki za po-
mocą śruby
•  Moc 1500 W (2x750).

Bogata oferta kształtek NANOPANEL PP-R
rury NANOPANEL można także łączyć za pomocą 
kształtek przeznaczonych do tego typu rur z polipro-
pylenu PP-r jednorodnych lub złączką z wtopionym 
mosiężnym gwintem.

Zalety NANOPANEL PP-R
· Odporność chemiczna: 1-14 pH.
· Temperatura pracy ciągłej: maks. 90°C.
· Odporność na korozję i osadzanie się kamienia ko-
tłowego.
· Szeroki asortyment kształtek.
· Pewność i szczelność połączeń.
· Łatwy i szybki montaż.
· Cicha praca całego systemu.

· rura jednorodna dla ciśnienia PN10, PN16 i PN20.
· rury Stabi (wkładka aluminiowa) i Stabi glass 
(wkładka z tworzywa sztucznego).
· Polisa ubezpieczeniowa: do 4 mln dla jednostko-
wych zdarzeń.
· gwarancja 10 lat.

NANOPANEL PP-R polipropylen  
z kopolimerem Random to system 
instalacyjny składający się z rur i kształtek. 
Kopolimery typu Random (PPR-C typ 
3) cechuje najwyższa transparentność 
wśród polipropylenów. Jego zalety to 
m.in. długa żywotność (ponad 50 lat), 
odporność na ciśnienie i uderzenia, 
wysoka elastyczność, duża wytrzymałość 
termiczna oraz pełna higieniczność. 

System NANOPANEL PP-R

Pełną oferta produktów 
systemu nanOPanel PP-R

rura jednorodna  
PP NANOPANEL  
PN 10, 16 i 20

rura stabi  
NANOPANEL PN 20

rura z włóknem 
szklanym 
NANOPANEL PN 20

http://www.instalreporter.pl
https://www.grupa-sbs.pl/nanopanel/systemy-instalacyjne/system-nanopanel-pp-r
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Załóżmy, że mamy do czynienia z dwoma wen-
tylatorami oznaczonymi jako „A” i „B”, o identycznym 
poziomie głośności, generującymi hałas na poziomie 
LwA = 90 dB(A) mocy akustycznej. Celowo posłuży-
łem się tu wartością poziomu mocy akustycznej LwA 
[dB(A)], a nie poziomu ciśnienia akustycznego LpA 
[dB(A)], aby uwolnić się od warunków odniesienia po-
miaru głośności jakimi są: odległość od urządzenia, 
chłonność akustyczna pomieszczenia czy współczyn-
nik kierunkowy rozchodzenia się dźwięku.
Tym co akustycznie odróżnia oba wentylatory jest je-
dynie ton generowanego dźwięku (różnica w hałasie 
generowana w poszczególnych częstotliwościach). 
wentylator „A” odbierany będzie przez słuchacza 
jako średnio- lub niskotonowy, natomiast wentyla-
tor „B” charakteryzuje się wysokim dźwiękiem, jed-
nak ogólne wrażenie głośności będzie takie samo  
w obu przypadkach.
Potwierdzenie powyższego założenia uzyskujemy, 
wyliczając ważony poziom mocy akustycznej dla 
każdego z urządzeń (patrz tabela 1.1 oraz 2.1). w tym 

celu do wartości głośności, podanej dla częstotliwo-
ści środkowej każdego pasma oktawowego Lw.F [dB] 
(wiersz 1) należy dodać poprawkę korekcyjną filtra A 
(wiersz 2), otrzymując wartości skorygowane Lw.F+A 
(wiersz 3), a następnie zsumować logarytmicznie 
wszystkie pasma zgodnie ze wzorem:
LwA = 10 × log(10(Lw.FA(63Hz)/10) + 10(Lw.FA(125Hz)/10) + ...  
+ 10 (Lw.FA(8kHz)/10)) [dB(A)]
wynik tak przeprowadzonych obliczeń (wiersz 4) jest 
jednakowy dla obu wentylatorów i wynosi:
LwA(„A”) = LwA(„B”) = 90 dB(A)
Jeśli przyjrzymy się wynikom w poszczególnych pa-
smach oktawowych, uzyskanym po nałożeniu po-
prawki krzywej A (wiersz 3) zobaczymy, że dominują-
cą częstotliwością w przypadku wentylatora „A” jest 
500 Hz (oraz poboczne 250 Hz i 1 kHz) natomiast  
w przypadku wentylatora „B” częstotliwość 8 kHz (oraz 
sąsiadujące 4 kHz i 2 kHz). głośności w pozostałych 
pasmach oktawowych w praktyce nie mają znacze-
nia w ogólnym wrażeniu słuchowym, ponieważ różni-
ca głośności jest zbliżona lub nawet przekracza 10 dB.

Zajmując się projektowaniem instalacji wentylacji, a także pracując w dziale wsparcia 
technicznego, bardzo często spotykam się z problemem doboru tłumika, który ma 
za zadanie obniżyć poziom hałasu w instalacji za tłumikiem o konkretną wartość, 
wyznaczoną w założeniach np. 20 dB. Teoretycznie, nie ma w tym zadaniu nic 
nadzwyczajnego i w zasadzie każdy dobór tłumika do tego się sprowadza, jednak 
czy nie posiadając pełnych danych o źródle hałasu, przedstawionych w postaci 
charakterystyki oktawowej urządzenia, nadal jest to takie 
proste i jednoznaczne? 
Spróbujmy odpowiedzieć 
na to pytanie, 
ilustrując 
zagadnienie 
odpowiednim 
przykładem.

Czy można dobrać 
tłumik bez pełnych 
danych akustycznych 
źródła hałasu?

Tłumienie dźwięku w instalacjach wentylacji

michał hycnar

Tabela 1.1

Wentylator „a”

Częstotliwości środkowe pasm oktawowych
[Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Charakterystyka głośności częstotliwości środkowych

1 lw.F [dB] = 94 93 94 90 79 72 71 70
2 filtr A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1
3 lw.F+a 67,8 76,9 85,4 86,8 79,0 73,2 72,0 68,9
4 lwa [dB] = 90,0 dB(a)

Tabela 2.1

Wentylator „B”

Częstotliwości środkowe pasm oktawowych
[Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Charakterystyka głośności częstotliwości środkowych

1 lw.F [dB] = 85 85 86 81 78 80 82 88
2 filtr A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1
3 lw.F+a 58,8 68,9 77,4 77,8 78,0 81,2 83,0 86,9
4 lwa [dB] = 90,0 dB(a)
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nia (wiersz 3), nakładamy szumy własne generowa-
ne przez tłumik Lw.MSA [dB] przy wydatku oblicze-
niowym 6000 m3/h (wiersz 4), wykonując sumowanie 
tym razem logarytmiczne;
- otrzymujemy nową wartość hałasu Lw.2 [dB] (wiersz 5)  
po przejściu dźwięku przez zastosowany tłumik;
- dalsze obliczenia wykonujemy analogicznie jak po-
przednio (tj. nałożenie krzywej A i suma logarytmicz-
na poszczególnych pasm), uzyskując nowy ważony 
poziom mocy akustycznej LwA.2 [dB(A)]reprezentu-
jący skuteczność tłumienia;
- skuteczność tłumienia to różnica między poziomem 
hałasu bez i z tłumikiem (wiersz 9).

Zestawmy wyniki obliczeń wykonane 
dla obu wentylatorów.
Efekt tłumienia tego samego tłumika w przypad-

ku wentylatora „A” to uzyskany poziom mocy aku-
stycznej:
LwA.2 („A”) = 66,1 [dB(A)]

Efekt tłumienia tego samego tłumika w przypad-
ku wentylatora „B” to uzyskany poziom mocy aku-
stycznej:
LwA.2 („B”) = 72,2 [dB(A)]

Zatem różnica w efekcie tłumienia to:
LwA.2 („B”) - LwA.2 („A”) = 72,2 - 66,1 = 6,1 dB

Czym spowodowana jest tak duża 
rozbieżność w wynikach obliczeń? 

Odpowiedź kryje się w złożeniu charakterystyki gło-
śności źródła (wentylatora) Lw.F z indywidualnymi 
cechami zdolności tłumienia de tłumika wynikają-
cymi m.in. z jego cech konstrukcyjnych.
Kulisa MKA (fot. 1) została zaprojektowana tak, aby 
najskuteczniej oddziaływać w częstotliwościach to-

Podane dominujące częstotliwości {250 Hz, 500 Hz, 
1 kHz} oraz {2 kHz, 4 kHz, 8 kHz} przekładają się od-
powiednio na odbiór wentylatora „A” jako średnio-
tonowego i wentylatora „B” jako wysokotonowego.
w dalszej części przykładu, do obniżenia hałasu od 
obu wentylatorów, zastosujemy taki sam tłumik ka-
nałowy o wielkości 1000x700x1500 mm firmy TrOX 
zbudowany z 3 kulis o grubości 230 mm. Zakłada-
ny przepływ powietrza wynosi 6000 m3/h. do dys-
pozycji mamy 3 rodzaje kulis tj. XKA, MKA oraz rKA 
różniących się konstrukcją, a co za tym idzie różną 
skutecznością tłumienia de [dB] w poszczególnych 
pasmach oktawowych. wybrałem kulisę MKA (kod 
tłumika: MSA230-103-3-PF/1000x700x1500) z charak-
terystyką, jak na wykresie poniżej.

gdzie:
de [dB] – tłumienie w poszczególnych pasmach okta-
wowych {63 Hz do 8 kHz},
Lw [dB] – szumy własne tłumika,
f [Hz] – częstotliwości środkowe pasm oktawowych.

Obliczenia związane z tłumieniem hałasu wykonuje-
my w poszczególnych pasmach oktawowych w ko-
lejnych krokach (patrz tabela 1.2 oraz 2.2).
Należy pamiętać, że każdy tłumik poza zdolnością tłu-
mienia de [dB] stanowi wtórne źródło dźwięku w in-
stalacji. Hałas generowany przez tłumik Lw.MSA, (ta-
bela 1.2 oraz 2.2. wiersz 4) należy również uwzględnić 
w obliczeniach. różnica pomiędzy poziomem dźwię-
ku w kanale (za tłumikiem) a szumem własnym tłu-
mika większa niż 8-10 dB nie będzie w sposób zna-
czący wpływała na efekt tłumienia.

Algorytm obliczeniowy:
- od głośności źródła (wentylatora) Lw.F [dB] (wiersz 
1) odejmujemy arytmetycznie zdolność tłumienia 
de.MSA [dB] (wiersz 2);
- na uzyskany w ten sposób wynik, czyli efekt tłumie-

 
 

Gdzie: 
De [dB] – tłumienie w poszczególnych pasmach  
oktawowych {63Hz do 8kHz} 
Lw [dB] – szumy własne tłumika 
f[Hz] – częstotliwości środkowe pasm oktawowych 
 

MSA230-103-3-PF/1000x700x1500 
V= 6000 [m3/h] 

Tabela 1.2
 Went. „a” + Tłumik: msa230-103-3-PF / 1000x700x1500 
1 lw.F [dB] = 94 93 94 90 79 72 71 70
2 De.msa = 8 15 30 30 33 22 16 16
3 Lw.F-De.MSA = 86 78 64 60 46 50 55 54
4 Lw.MSA = 44 40 36 32 28 25 22 19
5 lw.2 = 86 78 64 60 46 50 55 54
6 filtr A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1
7 Lw.2+A = 59,8 61,9 55,4 56,8 46,1 51,2 56,0 52,9
8 lwa.2 [dB] = 66,1 dB(a)
9 Skuteczność = LwA - LwA.2 = 90 - 66,1 = 23,9 dB

Tabela 2.2
 Went. „B” + Tłumik: msa230-103-3-PF / 1000x700x1500
1 lw.F [dB] = 85 85 86 81 78 80 82 88
2 De.msa = 8 15 30 30 33 22 16 16
3 Lw.F-De.MSA = 77 70 56 51 45 58 66 72
4 Lw.MSA = 44 40 36 32 28 25 22 19
5 lw.2 = 77 70 56 51 45 58 66 72
6 filtr A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

7 Lw.2+A = 50,8 53,9 47,4 47,9 45,1 59,2 67,0 70,9

8 lwa.2 [dB] = 72,7 dB(a)
9 Skuteczność = LwA - LwA.2 = 90 - 72,7 = 17,3 dB

W akustyce różnica 6 dB to  
efekt słuchowy porównywalny  
z podwojeniem głośności, a więc 
różnica jest niebagatelna. 

 
 
 

kulisa MKA 1
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nów niskich i średnich 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz. Pod-
stawowym materiałem dźwiękochłonnym kulisy jest 
wełna mineralna (3) o wysokim stopniu biodegrado-
walności, laminowana warstwą jedwabiu szklanego 
(4) zabezpieczającego powierzchnie kulis przed ście-
raniem wywołanym przepływem powietrza przy do-
puszczalnej prędkości sięgającej 20 m/s. w kulisach 
typu MKA połowa powierzchni pokryta jest jedno-
stronnie arkuszem z blachy stalowej (2), dzięki cze-
mu uzyskano wysoką skuteczność tłumienia właśnie 
w niższych częstotliwościach

Jak więc poradzić sobie z hałasem 
generowanym przez wentylator „B”? 

Odpowiedź jest prosta – zastosować tłumik odpo-
wiedni dla tłumienia wysokich pasm, np. tłumik z ku-
lisą typu XKA (fot. 2), zbudowaną jedynie z wkładu  
z wełny mineralnej pokrytej jedwabiem syntetycznym 
(2), która jest dedykowana właśnie do walki z dźwię-
kami o wyższych i najwyższych częstotliwościach. 
Każda kulisa firmy TrOX ma zoptymalizowany, aero-
dynamiczny kształt ramy (1), redukujący powstają-
cy w wyniku przepływu szum własny oraz stratę ci-
śnienia w porównaniu z konwencjonalną konstrukcją 
kulis o blisko 30%. Umożliwia to osiągnięcie znaczą-
cych oszczędności zużycia energii podczas eksplo-
atacji systemów klimatyzacyjnych.
Tłumienie hałasu w pasmach o wysokiej częstotliwo-
ści zwykle nie jest wielkim problemem, natomiast naj-
niższe częstotliwości potrafią być prawdziwą zmorą 
projektantów, gdyż ujmując sprawę ogólnie, z zasa-
dy tłumiki gorzej sobie radzą z częstotliwościami ni-
skimi 64Hz, 125Hz i trudno tu uzyskać wysoką bez-
względna skuteczność tłumienia de [dB]. 
Jako ciekawostkę mogę tu dodać, że do tłumienia naj-
niższych częstotliwości firma TrOX zaprojektowała 
specjalną kulisę rKA (fot. 3). Stosując do budowy tłu-
mika wkłady z odpowiedniej grubości blachy, uzyska-
no cztery typy kulis A, B, C, d dedykowane odpowied-

zastosowanie kulisy mKa do wenty-
latora o „niskiej” i „średniej” tona-
cji dało doskonały efekt w postaci wy-
sokiej skuteczności dokładnie tam, 
gdzie jest to potrzebne. Ten sam tłu-
mik współpracujący z wentylatorem 
generującym wysokie tony (wentyla-
tor „B”) okazał się mniej skuteczny, 
gdyż potencjał tłumienia ulokowany 
był w niewłaściwym miejscu.

  
 
 

kulisa XKA 

kulisa XKA 

 

kulisa RKA 
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nio do tłumienia hałasu w zakresach częstotliwości:
• typ A: 250 – 125 Hz; 
• typ B: 125 – 250 Hz;
• typ C: 125 – 63 Hz;
• typ D: 63 – 125 Hz.
wszystkie wartości tłumienia de, 
niezależnie od rodzaju kulisy, zo-
stały określone w laboratorium 
TrOX, według normy PN-EN iSO 
7235 (1998) podobnie, jak szumy wła-
sne oraz opory przepływu dzięki czemu dysponuje-
my pełnymi obiektywnymi i porównywalnymi danymi 
akustycznymi. Ponadto tłumiki oraz kulisy produko-
wane przez firmę TrOX certyfikowane są do zastoso-
wania w instalacjach spełniających wymagania higie-
niczne wg Vdi 6022 część 1 i 3, jak również Vdi 3803.
Fot. TROX BSH-Technik

Jak wynika z przedstawionego powy-
żej przykładu, na ostateczny efekt tłu-
mienia wpływa nie tylko sam poten-
cjał tłumienia De [dB] danego tłumika, 
ale również odpowiednie dopasowanie 
jego charakterystyki do charakterysty-
ki źródła dźwięku. Im precyzyjniej do-
bierzemy kulisę tak, aby działała tam, 
gdzie jest to najbardziej potrzebne, tym 
skuteczniej zwalczymy hałas i obniży-
my poziom dźwięku. zatem warunkiem 
poprawnego doboru tłumika jest zna-
jomość źródła dźwięku i nie wystarczy 
tu wartość ważona w postaci mocy lwa 
[dB], czy tym bardziej efektu w danych 
warunkach odniesienia lpa [dB], lecz 
pełna informacja z rozpisaniem na po-
szczególne pasma oktawowe. Dlatego, 
prowadząc obliczenia akustyczne, na-
leży prosić producentów o podanie po-
ziomu mocy akustycznej wentylatora 
w rozbiciu na częstotliwości środko-
we (pasma oktawowe), w pełnym spek-
trum obliczeniowym tj. od 63 Hz do 8 
kHz określone w punkcie pracy.
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Nowa strona internetowa Keramag to zapowiedź 
zmiany w strukturze marek Grupy Geberit. Kera-
mag i Keramag Design łączą się w jedną wspól-
ną markę Keramag.
grupa geberit wprowadza ponadto dwie oddzielne 
strony internetowe dla produktów KOŁO i Keramag, 
mając na uwadze optymalne dopasowanie treści do 
klientów obu marek. 
18 grudnia 2017 roku produkty marki Keramag znik-
ną ze strony www.kolo.com.pl i pojawią się na nowej 
witrynie www.keramag.pl. 
Nowa strona będzie zawierać listę salonów, które 
oferują produkty Keramag, znacznie ułatwiając oso-
bom zainteresowanym obejrzenie ich w swojej oko-
licy, a także katalogi produktów, cennik, informacje 
o atestach i certyfikatach, rysunki techniczne, pliki 
2d i 3d. Odnajdziemy tam także zdjęcia inspiracyjne 
wszystkich kolekcji oraz dowiemy się więcej o tech-
nologiach zastosowanych w produktach. 
Strona będzie się rozwijać, z czasem pojawią się na 
niej materiały poradnikowe, artykuły, wywiady. Stro-
na jest responsywna, czyli dopasowana do przeglą-
dania jej na smartfonach i tabletach.

Keramag odświeża 
oblicze w sieci

http://www.instalreporter.pl
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dzeń grzewczych w godzinach 18.00-20.00 czyli 
w godzinach największego szczytu poboru ener-
gii elektrycznej.

W ramach społecznych konsultacji projektu 
rozporządzenia organizacje branżowe POrT PC  
i SPiUg mocno wspierają wspólną propozycję roz-
szerzenia taryfy g13 na wszystkich operatorów sie-
ci dystrybucyjnej w Polsce i uważają, że propozy-
cja 8-godzinnej taryfy elektrycznej jest daleko 
niewystarczająca. dla przekazania i zakumulowa-
nia w ciągu 8 godzin odpowiedniej ilości ciepła na 
potrzeby ogrzewania budynku przez całą dobę wy-

magane jest ponad trzykrotne zwiększenie mocy 
urządzenia grzewczego (z uwzględnieniem przygo-
towania c.w.u.). 
Przykładowo dla domu pow. 150 m2, w którym wy-
starczające byłoby zastosowanie kotła o mocy 10 kw  
niezbędne byłoby urządzenie o mocy co najmniej 
30 kw. wiązałoby się to ze znacznymi przebudowa-
mi przyłączy elektrycznych budynków. Z uwagi na 
spadek temperatury zewnętrznej w czasie zimo-

wych popołudni oraz potrzebę podgrzania wody 
do mycia przed wieczorną kąpielą trzeba się li-
czyć z masowym uruchamianiem tysięcy urzą-

W połowie listopada 2017 r. Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji 
projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia specjalnej taryfy elektrycznej 
służącej do taniego ogrzewania elektrycznego. Propozycja zakłada wprowadzenie 
8-godzinnego, nocnego okresu taniej energii (50% ceny kosztów energii i dystrybucji 
w godzinach 23:00-7:00). Wśród najważniejszych rekomendacji KERM ze stycznia 
2017 r. w sprawie niezbędnych działań antysmogowych było „zapewnienie istotnie 
obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na 
nią zapotrzebowania…”. Przeprowadzone szczegółowe analizy dot. propozycji 
nowej taryfy elektrycznej przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła (PORT PC) pokazują, że niestety nie stwarza ona podstaw do uzyskania 
taniego ogrzewania. Istniejące już na rynku taryfy elektryczne są w wielu 
przypadkach bardziej korzystne finansowo oraz zapewniają dłuższy okres taniej 
taryfy elektrycznej niż nowa propozycja Ministerstw Energii. Takim przykładem są 
istniejące taryfy G12, G13 firmy Tauron czy taryfy weekendowe G12w.

Nowa taryfa elektryczna ME 
antidotum na smog?

Zdaniem PORT PC taryfa ta nie pomoże  
w działaniach antysmogowych w Polsce

najlepszym rozwiązaniem antysmogowym byłoby wdrożenie taniej taryfy 20-godzin-
nej, tak jak jest to skutecznie stosowane w Czechach lub na słowacji. na stronie inter-
netowej www.portpc.pl dostępna jest pełna 21-stronicowa analiza dotycząca najbar-
dziej optymalnej antysmogowej taryfy elektrycznej.
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1  Porównanie kosztów 1 kwh pracy urządzeń grzewczych tylko przez 8 godzin na dobę
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dzenia Ministerstwa Energii i aktualnych cen g11 dla 
założonego zużycia energii elektrycznej w przypad-
ku poszczególnych operatorów sieci energetycznej  
i dostawców energii).

Porównanie kosztów 1 kWh pracy 
urządzeń grzewczych tylko przez… 

…8 godzin na dobę
Zaproponowana przez Ministerstwo Energii taryfa 
8-godzinna nie zapewnia wystarczającego czasu 
na skuteczne ogrzewanie akumulacyjne. Może to 
w bardzo wielu przypadkach powodować, że moc 
przyłącza elektrycznego budynku będzie zbyt ni-

ska, aby zapewnić ogrzewanie przy projektowej 
temperaturze zewnętrznej. w przypadku budynków  
o stosunkowo słabej izolacji rozwiązanie nie zapew-
ni wystarczającego komfortu cieplnego w budyn-
ku. Brak tanich 2 godzin w ciągu dnia będzie czę-
sto prowadzić do załączeń urządzeń grzewczych 
w okolicach godz. 18.00, powodując zwiększenie 
zapotrzebowania na energię elektryczną w godzi-
nach wieczornego szczytu.

…10 godzin na dobę (odniesienie do istniejących 
taryf elektrycznych G12)
Taryfa z 10-godzinną tańszą energią podobnie jak 
wyżej omówiona taryfa z 8-godzinną tańszą ener-

w analizach dotyczących nowej taryfy elektrycz-
nej przeprowadzonych przez POrT PC założono, że 
urządzenie grzewcze (kocioł elektryczny, piec aku-
mulacyjny, pompa ciepła) może pracować odpo-
wiednio przez: 
• tylko 8 godzin na dobę (bezpośrednie odniesienie 
do proponowanej przez Ministerstwo Energii taryfy 
elektrycznej g11 z 8 h taniej energii (rys. 1), 
• 10 godzin na dobę (odniesienie do istniejących ta-
ryf elektrycznych g12 – rys. 2),
• 14 godzin na dobę (odniesienie do istniejących taryf 
weekendowych g12w i specjalnej taryfy elektrycz-
nej g12r firmy Energa, rys. 3), 
• oraz 16 godzin na dobę (odniesienie do taryfy week-
endowej g13 firmy Tauron, rys. 4) .

w takich reżimach pracy 10 do 16 godzin na dobę pra-
cuje większość istniejących elektrycznych urządzeń 
grzewczych w Polsce (np. kotły elektryczne, piece aku-
mulacyjne czy pompy ciepła) i to zarówno w nowych 
i starych budynkach. Jest to też punktem odniesie-
nia przygotowanej analizy do specjalnej taryfy elek-
trycznej proponowanej przez Ministerstwo Energii. 
Poniższe obliczenia zostały przeprowadzone dla 
założenia, że zużycie energii elektrycznej dla bu-
dynku jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej  
130 m2 na cele grzewcze wynosi 13 600 kwh rocznie 
+ 4000 kwh zużycia na cele gospodarstwa domowe-
go rocznie (razem 17 600 kwh/rok). w obliczeniach 
występuje projekcja ceny średniej nowej taryfy elek-
trycznej (na podstawie założeń propozycji rozporzą-
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2  Porównanie kosztów 1 kwh pracy urządzeń grzewczych tylko przez 10 godzin na dobę
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3  Porównanie kosztów 1 kwh pracy urządzeń grzewczych tylko przez 14 godzin na dobę
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gią może nie zapewnić wystarczającego czasu na 
skuteczne ogrzewanie akumulacyjne w budynkach 
o gorszej izolacji. istniejące obecnie taryfy g12 po-
zwalają na realizację 10 godzin taniej energii – 8 go-
dzin w nocy i 2 godziny po południu. w budynkach 
o dobrej izolacji nie będzie to powodować zwiększe-
nia zapotrzebowania na energię elektryczną w go-
dzinach wieczornego szczytu. 

…14 godzin na dobę (odniesienie do istniejących 
taryf weekendowej o oznaczeniu G12w)
Taryfa z 14 h niższej energii na dobę może pozwolić 
na skuteczne ogrzewanie akumulacyjne w budynkach  
o przeciętnej izolacji cieplnej. w przypadku obiek-
tów o stosunkowo słabej izolacji cieplnej rozwiąza-

nie ciągle nie zapewni wystarczającego komfortu 
cieplnego w budynku. istniejące taryfy elektryczne 
g12w pozwalają na realizację średniodobowo 14 h 
taniej energii – 8 godzin w nocy i 2 godziny po połu-
dniu w dni robocze oraz przez 24 godziny na dobę 
w weekendy czy w święta.

…16 godzin na dobę (odniesienie do istniejącej 
taryf weekendowej G13 firmy Tauron)
Taryfa elektryczna z 16-godzinną tańszą energią na 
dobę pozwala na skuteczne ogrzewanie akumula-
cyjne w budynkach o gorszej izolacji. istniejąca tyl-
ko w Małopolsce i górnym Śląsku taryfa g13 pozwa-
la na realizację statystycznie ok. 16 godzin taniej 
energii na dobę – 13 godzin w nocy i rano w okre-
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4  Porównanie kosztów 1 kwh pracy urządzeń grzewczych tylko przez 16 godzin na dobę
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00 Nowe pompy ciepła powietrze-woda typu Split firmy 
Viessmann to najcichsze tego typu urządzenia na rynku!

Pompy ciepła Vitocal 200-S i 222-S to bezkonkurencyjnie, najcichsze 

jednostki zewnętrzne tego typu. Dzięki technologii Advanced Acoustic 

Design, generowane dźwięki są idealnie tłumione przez przegrody 

budowlane i tym samym można je bez problemu użytkować także 

w gęsto zabudowanych osiedlach domków szeregowych. Standardowo 

wyposażone są również moduł Vitoconnect 100 OPTO1 umożliwiający 

zdalny nadzór i sterowanie instalacją grzewczą przez aplikacje mobilne.

Zaproś firmę Viessmann jako partnera 

serwisowego poprzez aplikację mobilną ViCare 

a otrzymasz dodatkowy rok gwarancji gratis! 

Szczegóły: www.viessmann.pl/vicare

Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe

Systemy chłodnicze

Efektywne i ciche, nowe pompy ciepła  
typu Split – ciepło leży w naszej naturze

GRATIS
+1 rok
gwarancji
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sie zimowym i 15 godzin na dobę w okresie letnim 
(w dni robocze) oraz 24 godziny w weekendy (cza-
sami też w święta).

Porównanie kosztów ogrzewania 
elektrycznego z innymi nośnikami 
energii

Poniższe obliczenia zostały przeprowadzone dla 
założenia, że zużycie energii elektrycznej dla bu-
dynku na cele grzewcze (tylko centralne ogrzewa-
nie) wynosi 13 500 kwh/rok (budynek o powierzch-
ni 130 m2 o stosunkowo słabej izolacji cieplnej).  
w przypadku podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej dla 4 osób należy dodać ok. 30% zużycia ener-
gii elektrycznej. 
Założono, że ze względu na kompromis komfor-

tu cieplnego użytkowników i oszczędności ener-
gii, ogrzewanie jest możliwe przez 16 godzin, a nie  
24 godziny na dobę.

Taryfa dedykowana do elektrycznych 
urządzeń grzewczych i pomp ciepła  
– G13 firmy Tauron

Taryfa g13 firmy Tauron została wprowadzona kil-
ka lat temu i była dedykowana pod zastosowanie 
pomp ciepła i innych elektrycznych urządzeń grzew-
czych. Obecnie taryfa g13 występuje częściowo na 
obszarze województwa śląskiego oraz małopolskie-
go. wybór taryfy jest możliwy w przypadku, gdy do-
stawcą energii i dystrybutorem jest Tauron. rozkład 
czasowy taryfy g13 zapewnia stosunkowo elastycz-
ny sposób korzystania. Taryfa przygotowana jest 

5   Porównanie kosztów centralnego ogrzewania dot. budynku 130 m2 w Małopolsce

1 2 / 2 0 1 7

Komfortowe – efekt promieniujących ścian.
Praktyczne – ciepło/chłód jest dostarczane tam gdzie przebywamy.
Ekonomiczne – oszczędność energii cieplnej.
Czyste – eliminuje unoszenie kurzu.
Trwałe – żywotność eksploatacyjna ponad 50 lat.
Bezpieczne
Szybki i łatwy montaż
10-letnia gwarancja i wysokie ubezpieczenie

WALL
FLOOR

Ogrzewanie
płaszczyznowe

KAN SMART – inteligentny system  
w Twoim domu

ISO 9001
www.kan-therm.com
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pod użytkowanie kotłów i akumulacyjnych pieców 
elektrycznych oraz pod stosowanie pomp ciepła. 
wynika to z układu trzech przedziałów cen energii: 
szczytu porannego i wieczornego oraz pozostałych 
przedziałów (taryfa obniżona). w przypadku tary-
fy g13 okres taniej energii wynosi w skali roku ok.  
17 h/dobę, uwzględniając święta oraz soboty i nie-
dziele (statystycznie jest ich ok. 114 w ciągu całego 
roku). w okresie zimowym (od 01.10 do 31.03) udział 

ten wynosi ok. 16 godzin na dobę. w przedziale dni 
tygodnia od poniedziałku do piątku wynosi 13 go-
dzin na dobę w sezonie zimowym (od 01.10 do 31.03) 
i 15 godzin na dobę w okresie poza sezonem zimo-
wym (od 01.04 do 30.09.) w czasie weekendów (oraz 
świąt państwowych) obowiązuje taryfa obniżona  
(24 godziny na dobę).
Szczyt przedpołudniowy ze średnią ceną energii 
występuje przez 6 godzin na dobę w przedziale ty-
godnia od poniedziałku do piątku. Szczyt wieczor-
ny wynosi odpowiednio 5 godzin na dobę (od 01.10 
do 31.03) lub 3 godziny na dobę (od 01.04 do 30.09)  
w ciągu dni roboczych.
źródło: POrT PC

rekomendacja branży w zakresie wprowadzenia specjalnej 
antysmogowej taryfy elektrycznej 

Powyższe analizy i obliczenia wskazują na to, 
że zdaniem dwóch organizacji branżowych 
POrT PC i SPiUg najbardziej optymalną i za-
razem prawdopodobnie najszybszą ze wzglę-
dów proceduralnych do wprowadzenia w całej 
Polsce taryfą elektryczną jest istniejąca taryfa 
g13 firmy Tauron. Przyjęte przez Tauron warto-
ści cen energii i kosztów dystrybucji w istnie-
jącej taryfie g13 są zdaniem organizacji opty-
malne, zarówno w przypadku stosowania pomp 
ciepła, jak i kotłów elektrycznych czy pieców 
akumulacyjnych. 
Alternatywnym, ale również mocno rekomendo-
wanym rozwiązaniem jest wprowadzenie dedy-

kowanej do ogrzewania taryfy zawierającej 20 
godzin taniej energii i 4 godziny znacznie droż-
szej energii na dobę (podobnie jak jest to stoso-
wane z dużym sukcesem od ponad 10 lat w Cze-
chach i od kilku lat na Słowacji). 20 godzin taniej 
energii elektrycznej zapewnia duży komfort użyt-
kowania, który oczekują użytkownicy pomp cie-
pła oraz kotłów elektrycznych, chroniąc zarazem 
przed używaniem energii elektrycznej w godzi-
nach największego wieczornego szczytu poboru 
energii 17:00-21:00. Jest to zabezpieczone mak-
symalnym udziałem pobranej energii w tych go-
dzinach na poziomie 9% całego zużycia energii 
elektrycznej w ciągu roku.

Pełne zestawienie istniejących taryf G  
i nowej taryfy G11 z 8 h

analiza PORT PC dotycząca 
wprowadzenia optymalnej 
antysmogowej taryfy elektrycznej
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wydarzenia targowe

seminaria
arena technologii
strefa instalatora

konkurs

chcesz wiedzieć 

więcej?

Wejdź na www.forumwentylacja.pl

i zostaw e-mail – prześlemy dodatkowe informacje

Pomysłodawca i organizator: 

spw@wentylacja.org.pl | tel. fax 22 542 43 14

NAjwiększe 
wydarzenie 
brANżowe

MiędzYNArodowe  
targi techniki  
weNTYLAcYjNej  
kLiMATYzAcYjNej  
i chŁodNiczej

27 – 28 lutego 
warszawa

2018 2018

www.forumwentylacja.pl
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Bazując na dobrze opracowanym 
katalogu…

Każdy użytkownik ma inne potrzeby – są one uzależ-
nione od typu budynku, powierzchni koniecznej do 
ogrzania, zapotrzebowania na c.w.u., czy też termo-
izolacji budynku i liczby domowników. Po obliczeniu 
zapotrzebowania na ciepło obiektu, kolejnym kro-
kiem jest projekt systemu grzewczego i …dobór ko-

tła kondensacyjnego. w omówionym powyżej przy-
kładzie zaproponowano kocioł Victrix EXA 24 X 1 ErP, 
ale oferta immergas jest dużo bogatsza. Aby dobór 

Z miłości do prostoty,  
czyli propozycja profesjonalistów 
Immergas dla standardowego domu

Komfort i nowoczesność są dziś nie tylko modą, ale 
i stylem życia, a więc przenoszą się też na nasz dom 
i… systemy tu pracujące. dla typowego domu jed-
norodzinnego o powierzchni ok 120 m2, w którym 
mieszka 4-osobowa rodzina o średnim zapotrze-
bowaniu na ciepłą wodę użytkową, specjaliści im-
mergas rekomendują kompletny system zapewnia-
jący ciepło zarówno na cele ogrzewania, jak i ciepło 
potrzebne na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. 
Obecnie jednak typowy dom jednorodzinny rozu-
miany przez pryzmat komfortu grzewczego to dom 
z nowoczesnym ogrzewaniem, czyli systemem łą-
czącym instalację grzejnikową i ogrzewanie podło-
gowe, komfort zaś natychmiastowego korzystania 

z ciepłej wody o żądanej temperaturze powinien 
być zapewniony przez zasobnik c.w.u. i odpowied-
ni układ cyrkulacji. 
Taki kompletny, proponowany dla założonego domu 
system składa się z:
• kotła Victrix EXA 24 X 1 ErP – wiszący kocioł jed-
nofunkcyjny fabrycznie wyposażony w automaty-
kę pogodową;
• zasobnika UBS160 o pojemności 160 litrów;
• sterownika CAR v2, łączącego funkcję tygodniowego 
termostatu pokojowego i panelu sterowniczego kotła;
• sondy temperatury zewnętrznej – elementu akty-
wującego pracę automatyki pogodowej kotła;
• DIM A-BT ErP – hydraulicznego rozdzielacza strefo-
wego, umożliwiającego rozdział ciepła na dwie nie-
zależne strefy grzewcze;
• Tybox 137 – bezprzewodowego termostatu tygo-
dniowego do zarządzania jedną ze stref grzewczych.

Każda domowa instalacja grzewcza i każdy inwestor mają inne wymagania, tak więc 
konieczne jest, aby instalator lub projektant dobrał indywidualnie odpowiednie 
urządzenia do danego obiektu. Immergas, jako producent bardzo szerokiej gamy 
urządzeń techniki grzewczej, pomyślał jednak o opracowaniu przykładowych rozwiązań 
grzewczych z przemyślnie dobranymi urządzeniami i uwzględnieniem potrzeb 
standardowego, ale nowoczesnego domu. Taki bazowy projekt bardzo ułatwia wstępną 
rozmowę z inwestorem, określenie jego potrzeb i oczekiwań, a wprowadzenie zmian  
lub rozszerzenie układu np. o kolektory słoneczne leży już po stronie instalatora.

Immergas – propozycja kompletnego 
systemu grzewczego dla domu 120 m2

Bazowy koncept instalacji

Pobierz katalog kotłów 
kondensacyjnych

http://www.instalreporter.pl
https://www.immergas.pl/resources/Do_pobrania/foldery/PDF/katalog_kotly_kondensacyjne_Immergas.pdf
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odpowiedniego produktu był jeszcze łatwiejszy i in-
tuicyjny, immergas opracował katalog swoich kotłów 
kondensacyjnych podzielony na dwie części – urzą-
dzenia dedykowane do domu i do większych obiek-
tów. w rozdziale poświęconym kotłom kondensa-
cyjnym do domu i mieszkań znalazły się urządzenia  

o mocy poniżej 35 kw. Lista produktów wchodzących 
w skład oferty dla domów to kotły wiszące z rodzi-
ny Victrix (TT 2 ErP, EXA ErP, Maior TT ErP, Superior 
ErP, Zeus 2 ErP, Zeus Superior ErP) oraz kotły stoją-
ce z rodziny Hercules (Condensing ErP i Solar ErP).
immergas dba o użytkowników swoich produktów 

od samego początku. inwestor otrzymuje fachową 
pomoc, doradztwo i opiekę specjalistów.
dzięki możliwości rejestracji kotła kondensacyjnego 
zyskuje też pięcioletnią gwarancję oraz szybki do-
stęp do informacji o kotle, przypomnienie o rocz-
nych przeglądach i sprawny kontakt z serwisem.

DIM A-BT ERP
Hydrauliczne rozdzielacze strefowe  

diM A-BT ErP (wysoka/niska 
temperatura) – zestaw do sterowania 

układami mieszanymi o różnej 
temperaturze: ogrzewanie grzejnikowe 

i ogrzewanie podłogowe.

Victrix EXA ErP 
Kondensacyjny, wiszący kocioł 
dostępny w wersji jednofunkcyjnej  
i dwufunkcyjnej, w ofercie immergas 
występuje w trzech wielkościach 
mocy: 24, 28 i 32 kw. Nowy model 
kotła kondensacyjnego o wysokiej 
efektywności energetycznej. Kotły  
z tej serii to połączenie wydajności  
i oszczędności zamknięte w prostej  
i eleganckiej formie.

Zasobnik UBS 160 ErP
głównym zadaniem zasobnika jest zapewnienie 
ekonomicznej pracy kotła oraz zwiększenie 
komfortu korzystania z c.w.u. Podwójne 
emaliowanie wewnętrznej powierzchni zbiornika 
w dużym stopniu ogranicza odkładanie się 
kamienia kotłowego oraz zabezpiecza naczynie 
wewnętrzne zasobnika przed korozją. dodatkowa 
anoda magnezowa obniża różnicę potencjałów 
pomiędzy wodą a pokrytym emalią płaszczem 
zasobnika, co praktycznie eliminuje ogniska 
korozji elektrochemicznej. wersje o większych 
pojemnościach np. 200 l mają podwójną wężownicę 
umożliwiającą podłączenie zewnętrznego źródła 
ciepła – kolektorów słonecznych lub pompy ciepła.

TYBOX 137 
Termostat TYBOX 137 to radiowy, 

programowalny termostat elektroniczny  
z programowaniem tygodniowym  

do sterowania kotłem lub  
nierewersyjną pompą ciepła.

CAR v2
Sterownik łączący funkcję tygodniowego termostatu 
pokojowego i panelu sterowniczego kotła.

Geberit i KOŁO najwyżej 
w rankingu Superbrands

W ogłoszonym 16 listopada br. rankingu Super-
brands 2018 marki Geberit i KOŁO znalazły się 
na najwyższych pozycjach w swoich segmentach  
w kategorii Remont i wykończenie domu. 
W badaniach wzięto pod uwagę między innymi 
kryterium polecania produktów. Oznacza to, że 
konsumenci darzą je zaufaniem i cenią ich wy-
soką jakość.

wg indeksu siły marki, geberit znalazł się na 1 pozycji  
w segmencie armatura sanitarna i grzejniki, poko-
nując 13 konkurentów. Marka KOŁO natomiast za-
jęła analogiczną pozycję – w podkategorii cerami-
ka sanitarna, wyprzedzając 7 rywali. Superbrands 
to największy niezależny ranking marek w Polsce. 
Jest jednostką promującą ideę brandingu poprzez 
identyfikację, nagradzanie i prezentację marek, któ-
re osiągnęły rynkowy sukces. w tegorocznej edycji 
po raz pierwszy głos oddano wyłącznie w ręce kon-
sumentów. instytut ArC rynek i Opinia zrealizował 
badanie metodą CAwi (komputerowo wspomagany 
wywiad internetowy), na próbie 10 000 responden-
tów. Poddano mu w sumie 2000 marek. 

Pobierz pełny raport 
www.superbrands.pl

http://www.instalreporter.pl
http://superbrands.pl/wp-content/uploads/2014/09/Proces-Certyfikacji-Superbrands_wyniki-2018.pdf
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zmienia istotę zjawiska. Podobnie jak pompa ciepła 
pozornie działa w sprzeczności z drugą zasadą termo-
dynamiki mówiącą, że ciepło samoistnie nie wędruje 
ze źródła o mniejszej temperaturze do źródła o więk-
szej) – również tu dzięki przemianie fazowej (parowanie  
i skraplanie czynnika roboczego) zjawisko jest możliwe.

sytuację zmieniły dwie dyrektywy 
unijne nr: 2009/125/We i 2010/30/Ue…

Pierwsza z nich dotyczy ekoprojektu, czyli wpływu 
budynków, ich systemów ogrzewania i urządzeń 
grzewczych na środowisko naturalne.
Przy określaniu cech budynku zarówno wykorzy-
stanie energii paliw, energii elektrycznej zużywanej 
przez urządzenia grzewcze, a także poziomu emisji 
hałasu i skład spalin, a także efektywność źródeł cie-
pła takich, jak pompy ciepła, czy instalacje solarne.
Szczegółowe warunki określa rozporządzenie komi-
sji UE nr 813/2013.
druga wymieniona dyrektywa określa zasady oznacze-
nia urządzeń etykietami efektywności energetycznej 
ErP, czyli zakres informacji o urządzeniu, które producent 
jest zobowiązany umieścić na etykiecie i karcie wyrobu.
Szczegóły zawarte są w rozporządzeniu UE nr 811/2013.
rozporządzenia te określają warunki, w jakich mają 
być przeprowadzone pomiary efektywności ener-
getycznej urządzeń, a także warunki dla obliczeń. 
Urządzenie grzewcze traktowane jest jako część ca-
łego systemu i budynku (pomieszczenia).
istotnym parametrem w określaniu wydajności/spraw-

ności urządzenia jest tzw. współczynnik konwersji CC, 
wyrażający przeciętną efektywność produkcji energii 
w UE oszacowaną na 40% (dyrektywa 2012/27/wE). 
wartość współczynnika CC przyjęto równą 2,5.
Sprawność użytkowa kotła jest określana jako iloraz wy-
tworzonego ciepła użytkowego do całkowitej ilości po-
branej energii, czyli ciepła spalania lub ciepła końcowe-
go pomnożonego właśnie przez współczynnik konwersji 
CC. Ciepło końcowe jest to energia potrzebna przez rok 
dla 1 m2 powierzchni ogrzewanej pomieszczenia.
Sama jednak sprawność nie wystarcza według tych 
dyrektyw do poprawnego etykietowania urządze-
nia grzewczego.

Istotna jest tzw. sezonowa efektywność 
energetyczna ηs

Oblicza się ją jako sezonową efektywność dla try-
bu aktywnego ηson, określaną jako średnią ważoną 
sprawności użytkowej przy pełnej mocy znamiono-
wej i 30% mocy znamionowej.
wartość tę koryguje się o straty ciepła w okresie czu-
wania, pobór mocy palnika zapłonowego, zużycie 
energii elektrycznej na potrzeby własne urządzenia 
i wpływ regulacji temperatury.
Ogólnie rzecz ujmując sezonowa efektywność ener-
getyczna dotyczy użytkowania urządzenia przez cały 
rok, w określonym dyrektywami profilu temperatury 
pomieszczeń, jak i zewnętrznej i jest ilorazem energii 
dostarczonej przez urządzenie do całkowitej ener- 
gii pobranej przez to urządzenie w ciągu roku.

Najstarszą metodą wyznaczania
sprawności urządzeń grzewczych 

…opartych na spalaniu jest równanie wykorzystu-
jące wartość opałową paliwa wu. wartość opałowa 
jest określana dla całkowitego i zupełnego spala-
nia, czyli spalenia całkowitej masy lub objętości pa-
liwa bez obecności w spalinach zarówno tlenu i pary 
wodnej, jak i związków mogących ulec utlenieniu.
Sprawność kotła według tzw. metody bezpośred-
niej określa wzór:
ηk= mw/p × (iwy – iwe) / mp × wu
gdzie :
wu – wartość opałowa
mw/p – masa wody i pary
mp – masa paliwa
iwy – entalpia czynnika na wylocie z kotła
iwe – entalpia czynnika na wlocie do kotła
Tak określona sprawność oczywiście zgodnie z pra-
wami fizyki jest mniejsza od 100% i to wystarczało 

dla kotłów atmosferycznych i z zamkniętą komorą 
paleniskową, gdzie kondensacja była zjawiskiem nie-
pożądanym i zwalczanym.

sprawność wyliczana na podstawie
ciepła spalania

w latach 80. XX wieku pojawiły się na rynkach za-
chodnich (w Polsce w latach 90.) kotły kondensacyj-
ne. Sama idea wykorzystania ciepła skraplania po-
chodzi jeszcze z końca XiX wieku.
do wyznaczenia sprawności takich urządzeń wyko-
rzystuje się już nie wartość opałową, ale ciepło spa-
lania, które uwzględnia ilość ciepła potrzebną do od-
parowania wody zawartej w spalinach, gdyż to ciepło  
w wyniku skraplania w wymienniku jest odzyskiwa-
ne do układu. Powoduje to paradoksalnie, że wartość 
sprawności urządzenia jest większa od 100%. Pozor-
nie wydaje się to sprzeczne z prawami fizyki, jednak 
zachodzi tu przemiana fazowa (para → skropliny), co 

Sprawność każdego urządzenia liczy się zgodnie z prawami fizyki, jako stosunek energii 
uzyskanej do energii dostarczonej. Zależność ta jest dużym uproszczeniem, bowiem 
energia dostarczona może być określona wielorako przy uwzględnieniu czynników, 
takich jak: właściwości paliwa, wydajności źródła energii, jak i energii potrzebnej do 
uzyskania paliwa o określonych własnościach. W miarę postępu w wykorzystywaniu 
energii w urządzeniach grzewczych, a także rosnących wymagań dotyczących ochrony 
środowiska zmieniają się też metody określania wartości energii dostarczonej i tym 
samym sprawności urządzeń, co ma oczywiście też odzwierciedlenie w przepisach.

Sprawność kotłów 
wczoraj i dziś

adam wasilewski Obie metody określania sprawności 
energetycznej urządzeń (zarówno  
w oparciu o wartość opałową paliwa, 
jak i ciepło spalania) odnoszą się tylko 
do samego urządzenia, nie uwzględ-
niając całości systemu grzewczego  
i własności budynku.

Wartość sezonowej efektywności 
energetycznej przekłada się na klasę 
energetyczną urządzenia zawartą  
w etykiecie eRP (ekoprojekt) i elD 
(etykieta energetyczna), którą produ-
cent urządzenia grzewczego jest zobo-
wiązany umieścić na wyrobie.

http://www.instalreporter.pl
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cą wielu Vitoventów 200-d, gdyż w przypadku no-
wego budownictwa i typowych pomieszczeń, roz-
sądniejszym systemem wentylacji jest rozwiązanie 
z centralą wentylacyjną i kanałami. w takim obiek-
cie to właśnie garaż czy kotłownia to wprost idealne 
pomieszczenie do montażu Vitovent 200-d.

specyfika 
wentylacji  
w kotłowni i garażu

Kotłownia, jeżeli będzie wyposażona w kocioł kon-
densacyjny z zasysaniem powietrza z zewnątrz lub 
w pompę ciepła, może być wentylowana za po-
mocą tego samego systemu wentylacji co reszta 
domu. ważne w przypadku kotłowni jest jednak za-
pewnienie wentylacji zrównoważonej, czyli takiej 
gdy ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego 
z kotłowni jest taka sama. w przypadku urządzeń 
grzewczych pobierających powietrze do spalania  
z pomieszczenia kotłowni zaleca się wykonanie 
wentylacji grawitacyjnej.
Garaż jest natomiast pomieszczeniem, którego nie 
wolno wentylować za pomocą „domowego” głów-
nego systemu wentylacji. w głównej mierze jest to 
spowodowane zanieczyszczeniem powietrza po-

Z jednej strony chcemy zapewnić odpowiednią 
wymianę powietrza w celu odprowadzenia na ze-
wnątrz zanieczyszczeń i wilgoci, której jest dużo 
zwłaszcza w okresie zimowym, gdy śnieg wwożony 
na samochodzie topnieje, tworząc kałuże na podło-
dze garażu. Z drugiej jednak strony, duża wymiana 
powietrza wiąże się ze znacznymi stratami ciepła. 
Obecnie garaż najczęściej jest wentylowany za po-
mocą systemu grawitacyjnego, w którym albo bę-
dziemy realizowali wymianę powietrza i tracili cie-
pło albo ograniczymy straty ciepła przez brak 
wymiany powietrza. inwestor może jednak, w okre-
sie zimowym, prawidłowo wentylować garaż, jedno-

cześnie oszczędzając ciepło – rozwiązaniem jest  
Vitovent 200-d.

Dlaczego do garażu?

generalnie typowe zastosowanie dla Vitovent 200-d 
to obiekty modernizowane, w których nie jest możli-
wa realizacja tradycyjnego systemu z centralą wenty-
lacyjną i kanałami. wtedy urządzenie to można sto-
sować w każdym pomieszczeniu domu. 
Można go również zaproponować inwestorowi, któ-
ry buduje nowy dom. w tym wypadku nie chodzi  
o wykonanie instalacji wentylacji budynku za pomo-

Obecnie garaż (wbudowany w bryłę domu) to nie tylko miejsce, w którym 
parkujemy samochód, jest to również magazyn dla wielu sprzętów domowych 
i właśnie dlatego coraz częściej inwestor chce mieć w nim ciepło i sucho (…jak 
na garaż). Odpowiednia temperatura w zimie na poziomie kilku stopni na plusie 
jest zapewniona poprzez system ogrzewania i izolację zewnętrzną. Nawet brama 
garażowa coraz częściej jest już dobrze izolowana termicznie. W jaki sposób jednak 
optymalnie wentylować pomieszczenie garażu i oszczędzać ciepło?

Garaż i kotłownia 
dobrze wentylowane, 
czyli… decentralnie 

Wentylacja z odzyskiem ciepła  
z zastosowaniem Vitovent 200-D

szymon lenartowicz

Urządzenie Vitovent 200-D jest dedy-
kowane do pomieszczeń o powierzch-
ni nieprzekraczającej 30 m2, a więc… 
o wymiarach typowych garaży na  
2 samochody. Oczywiście jeśli garaż 
jest dużo większy, możliwy jest w nim 
montaż kilku urządzeń, wówczas bar-
dzo wygodne jest sterowanie kilkoma 
jednostkami za pomocą jednego prze-
łącznika bezprzewodowego.

http://www.instalreporter.pl
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ści od 32 do 48 cm, natomiast z wykorzystaniem tu-
lei przedłużającej ściana może mieć grubość nawet 
64 cm. Vitovent 200-d nawiewa do pomieszczeń po-
wietrze przefiltrowane, a ewentualna wymiana fil-
trów jest bardzo wygodna i odbywa się od strony 
pomieszczenia. Jednostka nie wymaga podłączenia 
do instalacji kanalizacyjnej, a ewentualne skropliny 
są odprowadzane na zewnątrz poprzez specjalnie 
wyprofilowaną rynnę w maskownicy zewnętrznej.

Bogate wyposażenie dodatkowe…
…umożliwia dostosowanie sposobu pracy urządze-
nia do oczekiwań inwestora. Czujnik jakości powietrza 
spowoduje automatyczne zwiększenie wydajności 
wentylacji po wykryciu w powietrzu m.in. spalin, dymu 
tytoniowego czy też perfum. w celu wygodnego zdal-
nego sterowania urządzeniem można wykorzystać 
bezprzewodowy przełącznik. Może on sterować jed-
nocześnie nawet dziesięcioma urządzeniami lub jeden 
Vitovent 200-d może być sterowany przez trzy różne 
przełączniki. Co ciekawe, przełącznik bezprzewodo-
wy nie wymaga doprowadzenia zasilania, ani nie ma 
baterii. Możliwość rozbudowy jednostki Vitovent 200-
d o dodatkowe elementy, umożliwiają wersje urządze-
nia HrM lub HrV. dodatkowo wersja HrV wyposażo-
na jest w nagrzewnicę wstępną zabezpieczającą 
wymiennik przed zamarznięciem. Pozostałe urządze-
nia ochronę wymiennika realizują poprzez okresowe 
rozbilansowanie strumieni powietrza.

przez spaliny oraz chemikalia (farby, lakiery, roz-
puszczalniki, nawozy do ogródka, środki chemicz-
ne), które są często przechowywane w garażu i które 
mogłyby się przedostać do powietrza nawiewanego.  
dodatkowo należy pamiętać, iż w okresie zimowym, 
w garażu panuje dużo niższa temperatura niż w domu 
i mieszanie obu strumieni powietrza byłoby nieuza-
sadnione ekonomicznie. 

Zalety płynące z zastosowania urządzenia 
Vitovent 200-D w garażu:
- odzysk ciepła z powietrza wywiewanego do 90%,
- wymiana powietrza niezależna od temperatury ze-
wnętrznej,
- możliwość komfortowego zwiększania/zmniejsza-
nia wydajności wentylacji (4 tryby pracy),
- konieczność doprowadzenia jedynie energii elek-
trycznej do urządzenia,
- bardzo mały pobór energii elektrycznej przez urzą-
dzenie (dla wydajności 15 m3/h są to 4 w, natomiast 
dla 55m3/h jest to 23 w).

Vitovent 200-D w różnych wersjach  
i z różnym wyposażeniem

Najmniejszym urządzeniem wentylacyjnym w ofercie 
Viessmann jest Vitovent 200-d. Urządzenie to dostępne 
jest w 3 wersjach: Hr, HrM, HrV. wszystkie typy mają 
wymiennik zapewniający do 90% odzysku ciepła z po-
wietrza wywiewanego oraz energooszczędne wentyla-
tory (na najniższym biegu urządzenie pobiera 4 w ener-
gii elektrycznej). Maksymalna wydajność urządzeń to 
odpowiednio 55, 55 i 45 m3/h. Sterowanie urządzeniem 
jest intuicyjne i odbywa się poprzez regulator zlokalizo-
wany w ścianie bocznej maskownicy od strony pomiesz-
czenia. Możliwa jest praca jednostki bez odzysku cie-
pła, w celu nawiewania do pomieszczeń w nocy w lecie 
chłodnego zewnętrznego powietrza tzw. free cooling. 

Montaż 
w celu zamontowania urządzenia, instalator ma do 
wyboru tuleję montażową okrągłą lub kwadratową. 
Urządzenie można montować w ścianach o grubo-

Garaż 2-stanowiskowy ma kubaturę około 85 m3, zatem każda wersja Vitoventa 200-D  
zapewni co najmniej 0,5-krotną wymianę powietrza (w ciągu 2 godzin powietrze zo-
stanie w całości wymienione). W przypadku składowania w garażu m.in. rozpuszczal-
ników idealna będzie wersja HRm lub HRV doposażona w czujnik jakości powietrza, 
który po wykryciu zanieczyszczeń zwiększy wydajność wentylacji.

Forum Wentylacja – 
Salon Klimatyzacja 2018

Znamy datę targów na 2018 rok – 16. edycja Mię-
dzynarodowych Targów Techniki wentylacyjnej, Kli-
matyzacyjnej i Chłodniczej FOrUM wENTYLACJA –  
SALON KLiMATYZACJA odbędzie się w dniach 27-28 
lutego 2018 r.
Najważniejsze wydarzenie branżowe skupiające  
w jednym miejscu przedstawicieli branży wentylacyj-
nej, klimatyzacyjnej i i chłodniczej odbędzie się tra-
dycyjnie na wiosnę w warszawie. w edycji 2017 wzię-
ło udział 182 wystawców z Polski i z zagranicy oraz 
6100 odwiedzających z 22 krajów. Targom co roku to-
warzyszą wydarzenia specjalne: Arena Technologii – 
miejsce prezentacji produktów różnych producentów, 
Strefa instalatora – z praktycznymi pokazami, kon-
kurs Najciekawszy Produkt – w którym odwiedzają-
cy głosują na zgłoszone do konkursu produkty oraz 
Seminaria – z bogatym programem merytorycznym.
w 16. edycji targów udział w imprezie potwierdziło 
już 132 wystawców z Polski i z zagranicy. do zamknię-
cia listy wystawców pozostał jeszcze ponad miesiąc,  
a ponad 85% powierzchni targowej jest zajęte. 
Lista firm zgłoszonych na dzień 12.12 tutaj
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w serii krótkich filmów w pierwszej kolejności opo-
wie o tym, dlaczego nie warto obawiać się nowo-
ści, jaką może być dla niektórych instalatorów 
nowy napęd. dowiemy się, jak silniki są zbudowa-
ne i skąd wynika ich większa wydajność. wreszcie 
wskaże obszary korzyści, które płyną zarówno dla 
instalatora, jak i inwestora oraz końcowego użyt-
kownika urządzeń. 

Mariusz Pilipczuk, Corporate Product Manager –  
z charakterystycznym dla siebie spokojem przedsta-
wi z kolei kluczowe elementy podłączenia nagrzew-
nicy VOLCANO oraz kurtyny powietrznej wiNg. Przed-
stawi także, jak krok po kroku zaprogramować nowe 
sterowniki VOLCANO EC i wiNg EC. Filmy trafiły na 
firmowy kanał YouTube oraz będą dostępne na plat-
formie instal Partner.

Nagrzewnica wodna VOLCANO EC – podłączenie 
elektryczne urządzenia 

OBEJrZYJ NA KANALE VTS grOUP

Nagrzewnica wodna VOLCANO EC – programowanie 
sterownika – ustawienia podstawowe 

OBEJrZYJ NA KANALE VTS grOUP

WING EC – podłączenie elektryczne  
kurtyny powietrznej 

OBEJrZYJ NA KANALE VTS grOUP

Kurtyna powietrzna WING EC – programowanie 
sterownika funkcje zaawansowane

OBEJrZYJ NA KANALE VTS grOUP

W czasach kiedy tak bardzo liczy się czas i do-
stępność, tomy papierowych instrukcji odchodzą do 
lamusa, wypierane przez znacznie przystępniejsze 
nośniki wiedzy. VTS zdaje sobie sprawę, że edukacja 
jest istotnym elementem zmiany, rozpoczął więc pro-
dukcję krótkich filmów instruktażowych, skupionych 
na energooszczędnych silnikach EC.
we wrześniu rozpoczęliśmy produkcję materiałów 
filmowych, których bohaterami będą nasi eksper-
ci. O silnikach elektronicznie komutowanych opo-
wie nasz specjalista, współtwórca i wielki pasjo-
nat produktów VTS – wojciech Lew Kiedrowski.  

Nakręceni na EC – 
filmy VTS dedykowane 
instalatorom

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=mGPkqjXALhQ&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=UOH8SLbqEh4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=tF6FamNL_Xk
https://www.youtube.com/watch?v=VH1piX8JIdw
https://www.youtube.com/watch?v=mGPkqjXALhQ&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=UOH8SLbqEh4
https://www.youtube.com/watch?v=VH1piX8JIdw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=tF6FamNL_Xk
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Kolejną zaletą pomp z serii gBd.4 są zoptymalizowa-
ny korpus tłoczny i zawór zwrotny, dzięki któremu  
w pompie są mniejsze straty wysokości podnosze-
nia przy maksymalnych wydajnościach. 

w stosunku do modernizowanej pompy gBC.4  
w pompie gdB.4 wyeliminowano również korpus 
łożyskowy dzięki czemu pompa jest krótsza, lżejsza  
i nie ma dodatkowych strat na łożysku. Ponadto prze-
niesiono układ łożyskowania poosiowego w korpus 
ssawny, ograniczając ryzyko pracy na sucho. 
Nowością jest również zastosowanie elementów 

złącznych ze stali nierdzewnej w stosunku do stoso-
wanych wcześniej ze stali ocynkowanej. 
Typoszereg gBd.4 jest zaprojektowany w kilku wy-
konaniach materiałowych, pozwalających na stoso-
wanie ich do pompowania zwykłej wody, jak i wody 
morskiej dzięki elementom z brązu.

Najnowsza w ofercie seria pomp gBd.4 to typo-
szereg dwudziestu pomp 6″ przeznaczonych do pra-
cy w systemach wodociągowych, tłoczenia i podwyż-
szania ciśnienia cieczy w procesach technologicznych, 
obniżania poziomu wód gruntowych, instalacjach na-
wadniających. Pompy pracują w wydajnościach 25-
55 m3/h i podnoszeniu od 6,5 m do 290 m, przy mo-
cach silników od 2,2 do 37 kw. 

Podstawowymi zaletami nowych pomp z serii gBd.4 
jest dużo większa sprawność energetyczna, pod-
niesiona do poziomu 74%, a więc 3% więcej niż  
w jej poprzednikach z serii gBC.4. Taki wynik, będą-
cy powyżej średniej rynkowej i jednocześnie na po-
ziomie rosnących oczekiwań rynku i ustawodawcy 
dotyczących sprawności urządzeń energetycznych, 
uzyskano dzięki unowocześnieniu i zoptymalizowa-
niu układu hydraulicznego. 

Hydro-Vacuum S.A. jest czołowym 
producentem pomp głębinowych  
w Polsce. Od lat rozwija ofertę urządzeń, 
dostosowując je do zmieniających się 
potrzeb klientów, a także coraz bardziej 
wyśrubowanych norm środowiskowych 
oraz wymagań sprawnościowych  
i energetycznych.

Pompa głębinowa GBD.4 
w unowocześnionej wersji

Nowość od Hydro-Vacuum

Dowiedz się więcej  
o pompach GBD.4

http://www.instalreporter.pl
http://www.hydro-vacuum.com.pl/aktualnosci.php?id=281
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Zasobniki uniSTOR VIH 
Zasobniki uniSTOr ViH r i uniSTOr ViH rw o pojem-
ności od 120 do 500 litrów idealnie nadają się do do-
mów jedno- i wielorodzinnych. Cechują się wyjąt-
kowo łatwą instalacją i trwałością. dzięki krótkim 
czasom podgrzewania i doskonałej izolacji dostar-
czają ciepłą wodę szybko i przez długi czas. Zasob-
niki o pojemności od 300 do 500 litrów dostępne są 
także w klasie izolacji A.
uniSTOr ViH r współpracuje ze wszystkimi kotłami 
marki Vaillant, model zaś uniSTOr ViH rw dedyko-
wany jest do współpracy z pompami ciepła. Przezna-
czone są do przygotowywania ciepłej wody użytko-
wej, podgrzanej do maksymalnie 85°C na potrzeby 
gospodarstw domowych i obiektów użytkowych.
do instalacji zawierającej zasobnik ViH można rów-
nież zastosować opcjonalną pompę cyrkulacyjną  
w celu podwyższenia komfortu c.w.u. Takie rozwią-
zanie zalecane jest zwłaszcza przy bardziej oddalo-
nych miejscach poboru.
Zasobniki uniSTOr ViH są wykonane z wysokogatun-
kowej stali emaliowanej i zabezpieczone dodatkowo 
przed korozją anodą magnezową. w ich wnętrzu znaj-
duje się wężownica rurowa, która przenosi ciepło uzy-
skane w wyniku pracy urządzenia grzewczego, odda-
jąc je wodzie znajdującej się w zasobniku. Zewnętrzną 
jego powłokę stanowi izolacja, która efektywnie chroni 
zasobnik przed stratami ciepła. Ta specjalna powłoka 
izolacyjna sprawia, że straty postojowe są bardzo niskie 

– wynoszą w zależności od klasy zasobnika i pojem-
ności 0,96-1,34 kwh/dobę dla ViH r/6B oraz 0,74-0,84 
kwh/dobę dla ViH r/6M. Tak wysoki stopień izolacyj-
ności zasobników ViH r/6M jest możliwy dzięki zasto-
sowaniu unikalnego rozwiązania płaszcza próżniowe-
go opatentowanego przez markę Vaillant.
Zasobnik c.w.u. uniSTOr ViH:
– doskonała izolacja cieplna, klasa ErP B lub A,
– kołnierz rewizyjny z możliwością instalacji grzałki,
– anoda magnezowa (klasa B) lub aktywna (klasa A),
– termometr analogowy (klasa B) lub cyfrowy (klasa A),
– izolacja stała (klasa B) lub demontowalna (klasa A),
– wyświetlacz stopnia naładowania zasobnika (klasa A),
– green iQ – klasa A.

Zasobniki solarne auroSTOR VIH S i SW
Okrągłe zasobniki z dwoma wężownicami mogą 
współpracować z kotłami gazowymi, olejowymi, na 
paliwo stałe, kominkami z płaszczem wodnym i ukła-
dami słonecznymi, modele Sw 400 i 500 l przezna-
czone są do pomp ciepła wspomaganych układem 
słonecznym. Możliwość instalacji grzałki elektrycznej, 
także współpracującej z systemem fotowoltaicznym.
• Pojemności 300, 400, 500, 750, 1000, 1500 i 2000 li-
trów dla domów jedno- i wielorodzinnych
• Technologia biwalentnego zasobnika solarnego  
z dwoma wężownicami
• Możliwość wyposażenia w grzałkę elektryczną
• Zdejmowana izolacja termiczna ułatwia montaż

Zasobniki Vaillant są dostępne w szerokim zakresie pojemności. Od małych 
zasobników 20-litrowych po duże zbiorniki o pojemności 2000 litrów. 

Zasobniki ciepłej wody użytkowej Vaillant
Komfort w wielu wymiarach

uniSTOr

actoSTOr
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• Dostosowany do pracy z instalacją solarną
Zalety auroSTOr ViH S w skrócie:
- bardzo dobra izolacja cieplna, klasa ErP A,
- anoda aktywna chroniąca przed korozją,
- kołnierz rewizyjny z możliwością zainstalowania 
grzałki elektrycznej,
- cyfrowy termometr,
- wyświetlacz stopnia naładowania zasobnika,
- produkt z serii green iQ.

Zbiornik buforowy allSTOR VPS/3 
wielofunkcyjny zbiornik buforowy allSTOr VPS/3 to 
przełomowe rozwiązanie w dziedzinie efektywne-
go wykorzystania energii pochodzącej z wielu źró-
deł ciepła na potrzeby:
- przygotowania ciepłej wody,
- wspomagania ogrzewania,
- zasilania basenów kąpielowych.
Bardzo wydajna izolacja termiczna obniża koszty 
eksploatacji zasobnika oraz redukuje do minimum 
straty ciepła. dostosowany do wszystkich instalacji 
grzewczych wykorzystujących dowolne źródła ener-

gii. allSTOr VPS/3 pozwala na integrację w instala-
cji kilku źródeł ciepła (na przykład kotła gazowego, 
pompy ciepła, kominka z płaszczem wodnym i insta-
lacji solarnej) o łącznej mocy nawet 160 kw. dostęp-
ne pojemności to 300, 500, 800, 1000, 1500 lub 2000 l.
Montaż stacji odbioru energii z instalacji solarnej 
i poboru wody możliwy jest bezpośrednio na zasob-
niku, ewentualnie na ścianie obok zasobnika.

Zasobnik warstwowy actoSTOR VIH CL 20 S 
wyjątkowy komfort zaopatrzenia w ciepłą wodę przy 
minimalnej zajętej powierzchni zapewnia 20-litrowy 
zasobnik warstwowy actoSTOr ViH CL 20 S. Kom-
pletny, fabrycznie zmontowany moduł o głębokości 
zaledwie 198 mm można błyskawicznie zainstalo-
wać za kotłem ecoTEC plus VCw. Mimo objętości za-
ledwie 20 l zasobnik przygotowuje ciepłą wodę szyb-
ciej niż tradycyjne urządzenia, a przy tym zużywa 
znacznie mniej energii. Zasobnik utrzymuje stałą 
temperaturę wody także przy zmianach wielkości 
poboru lub równoczesnym poborze z kilku ujęć dzię-
ki systemowi Aqua Comfort plus.

auroSTEPallSTOr

Na taki wymiar przyrostów z pewnością ma 
wpływ sygnalizowany w 2015 i 2016 wzrost rozpo-
czynanych budów i wydawanych pozwoleń na bu-
dowę w budownictwie kubaturowym, w tym szcze-
gólnie w budownictwie mieszkaniowym. Obok 
znaczących wzrostów w budownictwie mieszkanio-
wym, pojawiło się także wiele lokalnych programów 
walki z niską emisją, w tym na poziomie gminnym. 
duże wzrosty w budownictwie mieszkaniowym nie 
są spowodowane jakimś nowym programem budo-
wy mieszkań finansowanym przez kredyty bankowe. 
Nowe inwestycje są głównie finansowane gotówką 
przez indywidualnych inwestorów, którzy z oszczęd-
nościami uciekają z banków i lokują je w murach.
Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym przekła-
da się i będzie się jeszcze w niedalekiej przyszłości 
przekładać na bardzo dobre wyniki w branży instala-
cyjno-grzewczej. Po trzech kwartałach 2017 roku wy-
dano ponad 190 tys. pozwoleń na budowę, oznacza 
to ponad 23% wzrost w stosunku do analogicznego 
okresu 2016 roku. w trzech pierwszych kwartałach 
2017 roku oddano do użytkowania prawie 124 tys. 
nowych mieszkań, czyli o 10,6% więcej w stosunku 
do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tak-
że w grupie mieszkań, których budowę rozpoczę-

to, nastąpił wzrost o 20,9% przy liczbie prawie 161 
tys. rozpoczętych budów. dla porównania w analo-
gicznym okresie 2016 roku, ten wzrost wyniósł tylko 
3,9%, co jest dobrą prognozą dla branży na następ-
ne dwa lata, jeżeli nie zdarzy się coś, co zahamuje fi-
nansowanie rozpoczętych inwestycji. 
Po pierwszych trzech kwartałach 2017 roku, zmalał 
udział inwestorów indywidualnych w oddawanych do 
użytku mieszkaniach. ich udział wyniósł 47,8% (nieco 
ponad 59 tys. mieszkań oddanych do użytku). w tej 
grupie inwestorów wydano ponad 87 tys. pozwoleń 
na budowę bądź dokonano zgłoszenia (17,5% wię-
cej niż w analogicznym okresie 2016 roku). do pra-
wie 77 tys. wzrosła liczba mieszkań, których budo-
wę rozpoczęto (14,9% więcej niż rok temu).
deweloperzy w okresie pierwszych trzech kwartałów 
2017 r. oddali do użytkowania prawie 61 tys. miesz-
kań (14,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.).  
w tej grupie inwestorów uzyskano pozwolenia na 
budowę ponad 98 tys. mieszkań, tj. o 29,7% więcej 
niż w 2016 r. 
Polepszenie koniunktury spowodowało wyhamowa-
nie liczby upadłości w budownictwie, co także widać 
w branży instalacyjno-grzewczej. Budownictwo jed-
nak spotkało się z nowymi problemami związanymi 

Trzeci kwartał 2017 należał do najlepszych kwartałów w branży instalacyjno-
grzewczej już od kilku lat. Odnotowane wzrosty sprzedaży w branży były na tak 
wysokim poziomie, że dane wyjściowe zostały poddane weryfikacji już  
w II kwartale 2017 roku, aby wykluczyć ewentualne błędy zgrubne w analizie. 

III kwartał 2017  
najlepszym od lat!

janusz starościk
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ze wzrostem koniunktury w branży: rosnącymi kosz-
tami materiałów, a także z brakiem wykwalifikowa-
nych pracowników. ich dostępność na rynku jest nie-
wielka i może to być element ograniczający rozwój 
wielu podmiotów. Pomimo większego popytu na 
usługi budowlane, wiele firm może mieć problem, 
aby mu sprostać, ze względu na brak rąk do pracy. 
Tego braku nie jest w stanie zapełnić napływ pra-
cowników z Białorusi i Ukrainy. w branży grzewczej 
nie jest to tak widoczne, chociaż obecnie instalatorzy 
mają kalendarz robót zapełniony na kilka miesięcy 
wprzód. Jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich 
raportów kwartalnych, były obawy branży w związ-
ku z nowymi przepisami finansowymi związanymi 
z wprowadzeniem tzw. odwróconego podatku VAT. 
w pierwszej połowie roku wiele firm miało problemy 
płynnościowe wywołane wprowadzeniem tych regu-
lacji na usługi budowlane. Konieczność oczekiwania 
na zwrot VAT w przypadku wielu firm powodowały 
problemy z płynnością finansową i terminowym re-
gulowaniem należności. w drugiej połowie roku sytu-
acja już się nieco pod tym względem ustabilizowała 
i zmiany w ustawie o VAT powinny mieć już znacznie 
mniejszy wpływ na upadłości firm. 

Rynek instalacyjno-grzewczy ogólnie

wyniki w branży instalacyjno-grzewczej już daw-
no nie były tak dobre. Po stosunkowo przeciętnym 
pierwszym kwartale, przyszedł drugi którego wyni-
ki spowodowały konieczność ich weryfikacji z uwa-
gi na wątpliwości co do ich wiarygodności. istnia-
ła także bardzo duża rozbieżność między wynikami 
sprzedaży uzyskanymi od producentów w stosun-
ku do sprzedaży przez dystrybutorów dalej w rynek.  
Z tego powodu, w szacowaniu wyników sprzedaży 
w ii kwartale przyjęto wynik sprzedaży urządzeń po-
dawany przez dystrybutorów. duża rozbieżność mo-
gła być spowodowana faktem, że przy ruszającym 
coraz mocniej rynku od połowy ii kwartały spora 
część dystrybutorów skorzystała z oferty zamaga-
zynowania w urządzenia grzewcze ze strony pro-
ducentów i kotły opuściły magazyny producentów, 
lądując w magazynach dystrybutorów, co nie prze-
łożyło się bezpośrednio na tak zwiększone zapotrze-
bowanie na rynku. 
wydaje się, że tak duży wzrost sprzedaży urządzeń 
grzewczych jest spowodowany nagłym spiętrzeniem 
zamówień z powodu dwóch głównych przyczyn. Jed-
na z nich to bardzo duże wzrosty oddawanych i bu-
dowanych mieszkań. większa liczba oddawanych do 
użytku mieszkań oznacza większe zapotrzebowanie 
na elementy instalacji grzewczej, w tym źródła cie-
pła. Oczywiście od pewnego czasu coraz bardziej 
wspierane są rozwiązania preferujące zastosowanie 
ciepła systemowego jako źródła ciepła. Jednak sie-
ci ciepłowniczych nie da się w tak szybkim tempie 
wybudować, a domy muszą być przed zima ogrza-
ne, dlatego w wielu przypadkach spowodowało to 
zwiększone zapotrzebowanie na urządzenia grzew-
cze. w iii kwartale pojawiło się szereg inwestycji  
w budownictwie wielorodzinnym opartych na ogrze-
waniu kotłami średniej mocy. 
inną przyczyną są działania zmierzające do ograni-
czenia niskiej emisji na szczeblu lokalnym. w opar-
ciu o fundusze unijne powstało szereg programów 

wsparcia ograniczenia niskiej emisji przez wymianę 
starych kotłów na nowe. Jest to rynek bardzo roz-
proszony. Nie istnieje żadna centralna baza danych 
tego typu projektów, dlatego o ich skuteczności do-
piero słychać w bezpośrednim kontakcie z zaintere-
sowanymi, mieszkającymi lub dostarczającymi urzą-
dzenia grzewcze do takiej czy innej gminy. Niestety 
często w wypadku kotłów na paliwa stałe zdarza się, 
że wymieniany jest stary kocioł na nowy, ale o ta-
kim samym poziomie emisji szkodliwych substancji.  
w wypadku kotłów gazowych sytuacja wydaje się 
być prostsza. Ze względu na regulacje ekoprojektu, 
na rynek można wprowadzać tylko kotły kondensa-
cyjne. dlatego wszędzie tam, gdzie to możliwe, in-
westorzy wymieniają stare kotły konwencjonalne 
na nowe, bardziej ekologiczne kotły kondensacyj-
ne. Tak jest w rynku wymian. w wypadku nowych re-
alizacji przeszkodą może być coraz trudniejszy do-
stęp do gazu. Niemniej jednak spółki gazowe mają 
całkowity, bądź znaczący udział skarbu państwa, co 
spowodowało, że w ostatnich dwóch latach nastą-
piły istotne zmiany kadrowe w tych firmach. Efek-
tem tego jest przejściowe wstrzymanie inwestycji 
i często wydłużony czas oczekiwania na wykona-
nie przyłącza gazowego, żeby podłączyć instalację 
grzewczą. Niemniej jednak, jak się wydaje, progra-
my unijne na lokalnym szczeblu napędzają skutecz-
nie rynek wymian starych urządzeń na nowe. dzię-
ki podejmowanym akcjom informacyjnym na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji wzrosło zainteresowanie 
nowoczesnymi technologiami grzewczymi, w tym 
OZE zarówno pompami ciepła, jak i kolektorami sło-
necznymi, chociaż te ostatnie bardziej są widoczne 
w przetargach gminnych, organizowanych w efek-
cie dobrych praktyk z tego typu instalacjami w sa-
mej gminie lub „u sąsiada”. 
Sytuacja finansowa w branży grzewczej wydaje się 
ustabilizowana. w iii kwartale nie było spektakular-
nych zaległości finansowych. Tradycyjnie podsta-
wowym czynnikiem transakcyjnym była cena, jed-
nak pojawiły się w iii kwartale pierwsze zjawiska  

w postaci zaległości w dostawach z tytułu braku towa-
ru. Zauważalny jest także wzrost znaczenia internetu  
w pozyskiwaniu informacji technicznych i handlo-
wych w branży instalacyjno-grzewczej. Ogólnie prze-
ważały ostrożne opinie o 5-10% wzroście sprzedaży 
w branży instalacyjno- grzewczej, co w świetle wzro-
stów sprzedaży w poszczególnych grupach produk-
towych i akcesoriach wydaje się wynikiem niedo-
szacowanym. dlatego bezpieczniej jest założyć, że 
wzrosty osiągnięte ogólnie w branży w iii kwartale 
2917 były na poziomie 10-15%. 

sytuacja w wybranych grupach 
produktowych 

Gazowe kotły konwencjonalne: Zniknęły z rynku 
prawie całkowicie konwencjonalne kotły z zamknię-
tą komora spalania – tzw. kotły turbo. Niektóre źró-
dła wskazują na niewielkie kilkuprocentowe wzrosty  
w rynku wymian kotłów konwencjonalnych z otwartą 
komorą spalania tam, gdzie nie jest możliwa zamiana 
na kocioł kondensacyjny lub taka zamiana wiązała-
by się z przebudowa całej instalacji. Niemniej ogól-
nie można uznać tę grupę produktową za zanikają-
cą ze spadkiem na poziomie ok. 20% rok do roku. 

Gazowe kotły kondensacyjne: w tej grupie pro-
duktowej odnotowano największą kilkudziesięcio-
procentową skalę wzrostu. rynek gazowych kotłów 
wiszących został praktycznie zdominowany przez te 
urządzenia. Można założyć, że w Polsce w 2017 roku 
dokonał się przełom w świadomości społeczeństwa, 
które zaczęło wybierać droższe, ale bardziej oszczęd-
ne i niskoemisyjne urządzenia. Oczywiście rynek zo-
stał do tego nieco przymuszony rozporządzeniami 
do dyrektywy ErP, ale w efekcie użytkownicy prze-
konali się do tego typu urządzenia grzewczego. wal-
ka cenowa spowodowała, że na rynku pojawiły się 
tańsze urządzenia z tzw. wymiennikiem kondensu-
jącym, czyli semikondensaty, ale pomimo stosun-
kowo niskiej ceny, stanowią niewielki procent ryn-

W III kwartale już zgodnie zarówno 
dystrybutorzy, jak i producenci sygna-
lizowali duże dwucyfrowe wzrosty  
w większej części grup produktowych. 
Oczywiście różnice istniały i będą ist-
nieć zawsze pomiędzy tymi grupami 
firm działającymi na rynku instalacyj-
no-grzewczym, z uwagi na przesunię-
cie czasowe w sprzedaży, niemniej jed-
nak opinia co do trendu w aktualnej 
sytuacji na rynku branży grzewczej 
jest zgodna. Różnice mogą być tylko co 
do wielkości dwucyfrowego wzrostu 
i regionalizacji sprzedaży, chociaż jak 
się wydaje, w III kwartale sprzedaż po-
szła do przodu w całej Polsce. 
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niemniej jednak także ta grupa produktowa skorzy-
stała z czynników, które miały wpływ na wzrost sprze-
daży kotłów i lokalnych dofinansowań mających na 
celu ograniczenie niskiej emisji. w ramach działań an-
tysmogowych, w Ministerstwie Energii podjęto de-
cyzje o wprowadzeniu specjalnej taryfy na energię 
elektryczną na cele grzewcze. Obecnie trwają dys-
kusje końcowe, co do kształtu tej taryfy, tzn. czy bę-
dzie to redukcja ceny energii o 50% w godz 22-8, czy 
zostanie przyjęta taryfa g13. która jest z powodze-
niem oferowana już przez spółkę Tauron. Niemniej 
jednak, będzie to oznaczało także konkretne bene-
fity dla użytkowników pomp ciepła. Jest sporo za-
pytań dotyczących powietrznych pomp ciepła, ale 
nie wszystkie kończą się zakupem. w dalszym ciągu 
pompa ciepła jest postrzegana jako dobre, ale dro-
gie rozwiązanie do dostarczania ciepła. Pewną no-
wością na rynku są zapytania klientów dotyczące 
pomp ciepła z opcją chłodzenia aktywnego lub pa-
sywnego przy pompach z dolnym źródłem. Ogólnie 
można przyjąć, że wzrost sprzedaży dla pomp ciepła 
w iii kwartale 2017 osiągnął wynik ok. 20%. 

Kolektory słoneczne: w iii kwartale 2017 można za-
uważyć, że także w kolektorach słonecznych rynek 
nieco drgnął. Nie dotyczy to niestety sprzedaży de-
talicznej. Pewien ruch i wzrosty zanotowano w ob-
szarze wsparcia programów gminnych dla działań 
mających na celu ograniczenie niskiej emisji. Cieka-
wostką jest, że takie programy i przetargi odbywają 

się często w gminach lub ich sąsiedztwie, które już 
miały jakieś doświadczenia z tego typu instalacja-
mi i są efektem dobrej opinii użytkowników instala-
cji pozyskujących ciepło z energii słonecznej. Coraz 
więcej jest też instalacji, gdzie ciepło pochodzą-
ce z kolektorów słonecznych służy także do celów 
grzewczych obok tradycyjnego już przygotowywa-
nia c.w.u. w dalszym ciągu jednak brakuje komplek-
sowego programu wsparcia rozwoju tego segmen-
tu rynku. Sami producenci walcząc na przetargach  
o przetrwanie, nie wykazują zbytniej inicjatywy w tym 
zakresie. Przetargi, które miały miejsce w iii kwar-
tale 2017 roku, przyniosą efekt w postaci sprzeda-
ży dopiero za jakiś czas. Tymczasem ogólnie moż-
na przyjąć, że rynek kolektorów słonecznych spadł 
znowu o ok. 60%. 

Grzejniki i inne elementy instalacyjne: widoczny 
jest coraz większy udział w rynku ogrzewania pod-
łogowego. Prawie wszyscy dystrybutorzy sygnalizo-
wali stagnację lub spadki w sprzedaży grzejników 
stalowych i aluminiowych. Należy jednak pamiętać 
o dużych wzrostach w tej grupie produktowej  
w pierwszej połowie roku, co przełożyło się na zwięk-
szenie zapasów magazynowych u odbiorców i zmniej-
szone zapotrzebowanie o ok. 20-25% w iii kwartale 
2017. Niemniej jednak, porównując wyniki sprzeda-
ży dystrybutorów w pierwszych trzech kwartałach 
2016 i 2015 roku, spadek zapotrzebowania jest wy-
raźny i sięga nawet u niektórych 30%.

ku kotłów gazowych. Także w celu obniżki kosztów 
produkcji, niektórzy producenci oferują alternatyw-
ne niskokosztowe kotły kondensacyjne, które są gor-
szej jakości, ale też tego typu urządzenia nie zdomi-
nowały rynku. Ogólnie można przyjąć w iii kwartale 
wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych na po-
ziomie 40%.

Kotły stojące: Ogólna tendencja wzrostowa dla ko-
tłów grzewczych znalazła także odzwierciedlenie we 
wzrostach sprzedaży kotłów stojących. Podobnie jak 
w wypadku kotłów wiszących, znaczące wzrosty wi-
doczne są dla kotłów kondensacyjnych. Ogólny po-
ziom sprzedaży tych urządzeń utrzymuje się od lat 
na niskim poziomie, ale można przyjąć, że kotły sto-
jące z żeliwnym wymiennikiem mają opinie tych so-
lidnych i w większości są kupowane na wymianę sta-
rych urządzeń na nowe. Chociaż w ostatnich dwóch 
kwartałach sprzedano pewną liczbę stojących kotłów 
kondensacyjnych średniej mocy do budynków wie-
lorodzinnych i obiektów publicznych. Można przy-
jąć wzrost sprzedaży gazowych kotłów stojących na 
poziome 11%, przy czym wzrost sprzedaży kotłów 
kondensacyjnych osiągnął ponad 50%. w wypadku 
kotłów olejowych ten wzrost wyniósł także ok. 11%  
w iii kwartale 2017 w porównaniu do analogicznego 
okresu w iii kwartale 2016 roku. Obok rynku wymian, 
zaczęło wzrastać zainteresowanie kotłami olejowy-
mi jako alternatywnym, łatwym w obsłudze urzą-
dzeniem, czemu sprzyja utrzymująca się od dłuż-
szego czasu względnie niska cena oleju opałowego. 

Kotły na paliwa stałe: w tej grupie kotłów w iii kwar-
tale zaszły istotne zmiany za sprawą wejścia w życie 
od 1 października 2017 roku rozporządzenia pod-
noszącego wymagania ograniczenia emisji dla tego 
typu urządzeń. Mówiąc krótko, wolno sprzedawać 
tylko kotły spełniające wymagania 5. klasy czysto-
ści, z okresem przejściowym dla sprzedaży wypro-
dukowanych urządzeń wyznaczonym, na 30 czerwca 
2018 r. rozporządzenie wywarło już wpływ na kształ-

towanie się rynku kotłów na paliwa stałe. Sytuacja 
w przypadku kotłów na paliwa stałe jest analogicz-
na jak poprzednich latach – iii kwartał to początek 
szczytu sprzedaży, który następnie kontynuowa-
ny jest w iV kwartale każdego roku. dodatkowo na 
zwiększony poziom wpływających zamówień decy-
dowało ogłoszenie rozporządzenia dot. kotłów z datą 
wejścia w życie od 1.10.2017 r. dla wielu użytkowni-
ków był to bodziec do wymiany urządzenia grzew-
czego niekoniecznie na bardziej ekologiczne źródło 
ciepła. Czynnikiem decydującym o zakupie była ni-
ska cena urządzeń. w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku wzrost sprzedaży urządzeń 
grzewczych przed rozpoczynającym się za chwilę se-
zonem jest mniejszy niż w latach ubiegłych, zanoto-
wano niewielki spadek sprzedaży na poziomie 3-5%. 
w przypadku kotłów na paliwa stałe odnotowano 
niewielki spadek sprzedaży rok do roku. w związ-
ku z planowanymi regulacjami zwiększyło się zain-
teresowanie kotłami automatycznymi. w iii kwar-
tale kotły z automatycznym podajnikiem stanowiły  
u niektórych producentów wytwarzających urządze-
nia zasypowe i automatyczne już ponad 50% sprze-
daży. w stosunku do ii kwartału 2017 jest to wzrost 
na poziomie nawet 70%. w porównaniu do iii kwar-
tału 2016 jest to wzrost rzędu 20-30%. w przypad-
ku kotłów tradycyjnych zasypowych również dał się 
zauważyć wzrost sprzedaży w stosunku do ii kwar-
tału 2017 na poziomie 50-60%, co można wytłuma-
czyć jako ucieczkę niektórych użytkowników przed 
skutkami wejścia w życie rozporządzenia. Natomiast 
w odniesieniu do analogicznych okresów z lat po-
przednich notowany jest spadek sprzedaży trady-
cyjnych urządzeń, w stosunku do iii kwartału 2016  
o blisko 25% oraz w stosunku do np. ii kwartału 2015 
ten spadek jest już rzędu 40%. 

Pompy ciepła: Może nie odnotowały takich spekta-
kularnych wzrostów jak w wypadku kotłów, jednak 
wzrost sprzedaży tych urządzeń jest stabilny. Oczy-
wiście wzrosty są różne w różnych grupach pomp, 

Mijający rok jest dla grupy SBS wyjątkowy. duży wzrost obrotów przekłada się 
także na rankingi gospodarcze. grupa SBS występuje na Liście 2000 „rzeczpo-
spolitej” już od 2009 roku. w aktualnym rankingu 2000 „rzeczpospolitej” firma 
znalazła się na 611. pozycji. Jest to wzrost o 80 lokat w stosunku do zeszłorocz-
nej edycji. Podczas oceny przedsiębiorstw brano pod uwagę: wynik operacyj-

ny, amortyzację, przychody, inwestycje, rOE i rOA, a także branżę w jakiej przedsiębiorstwo działa, dyna-
mikę sprzedaży, rentowność, zatrudnienie, czy wartość kapitału własnego.

Grupa SBS znów na Liście 2000 „Rzeczpospolitej”

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:

1) proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 6) jest nią Voyager lub lambda w kotle. 8) jednostka

pojemności np. zasobników. 9) nazwa hybrydy Immergas (pompa ciepła + gazowy kocioł kondensacyjny). 10) u boku

Ewy. 11) Szczepkowska, aktorka. 12) przed oczami telewidza. 14) ... grzewcza, informuje o charakterystyce cieplnej

budynku. 16) z igrekiem w równaniu. 17) szpon. 19) tnąca krawędź. 20) najpopularniejsze kotły kondensacyjne w

ofercie Immergas. 23) indyjska waluta. 25) dalszy plan obrazu. 28) LSI, czyli Licencjonowany ... Immergas. 30) spiętrza

wodę rzeki. 31) zbudował arkę. 32) grzyb lub ptak. 33) szeroka aleja spacerowa.

PIONOWO:

1) ze stolicą w Hawanie. 2) węgierskie danie narodowe. 3) ... CO2 lub spalin z kotła. 4) tkanina wełniana. 5) państwo na

Półwyspie Arabskim. 6) sprzysiężenie, zmowa. 7) ulica z siedzibą firmy Immergas. 13) zarys postaci lub przedmiotu.

14) astronom z Torunia. 15) jutowy na mąkę. 16) rodzaj stali, z której wykonywane są np. zasobniki c.w.u. 18) paliwa w

samochodzie lub w kotle (np. elektroniczny). 21) Henrik, dramatopisarz norweski, autor "Dzikiej kaczki". 22) górski lub

wodny. 24) Karenina u Tołstoja 26) obszar bujnej roślinności na pustyni. 27) zmarszczka na morzu. 29) jeden z trzech

synów Noego.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 34 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Immergas 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce są 3 polary (do wyboru męski/damski).
Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma InstalReporter 
(lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 18 stycznia 2018 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Immergas  
za ufundowanie nagród.

POZIOMO:  
1) proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.  6) jest nią Voyager lub lambda  
w kotle.  8) jednostka pojemności np. zasobników.  9) nazwa hybrydy Immergas (pompa ciepła + gazowy 
kocioł kondensacyjny).  10) u boku Ewy.  11) Szczepkowska, aktorka.  12) przed oczami telewidza.   
14) ... grzewcza, informuje o charakterystyce cieplnej budynku.  16) z igrekiem w równaniu.   
17) szpon.  19) tnąca krawędź.  20) najpopularniejsze kotły kondensacyjne w ofercie Immergas.   
23) indyjska waluta.  25) dalszy plan obrazu.  28) LSI, czyli Licencjonowany ... Immergas.   
30) spiętrza wodę rzeki.  31) zbudował arkę.  32) grzyb lub ptak.  33) szeroka aleja spacerowa.  

PIONOWO:  
1) ze stolicą w Hawanie.  2) węgierskie danie narodowe.  3) ... CO2 lub spalin z kotła.  4) tkanina 
wełniana.  5) państwo na Półwyspie Arabskim.  6) sprzysiężenie, zmowa.  7) ulica z siedzibą firmy 
Immergas.  13) zarys postaci lub przedmiotu.  14) astronom z Torunia.  15) jutowy na mąkę.   
16) rodzaj stali, z której wykonywane są np. zasobniki c.w.u.  18) paliwa w samochodzie lub w kotle  
(np. elektroniczny).  21) Henrik, dramatopisarz norweski, autor „Dzikiej kaczki”.  22) górski lub wodny.   
24) Karenina u Tołstoja  26) obszar bujnej roślinności na pustyni.  27) zmarszczka na morzu.   
29) jeden z trzech synów Noego.

3 POLARY fiRmOwe

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy
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POZIOMO:

1) urządzenie ze szczękami do wykonywania połączeń w instalacjach. 6) 5xDz, czyli minimalny promień ... 9) Rafael,

słynny artysta włoskiego renesansu. 10) jeśli PEX, to ... sieciowany. 11) przebój zespołu Czarno-Czarni. 12) niechęć,

uraza. 13) ... wewnętrzny oznaczany jako Gw, zewnętrzny Gz. 14) bezbarwny i bezwonny gaz palny. 19) wiertło

dentystyczne. 20) buduje lub naprawia instrumenty strunowe.  21) grzyb pasożytujący na drzewach. 23) np.

ciśnieniowa w instalacjach lub generalna w teatrze. 25) między udem a łydką lub rodzaj złączki w instalacjach. 26) jest

nią np. o-ring. 29) wulkan na Sycylii. 30) materiał na złączki. 31) projekt, zamysł.

PIONOWO:

1) cieszy handlowca. 2) KAN SMART..., to jedna z aplikacji mobilnych firmy KAN. 3) przy mankiecie koszuli lub do

trzymania rury w ogrzewaniu podłogowym. 4) waluta Indii. 5) pełen map. 6) mieszkaniec Aten. 7) zna fortele

przemytników. 8) krewny w linii męskiej. 14) najpopularniejszy system instalacyjny KAN-therm. 15) zakochany w

samym sobie. 16) bibosz, utracjusz. 17) pracownia artysty plastyka. 18) pasmo górskie w łańcuchu Karpat.

19) gruzińskie miasto w polskiej piosence. 22) mały pierożek w barszczu. 24) nazywana po imieniu. 27) metal alkaliczny.

28) ... Basinger, aktorka filmowa.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 32 utworzą rozwiązanie.

 

POZIOMO:
1) urządzenie ze szczękami do wykonywania połączeń w instalacjach.  6) 5xDz, czyli minimalny promień ... 
9) Rafael, słynny artysta włoskiego renesansu.  10) jeśli PEX, to ... sieciowany.  11) przebój zespołu  
Czarno-Czarni.  12) niechęć, uraza.  13) ... wewnętrzny oznaczany jako Gw, zewnętrzny Gz.  14) bezbarwny 
i bezwonny gaz palny.  19) wiertło dentystyczne.  20) buduje lub naprawia instrumenty strunowe.    
21) grzyb pasożytujący na drzewach.  23) np. ciśnieniowa w instalacjach lub generalna w teatrze.   
25) między udem a łydką lub rodzaj złączki w instalacjach.  26) jest nią np. o-ring.  29) wulkan na 
Sycylii.  30) materiał na złączki.  31) projekt, zamysł.  

PIONOWO:  
1) cieszy handlowca.  2) KAN SMART..., to jedna z aplikacji mobilnych firmy KAN.  3) przy mankiecie koszuli 
lub do trzymania rury w ogrzewaniu podłogowym.  4) waluta Indii.  5) pełen map.  6) mieszkaniec Aten.   
7) zna fortele przemytników.  8) krewny w linii męskiej.  14) najpopularniejszy system instalacyjny KAN-therm.   
15) zakochany w samym sobie.  16) bibosz, utracjusz.  17) pracownia artysty plastyka.  18) pasmo  
górskie w łańcuchu Karpat.  19) gruzińskie miasto w polskiej piosence.  22) mały pierożek w barszczu.   
24) nazywana po imieniu.  27) metal alkaliczny.  28) ... Basinger, aktorka filmowa.

Krzyżówka z sysTemem Kan-therm 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce są: 2 zestawy niespodzianek, 2 maskotki 
kangurki i rura Blue Floor (100 m).
Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma InstalReporter 
(lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 18 stycznia 2018 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie kan za ufundowanie nagród.

 2 zestAwY niesPOdziAnek  

2 mAskOtki kAnguRki

RuRA BLue fLOOR (100 m)  

http://www.instalreporter.pl
http://www.kan.com.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy


54s t r.1 2 / 2 0 1 7
K r z y ż ó w K a

11 2 3 4 5 66 7 8

9 10

11

12 13 14

15 16

1717 18 19

20 21

22 23 24 25 26

27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37

3

2

18

16

6

15

12

17

9

13

10 5

7

14

8

19

11

4

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POZIOMO:

1) np. kanalizacyjna. 6) granica działania. 9) solenizant z 18 marca. 10) odwodnienie punktowe. 11) kroniki, roczniki.

12) popularna przepompownia hybrydowa Kessel. 14) pęk zżętego zboża. 15) starożytna nazwa Hiszpanii. 17) grzanka.

20) cukierek na patyku. 22) nazwa odpływów prysznicowych firmy Kessel. 25) pląs na parkiecie. 27) na sukience, ale też

na wpuście. 29) obchodzi imieniny 27 kwietnia. 31) taniec towarzyski. 32) przyrząd do sprzątania. 33) we Włoszech

przed euro. 34) ... nierdzewna, z niej wykonana pokrywa odpływu Scada. 35) typ zamka do drzwi. 36) opada na dno.

37) gruba gałąź.

PIONOWO:

1) ścieki bez fekaliów. 2) pierożek w barszczu. 3) Jerzy, aktor. 4) główna w kościele. 5) student seminarium

duchownego. 6) rodzaj pompy stosowany w przepompowniach. 7) przy koszuli lub do uszczelnień w kanalizacji.

8) utwór ośmieszający wady ludzkie. 13) opłata pobierana na granicy. 16) kawa zbożowa. 17) przewód ... albo ssawny.

18) oddanie honorów wojskowych. 19) tytuł przyznawany wybitnym muzykom. 21) kozacki przywódca. 23) odprowadza

wodę z dachu. 24) nie poziom i nie pion. 26) presja. 28) zasypka osuszająca. 30) mocne, jasne piwo angielskie.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
1) np. kanalizacyjna.  6) granica działania.  9) solenizant z 18 marca.  10) odwodnienie punktowe.   
11) kroniki, roczniki.  12) popularna przepompownia hybrydowa Kessel.  14) pęk zżętego zboża.   
15) starożytna nazwa Hiszpanii.  17) grzanka.  20) cukierek na patyku.  22) nazwa odpływów 
prysznicowych firmy Kessel.  25) pląs na parkiecie.  27) na sukience, ale też na wpuście.   
29) obchodzi imieniny 27 kwietnia.  31) taniec towarzyski.  32) przyrząd do sprzątania.   
33) we Włoszech przed euro.  34) ... nierdzewna, z niej wykonana pokrywa odpływu Scada.   
35) typ zamka do drzwi.  36) opada na dno.  37) gruba gałąź.  

PIONOWO:  
1) ścieki bez fekaliów.  2) pierożek w barszczu.  3) Jerzy, aktor.  4) główna w kościele.  5) student 
seminarium duchownego.  6) rodzaj pompy stosowany w przepompowniach.  7) przy koszuli lub do 
uszczelnień w kanalizacji.  8) utwór ośmieszający wady ludzkie.  13) opłata pobierana na granicy.   
16) kawa zbożowa.  17) przewód ... albo ssawny.  18) oddanie honorów wojskowych.   
19) tytuł przyznawany wybitnym muzykom.  21) kozacki przywódca.  23) odprowadza wodę z dachu.   
24) nie poziom i nie pion.  26) presja.  28) zasypka osuszająca.  30) mocne, jasne piwo angielskie.

Krzyżówka z firmą Kessel 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce są upominki KESSEL:  
3 zestawy: spodnie instalatorskie + koszulka Polo + metrówka.
Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma InstalReporter 
(lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 18 stycznia 2018 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Kessel  
za ufundowanie nagród.

3 zestAwY:  
sPOdnie + kOszuLkA  

+ metRówkA 

http://www.instalreporter.pl
http://www.kessel.pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy
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POZIOMO:

1) od startu do mety. 6) ... dalekiego zasięgu.  9) ... ciepła w rekuperatorze. 10) czworokąt o bokach równej długości.

12) szekspirowski król. 14) ze stolicą w Kairze. 16) świadoma część osobowości, jaźń. 18) sygnał ostrzegawczy.

19) pojemnik na żywe ryby. 21) w samochodzie i do redukcji hałasu w instalacji wentylacyjnej. 22) antonim słowa

"nowa" lub pierwsza część nazwy miejscowości gdzie mieści się siedziba firmy Trox BSH. 24) może być słuch lub filtr.

29) Robert, niemiecki bakteriolog, laureat Nagrody Nobla. 31) utwory pisane wierszem. 32) ... odcinające montowane

np. w systemach wentylacji pożarowej. 33) w wentylacji - akustyczna, w ogrzewnictwie - cieplna. 34) seria

energooszczędnych wentylatorów kanałowych firmy Trox BSH. 35) budka z gazetami. 36) piłkarze z Amsterdamu.

PIONOWO:

1) z jednej strony instalacji wentylacyjnej jest czerpnia, a z drugiej ... 2) X-... lub E-... to nowoczesne centrale

wentylacyjne Trox BSH. 3) wielka pustynia azjatycka. 4) ubiór, strój. 5) część jelita grubego. 7) pojemny zbiornik na

zboże. 8) stworzona z żebra Adama. 11) tytułowa rybka w filmie Disneya lub typ agregatu bezskraplaczowego Trox BSH.

13) śmiałość, dynamika w działaniu. 15) składnik samochodowych płynów chłodzących. 17) pomocnik bacy. 20) Jorge,

słynny pisarz brazylijski. 23) planktonowy skorupiak wykorzystywany jako pokarm dla ryb. 25) ... chłodzące w ofercie

TROX BSH lub sufitowe na budowie. 26) kopia oryginału. 27) czasem pod maską. 28) belgijskie miasto, w którego

okolicach użyto po raz pierwszy gazów bojowych.  29) kamień szlachetny z wypukłym reliefem. 30) właściwość,

przymiot.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 34 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
1) od startu do mety.  6) ... dalekiego zasięgu.   9) ... ciepła w rekuperatorze.  10) czworokąt o bokach 
równej długości.  12) szekspirowski król.  14) ze stolicą w Kairze.  16) świadoma część osobowości, 
jaźń.  18) sygnał ostrzegawczy.  19) pojemnik na żywe ryby.  21) w samochodzie i do redukcji hałasu  
w instalacji wentylacyjnej.  22) antonim słowa „nowa” lub pierwsza część nazwy miejscowości gdzie 
mieści się siedziba firmy Trox BSH.  24) może być słuch lub filtr.  29) Robert, niemiecki bakteriolog, laureat 
Nagrody Nobla.  31) utwory pisane wierszem.  32) ... odcinające montowane np. w systemach wentylacji 
pożarowej.  33) w wentylacji - akustyczna, w ogrzewnictwie - cieplna.  34) seria energooszczędnych 
wentylatorów kanałowych firmy Trox BSH.  35) budka z gazetami.  36) piłkarze z Amsterdamu.  

PIONOWO:  
1) z jednej strony instalacji wentylacyjnej jest czerpnia, a z drugiej ...  2) X-... lub E-... to nowoczesne 
centrale wentylacyjne Trox BSH.  3) wielka pustynia azjatycka.  4) ubiór, strój.  5) część jelita grubego.   
7) pojemny zbiornik na zboże.  8) stworzona z żebra Adama.  11) tytułowa rybka w filmie Disneya lub typ 
agregatu bezskraplaczowego Trox BSH.  13) śmiałość, dynamika w działaniu.  15) składnik samochodowych 
płynów chłodzących.  17) pomocnik bacy.  20) Jorge, słynny pisarz brazylijski.  23) planktonowy skorupiak 
wykorzystywany jako pokarm dla ryb.  25) ... chłodzące w ofercie TROX BSH lub sufitowe na budowie.   
26) kopia oryginału.  27) czasem pod maską.  28) belgijskie miasto, w którego okolicach użyto po raz 
pierwszy gazów bojowych.   29) kamień szlachetny z wypukłym reliefem.  30) właściwość, przymiot.

Krzyżówka z firmą TROX BsH Technik 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce są 3 plecaki.
Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma InstalReporter 
(lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 18 stycznia 2018 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie TROX BSH Technik  
za ufundowanie nagród.

3 PLecAki fiRmOwe

http://www.instalreporter.pl
http://www.trox-bsh.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy
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POZIOMO:

1) są nimi urządzenia MONSUN z oferty Uniwersal. 6) film Wajdy z 1957 roku lub wentylacyjny okrągły albo

prostokątny. 8) towarzyszka Stasia i Nel. 9) pilarka ramowa. 11) brąz lub mosiądz. 12) sąsiaduje z Chinami.

14) przepływa przez Goleniów. 16) ... wentylatora to wykres jego pracy. 20) wymarły przodek bydła domowego.

21) Bem, Ziętek lub Demarczyk. 22) kuc angielski. 24) nazwa hybrydowego wentylatora firmy Uniwersal. 25) nocny

motyl. 27) skinienie. 30) pewność siebie, śmiałość. 31) po angielsku grzecznościowo "pan" lub nazwa wywietrzaka

grawitacyjnego Uniwersal. 32) pismo węzełkowe. 33) norweska metropolia. 34) naprawia obuwie. 36) np. Venturiego.

37) powóz dworski. 38) element wentylatora z wałem.

PIONOWO:

2) płynie przez Bory Tucholskie. 3) do siekania mięsa. 4) legendarny król Celtów. 5) sytuacja bez wyjścia, zastój. 6) strzał

do bramki z 11 metrów. 7) słona kropla. 9) przybieranie na wadze. 10) strój żałobny. 13) rodzaj ciśnienia: dynamiczne i

... 15) nawyk szkodliwy dla zdrowia. 17) egzotyczna jaszczurka. 18) spod ciemnej gwiazdy lub np. wentylatora.

19) oznaczana symbolem     lub. 23) nakrycie na stół jadalny. 26) posłannictwo. 27) dominuje w horrorze. 28) ...

wentylatora określany jako    p. 29) wschodnia potrawa z ryżu, mięsa i warzyw. 31) popis wirtuoza. 35) Tomasz, poeta,

współzałożyciel Towarzystwa Filomatów.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
1) są nimi urządzenia MONSUN z oferty Uniwersal.  6) film Wajdy z 1957 roku lub wentylacyjny okrągły  
albo prostokątny.  8) towarzyszka Stasia i Nel.  9) pilarka ramowa.  11) brąz lub mosiądz.  12) sąsiaduje  
z Chinami.  14) przepływa przez Goleniów.  16) ... wentylatora to wykres jego pracy.  20) wymarły przodek 
bydła domowego.  21) Bem, Ziętek lub Demarczyk.  22) kuc angielski.  24) nazwa hybrydowego wentylatora 
firmy Uniwersal.  25) nocny motyl.  27) skinienie.  30) pewność siebie, śmiałość.  31) po angielsku 
grzecznościowo „pan” lub nazwa wywietrzaka grawitacyjnego Uniwersal.  32) pismo węzełkowe.   
33) norweska metropolia.  34) naprawia obuwie.  36) np. Venturiego.  37) powóz dworski.   
38) element wentylatora z wałem.  

PIONOWO:  
2) płynie przez Bory Tucholskie.  3) do siekania mięsa.  4) legendarny król Celtów.  5) sytuacja bez wyjścia, 
zastój.  6) strzał do bramki z 11 metrów.  7) słona kropla.  9) przybieranie na wadze.  10) strój żałobny.   
13) rodzaj ciśnienia: dynamiczne i ...  15) nawyk szkodliwy dla zdrowia.  17) egzotyczna jaszczurka.   
18) spod ciemnej gwiazdy lub np. wentylatora.  19) oznaczana symbolem φ lub dn.  23) nakrycie  
na stół jadalny.  26) posłannictwo.  27) dominuje w horrorze.  28) ... wentylatora określany jako ∆p.      
29) wschodnia potrawa z ryżu, mięsa i warzyw.  31) popis wirtuoza.  35) Tomasz, poeta,  
współzałożyciel Towarzystwa Filomatów. 

Krzyżówka z firmą Uniwersal
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, wyłonimy laureatów. Nagrodami w krzyżówce jest 10 ściennych kalendarzy.
Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma InstalReporter 
(lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 18 stycznia 2018 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Uniwersal  
za ufundowanie nagród.

Kalendarz 2018

40-219 Katowice, ul. Zakopia�ska 1a � tel./fax 32 203-87-20, tel./fax 32 203-87 40 � e-mail� o�ce@uniwersal.com.pl � www.uniwersal.com.pl

10 ściennych 
kALendARzY

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy
http://www.uniwersal.com.pl/
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To pierwszy cyfrowy detektor dla majsterkowiczów sterowany za pomocą 
ekranu dotykowego. Urządzenie wyposażono w instrukcję „krok po kro-
ku”, która prowadzi użytkownika przez kolejne etapy procesu detekcji. 
detektor Universaldetect jest przeznaczony do wykrywania metalu, prze-
wodów pod napięciem oraz konstrukcji drewnianych w ścianach g-k. dzięki 
temu jest niezwykle przydatny podczas wiercenia – pozwala uniknąć uszko-
dzenia elementów instalacji, przewodów oraz wiercić w tych miejscach ścia-
ny gipsowo-kartonowej, gdzie znajduje się drewniana konstrukcja.
Na ekranie dotykowym wybieramy tryb pracy: detekcję metalu, przewodów 
pod napięciem lub konstrukcji drewnianych. detektor Universaldetect wy-
krywa metal do głębokości 10 cm, przewody pod napięciem do głębokości 
5 cm i konstrukcje drewniane do głębokości 2,5 cm, co odpowiada grubości 
dwóch płyt gipsowo-kartonowych. Podczas wykrywania można połączyć 
ze sobą dwa tryby pracy, co pozwala równocześnie stwierdzić, że w wybra-
nym miejscu nie ma np. ani rur, ani przewodów pod napięciem. wszystkie 
tryby pracy kalibrują się automatycznie. detektor Universaldetect jest wy-
posażony w czujnik stykowy ściany. wykrywa on niewłaściwą pozycję de-
tektora względem ściany, zapobiegając nieprawidłowemu odczytowi. 
wyniki pomiaru są wskazywane na wyświetlaczu za pomocą sygnału aku-
stycznego oraz trójkolorowego, okrągłego wskaźnika LEd, działającego na 
podobnej zasadzie jak sygnalizator świetlny na skrzyżowaniu: kolor zielo-
ny oznacza, że nie 
znaleziono żadne-
go obiektu, kolor 
żółty – wykrycie sy-
gnału, a kolor czer-
wony oznacza, że 
sygnał został jed-
noznacznie przy-
pisany do obiektu. 
Otwór pozwala za-
znaczyć na ścianie 
miejsce wykrycia 
obiektu.

bosch

izolację Tubolit dg Plus firmy Armacell 
wykonano z polietylenu – elastycznej 
pianki izolacyjnej o zamkniętej struktu-
rze komórkowej, która charakteryzuje się 
bardzo dobrymi właściwościami izolacyj-
nymi i jest przeznaczona do stosowania 
jako izolacja cieplna i akustyczna w insta-
lacjach sanitarnych i grzewczych. Otulina 
powstała z myślą o ochronie rur grzew-
czych i sanitarnych w instalacjach c.o., 
ciepłej i zimnej wody użytkowej i innych. 
dzięki bardzo niskiemu współczynniko-
wi przewodzenia ciepła, który wynosi 
λ40°C=0,040 w/(m·K) jest w stanie skutecz-
nie ograniczyć straty energii, co nie tylko 
przekłada się na zmniejszenie rachunków 

za ogrzewanie, ale też korzystnie wpływa na środowisko. Zaletą izolacji Tubo-
lit dg Plus jest również ochrona akustyczna rur – materiał, z jakiego została 
wykonana skutecznie redukuje hałas wydobywający się z instalacji. 
izolacja instalacji powinna nie tylko zapewniać ochronę przed stratami energii, 
ale też gwarantować bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożaru. Tego 
rodzaju produkty są zwykle wykonane z łatwopalnych tworzyw sztucznych.  
w wyniku spalania syntetyczne tworzywa wydzielają toksyczny dym, który jest 
wdychany przez osoby opuszczające budynek, a dodatkowo znacznie ograni-
cza widoczność, blokując drogi ewakuacyjne. izolacja Tubolit dg Plus skutecz-
nie eliminuje ten problem. Otulina spełnia wymogi nierozprzestrzeniania ognia 
zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (otulina gr. 9 
i 13 mm). w przypadku otuliny o grubości od 6 do 25 mm Euroklasa ogniowa 
wynosi BL-s1,d0, natomiast dla otuliny o grubości > 25 mm wartość ta określo-
na została na poziomie CL-s1,d0. izolacja w czasie pożaru generuje minimalną 
ilość dymu (klasa s1). Materiał ten ma wszelkie niezbędne dopuszczenia do sto-
sowania na rynku polskim, wśród których znajdują się deklaracje właściwości 
użytkowych, jak również certyfikat stałości właściwości użytkowych. 
Otulina dostępna jest w 36 nowych rozmiarach, dzięki czemu z łatwością moż-
na ją dopasować do rur wielowarstwowych, z tworzyw sztucznych oraz stali.

armacell

uniwersalny zawór 
pływakowy od firmy tece 

Firma TECE wprowadziła do swojej oferty zawór pływakowy F 10.  
Produkt może być stosowany we wszystkich spłuczkach TECE-
profil oraz jako zamiennik w spłuczkach podtynkowych i na-
tynkowych innych producentów. wszystko dzięki kompaktowej 
budowie oraz uniwersalnym adapterom przyłączeniowym.
Zawory pływakowe to elementy spłuczek odpowiedzialne za 
regulację poziomu wody i uzupełnianie jej zapasu w zbiorni-
kach. wyznaczają bowiem właściwy poziom napełnienia i za-
bezpieczają system przed zalaniem. 
Zawór pływakowy F 10 to element spłuczki, który pasuje nie tyl-
ko do każdego stelaża TECEprofil. Może także służyć jako za-
miennik w stelażach podtynkowych i natynkowych innych 
producentów. wszystko dzięki uniwersalnym adapterom przyłą-
czeniowym, regulowanej długości rury wylo-
towej wody i kompaktowej budowie.  
Tak skonstruowany zawór pływa-
kowy w znaczący sposób 
ułatwia pracę instala-
torom. Profesjona-
liści mają pewność, 
że zakupiony pro-
dukt będzie spełniał 
swoją funkcję bez 
względu na system 
spłukujący. 
wśród zalet produk-
tu warto wymienić 
także cichą pracę za-
woru, zgodnie z i kla-
są akustyczną.  
Maksymalne ciśnie-
nie robocze wynosi 
10 bar.
Cena – 88 zł netto.

tece

nowy cyfrowy detektor 
universaldetect

tubolit dg plus

http://www.instalreporter.pl
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Modele z linii Purmo Hygiene to stalowe grzejniki płytowe, pozbawione 
wewnętrznych elementów konwekcyjnych oraz osłon bocznych i osłony 
górnej. Taka konstrukcja nie tylko sprawia, że na urządzeniu o wiele trud-
niej osadza się kurz, ale również bardzo usprawnia czyszczenie grzejnika. 
Seria Purmo Hygiene obejmuje modele z profilowaną płytą czołową (np. 
Purmo Ventil Hygiene) oraz modele o nowoczesnym designie, które wy-
różniają się idealnie gładkim frontem (np. Purmo Plan Hygiene). wszyst-
kie spełniają standardy obowiązujące w obiektach służby zdrowia, co po-
twierdza stosowny atest higieniczny.
Co istotne, grzejniki z linii Purmo Hygiene dostępne są w wielu rozmia-
rach, dzięki czemu nie ma problemu z doborem urządzenia do pomiesz-
czenia oraz znalezieniem odpowiedniego miejsca do jego instalacji. 

rettig heating

purmo Ventil hygiene

Honeywell wprowadził na rynek nowy stały detektor gazu wyposażony w techno-
logię Bluetooth® do zastosowań komercyjnych oraz w przemyśle lekkim, pozwa-
lający użytkownikom na łatwą konfigurację i konserwację urządzenia za pomocą 
prostej aplikacji na smartfon. 
Sensepoint XCL jest urządzeniem montowanym na ścianie, monitorującym niebez-
pieczne poziomy konkretnych gazów: amoniaku, tlenku węgla, siarkowodoru, dwu-
tlenku azotu, tlenu czy gazów palnych – dla utrzymania bezpieczeństwa pracowni-
ków oraz wykonywanej pracy. w połączeniu ze smartfonem pozwala pojedynczemu 
monterowi na przeprowadzenie odbioru, konserwacji oraz na zarządzanie detekto-
rem bez konieczności wzywania drugiego pracownika do pomieszczenia kontrolnego. Urządzenie upraszcza również proces generowania raportów 
systemowych niezbędnych dla zachowania zgodności z obowiązującymi wymogami. Sensepoint pozwala użytkownikom na bezprzewodowe wykony-
wanie prac z zakresu konfiguracji i konserwacji z odległości nawet 10 m, przy tym urządzenie może być instalowane i kalibrowane przez pojedynczego 
pracownika. intuicyjna aplikacja Honeywell Sensepoint XCL prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji, kalibracji i testowania, a także konserwa-
cji. Pozwala ona również użytkownikom na generowanie certyfikatów, a także raportów oraz dokumentacji konserwacyjnej. 
Sensepoint, którego można używać wraz z kontrolerem Honeywell’s Touchpoint Plus, a także z innymi kontrolerami oraz systemami automatyki 
budynku, zalecany jest do rozmaitych zastosowań komercyjnych i w przemyśle lekkim, włącznie z warsztatami samochodowymi, obszarami par-
kingowymi, szpitalami, kotłowniami, stacjami paliw, kuchniami komercyjnymi, dworcami autobusowymi, magazynami, pomieszczeniami akumula-
torowni, wieżowcami mieszkalnymi oraz halami wsadowymi. 

honeywell

detektor gazu sensepoint Xcl

Najnowsze rozwiązanie wavin łączy oba aspekty – funkcjonalność i estetyczny wygląd. Po pierw-
sze uniwersalny osadnik rynnowy pozwala połączyć rynnę spustową z systemem do odprowadza-
nia wody deszczowej, umożliwia rewizję systemu, a także zatrzymanie większych zanieczyszczeń, 
takich jak liście, trawy itp. Największym jego atutem jest jednak możliwość dostosowania koloru 
pokrywy do koloru otaczającej nawierzchni np. kostki. do wyboru jest 5 kolorów: ciemnobrązowy, 
czarny, grafitowy, ceglasty i szary z czarnymi pigmentami. Pokrywa idealnie dochodzi do kostki, 
dzięki czemu sam kolor korpusu jest niewidoczny. Elementy uniwersalnego osadnika rynnowego: 
- elementy stałe: korpus, pokrywa stała,
- elementy ruchome: koszyk, pokrywa uchylna.
dzięki ruchomej pokrywie z łatwością można usunąć zanieczyszczenia.

waVin

uniwersalny osadnik rynnowy

http://www.instalreporter.pl
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„Sercem” ogrzewacza ingenio jest samouczący się system zaawan-
sowanej elektroniki Smart, który steruje pracą wszystkich podzespo-
łów urządzenia. Uczy się potrzeb, przyzwyczajeń i rytmu życia, by 
móc odpowiednio wcześnie zareagować i im sprostać w przyszłości. 
Codziennie zbiera i analizuje dane o swej pracy, dlatego sam planu-
je produkcję i zużycie wody w skali tygodnia. Pozwala to zaoszczędzić 
przynajmniej 20% energii.
Smart wyświetla użytkownikowi aktualną informację o:
- wartości temperatury wody wewnątrz zbiornika,
- zużyciu energii i ciepłej wody,
- pozostałej do wykorzystania ilości ciepłej wody wewnątrz zbiornika.
Ogrzewacz ma zabezpieczenie przed:
- nadmiernym wzrostem temperatury pracy (bezpiecznik termiczny),
- pracą na sucho (bez wody),
- mieszaniem się wody zimnej z już ogrzaną we wnętrzu zbiornika (deflektor zimnej wody),
- zamarznięciem (temperatura pracy 7°C), 
- przeciwbakteryjne, które zmniejsza do minimum ryzyko rozwijania się w zbiorniku bakterii Legionelli.
w skład systemu zabezpieczeń zbiornika przed korozją wchodzi anoda magnezowa, która pomaga w utrzyma-
niu równowagi chemicznej; system O’pro, który wyrównuje potencjały elektromagnetyczne pomiędzy anodą 
magnezową i grzałką, dzięki czemu wydłuża żywotność anody oraz emalia ceramiczna wzbogacona pierwiast-
kami metali szlachetnych (tytan i tlenek miedzi).

Funkcja auto-diagnostyki w wypadku 
ew. usterki, podaje informację o niej,  
na wyświetlaczu urządzenia. Okres 
bezwarunkowej gwarancji wynosi  
2 lata w przypadku urządzenia, a 5 lat 
w przypadku zbiornika. Atlantic Pol-
ska gwarantuje maksymalny czas inter-
wencji, od momentu zgłoszenia usterki, 
na poziomie 48 godzin. Usterkę można 
zgłosić i śledzić poprzez stronę inter-
netową. Przez całą dobę dostępna jest 
także bezpłatna infolinia serwisowa.
Modele naścienne, wiszące w pozycji 
pionowej, o pojemności 50, 80 lub 100 l 
kosztują od 878 zł do 1004 zł.

atlantic

ogrzewacz ingenio

http://www.instalreporter.pl
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