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Dzięki symetrycznie rozmieszczonemu ale 
niekonwencjonalnie zakończonemu układowi 
rur poziomych, model PIZA przykuwa wzrok 
oraz zaskakująco urozmaica pomieszczenie 
mieszkalne. Ze względu na przemienny układ 
kolektorów poziomych grzejnik ten idealnie 
spełnia się jako suszarka.
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Dla firmy TECE rok 2018 to okres przełomowy. W styczniu 
producent rozwiązań do instalacji sanitarnych i grzew-
czych zaprezentował nowe logo i hasło marki – CLOSE 
TO YOu. To efekt dynamicznego rozwoju, rosnącej roli 
firmy na arenie międzynarodowej oraz konieczności 
ujednolicenia wizerunku całej grupy TECE.
Firma TECE to od lat jeden z głównych producentów 
i dostawców rozwiązań sanitarnych i grzewczych na 
świecie. Za jej sukcesem stoi przede wszystkim kultura 
zadawania pytań, nieustanne poszukiwanie lepszych, 
łatwiejszych w obsłudze i montażu rozwiązań oraz przy-
wiązanie do rodzinnych wartości. Jednak to, co naj-

ważniejsze dla firmy, to 
przede wszystkim bli-
skość z klientem – za-
równo z ostatecznym 
użytkownikiem, archi-
tektem, inwestorem, 

jak i wykonawcą instalacji. Jak podkreśla producent, 
nie chodzi tu o zadawanie klientom pytań, ale o bliską 
współpracę, obserwację i nieustanne doskonalenie ofe-
rowanych rozwiązań. Podejście to oddaje nowe hasło 
marki – CLOSE TO YOu, czyli BLISKO CIEBIE.
Nowe logo i hasło marki podkreśla wysoką pozycję fir-
my w branży instalacji grzewczych i sanitarnych. Stano-
wi także czytelny drogowskaz dla klientów poszukują-
cych najwyższej jakości oraz innowacyjnych rozwiązań 
– w zakresie stelaży podtynkowych, przycisków spłuku-
jących, odwodnień prysznicowych, systemów łączenia 
rur czy ogrzewania podłogowego. TECE nadal pozosta-
je niezależną, rodzinną firmą, dla której priorytetem są 
oczekiwania i potrzeby klientów.
Z myślą o komforcie użytkowników, firma TECE odświe-
żyła także stronę internetową. Odwiedzający znajdą na 
niej wszelkie informacje o produktach, wydarzenia z ży-
cia firmy, narzędzia do konfiguracji czy aktualne cenniki. 
www.tece.pl 

IMMERGAS – Diament Forbesa 2018

Firma Immergas Polska znalazła się wśród prestiżowego 
grona laureatów „Diamentów Forbesa 2018” – dorocz-
nego rankingu przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech 
latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Organi-
zatorem konkursu jest redakcja miesięcznika „Forbes” 
we współpracy z wywiadownią Bisnode Polska. Wyni-
ki rankingu zostały opracowane na podstawie metody 
wyceny wartości firm, czyli połączenia metody mająt-
kowej i dochodowej. Wśród kluczowych kryteriów zna-
lazły się m.in. wyniki finansowe za lata 2015-2017, war-
tość majątku, historia płatnicza, wiarygodność płatnicza 
czy brak negatywnych zdarzeń prawnych.
Lista tegorocznych laureatów opublikowana została na ła-
mach raportu, który ukazał się wraz z drugim numerem 

miesięcznika Forbes. „Diamenty 
Forbesa” to jeden z najbardziej pre-
stiżowych rankingów w kraju. Wyróżnia 
przedsiębiorców, innowatorów, ludzi sukcesu.
– Wyróżnienie Immergas w tym elitarnym rankingu to dla 
nas wielki zaszczyt, a jednocześnie potwierdzenie, że wy-
pracowana strategia rozwoju naszej firmy jest właściwa. 
Obecność w gronie najlepszych firm w Polsce daje nam 
ogromną satysfakcję i stanowi motywację do dalszego 
rozwoju. Sukces Immergas zawdzięczamy nie tylko ciężkiej 
pracy i skutecznej koncepcji biznesu, ale również naszym 
partnerom handlowym, wykonawcom i klientom, którzy 
obdarzyli naszą markę zaufaniem – mówi Maciej Czop, 
dyrektor zarządzający firmy Immergas Polska Sp. z o.o.

TECE z nowym logo i stroną internetową

Zasady: projekty systemów wentylacyjnych zgłoszone do 
konkursu muszą być czytelne i przesłane w formacie umoż-
liwiającym ich otwarcie przez organizatora. Każdy uczest-
nik może przesłać dowolną liczbę prac. Zgłoszenia mogą 
być wysyłane przez zespoły składające się z kilku osób. 
Kryteria oceny: projekty będą oceniane pod wzglę-
dem innowacyjności, energooszczędności, optymaliza-

cji, stopnia skomplikowania projektu, a także kreatyw-
nego i efektywnego wykorzystania produktów Lindab.
Nagrody: 1 miejsce – nagroda pieniężna 5000 zł; 2 miej-
sce – nagroda pieniężna 3000 zł; 3 miejsce – nagroda 
pieniężna 2000 zł; 4-6 miejsce – roczna licencja CADvent 
o wartości 1200 zł.
Dodatkowo każdy uczestnik, który zgłosi swój projekt 

otrzyma komplet gadżetów dla projektanta oraz 40% 
rabatu na zakup licencji CADvent.

Prace konkursowe należy przesyłać wraz z formularzem zgło-
szeniowym na adres e-mail jakub.jankowski@lindab.com  
najpóźniej do 28.02.2018 r. regulamin i formularz zgło-
szeniowy: www.projektuj-z-lindab.pl

Konkurs Lindab: Projektujesz systemy wentylacyjne? Prześlij swoją pracę i zgarnij nawet 5000 zł!

http://www.instalreporter.pl
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Grupa SBS szykuje się prężnie do wydarzeń 2018 roku

W swoim harmonogramie ma wiele interesujących pro-
pozycji dla swoich Partnerów, Dostawców i Instalato-
rów. Jednymi z nich są kolejna edycja Programu Inte-
gris+, udział w targach INSTALACJE w Poznaniu, a także 
szkolenia dla Instalatorów z marek domowych SBS. 

Zmiany wprowadzone w Integris+ 2018, są bezpo-
średnią odpowiedzią na głosy pochodzące od Hurtow-
ni Grupy SBS oraz współpracujących z nimi firm instala-
torskich i handlowych. Oprócz dostępnych do tej pory 
narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, strojów roboczych 
oraz wprowadzonych w 2017 roku samochodu osobo-

wego oraz bonów na zakup sprzętu rTV i AGD, w 2018 
roku oferuje także minikoparkę JCB oraz vouchery na 
przeżycia z Katalogu Marzeń. 

Targi INSTALACJE – Poznań 23-26 kwietnia. Firma już 
dziś zaprasza na niezwykłą dawkę nowości w ramach 
Klubu Instalatora Grupy SBS oraz Targów Poznańskich. 
Zostanie on zaprezentowany w nowej, spójnej formie. 
Instalator spędzi w nim czas w sposób aktywny i pełen 
wrażeń. Będzie także mógł zapoznać się z nowościami 
czołowych Dystrybutorów Grupy SBS. Już dziś wiado-
mo, że będą to m.in. firmy: WILO, KFA oraz KAN. 

Szkolenia dla Instalatorów. Zaprzyjaźnionych insta-
latorów Grupa SBS zaprasza do wzięcia udziału w bez-
płatnych szkoleniach organizowanych w hurtowniach 
grupy. Szkolenia mają charakter praktyczny. Pokazy-
wane i omawiane są kwestie instalacji, obsługi i konfi-
guracji produktów marek domowych tak, aby działały 
one poprawnie przez wiele lat. Aby wziąć udział w szko-
leniu należy zgłosić chęć udziału w wybranej Hurtow-
ni Grupy SBS. Tematem szkoleń zajmuje się Piotr Błasz-
czyk Doradca Techniczno-Handlowy tel.: 600 102 779, 
mail: p.blaszczyk@grupa-sbs.pl.

AFRISO z tytułem Diamenty Forbesa 2018

Firma AFrISO Sp. z o.o. otrzymała tytuł Diamenty Forbesa 2018 i tym samym już po raz trzeci znalazła się w gro-
nie firm o najbardziej dynamicznym wzroście wartości. „Diamenty Forbesa” to doroczny ranking przedsiębiorstw, 

które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Wśród kluczo-
wych kryteriów znajdują się m.in. wyniki finansowe, historia i wiarygodność płatnicza 

oraz brak negatywnych zdarzeń prawnych. Tytuł ten jest potwierdzeniem znalezie-
nia się w gronie najbardziej rozwijających się firm w kraju. Szczegółowe wyniki ran-
kingu „Diamenty Forbesa 2018” zostały opublikowane 25 stycznia 2018 roku w mie-

sięczniku Forbes oraz na stronie internetowej www.diamenty.forbes.pl

Sebastian Walerysiak – Osobowość Branży 
2017 miesięcznika Builder

23 stycznia br. odbyła się uroczysta gala wręcze-
nia nagród Budowlana Marka Roku 2017 miesięcz-
nika „Builder”. Wyróżnienie w imieniu Viessmann 
odebrał prezes zarządu Sebastian Walerysiak, 
który został również nagrodzony tytułem Oso-
bowość w Branży.

XV edycja Gali Budowlana Marka roku odbyła się  
w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. 
Firma Viessmann po raz drugi zdobyła tytuł Budow-
lanej Marki roku 2017, zyskując uznanie wykonawców  
z branży budowlanej. Niezależne jury oceniało m.in. 
pozycję w branży oraz osiągnięcia na tle konkurencji, jakość produktów i usług, spełnianie norm, wytycznych, 
przede wszystkim zaś potrzeb klientów, a także rzetelność oraz stabilność prowadzonej działalności.

Miesięcznik „Builder” po raz kolejny podkreślił również 
rolę liderów, przyznając za indywidualne osiągnięcia  
w 2017 roku wyróżnienie Osobowość Branży. Taką właśnie 
statuetką uhonorowano prezesa Viessmann, Sebastiana 
Walerysiaka za efektywne zarządzanie, wieloletni wkład  
w rozwój firmy, intuicję biznesową oraz wspieranie istot-
nych dla rozwoju branży inicjatyw. 
– Zdobycie tytułu Budowlanej Marki Roku 2017, to dla nas 
duże wyróżnienie. Rok 2017 był dla polskiego oddziału Vies-
smann szczególnie ważny z dwóch powodów. Pierwszy, to 
jubileusze: obchody 25-lecia obecności przedsiębiorstwa  
w Polsce oraz 100-lecia powstania firmy. Drugi powód to odnoto-
wana w 2017 roku rekordowa sprzedaż produktów Viessmann.  
Konsekwencja, wyprzedzanie obowiązujących trendów, 
przełamywanie barier w myśleniu oraz wiara w sukces, przy-
niosły wymierne rezultaty nie tylko w postaci ilości sprze-
danych urządzeń, wiodącego miejsca w branży, ale przede 
wszystkim zaufania, jakim od lat obdarzają firmę Partne-
rzy i Klienci. Umiejętność budowania długotrwałych rela-
cji opartych na obopólnym zaufaniu i szacunku, to podsta-
wa działania Viessmann oraz klucz do sukcesu naszej firmy  
– mówił Sebastian Walerysiak, prezes Viessmann Polska. 

http://www.instalreporter.pl
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Nowa promocja alpha-innotec

Hydro-Tech Konin walczy ze smogiem: w trak-
cie trwania promocji zamów powietrzną pom-
pę ciepła z serii alira LWD i zyskaj 5000 zł netto.
Promocja trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 r.
Pompa ciepła z serii alira LWD to:
• 5 lat gwarancji w standardzie
• darmowy dostęp do internetu w standardzie
• niemiecka jakość
• odporna obudowa z anodowanego aluminium
• wysokie COP 4,80
• naturalny czynnik chłodniczy R290
• klasa energetyczną A++
www.promocjepompy.pl

Firma KAN podbija Węgry

Na terenie Węgier, jako część KAN Group, powstała fir-
ma KAN-therm Hu Kft. Jej biuro znajduje się na terenie 
strefy ekonomicznej w miejscowości Biatorbágy koło Bu-
dapesztu tuż przy magazynie wysokiego składowania.
Biurowy open space oraz sala szkoleniowa zajmują po-
wierzchnię ponad 655 m2. Odbywają się tam spotkania 
z klientami oraz zespołem handlowców, a pracownicy 
obsługi klienta dbają o efektywną realizację zamówień 
nie tylko z Węgier, ale z Europy Środkowej oraz Połu-
dniowej, m.in. Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Koso-

wa, Macedonii, rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii. 
Pierwsze kroki KAN podjął już w 2014 roku otwierając wła-
sny magazyn. Od tego czasu jego powierzchnia została 
dwukrotnie zwiększona i obecnie na przestrzeni 2500 m2 
przechowuje 1223 palety produktów. Magazyn obsługuje 
wysoko wykwalifikowany zespół wyposażony w profesjo-
nalny sprzęt, a budynek o wysokości 12 m, którym dyspo-
nuje firma, umożliwia składowanie dłużyc o długości na-
wet do 6,5 m. Na regałach specjalizowanych składowane 
są elementy długie, a specjalne wózki umożliwiają ich efek-

tywny, sprawny transport 
i pakowanie. W każdym 
tygodniu kilkanaście sa-
mochodów ciężarowych 
z produktami KAN wyru-
sza stąd do klientów hur-
towych z branży grzew-
czej oraz wodnej w tej 
części Europy.

Grupa Saint-Gobain w gronie najlepszych 
pracodawców Top Employer

Grupa Saint-Gobain po raz piąty z rzędu została nagro-
dzona prestiżowym certyfikatem „Top Employers Po-
land 2018” oraz „Top Employers Europe 2018” nadawa-
nym przez Instytut Top Employers, międzynarodową 
instytucję badającą najlepsze praktyki w dziedzinie za-
rządzania zasobami ludzkimi. Grupę wyróżniono mię-
dzy innymi za szczególne podejście do rozwoju pracow-
ników i ich umiejętności, budowanie wyjątkowej kultury 
organizacyjnej, a także zarządzanie talentami.
Top Employers Institute certyfikuje warunki pracy w fir-
mach na całym świecie. 
2 lutego zostały ogłoszone wyniki tegorocznego bada-
nia przeprowadzonego w Polsce. Ocena polityki zatrud-
nienia firm odbyła się w oparciu o strategię rozwoju ta-
lentów, planowanie zatrudnienia, wdrażanie nowych 
pracowników (tzw. on-boarding), szkolenia i rozwój, za-
rządzanie wynikami, rozwijanie umiejętności przywód-
czych, kreowanie kariery i planowanie sukcesji, wyna-
grodzenia oraz świadczeń, a także kulturę pracy.
– Ludzie, którzy tworzą Saint-Gobain, są dla nas nie-
zwykle cenni. Dlatego staramy 
się tworzyć takie środowisko pra-
cy, w którym pracownicy mogą 
czuć, że są pod dobrą opieką – nie 
tylko w rozumieniu bezpieczeń-
stwa pracy, które dla Saint-Go-
bain jest bardzo istotne, ale także  
w kontekście indywidualnego roz-
woju. Uzyskanie certyfikacji Top Em-
ployers 2018 i znalezienie się w gronie 
najlepszych pracodawców po raz 5 . 
z rzędu, jest dowodem na to, że nam 
się to udaje – komentuje przyzna-
ne wyróżnienie Magdalena Kokosz, 
dyrektor Hr w Grupie Saint-Gobain  
w Polsce, rumunii, Bułgarii i Turcji. 

– W ostatnim badaniu unikatowych wartości naszej mar-
ki, pracownicy wskazali 3 hasła, które kojarzą im się z Sa-
int-Gobain: innowacyjność, szacunek i pasja – i to jest 
najlepsze podsumowanie naszych starań o budowanie 
przyjaznej kultury, dobrej atmosfery i sprzyjających wa-
runków pracy. Nie do pominięcia jest również rola mene-
dżerów, którzy na co dzień pracują ze swoimi zespołami 
i urzeczywistniają nasze ambicje bycia cenionym praco-
dawcą. Bez ich zaangażowania nie byłoby to możliwe  
– uzupełnia Magdalena Kokosz.

http://www.instalreporter.pl
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Analiza ruchu budowlanego opublikowana na stronach GUNB

Bardzo krótką tabelaryczną analizę 
porównawczą ruchu budowlanego 
w Polsce w latach 2013 - I półrocze 
2017 w stosunku do budynków jed-
norodzinnych, wielorodzinnych oraz 
przemysłowych i magazynowych 
zamieszczono na stronach GuNB. 
Przejdź

DECYZJE O  
POZWOLENIU NA 

BUDOWĘ

OBIEKTY BUDOWLANE,  
w  RAMACH WYDANEGO 

POZWOLENIA NA 
BUDOWĘ

OBIEKTY PRZEKAZANE 
DO UŻYTKOWANIA

DECYZJE O  
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w  RAMACH WYDANEGO 

POZWOLENIA NA 
BUDOWĘ

OBIEKTY PRZEKAZANE 
DO UŻYTKOWANIA

DECYZJE O  
POZWOLENIU NA 

BUDOWĘ

OBIEKTY BUDOWLANE,  
w  RAMACH WYDANEGO 

POZWOLENIA NA 
BUDOWĘ

OBIEKTY PRZEKAZANE 
DO UŻYTKOWANIA

2013 75 042 78 173 82 809 2 491 4 597 3 217 4 967 6 095 5 438 145 100 54 010
2014 73 248 76 228 78 263 3 148 6 246 3 351 4 818 5 782 5 660 143 200 57 111
2015 75 058 80 613 81 439 3 936 8 075 3 886 5 227 6 539 6 563 147 700 58 117
2016 82 852 91 292 80 894 4 415 8 289 4 238 6 068 7 454 5 829 163 300 74 317

I p. 2017 43 114 48 053 39 470 2 751 4 829 2 048 2 637 3 173 2 834 82 895 39 478

mieszkania oddane do 
użytkowania 

(jednorodzinne i 
wielorodzinne razem)

szacunkowa liczba 
mieszkań oddanych do 

użytkowania w budynkach 
wielorodzinnych 

Rok

Budynki jednorodzinne Budynki wielorodzinne Budynki przemysłowe i magazynowe
 
 

 

 

 

Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej (IrENA)  
podsumowała najnowsze trendy dotyczące OZE i ich 
miejsca na energetycznej mapie świata. Co wynika  
z podsumowania? Po pierwsze, koszty energii z OZE 
bardzo szybko spadają. Po drugie – Agencja spodziewa 
się, że do 2020 r. energia z odnawialnych źródeł energii 
będzie konkurencyjna cenowo wobec prądu produko-
wanego w konwencjonalnych elektrowniach. Statysty-
ki płynące z raportu OZE robią wrażenie: w latach 2010-
2017 koszty energii ze słońca spadły o 73%, identycznie 
jak koszty magazynowania. Energia z wiatru staniała bli-
ską o jedną czwartą.
Dane te pochodzą z opublikowanego przez IrENA do-
rocznego raportu „renewable Power Generation Co-
sts in 2017”. Jego autorzy oszacowali, że średni ważony 
koszt energii z elektrowni wiatrowych wynosił w 2017 r.  
0,06 dolara za kWh, zaś farm fotowoltanicznych – 0,1 
dolara za kWh. Nowe wiatraki na lądzie produkowały 
prąd po koszcie 0,04 dolara za kWh, zaś w przypadku 
morskich farm wiatrowych uruchomionych w 2017 r. 
średni koszt jednej kWh wynosił ok. 0,17 dolara.
źródło: www.wysokienapiecie.pl
Pobierz RAPORT „Renewable Power Generation Costs in 2017”
Więcej

OZE doganiają węgiel pod względem kosztów

Doradcy będą zachęcać w Krakowie nieprzekonanych do 
wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. 
Odwiedzą tych, którzy podczas kontroli prowadzonych 
przez strażników miejskich sygnalizowali, że nie zamierza-
ją przeprowadzać żadnych zmian i tych, dla których barie-
rą są pieniądze lub problemy techniczne. Zakaz używania 
paliw stałych w Krakowie wejdzie w życie 1 września 2019 r.  
Władze miasta szacują, że do wymiany pozostało jeszcze 

ok. 8-9 tys. pieców węglowych. W skład trzech dwuosobo-
wych zespołów wchodzą pracownicy Wydziału ds. Jakości 
Powietrza uMK (w tym doradcy energetyczni) oraz Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. Doradcy będą zachęcać 
do wymiany pieców, prezentować miejskie programy wspar-
cia i pomagać w wypełnieniu wniosku o wymianę pieca.
źródło: www.wnp.pl
Więcej

Prawie 9 tys. kotłów do wymiany w Krakowie

Firma Daikin America Inc. zaprezentowała Creard – swoją nową marką dla czynników chłodniczych o niskim 
GWP. Znak towarowy został zarejestrowany na całym świecie przez japońską firmę macierzystą w październiku 
2017 roku. Pierwszym produktem marki Creard firmy Daikin będzie r407H - czynnik zastępczy dla r404A. Oprócz 
czynników chłodniczych marka Creard będzie również stosowana do innych gazów i substancji pomocniczych. 
r407H to czynnik chłodniczy A1 o GWP 1495 – o 62% niższym niż r404A. W testach porównawczych przeprowa-
dzonych przez różnych producentów urządzeń i uniwersytety, r407H miał podobną skuteczność do r404A w ni-

skiej temperaturze i poprawę wydajności w średniej temperaturze. Ma rów-
nież podobne ciśnienia robocze do r404A. Creard r407H został wymieniony 
w amerykańskim programie EPA SNAP do stosowania w detalicznym chłod-
nictwie spożywczym do skraplaczy pracujących w zakresie od 0,3 do 5,7 ton.

Creard to nowa marka czynników chłodniczych Daikin

http://www.instalreporter.pl
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/analiza_porownawcza_19012018.pdf?255
http://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.pdf
https://wysokienapiecie.pl/7728-oze-doganiaja-wegiel-pod-wzgledem-kosztow/#dalej
http://gornictwo.wnp.pl/prawie-9-tys-domowych-piecow-do-wymiany-w-krakowie,317208_1_0_0.html
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Wraz z rosnącym zainteresowaniem inteligentnymi roz-
wiązaniami grzewczymi rośnie także innowacyjna ofer-
ta produktów Danfoss Smart Heating. System Danfoss 

Smart Heating umożliwia konsumentom dostosowanie 
ogrzewania w domu zgodnie z ich codziennym harmo-
nogramem, co zapewnia większy komfort i oszczędność 
energii. Danfoss przedstawił elektroniczny termostat 
drugiej generacji, Danfoss Eco™, który jest uzupełnie-
niem oferty Smart Heating Danfoss. Zarówno Eco™, jak 
i Danfoss Link™ są inteligentnymi rozwiązaniami, które 
pasują do każdego domu i każdej potrzeby grzewczej.
Danfoss Eco™ umożliwia sterowanie ogrzewaniem grzej-
nikowym za pomocą aplikacji mobilnej dzięki techno-
logii Bluetooth. Jest to idealne rozwiązanie dla miesz-
kań i mniejszych domów. 
Dowiedz się więcej

SUPER MARKA dla Buderusa

Buderus został laureatem wyróżnienia SuPEr MArKA 
2018 – Jakość, Zaufanie, renoma w kategorii „systemy 
i urządzenia grzewcze”. Marka po raz kolejny znalazła 
się w gronie firm ocenianych jako najbardziej rozwojo-
we i najlepiej rokujące na polskim rynku.
W ramach programu SuPEr MArKA 2018 po raz dzie-
wiąty przeprowadzone zostały badania rynkowe mające 
na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawal-
ności marek obecnych na polskim rynku. Analizowano 
między innymi: pozycję rynkową marki i jej siłę, jakość 
prezentowaną przez dany produkt lub usługę oraz po-
ziom zaufania konsumentów.

Buderus po raz kolejny 
został doceniony jako 
marka o silnej pozycji, 
która stawia na innowacje 
i rozwój oraz najwyższy poziom 
obsługi klienta. Buderus to firma o długiej tradycji. Po-
wstała w 1731 roku w Niemczech jako przedsiębiorstwo 
rodzinne Johanna Wilhelma Buderusa. Dziś Buderus to 
wiodący producent rozwiązań systemowych w branży 
grzewczej. W Polsce urządzenia marki Buderus sprze-
dawane są od 1994 roku. Od 2002 roku marka należy 
do Grupy Bosch Thermotechnik GmbH.

Termostat Danfoss Eco™

Neovent wyłącznym dystrybutorem Östberg w Polsce

Firma H. Östberg AB ogłosiła powołanie firmy Neovent 
Sp. z o.o. Sp.k. jako wyłącznego dystrybutora produk-
tów Östberg na rynku polskim. Neovent wchodzi w skład 
Grupy Iglotech. Produkty firmy będą dystrybuowane 
poprzez sieć oddziałów Iglotech oraz innych polskich 
dystrybutorów. 
Grupa Iglotech z siedzibą w Kwidzynie działa na polskim 
rynku HVAC od 25 lat, oferując kompleksowe rozwią-
zania w zakresie klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa 
oraz czynników chłodniczych. Iglotech jest dystrybu-
torem wentylatorów i central wentylacyjnych Östberg 
na polskim rynku od 2014, a umowa na wyłączność  
z Neovent to naturalny krok do dalszego zwiększenia 
poziomu obrotów w Polsce.

Peter Jakobsson, CEO Östberg Group AB i Jarosław 
Józefowicz, Commercial Director Iglotech Sp. z o.o. po 
podpisaniu umowy

Szkolenia z Caleffi Poland 

Firma Caleffi Poland rozpoczęła drugi cykl szkoleń orga-
nizowanych w swojej siedzibie w Krakowie dla partnerów 
biznesowych firmy, głównie firm instalatorskich. Szko-
lenia będą trwały do czerwca 2018 r. Do tej pory wzięło 
w nich udział kilkaset osób. W ramach spotkań przepro-
wadzane są szkolenia omawiające m.in. sposoby usu-
wania zagrożeń i problemów występujących w instala-
cjach c.o., zwłaszcza w obszarze hydrauliki, w oparciu  
o produkty firmy Caleffi. Prezentowane są znane i uzna-
ne na polskim rynku produkty (np. Caleffi Dirtmagslim®  
– laureat Złotego Instalatora 2016) oraz produkty, któ-
re po raz pierwszy pojawiły się na polskim rynku (m.in. 
separator powietrza Caleffi Discalslim, czy zawór rów-
noważący serii 142).
Dynamiczna formuła krótkich prezentacji technicznych 
uzupełniona materiałami informacyjnymi oraz indywi-
dualnych rozmów z obecnymi podczas szkolenia eks-
pertami, umożliwia uczestnikom nie tylko dokładne 

zapoznanie się z bogatą linią produktów firmy Caleffi,  
ale także zdobycie dużej porcji wiedzy praktycznej, przy-
datnej w codziennej pracy.
Podobnie jak w zeszłym roku organizatorzy przewidzieli 
atrakcję, dla uczestników szkolenia, w postaci czynne-
go udziału w wyścigach, na najnowocześniejszym torze 
gokartowym w Polsce, a dla najszybszej trójki wyjazd 
na wyścig w ramach cyklu Formuła 1.
GrAND PrIX Formuły 1 na Autodromo Nazionale di Mon-
za w Monza we Włoszech, na stałe wpisał się w kalen-
darz imprezy Formuły 1 zyskując miano „Domu Ferra-
ri”. To właśnie tam, 2 września 2018 r., najszybsi na torze 
w Krakowie, podczas drugiego cyklu szkoleń organizo-
wanego przez Caleffi Poland, będą uczestnikami praw-
dziwego święta tej dyscypliny sportu. 
Zainteresowani udziałem powinni kontaktować się  
z przedstawicielami handlowymi firmy Caleffi Poland 
www.caleffi.com

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://smartheating.danfoss.pl/produkty/danfoss-eco
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Wsparcie dla klienta indywidualnego

W Polsce przeciętny Kowalski, czyli osoba fizyczna, 
może uzyskać dofinansowanie na wymianę starego 
kotła w formie dotacji z gminy (w wybranych gmi-
nach) lub w formie kredytu na preferencyjnych wa-
runkach od banków współpracujących z Wojewódz-
kimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej lub w formie pożyczek z umorzeniem ofe-
rowanych bezpośrednio przez WFOŚiGW w ramach 
indywidualnie tworzonych programów. Do tej pory 
nadal brak jest dofinansowania takich inwestycji ze 
strony rządu, czyli za pośrednictwem Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Warto natomiast śledzić na bieżąco oferty producen-
tów pomp ciepła, którzy oferują atrakcyjne formy 
promocji i wsparcia inwestycji, niezależnie od po-
zyskanych środków z innych źródeł dofinansowania.
W ramach programów oferowanych przez WFGO-
ŚiGW, aktualnie w Polsce na dopłatę do wymiany 
starych nieefektywnych kotłów stałopalnych, mogą 
liczyć wyłącznie mieszkańcy kilku województw.

Przykłady wsparcia w różnych miastach Polski: 
• Rzeszów. Przykładowo „Przyjazny Dom” to program 
prowadzony przez WFOŚiGW w rzeszowie. Obejmuje 
osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości  
i będą realizowały inwestycje mające na celu ograniczenie 
niskiej emisji i poprawę gospodarki śmieciowej do 2023 
roku. Dlatego przy zakupie urządzeń wykorzystujących 
OZE można ubiegać się o wsparcie w postaci preferen-
cyjnej pożyczki na 10 lat z oprocentowaniem na 2%. 1

• Szczecin. W Szczecinie już od dwóch lat realizowa-
ny jest program „Ograniczenie emisji do atmosfery… 
poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywi-
dualnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu”. 
Aktualnie nabór wniosków został wstrzymany, ale nie-
wykluczone, że kolejny nabór zostanie wkrótce wzno-
wiony. W przypadku wymiany kotłów zasilanych pali-
wem stałym poziom umorzenia wynosił nawet 50%. 2

Przy rosnącej świadomości społeczeństwa dot. problemu SMOGU w Polsce i polityce prośrodowiskowej coraz więcej 
instytucji wprowadza dofinansowanie do zakupu i montażu rozwiązań OZE. W dalszym ciągu brak jest jednak rządowego 
spójnego programu walki ze SMOGIEM, w ramach którego byłby jeden ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji 
przyczyniającej się do likwidacji niskiej emisji. Dofinansowania na energooszczędne i ekologiczne urządzenia grzewcze 
udzielają: Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, ARiMR, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz 
Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego), samorządy gminne i powiatowe. 

Gdzie uzyskać i jakie wsparcie 
na modernizację ogrzewania  
lub urządzenia OZE?

Przykłady dotacji, kredytów, leasingów...

Małgorzata SMuczyńSka*

* dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Dział Odnawialnych Źródeł Energii w Nibe-Biawar Sp z o.o., sekretarz w zarządzie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW)

Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

(WFOŚiGW)

Bank Ochrony 
Środowiska (BOŚ) 
poprzez WFOŚiGW

Programy Ograniczenia 
Niskiej Emisji (PONE)

Regionalne Programy 
Operacyjne (RPO) 

Agencja 
Restrukturyzacji  

i Modernizacji 
Rolnictwa 

Cele określone  
w ustawie „Prawo 

ochrony środowiska”  
i ustawie o OZE

własne programy 
regionalne oraz projekty 

we współpracy  
z NFOŚiGW

EKOkredyty – 
indywidualne warunki  

w poszczególnych 
województwach

PONE uchwalane  
w wybranych gminach  

i miastach

RPO na lata 2014-2020 
dla poszczególnych 

województw

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020

dopłaty, kredyty  
i pożyczki z umorzeniem 
dla różnych podmiotów 

realizowane przez 
współpracę z WFOŚiGW  

i bankami 

dotacje, pożyczki  
z umorzeniem, m.in. 
dla gmin, spółdzielni 

mieszkaniowych, 
stowarzyszeń, 

przedsiębiorców, osób 
indywidualnych

preferencyjne kredyty 
i dopłaty dla osób 

indywidualnych 
na inwestycje 

proekologiczne  
i modernizację urządzeń 

grzewczych 

dotacje dla 
mieszkańców gminy/

miasta na modernizację 
urządzeń grzewczych  

i montaż OZE 

dotacje do 
kosztów inwestycji 

środowiskowych, m.in. 
dla gmin, spółdzielni 

mieszkaniowych, 
stowarzyszeń, 

przedsiębiorców na 
wymianę źródeł ciepła

dotacje do inwestycji  
w energię odnawialną 

oraz oszczędzanie 
energii w celu 

restrukturyzacji 
gospodarstw

Tabela. Instytucje i banki udzielające wsparcia na inwestycje proekologiczne, modernizację systemów grzewczych, zakup i montaż rozwiązań OZE

http://www.instalreporter.pl


• Olsztyn. W woj. warmińsko-mazurskim został uru-
chomiony program EWA PLuS, będący regionalną 
kontynuacją programu Prosument. W ramach pro-
gramu w latach 2017-2019 można ubiegać się o ni-
skooprocentowane pożyczki z umorzeniem do 10%,  
na proekologiczne inwestycje w gospodarstwach do-
mowych. Dofinansowanie oferowane w Programie EWA 
PLuS obejmuje 3 linie: ENErGIA, WODA i ATMOSFErA.  
Linia ATMOSFErA obejmuje wymianę lub moderniza-
cję indywidualnych źródeł ciepła i wykorzystanie OZE, 
a także kompleksową termomodernizację. 3

• Katowice. WFOŚiGW w Katowicach od zeszłego 
roku realizuje program SMOG STOP polegający na 
termoizolacji obiektów oraz zabudowie odnawial-
nych źródeł energii pracujących na potrzeby c.w.u. 
Nowy regulamin Programu na 2018 r. powinien zo-
stać opublikowany pod koniec I kwartału br. 4

Ponadto wdrażane są programy ograniczania niskiej 
emisji PONE i uchwały antysmogowe, dzięki którym  
w zależności od decyzji miast lub gmin, można otrzymać 
od 10 do 40 tys. zł dotacji. Przykładem tego typu dzia-
łań, jest projekt wspomagający inwestycje w odnawial-
ne źródła energii, prowadzony od 2012 r, w Warszawie. 
Środki pochodzą z budżetu m.st. Warszawa, a dokład-
niej z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyj-
nych kar pieniężnych. Od września 2017 do marca 2018 r.  
trwa nabór przeznaczony dla osób fizycznych i praw-
nych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców.  
Dla danych podmiotów dotacja wynosi 40% kosztów 
realizacji inwestycji z wykorzystaniem OZE 5, przy czym 
ustalone są maksymalne kwoty dotacji, np. na zakup  
i montaż pompy ciepła maksymalna dotacja to 40 000 zł. 6

W Polsce wsparciem inwestycji w wysokosprawne, 
ekologiczne urządzenia grzewcze dla osób fizycznych 
jest wyłącznie oferta niskooprocentowanych poży-
czek i kredytów proekologicznych. Troszkę inaczej 
wygląda sytuacja, jeżeli nie zależy nam na indywi-

dualnej ścieżce pozyskiwania wsparcia finansowego,  
a mieszkamy w prężnie działającej gminie. Gminy co-
raz częściej sięgają po środki z tzw. programów pa-
rasolowych np. z Funduszu Szwajcarskiego. W ta-
kim wypadku to gmina jest beneficjentem środków 
pozyskanych na projekt wymiany kotłów dla swo-
ich mieszkańców. W tym przypadku można uzyskać 
dofinansowanie nawet do 80% kosztów inwestycji.

W większości przypadków programy dotyczą mo-
dernizacji budynków, w których planowana jest 
wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny, 
ekologiczny system grzewczy, ale nie tylko. Czę-
sto realizowane są inwestycje polegające również 
na montażu innych odnawialnych źródeł energii,  
w tym systemów fotowoltaicznych. Przykładem są 
realizowane aktualnie projekty w gminie Mońki czy 

Spośród wymienionych możliwo-
ści najbardziej korzystna jest dota-
cja z gminy, więc warto o to zapytać 
we właściwym dla miejsca zamiesz-
kania urzędzie gminy lub miasta. Do-
finansowanie między innymi możliwe 
jest dzięki Programowi Ograniczenia 
Niskiej Emisji – PONE, który realizo-
wany jest najczęściej ze środków wła-
snych gminy i środków Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Oprócz tego nie-
które gminy oferują pomoc w ramach 
programów proekologicznych, któ-
rych budżet pochodzi zazwyczaj ze 
środków unijnych, norweskich, szwaj-
carskich lub innych programów i fun-
duszy celowych. Programy te są nazy-
wane programami parasolowymi. 

0 2 / 2 0 1 8

r
e

k
l

a
m

a

viega.pl/Smartpress

2

1. Zoptymalizowane kształtki  
Viega Smartpress gwarantują  
niewielkie straty ciśnienia.

2. Podwójne kolanko ścienne  
do instalacji pierścieniowych  
i szeregowych.

Bez wątpienia wyższe ciśnienie
Optymalne wartości współczynnika Zeta, rzeczywista optymalizacja strat ciśnienia oraz technologia 
zaprasowywania bez o-ringu i czasochłonnej kalibracji – to zalety naszego innowacyjnego systemu  
zaprasowywanego. Dzięki bezpiecznemu, szybkiemu montażowi i wysokiej klasy materiałom (stal  
nierdzewna i brąz), system idealnie nadaje się do każdej instalacji wody użytkowej i instalacji grzewczej. 
Viega. Connected in quality.

Viega Smartpress

Gwarancja niewielkich strat ciśnienia

1

INNOWACJA

1 http://gramwzielone.pl/trendy/25790/dofinansowanie-dla-osob-
fizycznych-na-oze-oferta-wfosigw

2 https://www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-pozyczki.html
3 http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/

4 http://www.wfosigw.katowice.pl
5 http://gramwzielone.pl/trendy/28025/warszawa-od-jutra-nabor-

wnioskow-na-dotacje-na-oze
6 http://odnawialni.com.pl/jak-dostac-dofinansowanie-do-oze-w-warszawie/
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Stawiski, w których mieszkańcy mogą zgłaszać się 
do projektu, wypełniając ankietę, w której okre-
ślają swoje zapotrzebowanie na wybrany system.  
Nie w każdej gminie inwestor dostanie jednak dofi-
nansowanie indywidualnie. Najczęściej gmina orga-
nizuje grupowe dopłaty dofinansowujące wymianę 
starej instalacji grzewczej w kilkunastu lub kilkudzie-
sięciu domach i w ramach projektu wybiera jedne-
go lub kilku dostawców i wykonawców instalacji.  
W konsekwencji mieszkańcy nie mają wyboru pro-
ducenta i marki urządzeń ani wykonawcy instalacji. 

Wsparcie dla rolników

Osoby prowadzące działalność rolniczą mogą ko-
rzystać ze środków dostępnych w Polsce w ramach 
Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, którymi dysponuje Agencja restrukturyzacji i 
Modernizacji rolnictwa. W ramach programu moż-
na uzyskać wsparcie inwestycji związanych z ener-
gooszczędnością.

Wsparcie większych inwestycji

Wymienione powyżej mechanizmy wsparcia dotyczą 
osób fizycznych. Szersze możliwości mają gminy, insty-
tucje, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, stowarzy-
szenia, związki wyznaniowe i przedsiębiorcy, którzy na 
duże inwestycje mogą starać się bezpośrednio o środ-
ki z NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki unijne w ramach re-
gionalnych Programów Operacyjnych i środki dostęp-
ne w ramach innych funduszy i programów celowych.

Bez dotacji, czyli… kredyt lub leasing

Jeżeli nie dysponujemy środkami na sfinansowa-
nie inwestycji wymiany kotła i nie mamy chęci na 
ubieganie się o środki pomocowe, co często wiąże 
się ze żmudnym wypełnianiem szeregu formularzy  
i oświadczeń, można postarać się o niskooprocen-
towany kredyt lub formę leasingu.

Tego typu kredyty oferuje np. Bank Ochrony Śro-
dowiska. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek we 
właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale BOŚ. 
Wymagane dokumenty to m.in.: wypełniony wniosek 
wraz z kartą informacyjną o kliencie (do pobrania  
w banku), dokumenty dotyczące zdolności kredy-
towej (np. zaświadczenie o zarobkach), dokumen-
ty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spła-
ty kredytu, akt własności nieruchomości (np. odpis  
z księgi wieczystej). Każdy, kto ma zdolność kredy-
tową dostanie taki kredyt, o ile w danym wojewódz-
twie jest on dostępny. Oprocentowanie kredytu jest 
zmienne i zależne od województwa oraz aktualnych 
warunków rynkowych. Kredyt można dostać na okres 
od 3 do 8 lat, a jego kwota może pokryć 70%, a na-
wet w niektórych przypadkach 90% kosztów zaku-
pu i montażu systemów solarnych czy pompy ciepła. 

Ciekawą formą finansowania inwestycji w ekologicz-
ne urządzenia grzewcze jest leasing oferowany np. 
przez Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Oferta finanso-
wania przy tej formie dostosowana jest indywidualnie 
do potrzeb i oczekiwań klienta. Instalator zgłasza zain-
teresowanego finansowaniem zakupu klienta bezpo-
średnio do „leasingodawcy”, który przedstawia ofertę  
i po skompletowaniu wymaganych dokumentów, za po-
średnictwem przedstawiciela regionalnego, następuje 
podpisanie umowy. Przykładowa oferta leasingu np. na 
pompę ciepła za 30 tys. zł może być na okres 3 lat, z opła-
tą wstępną w wysokości 6000 zł netto (20%) o wartości 
końcowej 6300 zł netto (21%) w 35 ratach po 669,09 zł 
netto, z czego odsetki będą malały z kwoty 241,4 zł przy 
pierwszej racie do 69,06 zł w racie końcowej.

Program Banku Europejskiego realizowany w Pol-
sce przez BZWBK i EUROBANK PolREFF to Polski 
Program Finansowania Efektywności Energetycznej 
podpisany przez Bank Zachodni WBK oraz Europejski 
Bank Odbudowy i rozwoju (EBOir). Celem programu 
jest zapewnienie wsparcia dla właścicieli mieszkań 
i domów mieszkalnych w modernizacjach i remon- www.trox-bsh.pl

Automatyczna 
i manualna aktywacja,   

możliwość integracji   
z różnymi systemami   

sterowania 

Wymiary nominalne  
od 200 x 430 mm  
do 1200 x 2030 mm

Klasyfikacja 
EI 120/90

Strumień objętości  
powietrza  
do 87.700 m3/h  
(24.360 l/s) 

EK-JZ Klapa odcinająca  
do systemów wentylacji pożarowej 
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tach, mających na celu poprawę komfortu mieszka-
nia oraz podniesienie efektywności energetycznej 
budynków. W ramach programu można zaciągnąć 
kredyt od 1000 zł do 150 000 zł (w skład kwoty kre-
dytu wchodzi kwota prowizji i ewentualne składki  
z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KrEDYT) z oprocen-
towaniem od 4,99% w skali roku na okres nawet 120 
miesięcy dla kwoty od 20 000 zł. unikalną korzyścią 
towarzyszącą finansowaniu wymienionych przedsię-
wzięć jest możliwość uzyskania bezpłatnej porady 
niezależnych ekspertów (inżynierów) oraz skorzysta-
nie z wiedzy i doświadczeń przez nich zgromadzo-
nych na ogólnodostępnej stronie www.polreff.org. 

Energooszczędne urządzenia grzewcze, które zosta-
ły zakwalifikowane do programu, wymienione są na 
liście Wirtualnego Doradcy Technologicznego.

Kredyt z premią termomodernizacyjną
Można również skorzystać z premii termomodernizacyj-
nej, która umożliwia spłatę 20% kredytu na realizację 
przedsięwzięć o charakterze termomodernizacyjnym, 
w tym na całkowitą 
lub częściową wy-
mianę źródeł energii 
na źródła odnawial-
ne (np. pompę cie-

pła, kocioł na biomasę, kolektory słoneczne) lub zasto-
sowanie wysokosprawnej kogeneracji – z obowiązkiem 
uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zu-
życiu energii. Premię przyznaje Bank Gospodarstwa 
Krajowego na wniosek inwestora złożony w banku,  
w którym inwestor ubiega się o kredyt. Aby uzyskać 
premię, konieczne jest sporządzenie audytu energe-
tycznego dla modernizowanego budynku, który wy-

kazuje oszczędności uzyskane z tytułu planowanych 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Pozytywna 
weryfikacja audytu umożliwia podpisanie umowy 
kredytowej z premią termomodernizacyjną. Po za-
kończeniu inwestycji i spełnieniu warunków do wy-
płaty premii, BGK przekazuje premię termomoder-
nizacyjną do banku kredytującego celem spłaty 20% 
wykorzystanego kredytu.

Armatura i Systemy Premium

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

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

Reszta zrobi się sama.  

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

+48 22 722 96 42
info@oventrop.pl www.oventrop.pl
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Q-Tech – regulacja wydajności i automatyczne 
równoważenie hydrauliczne w jednym

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

Reszta zrobi się sama.  

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

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

Praca w lutym 

NIBE-BIAWAR: doradca techniczno-
handlowy 
RUG RIELLO: inżynier działu 
wsparcia technicznego 
DAIKIN: inżyniera sprzedaży 
HEWALEX: serwisant 
AQUATHERM-POLSKA: menadżer 
ds. inwestycji i sprzedaży 
SANHA: przedstawiciel handlowy
MOSTOSTAL: kierownik robót 
sanitarnych 
BD GROUP: projektant 
POLAQUA: koordynator 

robót sanitarnych 
STRABAG: kierownik robót 
sanitarnych 
PROEKO: instalator 
MK PROJEKT: projektant 
Saur Neptun Gdańsk: inspektor 
AWBUD: projektant 
APP-PROJEKT: inspektor nadzoru 
VALVEX: specjalista ds. rozwoju 
produktu 
IQ-PROJEKT: asystent projektanta 
M-PROJEKT: asystent projektanta 
KOŁTON: przedstawiciel handlowy 

8 lutego 2018 r. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył pełnią-
cej obowiązki GINB Anicie Oleksiak odwołanie. Pełnienie obowiązków Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało powierzone zastępcy GINB 
Norbertowi Książkowi. Minister Inwestycji i rozwoju w dn. 8 lutego 2018 r. 
ogłosił nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zmiana na stanowisku p.o. GINB

http://www.instalreporter.pl
http://www.polreff.org/wd/index.php
http://www.oventrop.pl
http://www.oventrop.pl
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http://instalreporter.pl/praca/polaqua-koordynator-robot-sanitarnych/
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http://instalreporter.pl/praca/strabag-kierownik-robot-sanitarnych/
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Wydarzenia targowe

ARENA TECHNOLOGII
Zaprezentowane zostaną tu KLIMATYZATOrY SPLIT 
oraz CENTrALE WENTYLACYJNE z odzyskiem ciepła 
o wydajności do 1000 m3/h.

STREFA INSTALATORA
Strefa Instalatora to wydzielone miejsce pośród eks-
pozycji targowej, w którym można będzie podnieść 
swoje umiejętności zawodowe, a także zapoznać się 
z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi.

WARSZTATY PROJEKTANTA 
Prezentacja projektów instalacji wentylacji i klima-
tyzacji zrealizowanych w latach 2016-2017 i zgłoszo-
nych do nagrody branżowej Stowarzyszenia Polska 
Wentylacja – PASCAL 2018. Ideą nagrody PASCAL 
2018 jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazy-
wanie dobrych wzorów, honorowanie autorów in-
stalacji – osób i firm – za wyróżniające się koncep-
cje projektowe oraz rzetelność zawodową.

WARSZTATY CHŁODNICZE z wykładami i konsulta-
cjami dla serwisantów, zmiany w przepisach, nowe 

Już w tym miesiącu (27-28 lutego 2018 r.)  
w Warszawie przy Marsa 56c, na terenie 
Centrum MT Polska, rozpocznie się 
największe wydarzenie branżowe 
– Międzynarodowe Targi Techniki 
Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej  
i Chłodniczej FORUM WENTYLACJA 
– SALON KLIMATYZACJA 2018 
organizowane przez Stowarzyszenie 
Polska Wentylacja. Swoją obecność na targach potwierdziło już 180 wystawców  
z Polski i z zagranicy. Wystawcy zapowiadają premiery nowych produktów  
i rozwiązań technicznych na nadchodzący sezon. 

Zapowiedź targowa: FORUM WENTYLACJA 
– SALON KLIMATYZACJA 2018 

2018

http://www.instalreporter.pl
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obowiązki dla operatorów, czynniki alternatywne 
do F-gazów.

WARSZTATY PROJEKTOWANIA – ze strefą praktycz-
nych prezentacji i konsultacji. 

KONKURS „NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2018”
Aż 56 produktów zostało zgłoszonych do tego-
rocznego konkursu „Najciekawszy produkt 2018”.  
Produkty pogrupowane są w 2 kategoriach konkur-
sowych WENTYLACJA i KLIMATYZACJA. Zgłoszo-
ne do konkursu produkty stanowić będą specjalny 
dodatek do Magazynu Cyrkulacje, którego premie-
ra będzie miała miejsce na targach. Wszyscy goście 
odwiedzający targi będą mogli zobaczyć zgłoszone 
do konkursu produkty na stoiskach wystawców. Opi-
sy oraz dane techniczne będzie można zobaczyć przy 
stanowiskach do głosowania w strefie Stowarzyszenia 
Polska Wentylacja przed salami seminaryjnymi. Głoso-
wać w konkursie mogą wyłącznie odwiedzający targi 
goście. Każdy głos premiowany będzie upominkiem. 

Ogłoszenie wyników konkursu Najciekawszy Pro-
dukt 2018 odbędzie się 28 lutego o godzinie 14.30 
na targach w strefie konkursowej.

SEMINARIA – WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW
równolegle z targami odbywa się dwudniowy cykl 
seminariów. Wykłady, prezentacje, pokazy przezna-
czone są dla projektantów, instalatorów i użytkow-
ników instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Prowadzone są przez niezależnych, najwyższej klasy 
specjalistów reprezentujących Stowarzyszenie Pol-
ska Wentylacja lub zaproszonych przez Stowarzysze-
nie. Wykłady odbywają się w trzech salach równocze-
śnie. Wolny wstęp mają wszyscy uczestnicy targów.

27 lutego, we wtorek… 
…organizator proponuje 4 bloki tematyczne. 
W bloku PRAWO/WYTYCZNE wysłuchać będzie moż-
na m.in. referatów:

- Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicz-
nych – mgr inż. Sławomir Pykacz, ITB;
- Nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyj-
nych znakiem B – Krajowe Oceny Techniczne – dr inż. 
Sebastian Wall, ITB;
- Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eks-
ploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą – aktual-
ny status dokumentu – dr inż. Anna Charkowska, PW.
W bloku KOMFORT:
- Efektywność energetyczna instalacji a komfort użyt-
kowników – dr inż. Jarosław Müller, PK;
- Wymagania stawiane systemowi wentylacji w sche-
matach ocen środowiskowych budynków – dr inż. 
Jerzy Kwiatkowski, PW. 
WARSZTATY CHŁODNICZE przygotowane są we 
współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu Prozon.  
WARSZTAT PROJEKTANTA z kolei to okazja do 
zapoznania się z projektowaniem instalacji HVAC  
w programach CAD, wykorzystaniem modeli BIM itp.
 
28 lutego, w środę… 
…sporo uwagi zostanie poświęconej WENTYLACJI 
POŻAROWEJ w referatach:
- Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicz-
nych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – dr inż. 
Dariusz ratajczak, rzeczoznawca SITP;
- Wentylacja pożarowa garaży w świetle zmian wa-
runków technicznych – dr inż. Dorota Brzezińska, PŁ;
- Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków –  
dr inż. Dorota Brzezińska, PŁ;
- Niekonwencjonalne metody oddymiania obiektów 
- przykłady rozwiązania problemów projektowych – 
dr inż. Grzegorz Kubicki, PW;
- Indywidualne systemy oddymiania wielokondygna-
cyjnych lokali handlowo-usługowych przyległych do 
pasażu galerii handlowych – mgr inż. Tomasz Bur-
dzy, CNBOP;
- Zasilanie, sterowanie i integracja instalacji wentyla-
cji pożarowej. Praktyczne informacje dla projektan-
ta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożaro- PRO-VENT Systemy Wentylacyjne 

Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4A, 47-300 Krapkowice 
tel. 77 44 044 98, info@pro-vent.pl

• Sprawność odzysku ciepła do 95%
• Klasa energetyczna A
• Wbudowany 100% szczelny bypass  

wymiennika w standardzie
• Płynna niezależna regulacja  

wydajności wentylatorów 
• Lekka konstrukcja ułatwia montaż
• Możliwość zmiany konfiguracji  

króćców przez instalatora
• Nowoczesne, wbudowane nagrzewnice PTC 
• Procesorowa automatyka umożliwia 

dostosowanie centrali do potrzeb obiektu
• Współpraca z płytowym wymiennikiem 

gruntowym GEC Pro-Vent Geo 
• Produkt polski

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA,  
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ:

Małe gabaryty 
duże możliwości

Centrale wentylacyjne  
z wymiennikiem  

przeciwprądowym

Rekuperatory MISTRAL 

Oddychaj komfortowo  
i swobodniewww.pro-vent.pl PRO-VENT Systemy Wentylacyjne 
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- inż. Barbara romanowska, Wojewódzka Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Warszawie;
- Wytyczne projektowania kuchni zgodne z normą 
PN-EN 16282-1 do 8 – dr inż. Anna Charkowska, PW;
- Przykład projektu wentylacji kuchni według róż-
nych norm: PN/EN - VDI – DW.

Zarejestruj swój udział i kup tańszy bilet
 
KuPuJĄC BILET ONLINE oszczędzasz!
Wszystkich wybierających się na targi organizatorzy 
zapraszają do zakupu biletu wstępu online. rejestru-
jąc swój udział i kupując bilet wstępu przez Internet, 
oszczędzasz czas i pieniądze.
Bilet online – 20 zł – rejestracja online (przejdź)
Bilet na targach – 30 zł.
Bilet bez rejestracji na targach – 50 zł.
 
Wcześniejszy zakup i rejestracja to oszczędność pie-
niędzy i czasu (wejście na teren ekspozycji targowej 
z pominięciem punktów rejestracyjnych).
Na stronie rejestracja online wystarczy wypełnić for-

mularz zgłoszeniowy, a następnie dokonać opłaty 
online. Zwrotnie, na podany wcześniej adres e-mail, 
przesłany będzie bilet wstępu – imienny identyfikator.
Z samodzielnie wydrukowanym biletem – identyfi-
katorem można od razu przejść przez bramki targo-
we, unikając kolejek w punktach rejestracji. Wszyscy 
odwiedzający targi otrzymają pakiety dla zwiedza-
jących zawierające: najnowsze wydanie Magazy-
nu Cyrkulacje wraz z prezentacją nowych urządzeń  
i produktów zgłoszonych do Konkursu Najciekaw-
szy Produkt 2018.
 
SPRAWDź:
1. Lista wystawców (kliknij)
2. Program seminariów (kliknij)
3. Arena Technologii (kliknij)
4. Konkurs Najciekawszy Produkt (kliknij)

W edycji 2017 FORUM WENTYLACJA – SALON KLI-
MATYZACJA 2017 udział wzięło:
- ponad 6000 profesjonalistów z 22 krajów,
- 182 wystawców.

wych – mgr inż. Wacław Kozubal, rzeczoznawca ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Ciekawie zapowiada się panel INSTALACJE W OBIEK-
TACH SŁUŻBY ZDROWIA z prelekcjami np.:
- Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne prze-
noszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ogra-
niczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych –  
mgr inż. radosław Lenarski, SAr PW;
- umowa o wynik jako podstawa zapewnienia bezpie-
czeństwa funkcjonalności sali operacyjnej. Propozy-
cje przykładowych zapisów w umowie pomiędzy in-
westorem a wykonawcą – mgr inż. Andrzej różycki, 
rzeczoznawca PIIB oraz PZITS, członek KT 161 PKN;
- Zawartość projektu instalacji klimatyzacji zgodnie 
z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbio-
ru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji 
dla podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą.” Przykładowe zapisy – mgr inż. Agata Sobieraj-
ska, SAr PW;
- Praktyczne aspekty eksploatacji instalacji HVAC  
w szpitalach. Wpływ kompletności procedur odbio-
rowych na prawidłową i ekonomiczną pracę insta-
lacji klimatyzacji – mgr inż. Jacek rydel;
- Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru  
i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji 
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
Podstawowe założenia oraz wytyczne projektowe dla 
obiektów służby zdrowia – dr inż. Anna Charkowska, PW.
 Kolejny panel ENERGIA proponuje tematy m.in.:
- Zużycie energii w budynkach biurowych – udział 
systemów HVAC – dr inż. Piotr Bartkiewicz, PW, GO-
4Energy;
- Odzysk ciepła w klimatyzacji – nowe techniki, prak-
tyczne zastosowania – dr inż. Demis Pandelidis, PWr;
- Zużycie energii związane z utrzymaniem poziomu 
wilgotności w pomieszczeniach biurowych i serwe-
rowniach – dr inż. Demis Pandelidis, PWr;
- Nowe wymogi dyrektywy Ecodesign dla agregatów 
chłodniczych – mgr inż. Bartosz Adamski;
- Chłodzenie budynków w aspekcie aktualnych przepi-
sów i dyrektyw uE – Konsekwencje techniczne, nowe 

rozwiązania – dr inż. Kazimierz Wojtas, PK;
- Efektywność energetyczna powietrznych wieloruro-
wych gruntowych wymienników ciepła, a ich charak-
terystyki przepływowe – dr inż. Łukasz Amanowicz, PP.
Seminarium WENTYLACJA NATURALNA I TECHNI-
KA KOMINOWA tradycyjnie już jest przygotowane we 
współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją 
Kominiarzy Polskich. Jak zawsze też ciekawie zapo-
wiadają się referaty członków obu organizacji, panów: 
Mirosława Antosa, Marcina Ziombskiego, Sebastia-
na Ziombskiego, Dietera Walentowskiego, Tomasza 
Opłata, Krzysztofa Drożdżola, czy Piotra Cembali  
i Zbigniewa Tałacha (Stowarzyszenie – Kominy Polskie)
Po raz pierwszy uczestnicy będą mieli okazję wysłu-
chać panelu WENTYLACJA PROFESJONALNYCH 
KUCHNI z prelekcjami:
- Technologia działania kuchni profesjonalnej – spe-
cyfika czynności technologicznych i wymogów funk-
cjonalnych, zanieczyszczenia – dr inż. Wiesława Z. 
Grzesińska, SGGW;
- Wymogi formalne i praktyka uzgadniania projek-
tów i odbiorów instalacji przez Inspekcję Sanitarną 

Bezpieczeństwo 
i komfort. 

Lider w dziedzinie  
siłowników i zaworów 

do systemów grzewczych, 
wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych.
Stoisko nr 92

Poznaj Armaflex Ultima  
– izolację niskodymową

A także inne produkty firmy Armacell, 
która izolacje produkuje prawie 60 lat!

Zapraszamy na stoisko nr 69

www.armacell.com 

HYBRYDOWY WENTYLATOR DACHOWY MAG-200

UNiWERsAL  
– innowacyjny producent –  
zaprasza do odwiedzenia 
stoiska nr 47 i głosowania  

w konkursie na najciekawszy 
produkt targów FWSK 2018.

Złoty Medal MTP BUDMA 
2018 już mamy! Teraz pora 

na kolejne nagrody!

www.uniwersal.com.pl

http://www.instalreporter.pl
http://rejestracja.forumwentylacja.pl/
http://forumwentylacja.pl/wystawcy
http://forumwentylacja.pl/wystawcy
http://forumwentylacja.pl/seminaria
http://forumwentylacja.pl/seminaria
http://forumwentylacja.pl/arena_technologii
http://forumwentylacja.pl/arena_technologii
http://www.forumwentylacja.pl/konkurs
http://www.forumwentylacja.pl/konkurs
http://www.belimo.pl
http://www.armacell.com
http://www.uniwersal.com.pl
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Klapa odcinająca dedykowana jest do systemów 
wielostrefowej wentylacji pożarowej (w tym syste-
mów oddymiania, nadciśnieniowych czy powietrza 
kompensacyjnego), a także do systemów mieszanych 
wentylacji pożarowej i wentylacji bytowej.

Gdzie i jak zamontować?

Może być montowana zarówno w przegrodach, jak 
i w/na kanałach oddymiających. 
Klapa zaprojektowana została jednak przede wszyst-
kim z myślą o wykorzystaniu w szachtach oddymia-
jących, a biorąc pod uwagę możliwość transferu 
dużych wydatków powietrza, doskonale spraw-
dza się np. w strumieniowych systemach oddy-
miania garaży. Niewielka długość klapy pozwala na 
zabudowę w ścianie szachtu oddymiającego oraz  
w krótkich odcinkach przewodów oddymiających 
o dużym wydatku.
Klapy EK-JZ mogą być również instalowane na po-
wierzchni bocznej kanału oddymiającego, a wraz  

z certyfikowanymi akcesoriami (kratki maskujące, la-
mele poziome i skośne) są wygodnym rozwiązaniem 
zastępującym tradycyjny układ elementów końco-
wych kratka-przepustnica/klapa, często kłopotliwy 
ze względu na wyma-
gane dokumenty.
Dzięki termicznej osło-
nie siłownika klapa EK-JZ  
ma potwierdzoną ba-
daniami, certyfikowaną 
i oznaczoną klasyfika-
cją MA unikatową ce-
chę, jaką jest możliwość 
przesterowania klapy  
w czasie pożaru. 

Wielopłaszczyznowa klapa odcinająca EK-JZ ze znakiem CE i deklaracją 
właściwości użytkowych to zaawansowany technologicznie i unikatowy pod 
względem funkcjonalnym produkt, przeznaczony do stosowania w systemach 
oddymiania i systemach mieszanych z wentylacją bytową, z klasyfikacją zgodnie 
z PN-EN 13501-4 jako EI 120/90 (Vedw i <-> o) S1000 C10.000 MA multi.

Nowe klapy odcinające 
EK-JZ od TROX-BSH

Michał hycnar

Klapa EK-JZ przeznaczona do syste-
mów wielostrefowych z powodzeniem 
może być wykorzystywana również 
w przypadku instalacji jednostrefo-
wych. Specjalna ramka stanowią-
ca dodatkowe wyposażenie klapy za-
pewnia proste połączenie z kanałami 
stalowymi.Na klapy odcinające EK-JZ można głosować w konkursie 

NA NAJCIEKAWSZY PRODUKT FWSK 2018.

http://www.instalreporter.pl
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dopuszczenia, a ich cechy muszą być potwierdzone 
badaniami określonymi w normie i następnie wpi-
sane w deklarację właściwości użytkowych. Wycho-
dząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, najnowsza 
deklaracja klap EK-JZ umożliwia zastosowanie ich  
w baterii tj. bez zachowania minimalnego odstępu 
między urządzeniami.
Dzięki zaawansowanej technologii i precyzji wyko-
nania oraz zastosowanym materiałom klapa EK-JZ 
spełnia wymagania 3. klasy szczelności przegrody  
(w położeniu zamkniętym) oraz klasy C szczelności 
obudowy, określonych zgodnie z PN-EN 1751.
Poza standardowym rozwiązaniem sterowania 
otwórz-zamknij (siłownik 230 V lub 24 V wyposa-
żony w styczniki krańcowe) klapa EK-JZ może być 
opcjonalnie doposażona w szereg elementów za-
silających, sterujących i monitorujących stan urzą-
dzenia dostosowanych do integracji z systemem 
obiektowym BMS. 

Doskonałym uzupełnieniem… 

…do klapy EK-JZ są inne produkty firmy TrOX do 
systemów wentylacji pożarowej, czyli certyfikowa-
ne klapy typu EK-Eu oraz EKA-Eu, jak również wen-
tylatory oddymiające X-Fans np. BVAXN, BVAXO, 
BVD, BVDAX oraz wentylatory strumieniowe BVGAX/ 
BVGAXN.

Cecha ta umożliwia zastosowanie klapy w obiek-
tach o dwustadiowym scenariuszu pożarowym, czyli 
wszędzie tam, gdzie dopuszcza się ingerencję straży 
pożarnej w system wentylacji pożarowej dokonywa-
ną po jego automatycznej aktywacji AA (np. zmia-
na kierunku oddymiania w rewersyjnych systemach 
strumieniowych). Co więcej, klapa EK-JZ zgodnie  
z przeznaczeniem wynikającym wprost z zapi-
su zharmonizowanej normy produktowej PN-EN 
12101-8, jest urządzeniem właściwym do stosowania  
w systemach dostarczania powietrza kompensacyj-
nego, a więc może (i powinna) być stosowana jako 
klapa transferowa dostarczająca powietrze świe-
że np. do korytarzy ewakuacyjnych przylegających 
do klatek schodowych. Po automatycznej aktywa-
cji (do pozycji otwartej na kondygnacji objętej po-
żarem) może zostać powtórnie zamknięta (cecha 
MA) w momencie wzrostu temperatury przy klapie 

lub pojawienia się dymu (sygnał z odrębnej czujki 
temperatury lub dymu).
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 
urządzenia objęte normami zharmonizowanymi nie 
powinny być stosowane na drodze jednostkowego 

Klapy EK-JZ są otwierane lub zamykane po wykryciu 
dymu za pomocą obudowanego siłownika, 
sterowanego sygnałem z czujnika dymu lub systemu 
przeciwpożarowego. Klapa EK-JZ przechodzi do 
żądanego położenia bezpieczeństwa po otrzymaniu 
sygnału wyzwalanego automatycznie lub ręcznie. 
Zgodnie z krzywą temperatura-czas klapa EK-JZ 
może być otwarta lub zamknięta po 25 minutach (MA, 
sterowanie manualne) od zapoczątkowania pożaru.
1  Obudowa
2  Lamele
3  Specjalnie profilowana uszczelka wzdłuż 

krawędzi lamel
4  uszczelka boczna
5  Profil oporowy, dolny
6  Tabliczka znamionowa
7  Siłownik
8  Mocowanie pokrywy
9  Cięgna
10  Obudowa siłownika
11  Pokrywa obudowy siłownika (przekrój)
12  uchwyt (do demontażu pokrywy)
13  Profil oporowy, górny

Dane techniczne i cechy wyróżniające klapy EK-JZ 

Klasyfikacja wg PN-EN 13501-4 EI 120/90 (Vedw i <-> o) S1000 
C10.000 MA multi
– obudowa i lamele klapy wykonane z Promatu
– klasyfikacja „Vedw” umożliwiająca montaż klapy zarówno  
w przegrodach budowlanych („w=wall”), jak i w przewodach  
i szachtach oddymiających („d=duct”)
– długość klapy wynosząca jedynie 250 mm
– wielkości od 200×430 do 1200×2030 mm
– Vmax. do 87,700 m³/h (24,360 l/s)
– poziom ciśnienia 2, (−1000 do 500 Pa)
– aktywacja automatyczna (AA) i możliwość ręcznego 
przesterowania (MA)
– C10.000 do oddymiania i funkcji wentylacyjnej w systemach 
mieszanych
– szczelność w pozycji zamkniętej, klasa 3 (PN-EN 1751)
– szczelność obudowy, klasa C (PN-EN 1751)

http://www.instalreporter.pl
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- Modulowana moc grzewcza, praca rewersyjna (tryb 
chłodzenia).
- układ chłodniczy wyposażony w 2 elektroniczne 
zawory rozprężne.
- Konstrukcja modułu zewnętrznego wykonana z bar-
dzo lekkiego materiału EPP. 
- Standardowo wyposażona w moduł do komunika-
cji przez Internet (sterowanie aplikacją Bosch Easy-
remote). 
- System kontroli prędkości obrotowej wbudowanej 
pompy obiegowej.
- regulator steruje: 4 obwodami grzewczymi, insta-
lacją kolektorów słonecznych, ogrzewaniem base-
nu, współpracą z PV. 
- Tryb cichszej pracy nocnej.

Intuicyjna obsługa, także przez 
Internet

regulator z wyświetlaczem tekstowym pozwa-
la użytkownikowi w intuicyjny sposób wybrać 

Pompa ciepła Bosch Compress  
7000i AW to kolejne urządzenie  
z przełomowym designem wprowadzane 
na rynek przez Junkers-Bosch. 
Wysoka efektywność pracy, 
nowatorskie wzornictwo, intuicyjna 
obsługa i możliwość sterowania 
przez Internet to jego najważniejsze 
wyróżniki. Pompa ciepła powietrze-
woda przeznaczona do ogrzewana  
i chłodzenia budynków nowych  
i modernizowanych oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. 

Pompa ciepła Bosch 
Compress 7000i AW

Dane techniczne Bosch Compress 7000i AW:

Moc grzewcza/współczynnik COP 
(przy A2/W35 wg EN14511): 10,5 
kW/4,2
Współczynnik SCOP: 5,15
Zakres modulacji: 3-10,5 kW
Maksymalna temp. zasilania: 62°C
Zakres temp. powietrza 
zewnętrznego (tryb grzania): 
-20÷35°C
Zakres temp. powietrza 
zewnętrznego (tryb chłodzenie): 
15÷45°C
Zasilania elektryczne: 230 V

Czynnik chłodniczy: r410A
Maksymalny pobór mocy: 3,6 kW
Masa czynnika chłodniczego: 
2,35 kg
układ chłodniczy: hermetycznie 
zamknięty
Maksymalny strumień powietrza: 
4500 m³/h
Poziom ciśnienia akustycznego  
w odległości 1 m (wg EN 12102):  
40 dB(A)
Wymiary: 930x1370x440 mm
Masa: 75 kg

4 różne wersje jednostek wewnętrznych Bosch Compress 7000i AW o unikatowym 
wyglądzie (front ze szkła tytanowego w kolorze białym lub czarnym):
• AWE – naścienna ze zintegrowaną grzałką 9 kW
• AWB – naścienna wyposażona w zawór mieszający do współpracy z kotłem
• AWM – stojąca ze zintegrowanym 190-litrowym zasobnikiem ze stali nierdzewnej  
na ciepłą wodę i 9 kW grzałkę elektryczną do wspomagania
• AWMS - stojąca ze zintegrowanym 184-litrowym zasobnikiem ze stali nierdzewnej 
na ciepłą wodę z dodatkową wężownicą i 9 kW grzałką elektryczną

Energooszczędność i design

Pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW to urzą-
dzenie typu powietrze/woda w wersji monoblok  
z zewnętrzną jednostką modulacyjną. Innowacyjny 
design połączony został z najnowszą technologią. 
Wszystkie modele Compress 7000i AW są sklasyfi-
kowane w klasie energetycznej A++. Pompa osiąga 
tak wysoką sprawność dzięki zastosowaniu sprężar-
ki z regulacją prędkości obrotowej. umożliwia ona 
sterowanie pracą urządzenia w taki sposób, aby 
dostarczało zawsze tylko tyle energii, ile jest aktu-
alnie potrzebne. W lecie pompę Bosch Compress 
7000i AW można wykorzystywać także do chłodze-
nia pomieszczeń.

http://www.instalreporter.pl
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preferowane ustawienia podstawowe. Litera „i”  
w oznaczeniu pompy oznacza możliwość zdalnego 
sterowania urządzeniem przez Internet za pomocą 
aplikacji na tablecie lub smartfonie. Dzięki temu pom-
pę można też będzie w przyszłości w łatwy sposób 
zintegrować z rozwiązaniami Smart Home.

Łatwa instalacja, wiele opcji 

Junkers-Bosch ułatwia instalatorom pracę: obu-
dowę jednostek zewnętrznych pompy Bosch Com-
press 7000i AW wykonano z materiału piankowego 
EPP (polipropylen ekspandowany), jest więc wyjąt-
kowo lekka.
Jednostkę zewnętrzną można połączyć z kilkoma 
różnymi typami jednostek wewnętrznych. Do wy-
boru mamy aż cztery opcje. 
Pierwszy to jednostka wewnętrzna wisząca do za-
stosowań w nowym budownictwie (AWE), wyposa-
żona w elektryczny dogrzewacz, który w razie potrze-
by zapewnia dostawy ciepła i ciepłej wody. 
Drugi typ wiszącej jednostki wewnętrznej do zasto-
sowań w przypadku modernizacji (AWB) jest przy-
stosowany do trybu biwalentnego i współpracy np. 
z posiadanym urządzeniem grzewczym. Do wyboru 
mamy też stojący moduł z zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej, wykonanym ze stali szlachetnej AWM oraz 
jego wersję AWMS, którą można opcjonalnie połą-
czyć z instalacją solarną. Wszystkie jednostki są 
wstępnie skonfigurowane, dzięki czemu instalacja 
przebiega znacznie szybciej.

robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Jednostka zewnętrzna i jednostki wewnętrzne

Dział klimatyzacji Bosch zaprasza  
do odwiedzenia stoiska nr 83  
podczas targów FWSK 2018.
Na pompę ciepła Bosch Compress 7000i 
AW można głosować w konkursie NA 
NAJCIEKAWSZY PRODUKT FWSK 2018.

Europejskie Centrum Monitorowania Ubóstwa 
Energetycznego pomoże walczyć ze smogiem

Europejskie Centrum Monitorowania ubóstwa Energe-
tycznego zostało powołane przez przewodniczącego ko-
misji przemysłu, badań i energii PE (ITrE) Jerzego Buz-
ka oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. 
unii Energetycznej Maroša Šefčoviča. Ma ono pomóc 
rozwiązać problem, który w unii Europejskiej dotyka co 
najmniej 10% obywateli (w Polsce – ponad 12%).
– Nikt zimą nie powinien wybierać między ciepłym ka-
loryferem a jedzeniem czy lekami. Aż 4,6 mln Polaków 
ma trudności z opłaceniem swojego codziennego zu-
życia energii – na oświetlenie, gotowanie, używanie lo-
dówek czy pralek, ale przede wszystkim – na ogrzanie 
wody i mieszkania. W rezultacie, zamiast ogrzewać swo-
je domy gazem czy prądem wybierają najtańszą opcję – 
indywidualne piecyki, często przestarzałe i nieefektyw-
ne tzw. „kopciuchy” na najgorszej jakości węgiel, które 
trują nasze miasta na ogromną skalę. Dlatego nie da 
się wygrać ze smogiem, bez pełnej likwidacji zjawiska 

ubóstwa energetycznego – ocenia były przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego.
Centrum Monitorowania ubóstwa Energetycznego to ko-
lejna – obok kluczowej dla Polski i województwa śląskie-
go Platformy Wsparcia regionów Górniczych – inicjatywa 
mająca zapewnić, że koszt społeczny transformacji ener-
getycznej unii Europejskiej będzie jak najniższy. Głównym 
celem ma być wspieranie działań w zakresie pomocy naj-
uboższym gospodarstwom domowym. Jerzy Buzek wska-
zuje trzy podstawowe obszary takich działań w Polsce:
Centrum Monitorowania ubóstwa Energetycznego – 
poza wspieraniem działań na poziomie regionalnym, kra-
jowym i unijnym – ma ponadto edukować, promować 
społeczne zaangażowanie na rzecz walki z ubóstwem 
energetycznym oraz ułatwiać wymianę dobrych prak-
tyk w tym zakresie. 
źródło: www.buzek.pl
Więcej

152 mln na modernizację budynków 
wielorodzinnych

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w całej Polsce 
wydadzą 152 mln zł na głęboką kompleksową moderni-
zację energetyczną wielorodzinnych budynków miesz-
kaniowych. Projekty otrzymają w sumie ok. 102 mln zł 
unijnego wsparcia, które przyznał NFOŚiGW w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Pierwszą umowę podpisano z krakowską 
wspólnotą mieszkaniową.
Wszystkie osiemnaście przedsięwzięć, zakwalifikowa-
nych do dofinansowania, w sumie pochłonie 152 085 

679,9 zł, przy czym otrzymają one wsparcie w wysoko-
ści 100 657 667,47 zł (24 412 349,04 zł to dotacje, a 76 245 
318,43 zł to pożyczki). Ponadto – zgodnie z treścią pro-
gramu – beneficjenci mogą liczyć na częściowe umo-
rzenie udzielonej pomocy zwrotnej. Chodzi o tzw. pre-
mię inwestycyjną, którą można odzyskać w zależności 
od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji 
inwestycji. Podpisywanie kolejnych umów z poddziała-
nia 1.3.2 zaplanowano do końca marca 2018 r.
źródło: NFOŚiGW
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Czynniki chłodnicze

Czynniki chłodnicze stosowane w urządzeniach 
klimatyzacyjnych należą do tzw. gazów cieplar-
nianych. Ich negatywny wpływ na tworzenie efek-
tu cieplarnianego określa współczynnik GWP. 
Powszechnie stosowany w urządzeniach klima-
tyzacyjnych czynnik r410A ma wartość GWP 2088. 
W 2014 roku Parlament Europejski przyjął szereg 
rozporządzeń, które ograniczają stosowanie nie-
których czynników chłodniczych oraz wzmagają 
kontrolę nad ich użyciem.
Pierwsze ograniczenia w ilości r410A trafiającego 
na rynek europejski zaczęły się w 2015 roku, a za-

ostrzone wymagania kontrolne – w 2016 i 2017 roku. 
Aktualnie wszystkie urządzenia z ilością czynnika 
r410A przekraczającą 2,4 kg wymagają elektro-
nicznej rejestracji w Centralnym rejestrze Ope- 
ratorów oraz przeprowadzania cyklicznej, obo-

Oferta nowoczesnych urządzeń HVAC przeznaczonych dla odbiorców komercyjnych, 
jak i indywidualnych, jest na rynku bardzo bogata. Znajdziemy tutaj zarówno 
prostsze i tańsze urządzenia klimatyzacyjne z rynków azjatyckich, jak i topowe 
modele renomowanych producentów europejskich. 
Przeciętny inwestor poszukujący klimatyzatora dla domu czy biura, w pierwszej 
kolejności zwraca uwagę na wygląd i cenę. Trochę bardziej wymagający – zwróci 
uwagę na głośność i sprawność energetyczną. Niewielu jednak ma świadomość, 
jak duży wpływ na wybór urządzenia, może mieć zastosowany w nim czynnik 
chłodniczy oraz zmiany prawne z tym związane.

Nowoczesne 
urządzenia HVAC  
na czynnik R32 

Daikin poleca BLUEVOLUTION

Daikin zaprasza na stoisko nr 56  
na Forum Wentylacja 2018.

Firma Daikin, jako jeden z największych producentów urządzeń klimatyzacyjnych na świecie, postanowiła zostać liderem rozwiązań 
ekologicznych, i już w roku 2012 wprowadziła na rynek japoński pierwsze urządzenia klimatyzacyjne na czynnik R32, którego GWP wy-
nosi 675. R32 jest nietoksyczny, ma zerowy wpływ na niszczenie warstwy ozonowej, niski wskaźnik GWP, 1,5x lepsze parametry chłod-
nicze w stosunku do R410A, a także mniejszą lepkość, dzięki czemu ładunek czynnika na 1 kW mocy chłodniczej jest o około 30% mniej-
szy od R410A. Zastosowanie R32 pozwala obniżyć negatywny wpływ na środowisko o prawie 80%, przy uzyskaniu najwyższych klas 
energetycznych. Urządzenia z R32 o mocach nawet kilkunastu kW nie wymagają rejestracji ani obowiązkowych kontroli szczelności. 
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wiązkowej kontroli szczelności, wykonywanej wy-
łącznie przez uprawnione do tego podmioty, z tzw. 
certyfikatem F-gazowym, co podnosi koszty ser- 
wisowania. Ograniczenia te już spowodowały 
wzrost ceny czynnika r410A. 
Od 2025 w urządzeniach klimatyzacyjnych typu split 

z ilością czynnika do 3 kg, można będzie stosować 
tylko i wyłącznie czynniki z GWP < 750. Tak więc sto-
sowanie r410A w tych urządzeniach będzie zabronio-
ne. Producentów urządzeń czeka więc w najbliższych 
latach przestawienie produkcji na inne, ekologiczne 
czynniki chłodnicze.

Urządzenia BLUEVOLUTION z R32

W 2014 Daikin wprowadził jednostki z r32 na rynek 
europejski, a aktualnie jest jedynym producentem, 
który ma w ofercie pełny typoszereg urządzeń 
klimatyzacyjnych z tym czynnikiem, o nazwie  
BLUEVOLUTION, dostosowany do różnych potrzeb 
oraz wymagań klienta. 
Znajdziemy tutaj jednostki ścienne split i multisplit 
o mocach od 2 do 7 kW w czterech klasach, zaczy-
najac od prostszych i tańszych rozwiązań Easy, dalej 
idąc przez bardziej zaawansowane jednostki Com-
fort i Professional, a kończąc na topowych mode-
lach klasy Premium, ururu-Sarara i Emura, w kla-
sach energetycznych A+++.
Dla rozwiązań komercyjnych również jest także pe-
łen typoszereg BLuEVOLuTION o mocach od 7 do 
14 kW, w trzech klasach, Alpha, Advanced i Active. 
Wśród innych producentów urządzeń z czynnikiem 
r32 na rynku europejskim w czołówce są firmy ja-
pońskie, jednakże ze znacznie uboższą ofertą.
urządzenia klimatyzacyjnego nie kupujemy na kilka 
lat, lecz na kilkanaście. Biorąc pod uwagę uwarun-
kowania prawne i ograniczenia serwisowe, które  
w kolejnych latach mogą się jeszcze zaostrzać, war-
to wybrać nowoczesne i przyszłościowe urządzenie 
pracujące na czynniku r32.

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
e-mail: office@daikin.pl, www.daikin.pl
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Na system klimatyzacyjny Sky Air serii ALPHA 
BLUEVOLUTION z funkcją automatycznego 
czyszczenia (FCAG_ BYCQ140DG + RZAG-M) 
można głosować w konkursie NA NAJCIEKAWSZY 
PRODUKT FWSK 2018.

Hewalex – OPTI-ENER dla zarządzania bilansem 
energii elektrycznej

Nowy system OPTI-ENEr autorstwa firmy Hewalex to 
pierwsze dostępne na rynku rozwiązanie w pełni dosto-
sowane do zapisów ustawy o OZE.
Służy do wszechstronnej kontroli i optymalizacji zu-
życia energii elektrycznej oraz pozwala na obniżenie 
kosztów jej zakupu. System zapewnia wiele możliwo-
ści. Pozwala sterować pracą urządzeń zależnie od do-
stępnych taryf zakupu energii elektrycznej oraz od bie-
żącej mocy instalacji PV.
OPTI-ENEr pomoże także zagospodarować nadwyżki 
energii produkowanej z instalacji PV. Dzięki tym funk-
cjom znacznie podnosi się poziom autokonsumpcji. 

OPTI-ENEr umożliwia również zdalne włączanie i wy-
łączanie urządzeń za pomocą Internetu i aplikacji mo-
bilnej. Narzędzie to daje również dostęp do wielu sta-
tystyk i informacji. Na bieżąco pozwala sprawdzić ilość 
energii „zmagazynowanej” u dostawcy, wynikającej  
z energii pobranej i oddanej do sieci. użytkownik otrzy-
muje także wyliczenie bieżącego kosztu energii pobra-
nej za wybrany okres oraz wyliczenie oszczędności, daty 
zwrotu inwestycji i zysku z instalacji PV.

NFOŚiGW i ostatnie decyzje wsparcia 
sieci wod-kan

- Skanalizowanie Wołomina
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, moderni-
zacja dwóch przepompowni ścieków oraz kupno agre-
gatu kogeneracyjnego – to zakres wołomińskiego pro-
jektu, na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wyłoży 5,2 mln zł z unijnego bu-
dżetu. Wodno-ściekowe przedsięwzięcie będzie kosz-
towało prawie 12 mln zł.

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
i osadowej w Ostrowie Wielkopolskim
Ekologiczne przedsięwzięcie, które będzie realizowane 
do końca 2020 r., jest warte ponad 79 mln zł. Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przeznaczy na nie 41 mln zł unijnego dofinansowania. 
Poza unijną dotacją, przedsięwzięcie będzie współfinan-

sowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (17,5 mln zł pożyczki), Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu (3,8 mln zł pożyczki) oraz ze środków wła-
snych spółki (16,7 mln zł).

- Łochów z unijną dotacją na sieć 
wodno-kanalizacyjną
Do końca 2020 r. gmina Łochów w województwie ma-
zowieckim uporządkuje swoją gospodarkę wodno-ście-
kową dzięki blisko 5,5 mln zł unijnego wsparcia, które 
przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Przedsięwzięcie będzie kosztowało  
w sumie ponad 10,6 mln zł.

źródło: NFOŚiGW
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Wentylator typu MAG przeznaczony jest głównie 
do stosowania w instalacjach wentylacyjnych budyn-
ków mieszkalnych. Montowany może być na zakoń-
czeniu przewodów wentylacji wywiewnej kanałowej 
lub zbiorczej. Jego zadaniem jest utrzymanie norma-
tywnych przepływów powietrza w kanałach oraz za-
pobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrzne-
go do pomieszczeń. Nasadę hybrydową typu MAG-200 
wykonano z laminatu poliestrowo-szklanego barwio-
nego na dowolny kolor wg tabeli rAL.
Nasada hybrydowa MAG przy wyłączonym silniku 
elektrycznym stanowi formę stacjonarnej nasady 
grawitacyjnej o niskim współczynniku oporu wła-
snego. Konstrukcja jest opływowa i charakteryzu-
je się niskim oporem własnym (ζ = 1,46). Pozwala 

to na uzyskanie parametrów optymalnych dla wy-
korzystania wentylacji naturalnej w kanałach wen-
tylacyjnych, dzięki czemu nasada MAG-200 będzie 
pracowała tylko wtedy, gdy warunki nie będą wy-
starczające dla efektywnej pracy wentylacji grawi-
tacyjnej. Wówczas użytkownik może włączyć me-
chaniczną pracę wentylatora. 
Wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej, cha-
rakteryzuje się niskim poziomem ciśnienia akustycz-
nego. Główne elementy konstrukcyjne wykonywane 
są z kompozytów poliestrowo-szklanych. Zastosowa-
nie kompozytów opartych na żywicach zbrojonych 
włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wy-
trzymałość mechaniczną oraz odporność na oddzia-
ływanie atmosferyczne i chemiczne.

Firma UNIWERSAL to innowacyjny producent hybrydowego wentylatora 
dachowego MAG- 200, który zdobył Złoty Medal MTP BUDMA 2018.

Hybrydowa nasada typu MAG-200 
Wentylator w dwóch odmianach konstrukcyjnych

Dwie odmiany konstrukcyjne wentylatora MAG

MAG 200/AC 
Wentylator napędzany silnikiem z wirującym stojanem niskiej mocy, z możliwością regulacji obrotów w zakresie 
40-100% jego obrotów nominalnych, maks. spręż 110 Pa, maks. wydajność 800 m3/h, obroty nominalne 910 lub 
1250 obr/min, napięcie zasilania 230 V lub 400 V, moc wejściowa 40 lub 70W.

MAG 200/EC
Wentylator napędzany silnikiem elektronicznie komutowanym, niskiej mocy, dwubiegowym, maks. spręż 25 Pa, 
maks. wydajność 430 m3/h, obroty nominalne 910/1250 obr/min, napięcie zasilania 230 V, moc wejściowa 12/27 W.
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- rodzaj czujnika: kanałowy
- napięcie zasilania: 

15…24V DC / 24V AC
- stopień ochronny 
obudowy: 

IP65 / NEMA 4X
- sygnał wyjściowy: 

0..5V/0…10V DC, 
4…20mA 

(w zależności od typu)
- komunikacja: Modbus, BACnet 

(w zależności od typu)
- mierzony czynnik: powietrze
- 5 lat gwarancji

Innowacje zapewniające poczucie bezpieczeństwa
Niektóre cechy wyróżniające czujniki produkcji  
BELIMO to:
- unikatowa, ujednolicona obudowa, która umożliwia 
szybką instalację. Konstrukcja obudowy jest dopaso-
wana do produktów Belimo (siłowników, zaworów). 
Ponadto obudowa jest zgodna z wymaganiami ka-
tegorii ochronnej NEMA 4X / IP65; 
- pokrywa obudowy mocowana na zatrzaski – pierw-
sza na rynku o konstrukcji umożliwiającej otwiera-
nie i zamykanie bez użycia narzędzi, a jednocześnie 
spełniająca wymagania kategorii ochronnej NEMA 
4X / IP65. Pozwala na szybsze i bardziej niezawod-
ne wykonywanie prac montażowych;
- wyjmowana płytka montażowa – ułatwia montaż  
i instalowanie, ponieważ może być używana jako 
szablon do wiercenia otworów;
- zabezpieczenie wyjść przed odwróceniem polary-
zacji, zapobiega uszkodzeniu na skutek nieprawidło-
wego podłączania przewodów;
- bezpłatne oprogramowanie SelectPro umożliwia szyb-
kie i precyzyjne dobieranie parametrów czujników, jak 
również innych elementów instalacji HVAC.

Firma Belimo, światowy lider w produkcji siłowników 
i zaworów regulacyjnych do instalacji grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), 
rozpoczęła nowy etap swojej historii, wprowadzając 
do oferty szeroki wybór innowacyjnych czujników. 
Czujniki z serii 22D.. przeznaczone są do współpracy 
z systemami sterującymi, monitorującymi instalacje 
HVAC. Dzięki kanałowym czujnikom jakości 
powietrza z serii 22D.. można zapewnić optymalne 
warunki w pomieszczeniach, przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu zużycia energii.

Czujniki BELIMO –  
idealne dopełnienie oferty  
siłowników i zaworów

Czujniki jakości powietrza, temperatury, wilgotności, LZO, CO2

Bezproblemowe, niezawodne, funkcjonalne 
Czujniki Belimo cechują się wysoką jakością  
i niezawodnością, są łatwe do zainstalowania oraz kom-
patybilne z najważniejszymi systemami automatyzacji 
i sterowania budynku. Asortyment produktów obej-
muje czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, 
ciśnienia, stężenia CO2 oraz lotnych związków orga-

nicznych (LZO), do zastosowań zewnętrznych, a także 
pomiarów w rurociągach oraz kanałach. Czujniki są 
objęte 5-letnią gwarancją oraz spełniają wymagania 
kategorii ochronnej NEMA 4X / IP65.
Czujniki mają kompaktową, modułową konstrukcję 
z mocowaną na zatrzaski pokrywą, którą można 
otwierać i zamykać bez użycia narzędzi. Wyjmowa-

na płytka montażowa pełni funkcję szablonu do wier-
cenia, dzięki czemu ich instalowanie i rozruch wymaga 
wykonania tylko kilku nieskomplikowanych czynności.

Dane techniczne:
 - mierzone wielkości: temperatura, wilgotność, LZO 
(lotne związki organiczne), CO2

Na czujniki jakości powietrza, temperatury, 
wilgotności, LZO, CO2 z serii 22D.. można 
głosować w konkursie NA NAJCIEKAWSZY 
PRODUKT FWSK 2018.
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tyka i czytelność ekranu dotykowego. uproszczo-
ne i logiczne menu systemu pozwala na intuicyjną 
obsługę. 

Manipulator wraz z modułem wykonawczym za-
montowanym w centrali realizuje zarówno pod-
stawowe funkcje typu: 
- zmiana wydajności wentylacji,
- załączanie funkcji wietrzenia,
- informacja o stanie filtrów,
- zmiana trybów pracy grzanie/chłodzenie  
(w przypadku zamontowanych chłodnic czy 
nagrzewnic).

...jak i zaawansowaną obsługę typu:
- konfigurację programów dobowych,
- ustawianie wydajności wentylacji na poszczegól-
nych biegach,
- ustawianie parametrów pracy bypassu, nagrzew-
nic, chłodnic,
- zarządzanie trybem pracy GWC (gruntowy wymien-
nik ciepła)Na automatykę central Pro-Vent MISTRAL 

składają się dwa układy:
• sterownik wewnątrz centrali, kontrolujący samą 
centralę,
• manipulator ścienny, umieszczony w miejscu do-
godnym dla użytkownika, pozwalający na regulację 
podstawowych parametrów pracy centrali (wydaj-
ność, odzysk ciepła), a także dodatkowo dostępnych 
urządzeń (np. nagrzewnica, chłodnica, stan prze-
pustnicy GWC itd.).

Najnowszym manipulatorem ściennym jest rC7, któ-
ry wyposażono w dotykowy ekran LCD z kolorowym 
wyświetlaczem rGB. Wymiary regulatora to wyso-
kość 85 mm, szerokość 96 mm, głębokość 14 mm. 
umieszczony jest w miejscu dogodnym dla użytkow-

nika i pozwala na regulację podstawowych parame-
trów pracy centrali (wydajność, odzysk ciepła), a także 
dodatkowo dostępnych urządzeń (np. nagrzewnica, 
chłodnica, stan przepustnicy GWC itd.).
Manipulator graficzny rC7 cechuje wyjątkowa este-

Nowością w ofercie firymy PRO-VENT jest graficzny manipulator RC7 przeznaczony 
do obsługi central wentylacyjnych Mistral. Jest to kolejna już odsłona procesorowych 
sterowników central wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki 
mikroprocesorowej, RC7 jest urządzeniem niezawodnym i oszczędnym, zapewniając 
przy tym zaawansowane możliwości sterowania pracą całego systemu.

Manipulator RC7 easy ze sterownikiem S4

W dowolnej chwili można podejrzeć stan systemu wentylacji, czyli jakie funk-
cje są obecnie uruchomione i jakie mają parametry pracy. Manipulator moż-
na także zablokować do edycji, by nikt niepowołany nie zmieniał ustawio-
nych parametrów pracy. Wygaszacz ekranu czuwa na tym, by manipulator nie 
zużywał niepotrzebnie prądu, a nocą nie świecił niepotrzebnie w ciemności. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, sterownik jest 
urządzeniem niezawodnym i oszczędnym, zapewniając przy tym zaawansowa-
ne możliwości sterowania pracą całego systemu.

Na manipulator RC7 easy ze 
sterownikiem S4, który obsługuje 
centrale wentylacyjne Mistral, 
m.in.: PRO, Slim, DUO, P, SMART… 
można głosować w w konkursie NA 
NAJCIEKAWSZY PRODUKT FWSK 2018.
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na zewnątrz może ona doprowadzić do zniszczenia 
sprzętów znajdujących się bezpośrednio pod rurą. 
Gorzej jednak, gdy instalacja została poprowadzona 
w kanale znajdującym się w ścianie bądź w suficie – 

zbierająca się wilgoć może wówczas doprowadzić 
do zawilgocenia ściany oraz pojawienia się grzybów 
lub pleśni, których usunięcie wymaga już większej 
pracy i wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. 

Kondensacja – co to za zjawisko? 

Kondensacja polega na skraplaniu się pary wodnej 
występującej w powietrzu na powierzchni chłodniej-
szej niż tak zwana temperatura punktu rosy. W tem-
peraturze punktu rosy para wodna osiąga nasycenie, 
a w niższych wartościach temperatury jej nadmiar 
wykrapla się na danej powierzchni. Ze zjawiskiem 

tym możemy zresztą spotkać się na co dzień, np. 
podczas gotowania. Czy osadzająca się na szybach 
rosa to także efekt kondensacji? O ile w kuchni nad-
miar wody możemy zetrzeć ściereczką, o tyle wilgoć 
na powierzchni rur może się już okazać nie lada pro-
blemem. Kondensacja pary wodnej na niezabezpie-
czonej instalacji bardzo często niesie ze sobą poważ-
ne konsekwencje. W przypadku rur poprowadzonych 

Jednym z częstszych problemów, jaki dotyka instalacje klimatyzacyjne oraz rury z zimną wodą jest 
kondensacja pary wodnej. To wysoce niepożądane zjawisko może doprowadzić do niebezpiecznych 

konsekwencji, jak choćby korozja, która często skutkuje zalaniem urządzeń i pomieszczeń.

Jak wyeliminować problem 
kondensacji na rurach?

Maria WitkoWSka

Innowacyjne izolacje AF/Armaflex o zamkniętej strukturze komórkowej stanowią 
optymalne rozwiązanie dla wszelkich problemów związanych z kondensacją pary 
wodnej na przewodach instalacji. Wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej  
(μ ≥ 10.000) to jednak nie jedyna cecha otuliny AF/Armaflex, która wpływa na re-
dukcję tego negatywnego procesu. Ważnym parametrem jest także niska przewod-
ność cieplna (λ0oC ≤ 0,033 W/(m * K)). Zapewnia ona zwiększoną oszczędność energii, 
co jest szczególnie ważne przy tak koszto- i energochłonnych urządzeniach, jak kli-
matyzatory czy systemy chłodnicze. Dodatkowo, elastyczna budowa izolacji zapew-
nia precyzyjne dostosowanie się do rozmaitych pod względem kształtu elementów 
instalacji. Związane jest to również z zamkniętokomórkową strukturą, która zwięk-
sza stabilność otuliny i gwarantuje łatwiejszy montaż.
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Jak walczyć ze skraplaniem się 
pary wodnej?

Czy istnieją zatem skuteczne metody zapobiegania skut-
kom skraplania się wody na powierzchni rur i czy moż-
na całkowicie wyeliminować to niepożądane zjawisko? 
Sposobem na przeciwdziałanie kondensacji na zim-
nych rurociągach jest zastosowanie wysokiej jakości 
izolacji, która będzie stanowić barierę między zimną 
powierzchnią a otoczeniem bogatym w parę wod-
ną. Przykładem może być wykonana z syntetycz-
nego kauczuku otulina AF/Armaflex firmy Armacell.  
Ta elastyczna izolacja techniczna trwale i niezawod-
nie zapobiega kondensacji pary wodnej na instalacji. 
Optymalna kombinacja bardzo niskiego współczyn-

nika przewodzenia ciepła oraz wyjątkowo wysokiej 
odporności na dyfuzję pary wodnej ogranicza straty 
energii w długim okresie czasu oraz redukuje ryzy-
ko wystąpienia korozji pod warstwą izolacji. Dodat-
kowo unikalna mikrostruktura komórkowa sprawia,  
że AF/Armaflex jest wyjątkowo łatwa w montażu.
Warto też mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do 
otuliny stworzonej z wełny, zwarta i zamknięta struk-
tura komórkowa kauczuku uniemożliwia namaka-
nie izolacji, co eliminuje nie tylko problem nieeste-
tycznych zawilgoceń na ścianach, ale również 
uniemożliwia rozwój grzybów i pleśni w jej wnętrzu. 
Tym samym właściwe zabezpieczenie rur z zimną 
wodą może pomóc nam w uniknięciu wielu przy-
krych i kosztownych niespodzianek.

ArMACELL POLAND SP. Z O.O.
55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2
tel. 71 3175025, faks 71 3175115
e-mail: informacja.pl@armacell.com
www.armacell.com
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marketingowych podawane są „promienie działania” 
detektorów. Trzeba pamiętać, że są to dane przybli-
żone. Detektory wykrywają gaz w miejscu zainstalo-
wania. Gaz dociera do detektora na drodze dyfuzji. 
Promień działania detektora jest wyłącznie pomocą 
projektową do doboru liczby urządzeń. Wybór pro-
ducenta urządzeń na jego podstawie nie jest właści-
wy, ponieważ wszystkie detektory działają podobnie 
i w rzeczywistości mają ten sam promień działania. 
Podawanie większego promienia działania urządzeń 
jest tylko chwytem marketingowym.
Podczas projektowania systemów detekcji w gara-
żach często przyjmowany jest 8-metrowy promień 
działania detektorów. Ale rysowanie na planie gara-
żu okręgów o tym promieniu powinno być wyłącz-
nie pierwszym etapem projektowania. Do zagad-
nienia trzeba podejść po inżyniersku. W pierwszej 
kolejności należy wybrać potencjalne miejsca mon-

tażu detektorów. Oczywistą lokalizacją są słupy kon-
strukcji nośnej, ze względu na maksymalnie wyko-
rzystaną powierzchnię okręgu określającego obszar 
działania pojedynczego detektora. Oczywiście od-
stępstwa od promienia 8 m w jedną lub drugą stro-
nę są dopuszczalne. W przeciwieństwie do czujek 
optycznych dymu – nie cała powierzchnia garażu 
musi zostać pokryta okręgami. Następnie należy 
spróbować przewidzieć sposób rozprzestrzeniania 
się tlenku węgla. Gęstość właściwa CO jest zbliżo-

Garaże są najczęściej bezobsługowe, a kierow-
cy i pasażerowie przebywają w nich krótko. Wydaje 
się, że przyjęcie za niedopuszczalne stężenie warto-
ści NDSCh jest wystarczające. Oczywiście zdarzają 
się garaże dozorowane, ale obsługa przebywa głów-
nie w wydzielonych pomieszczeniach i do garażu 
wchodzi tylko w przypadku interwencji. Bywają ga-
raże, w których funkcjonują myjnie samochodowe 
lub punkty wymiany opon i te obszary należy trak-
tować jak stanowiska pracy i zapewnić w nich odpo-
wiednio wydajną wentylację.

Projektowanie systemów detekcji 
w garażach

Zdarza się, że projektanci mają problem z określe-
niem właściwej liczby detektorów CO i wyborem ich 
lokalizacji. W instrukcjach obsługi lub materiałach 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w §108 reguluje zasady stosowania 
wentylacji w garażach zamkniętych dla samochodów osobowych. W garażach powyżej 10 stanowisk musi być stosowana 
wentylacja mechaniczna sterowana czujkami (detektorami) niedopuszczalnego stężenia tlenku węgla. Niestety nie zdefiniowano, 
jaką wartość należy uznać za niedopuszczalną. Karta charakterystyki tlenku węgla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy informuje, 
że przebywanie w stężeniu około 450 mg/m3 przez 1-2 godziny powoduje ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatię,  
a w stężeniu około 900-1000 mg/m3 po 2 godzinach – zapaść, utratę przytomności. Zdefiniowane są natomiast dopuszczalne 
stężenia na stanowisku pracy: NDS – 23 mg/m3 (20 ppm) i NDSCH – 117 mg/m3 (100 ppm).

Co warto wiedzieć o systemach sterowania 
wentylacją mechaniczną w garażach?

Cyfrowe detektory WG.EG - propozycja GAZEX

krzySztof chMieleWSki

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) –  
wartość średnia ważona stężenia, które-
go oddziaływanie na pracownika, w ciągu 
8-godzinnego, dobowego i przeciętnego ty-
godniowego wymiaru czasu pracy, określo-
nego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.  
– Kodeks pracy, przez okres jego aktywno-
ści zawodowej nie powinno spowodować 
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz 
w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe  
(NDSCh) – wartość średnia stężenia, któ-
re nie powinno spowodować ujemnych 
zmian w stanie zdrowia pracownika, jeże-
li występuje w środowisku pracy nie dłużej 
niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w cza-
sie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie 
krótszym niż 1 godzina. 
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wana wentylacja mechaniczna sterowana czujkami 
(detektorami) LPG. Zasady stosowania detektorów 
LPG są podobne, jak detektorów CO, ale LPG jest 
znacznie cięższy od powietrza, więc należy je instalo-
wać bezpośrednio nad podłogą (nie wyżej niż 20 cm)  
i nie ma potrzeby uśredniania pomiaru. Zbyt niskie 
umieszczenie detektorów naraża je na zapylenie, 
zachlapanie wodą lub błotem, a to może utrudnić 
dostęp gazu do komory pomiarowej. Zadaniem 
wentylacji jest szybkie rozrzedzenie LPG do stęże-
nia poniżej dolnej granicy wybuchowości (DGW), 
co niweluje zagrożenie wybuchem. Najczęściej de-
tektory w garażach reagują na stężenie około 10% 
DGW, tj. 10 razy niższe od stężenia, przy którym wy-
buch jest możliwy.

Czy detektory sterujące wentylacją 
mechaniczną mogą mieć awaryjne 
podtrzymanie napięcia? 

Oczywiście, że mogą, ale w przypadku braku zasilania 
wentylatorów nie będą miały czym sterować. Jeżeli 
system awaryjnego podtrzymania napięcia obejmie 
również sygnalizatory to będzie co najwyżej podana 
informacja o wzroście stężenia CO i LPG. Ale z tej in-
formacji nie będzie wynikało, jak wysokie jest zagro-
żenie zatruciem bądź wybuchem. Brak zasilania jest 
stanem awaryjnym całego obiektu, również garażu. 
Nie będą działać nie tylko wentylatory, ale również 
inne urządzenia elektryczne o dużym poborze prądu. 
Garaż praktycznie będzie wyłączony z eksploatacji.

Eksploatacja systemów detekcji

Systemy detekcji powinny być eksploatowane zgod-
nie z instrukcją obsługi. Instrukcje z reguły definiują 
dwie podstawowe czynności eksploatacyjne i ter-
miny ich wykonywania: okresowe sprawdzanie pra-
widłowości działania (na pewno nie rzadziej niż raz 
w roku) oraz kalibrację. Detektory mają wbudowa-
ne sensory gazu – elementy, które reagują na gaz 
zmieniając swoje parametry elektryczne. Z upły-
wem czasu sensory zmieniają czułość na gaz i wy-
magają korekty wskazań, czyli kalibracji. Terminy 
są uzależnione od rodzaju zastosowanego senso-
ra. Sprawdzenie prawidłowości działania nie jest 
skomplikowane i użytkownik może je przeprowa-
dzić we własnym zakresie, postępując zgodnie z in-
strukcją obsługi. 
Kalibracja jest dużo bardziej skomplikowana i mogą 
ją wykonać tylko osoby uprawnione, przeszkolone, 
posiadające odpowiednie oprzyrządowanie i miesza-
niny kalibracyjne. Często o wyborze zleceniobiorcy 
decyduje cena usługi. Trzeba jednak bezwzględnie 
sprawdzić, czy wybrana firma ma upoważnienie pro-
ducenta lub dystrybutora do wykonywania kalibra-
cji. Pojawiają się nierzetelne firmy, które podejmu-
ją się kalibracji, nie mając wiedzy, oprzyrządowania 
i – co najważniejsze – uprawnień. Podczas wyboru 
urządzeń warto kierować się nie tylko ich ceną, ale 
również brać pod uwagę koszty eksploatacji, łatwość 
montażu i prostotę obsługi. Garaże są obiektami bez 
specjalistycznej obsługi, więc warto zastosować naj-
prostsze rozwiązania, które zapewnią niezawodność 
i wybrać dostawców gwarantujących szybki, profe-
sjonalny serwis.

Cyfrowe detektory serii WG.EG

Doskonałymi urządzeniami do sterowania wenty-
lacją w garażach są cyfrowe detektory serii WG.EG 
firmy GAZEX. Mogą wykrywać CO, CO2, LPG, CNG  
i NOx. Systemy sterowania wentylacją mechaniczną 

na do gęstości powietrza, co powoduje, że dosko-
nale miesza się on z powietrzem. Jako produkt spa-
lania ma wyższą temperaturę niż otoczenie i ma 
tendencję do unoszenia się i gromadzenia pod stro-
pem. Lokalizacja detektorów na wysokości około  
2 m (powyżej strefy 
oddychania) jest za-
sadna. W powietrzu 
tlenek węgla rozcho-
dzi się w wyniku dy-
fuzji, dążąc do wyrów-
nania stężenia. Aby 
detektor zareagował, 
gaz musi wniknąć do 
jego wnętrza, do ko-
mory pomiarowej,  
w stężeniu powyżej progu alarmowego. Dlatego 
najwłaściwiej jest, w pierwszej kolejności, umiesz-
czać detektory w miejscach, gdzie CO może z du-
żym prawdopodobieństwem wystąpić w podwyż-
szonym stężeniu. Na pewno nie w pobliżu otworów 
wentylacyjnych, nie w przeciągach, nie w pobliżu 
często otwieranych bram garażowych. Lepiej wy-
brać miejsca, gdzie naturalne ruchy powietrza są 
ograniczone. Znając konfigurację garażu, rozmiesz-
czenie otworów wentylacyjnych, wyznaczone miej-
sca parkowania, ciągi komunikacyjne i umiejscowie-
nie bram można przewidzieć, w których obszarach 
może być go najwięcej. Pomaga to określić opty-
malną liczbę detektorów do skutecznego stero-
wania wentylacją. Warto podzielić garaż na strefy 
wentylacji, aby lokalne pojawienie się CO nie po-
wodowało włączenia wentylacji w całym garażu,  
a tylko w zagrożonej strefie. Właściwe jest, aby de-
tektory miały przynajmniej 2 progi alarmowe. Prze-
kroczenie pierwszego progu powinno uruchamiać 
wentylację z wydajnością wystarczającą do szybkie-
go usunięcia zagrożenia. Prawidłowe ustalenie wy-
dajności powoduje, że wyższe progi alarmowe nie są 
przekraczane albo dzieje się to sporadycznie. Jeżeli 
mimo działania wentylacji, stężenie CO rośnie i prze-

kracza drugi próg, sytuacja staje się niebezpieczna. 
Wskazane jest poinformowanie użytkowników ga-
rażu o zagrożeniu i ewentualne włączenie wyższego 
biegu wentylatorów. Sygnalizacja akustyczna nieko-
niecznie się sprawdzi, bo może być kojarzona z sa-

mochodowym alarmem przeciwwła-
maniowym. Lepszym rozwiązaniem 
jest wyświetlanie czytelnych komu-
nikatów o rodzaju zagrożenia na ta-
blicach świetlnych. 
Najwięcej CO wytwarzają samochody 
tuż po rozruchu (zimne silniki, zimne 
katalizatory). Taki samochód, przejeż-
dżając obok detektora, może spowo-
dować jego zadziałanie, ale lokalne, 
podwyższone stężenie CO szybko za-

nika dzięki dyfuzji w dużej przestrzeni garażu. Aby 
unikać niepotrzebnego, krótkotrwałego włączania 
wentylacji, warto pomiar gazu uśredniać. Zapewnia 
to bezpieczeństwo i zdecydowanie ogranicza liczbę 
włączeń wentylacji.

Samochody z silnikami Diesla
Tlenek węgla jest dobrym wskaźnikiem do sterowa-
nia wentylacją w garażach samochodów z silnikami 
niskoprężnymi, bo w ich spalinach występują znacz-
ne ilości tego gazu. Spaliny silników wysokoprężnych 
(Diesla) zawierają znikome ilości CO. Z tego powodu 
w garażach z przewagą silników wysokoprężnych 
trzeba stosować inny wskaźnik – dwutlenek węgla. 
Podstawowymi produktami spalania w silnikach sa-
mochodowych jest para wodna i właśnie dwutlenek 
węgla. Można pokusić się na stosowanie detektorów 
tlenków azotu (NOx), ale zdecydowanie łatwiejszy 
i tańszy jest pomiar stężenia CO2.

Samochody zasilane gazem
Punkt 4 §108 mówi, że w garażach, w których dopusz-
cza się parkowanie samochodów zasilanych gazem 
propan-butan (LPG) i w których poziom podłogi znaj-
duje się poniżej poziomu terenu, musi być zastoso-

GAZEX jest jedynym 
polskim producentem 
dysponującym własnym 
laboratorium wzorcującym 
akredytowanym przez Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA). 
Nr akredytacji: AP 150.

DGW – dolna granica wybuchowości  
to wartość stężenia składnika palnego  
w mieszaninie z powietrzem lub tle-
nem, powyżej której pod wpływem 
bodźca energetycznego może nastąpić 
wybuch. Dla LPG 1,9-2,1% objętości 
(wg karty charakterystyki PGNIG).
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Detektory Gazex są trzyprogowe – sygnalizują prze-
kroczenie trzech różnych stężeń gazu. Dla ogra-
niczenia niepotrzebnych włączeń wentylacji przy 
chwilowym, lokalnym wzroście stężenia monito-
rowanego gazu dwa pierwsze progi są uśredniane 
do 15 minut. Jeżeli stężenie gazu narasta szybko  
i osiągnie poziom trzeciego progu system reaguje 
natychmiast. Dla ułatwienia pracy instalatorom za-
stosowano w detektorach uniwersalne złącza do-
stosowane do różnego rodzaju przewodów (różne 
przekroje, linka, drut). 
Detektory LPG Instalowane nisko nad podłogą warto 
zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi 
osłonami. Gazex proponuje estetyczne i funkcjonalne 
osłony rurowe Ar-1 wykonane ze stali nierdzewnej. 

Jeżeli monitorowany garaż jest zlokalizowany  
w obiekcie typu Inteligentny Budynek, informację  
o włączeniu wentylacji można przesłać do centrali 

BMS (Building Management System) wykorzystując 
jej wejścia dwustanowe. W przypadku konieczno-
ści precyzyjnej lokalizacji obszarów zagrożonych 
można zastosować adresowalne detektory serii 
DG.EN/M, również z wymiennym modułem senso-
ra, ale z cyfrową transmisją danych. Detektory te 
współpracują z cyfrowym modułem sterującym 
MDD-256/T, który może nadzorować i zarządzać 
siecią detektorów (do 224 szt., w 7 strefach) oraz 
modułów dodatkowych (do 21 szt.) Komunikacja  
w standardzie rS 485 (MODBuS rTu). Zastosowa-
nie modułów dodatkowych MDD-L32/T (wizualiza-
cja stanów 32 detektorów), MDD-C32/T (32 wyjścia 
typu OC), MDD-R4/T (dodatkowe wyjścia stykowe) 
pozwala nie tylko łatwo i czytelnie wizualizować sta-
ny alarmowe detektorów, ale również realizować 
skomplikowane scenariusze pracy urządzeń wyko-
nawczych. W tym rozwiązaniu możliwa jest także 
prezentacja stanu detektorów wrysowanych w pla-
ny garaży na ekranach multimedialnych.

zbudowane z tych detektorów są niezwykle proste 
w montażu i eksploatacji. Detektory nie wymagają 
stosowania central alarmowych – systemy nie wyma-
gają bieżącej obsługi, są całkowicie automatyczne.  
Należy tylko przeprowadzać okresowe testy dzia-
łania systemu oraz dokonywać korekt wskazań  
(kalibracji) detektorów. Pojawienie się któregoś z wy-
mienionych gazów w stężeniu powyżej ustalonego 
progu powoduje włączenie wentylacji mechanicz-
nej. Dodatkowo system może włączyć sygnalizato-
ry alarmu. Standardowo są to tablice wyświetlające 
krótki tekst określający rodzaj alarmu lub nakazują-
cy sposób postępowania. W razie potrzeby można 
włączać syrenę wbudowaną w tablicę świetlną. Mogą 
być również stosowane sygnalizatory głosowe, wy-
powiadające do 6 komunikatów. 

Kalibracja lub wymiana modułów sensorów
Detektory zawierają elementy elektroniczne reagu-
jące na gaz – sensory. Sensory zmieniają parame-
try pomiarowe z upływem czasu i dlatego wyma-
gają okresowej kalibracji. Polega ona na poddaniu 
sensora działaniu odpowiedniej mieszaniny kalibra-
cyjnej (gaz + powietrze) w warunkach określonych 
przez producenta. W najczęściej używanych detek-
torach CO, LPG i CNG zastosowano sensory półprze-
wodnikowe, co wydłuża okres międzykalibracyjny 
do trzech lat. Detektor CO2 ma sensor absorpcyjny 

w podczerwieni (infrared), a NOx – elektrochemicz-
ny. Dla ułatwienia kalibracji detektory wyposażone 
są w wymienne moduły sensorów. Taki moduł zawie-
ra sensor gazu i podzespoły elektroniczne niezbędne 
do ustawiania parametrów jego pracy. W przypadku 
konieczności kalibracji wystarczy wymienić moduł 
sensora na inny, wcześniej skalibrowany. Taką ope-
rację przeprowadza się bez konieczności demonta-
żu detektora z instalacji, i co równie ważne, wymiana 
jest tańsza niż kalibracja, a użytkownik może prze-
prowadzić ją we własnym zakresie. 
Oczywiście użytkownik może zlecić kalibrację wyspe-
cjalizowanej firmie. Kalibrację można przeprowadzić 
w czasie pracy systemu, bez konieczności otwierania 
urządzeń, ale wymaga to odpowiedniego wyposa-
żenia. Komunikacja z modułem sensora w detekto-
rze odbywa się z użyciem portów na podczerwień,  
a tryb testu można uruchomić magnesem. Odpo-
wiednie wykorzystanie tych portów skraca czas 
okresowych sprawdzianów prawidłowości działa-
nia detektorów kilkakrotnie. Ma to niebagatelne zna-
czenie w systemach zbudowanych z kilkudziesięciu 
czy kilkuset detektorów. Z modułu sensora można 
odczytać zapamiętane informacje dotyczące pra-
cy detektora (liczbę alarmów, czas pracy w stanach 
alarmowych, terminy kalibracji). Analiza tych danych 
pozwala doprecyzować ustawienia parametrów pra-
cy systemu wentylacji.

Wymienne moduły sensorów

Szczegółowe informacje 
techniczne o WG.EG

Obejrzyj film instruktażowy,  
jak wymienić sensor

Detektor WG.EG w osłonie rurowej AR-1

http://www.instalreporter.pl
https://www.gazex.pl/produkty/typ/wg-eg/
https://www.gazex.pl/filmy-instruktazowe/
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Po jej zakończeniu każdy uczestnik otrzyma upraw-
nienia do montażu pomp ciepła Split, a osoby 
posiadające tzw. uprawnienia f-gazowe również 
uprawnienia do uruchomienia pomp ciepła Split  
z możliwością podpisania umowy serwisowej.  

Aby je zdobyć będzie musiał wziąć udział we 
wszystkich szkoleniach online i stacjonarnych.
Dotychczas szkolenia uprawniające do uruchomień 
pomp ciepła były płatne i trzeba było uczestniczyć  
w wykładach stacjonarnych. Jedynie słuchacze Szko-

Akademia pomp ciepła…

…to propozycja dla wszystkich instalatorów współ-
pracujących w firmą Viessmann i uczestniczących  
w Programie Instalator. 

Obejmuje cykl szkoleń online w postaci 8 webina-
riów i 2 szkolenia stacjonarne organizowane w Cen-
trach Nowoczesnych Techniki Grzewczej Viessmann 
(tzw. VN-ach, we Wrocławiu, w Komornikach, Mysło-
wicach lub Piasecznie).

W roku 2018 Viessmann szczególny nacisk pragnie położyć na pompy ciepła. 
Odgrywają one coraz większą rolę nie tylko w ofercie produktowej, ale jako 
urządzenia OZE są dla firmy Viessmann „ogrzewaniem przyszłości” ze względu na 
swoje energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne zalety. Hasło „Rok pomp ciepła” 
jest konsekwentnie realizowane w polityce firmy na najróżniejszych płaszczyznach, 
w tym oczywiście także edukacji instalatorów w tym temacie. W ramach kształcenia 
firm instalatorskich została przygotowana AKADEMIA POMP CIEPŁA.

AKADEMIA POMP CIEPŁA 
zaprasza na webinaria

2018 – rokiem pomp ciepła w firmie Viessmann

AKADEMIA POMP CIEPŁA

˃ Pompy ciepła solanka/woda ˃ Pompy ciepła powietrze/woda w wersji Split ˃ Pompy ciepła powietrze/woda ˃ Pompy ciepła dużej mocy ˃ Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej ˃ Funkcje natural i active cooling

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-solankawoda.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-solankawoda.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda-w-wersji-split.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda-w-wersji-split.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-duzej-mocy.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-duzej-mocy.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/funkcje-natural-i-active-cooling.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/funkcje-natural-i-active-cooling.html
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pracy, współpraca z dodatkowymi źródłami ciepła
i wiele innych ciekawych aspektów związanych  
z montażem i eksploatacją pomp ciepła.

Pompy ciepła szczególnie docenione 
także w Programie Instalator

„rok pomp ciepła” ma swoje odzwierciedlenie w ca-
łej polityce Viessmann na rok 2018 i przełożenie tak-
że w Programie Instalator. 
W tabeli premii za urządzenia w Programie Instala-
tor nastąpił wyraźny wzrost stawek za rejestrację za-
montowanej pompy ciepła. Wartość nagrody w wy-
sokości 300-350 zł za te urządzenia, przewyższająca 
kilkukrotnie wartość premii za rejestrację kotła kon-

densacyjnego jeszcze raz dobitnie pokazuje wagę 
jaką firma Viessmann przywiązuje do roli odnawial-
nych źródeł ciepła w ogrzewnictwie, w tym właśnie 
pomp ciepła.

Pompy ciepła objęte premią w Programie 
Instalator to:
Vitocal 060-A/161-A,
Vitocal 100-S/111-S/250-S,
Vitocal 200-S/222-S,
Vitocal 200-G/300-G,
Vitocal 222-G/242-G,
Vitocal 333-G/333-G NC/343-G,
Vitocal 300-A/350-A
Vitocal 200-A.

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

Prospekt        
aktywacyjny
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ły Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Vies-
smann byli zwolnieni z opłat. ułatwieniem obecnie jest 
więc nie tylko zwolnienie z opłat, ale też uczestnictwo 
w wykładach… w domu przed własnym komputerem.
Szkolenia online będą się odbywać raz na 2 tyg.,  
w czwartek o 19.00, czyli porze dogodnej już prak-
tycznie dla każdego fachowca.
Więcej informacji można uzyskać mailowo na 
info@programinstalator.pl lub telefonicznie pod 
numerem 782 756 666

Wiedza potrzebna do uruchomień  
w teorii i praktyce

Webinaria mają na celu przekazanie wiedzy nt. pomp 
ciepła w sposób jak najbardziej przystępny, w zakre-
sie potrzebnym instalatorom do właściwego wyboru 
typu pompy ciepła, doboru jej wielkości i wykonania 
optymalnego układu grzewczego. Szkolenia z kolei 
praktyczne pozwolą każdemu uczestnikowi na wła-
snoręczne uruchomienie pompy ciepła na kotłowni 

szkoleniowej, wykonanie testów pracy i zaznajomie-
nie się z problemami montażowymi. 
Zakres szkolenia online obejmie m.in. tematykę:
• zasady działania pomp ciepła typu Split;
•program produkcji pomp ciepła typu Split;
• warunki stosowania w instalacjach nowych i mo-
dernizowanych i wytyczne dotyczące doboru pomp 
ciepła do takich instalacji;
• wymagania montażowe jednostki zewnętrznej  
i wewnętrznej;
• dobór elementów wyposażenia instalacji grzewczej 
z pompą ciepła zależnie od typu urządzenia wg wy-
tycznych projektowych firmy Viessmann;
• dobór i analiza pracy instalacji z pompami ciepła 
w bezpłatnym programie symulacyjnym do pomp 
ciepła Vito-WP;
• schematy hydrauliczne, dobór średnic rur w insta-
lacji w układach bezpośrednich i ze zbiornikiem bu-
forowym;
• czytanie schematów elektrycznych;
• automatyka pogodowa pomp ciepła – algorytm 

Pompa ciepła w Programie „Ciepło z Zimna”  
już od 17 850 zł brutto*

Akcja skierowana do klientów ostatecznych: „Ty 
kupujesz pompę ciepła w Programie, a my za-
montujemy i uruchomimy ją GrATIS. W standar-
dzie zapewniamy moduł Vitoconnect 100 OPTO1. 
umożliwi Ci on nadzór i sterowanie instalacją 
grzewczą przez aplikację na Twoim smartfonie”.

Korzyści:
- gwarancja ceny wraz z montażem,
- praca nawet do -20°C,
- zdalne sterowanie ze smarfona,
- bezobsługowa praca,
- niskie koszty eksploatacji.

Promocyjne ceny zawierają:
- profesjonalne doradztwo,
- montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
- uruchomienie przez profesjonalny serwis.
 
Sprzedaż, montaż i uruchomienie przeprowa-
dzone są przez wybrane Firmy Partnerskie Vies-
smann biorące udział w Programie „Ciepło z Zim-
na”. Warunkiem uzyskania promocyjnych cen jest 
wypełnienie formularza: kliknij

* Zawiera 8% VAT (dotyczy montażu jednostki ze-
wnętrznej na elewacji budynku)

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/cieplo-z-zimna.html?kl=FB&utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=CZZ
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Urządzenia elektryczne nie wymagają skompli-
kowanych instalacji powodujących dodatkowe stra-
ty. Energia elektryczna ma wiele zalet: pozwala się 
przetworzyć na ciepło niemal bez strat, umożliwia 
proste rozliczenie kosztów ogrzewania, łatwy i tani 
montaż urządzeń pracujących w systemie decentral-
nym. urządzenia elektryczne stosuje się też w bu-
downictwie niskoenergetycznym, które potrzebuje 
raczej uzupełniającego ogrzewania.
Piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem, 
czyli wentylatorem dedykowane są do zastosowa-
nia w ogrzewaniu w gospodarstwach domowych lub 
pomieszczeniach biurowych z możliwością podłą-
czenia do II taryfy. Przeznaczone są do montażu na 
podłodze lub na ścianie.

Nowoczesne regulatory podstawą 
zapewnienia komfortu cieplnego

Piece wyposażone zostały w zintegrowany elektro-
niczny regulator ładowania i regulator temperatu-

Nowoczesna linia pieców 
akumulacyjnych z dynamicznym 
rozładowaniem (dmuchawą)  
zapewnia optymalny komfort  
w każdym pomieszczeniu. 
Koszty eksploatacyjne mogą zostać 
ograniczone do minimum, np. 
dzięki korzystaniu z II taryfy energii 
elektrycznej. W ofercie firmy występują  
3 serie pieców akumulacyjnych, 
fabrycznie wyposażonych  
w zintegrowany, elektroniczny regulator 
ładowania i regulator temperatury 
pomieszczenia. Urządzenia spełniają 
wymagania Dyrektywy ErP 2009/125/WE 
obowiązującej od 01.01.2018 r. 

Nowoczesne piece akumulacyjne 
w odsłonie 2018

Nowe produkty Stiebel Eltron

http://www.instalreporter.pl
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Wymiary pieców ETS Plus to wysokość 650 mm iden-
tyczna dla wszystkich, szerokość 605-1480 mm, głę-
bokość 275 mm. 

Piec akumulacyjny ETW Plus – seria płaska
Ta seria urządzeń z kolei doskonale nadaje się do 
ustawienia ich w wąskich i ciasnych wnękach pod 
oknami, czyli do montażu pod typowymi parapetami.
Seria ta jest wyraźnie płytsza od swojego standardo-
wego odpowiednika (ETS Plus), głębokość to zaled-
wie 218 mm, wysokość 546 mm. Tu jednak występu-
je spory zakres modeli o różnej szerokości 580-1546 
mm umożliwiający dopasowanie urządzenia nawet 
do długiej wnęki. Moc pieców tej serii to 1,2 do 4,8 kW  
(7 wielkości mocy).

Piec akumulacyjny ETT Plus – seria niska
Seria niska to dwie wielkości pieców przeznaczonych 
do montażu pod nisko umieszczonymi parapetami. 
Wysokość urządzeń to 490 mm, głębokość 275 mm, 
szerokość zaś 1130 lub 1480 mm. Dwie wielkości,  
a więc i dwie moce: 3,5 i 5 kW.

We wszystkich piecach akumulacyjnych w razie nie-
wystarczającej mocy na potrzeby ogrzania pomiesz-
czenia istnieje możliwość podłączenia dodatkowej 
grzałki. Warto też wspomnieć jeszcze o kilku cechach 
użytkowych, jak bardzo cicha praca wentylatora, czy 
izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca 
zdolności zatrzymywania ciepła. Piece zostały wy-
posażone w filtr powietrza.

ry pomieszczenia. Panel obsługowy ma wyświe-
tlacz LCD. 
Temperatura pomieszczenia regulowana jest w za-
kresie od 5 do 30°C. Tygodniowy regulator tempera-
tury pomieszczenia ma dwa już wstępnie zaprogra-
mowane tryby pracy i jeden tryb do programowania 
indywidualnego. „Start adaptacyjny” jest funkcją 
uczenia się w trybie programowania czasowego  
w celu zapewnienia temperatury komfortu. 
Oddzielnie programowalne są tryby pracy komfor-
towej i obniżenia nocnego. Istnieje możliwość blo-
kady panelu obsługi przed niezamierzoną ingeren-
cją w ustawienia.
Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrze-
by zredukowana do 91,6/83,3/75% poprzez zmia-
nę elektrycznego okablowania na listwie. Piece 
zaopatrzono w dwa wejścia dla sygnałów sterują-
cych AC i DC. 

Główne cechy pieców akumulacyjnych:
• panel sterowania z programatorem tygodniowym 
i wyświetlaczem LCD;
• zintegrowany regulator rozładowania z nastawą 
temperatury pomieszczenia;
• tylko jeden rodzaj cegieł;
• fabrycznie zamontowane i okablowane elementy 
grzejne (grzałki);
• wysokiej jakości izolacja termiczna i bardzo cicha 
praca wentylatora;
• wyposażone w filtr powietrza.

3 serie pieców akumulacyjnych, 
wiele możliwości

Piec akumulacyjny ETS Plus – seria standard 
Piece tej serii mają standardowe wymiary, a więc 
sporą pojemność akumulacyjną (cegieł) i dzięki temu 
są w stanie ogrzać nawet duże pomieszczenia o du-
żym zapotrzebowaniu na ciepło. W serii tej oferowa-
ne jest 6 wielkości urządzeń, od ETS200 Plus o mocy  
2 kW, do ETS 700 Plus o mocy 7 kW. r
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl

Dyrektywa ErP dla ogrzewaczy pomieszczeń

Od dnia 01.01.2018 r. Stiebel Eltron – jako produ-
cent – jest prawnie zobowiązany do oferowania 
na rynkach europejskich wyłącznie tych urządzeń  
z zakresu elektrycznego ogrzewania pomieszczeń, 
które spełniają wymogi Dyrektywy ErP 2009/125/
WE. W tej kategorii produktów nie będzie obowią-
zywała już etykieta efektywności energetycznej, 
znana z innych produktów Stiebel Eltron. Od dnia 
01.01.2018 dla wszystkich lokalnych elektrycz-
nych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń ma 

zastosowanie tzw. Dyrektywa ekowzornictwa. 
Stanowi ona podstawę do znakowania produk-
tów znakiem CE. Dyrektywę ekowzornictwa moż-
na znaleźć ponownie w rocznym wykorzystaniu 
urządzenia do ogrzewania pomieszczeń ηS.
W rozporządzeniu (uE) 2015/1188 określone są 
różne kategorie lokalnego elektrycznego ogrze-
wania pomieszczeń, dla których przypisany jest 
roczny stopień wykorzystania urządzenia ηS, któ-
ry urządzenia te muszą spełniać.Piec akumulacyjny ETS Plus – seria standard

Piec akumulacyjny ETW Plus – seria płaska

Piec akumulacyjny ETT Plus – seria niska

http://www.instalreporter.pl
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Åke obala popularne mity
na temat ogrzewania!

Początek zimy to sezon grzewczy. W wielu domach 
oznacza to po prostu włączenie ogrzewania i odpo-
wiednią jego regulację w celu zapewnienia zadanej 
temperatury wewnętrznej. Åke Siikavuopio boryka 
się z ważnym dla niego dylematem ogrzewania przez 
całe życie. 80-latek mieszka w Naimakka, jednym  
z najzimniejszych miejsc w Szwecji. Nawet jednak  
w powietrzu o niskiej temperaturze zawarte jest cie-
pło, możliwe do wykorzystania przez pompę ciepła. 

Daleko na północy Szwecji, 235 km od koła podbiegunowego, położona 
jest miejscowość o nazwie Naimakka. Jej jedynym mieszkańcem jest Åke, 
ma 80 lat i na co dzień opiekuje się stacją meteorologiczną. Mieszka tutaj
całe życie, a opiekę nad stacją przejął po swoich rodzicach. Dzisiaj prawie 
nikt go nie odwiedza. Nie dziwne, temperatura spada tam prawie do -40°C. 
Jednak Åke wpadł na pomysł co zrobić, aby mieć więcej gości: 
zamienić Naimakka w najprzytulniejsze miejsce w Szwecji.

Powietrzna pompa ciepła Vaillant 
za kołem podbiegunowym

Ekstremalne warunki – skuteczna praca

http://www.instalreporter.pl
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(flexoTHErM, flexoCOMPACT), ale także dla podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej (aroSTOr VWL). 

– Jest to kampania ocieplająca wizerunek marki  
Vaillant, a także potwierdzająca wysoką jakość i nieza-
wodność naszych pomp ciepła. Åke jest ciekawą oso-
bą, na której od lat można polegać. Jest odpowiedzial-
ny, poświęca się swojej pracy, jest wesoły i czasem 
zabawny. Jednocześnie, Åke czuje się samotny jako je-
dyny mieszkaniec Naimakka. W dalszych odsłonach 
kampanii, Åke instaluje naszą pompę ciepła, aby ocie-
plić miejscowość Naimakka, by przyciągnąć gości. Pra-
ca pompy ciepła w tak ekstremalnych warunkach świad-
czy o niezawodności naszych urządzeń. Zapraszam do 
śledzenia dalszych losów Åke na FB, YT oraz serwisie 
www. – komentuje kampanię Łukasz Gwiazdowski, 
dyrektor zarządzający Vaillant Group.

Tak więc Åke postanowił spróbować… właśnie pom-
py ciepła i tym samych zachęcić turystów do wizy-
ty w Naimakka i sprawdzeniu „na żywo” jak pracuje 
taki system ogrzewania w tak ostrych warunkach – 
długa zima z niskimi wartościami temperatury wy-
stępującymi ponad 200 dni w ciągu roku.

W 2016 roku Åke Siikavupois stał się właścicielem 
pompy ciepła Vaillant flexoTHErM exclusive (pom-
pa ciepła powietrze/woda) przystosowanej do pra-
cy w zimnym klimacie. Wyposażona jest w sprężarkę 
z technologią Scroll EVI i podgrzewacz wody użytko-
wej pojemności 185 litrów. W układzie pracuje jed-
nostka zewnętrzna aroCOLLECT odbierająca ciepło 
z powietrza. Sama zaś praca i ewentualne uster-
ki są zdalnie sprawdzane przez Internet w panelu  
profiDIALOG. Centrum serwisowe na bieżąco moni-
toruje pracę pompy ciepła, dokonuje zmian parame-
trów i tym samym pomaga jej właścicielowi w ob-
słudze urządzenia. 

Åke Siikavupois jest jednocześnie uczestnikiem pro-
jektu badawczo-rozwojowego mającego na celu 
sprawdzenie funkcjonowania urządzenia w tak eks-
tremalnych warunkach.

Kampania informacyjna związana z zastosowaniem 
pompy ciepła w najchłodniejszym miejscu Szwecji 
została szeroko nagłośniona w mediach społecz-
nościowych i reportażach. Åke Siikavupois z prze-
konaniem poleca zastosowanie wysokoefektyw-
nych pomp ciepła nie tylko dla celów grzewczych  

Pompa ciepła ogrzewa pomieszcze-
nia małej stacji meteorologicznej, nad 
którą zbudowano namiot w kształcie 
igloo. Duże przeszklenia w ciągu  
dnia dostarczają energii ze Słońca,  
a w nocy oświetlają otoczenie budynku. 

Więcej o Åke Siikavupois i jego pompie ciepła na:
– www.alterschwede.net (kliknij)
– www.vaillant.pl (kliknij)
– kanale YouTube „Vaillant Polska” (kliknij)
– portalu EKO-Blog (kliknij)
– profilu firmy Vaillant na Facebooku (kliknij)

http://www.instalreporter.pl
http://www.alterschwede.net
http://www.alterschwede.net
http://www.vaillant.pl
https://www.youtube.com/channel/UCOBiZTIQGe7MmsZFj4_hBsQ/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
https://eko-blog.pl/2017/10/pompa-ciepla-z-zimnym-klimacie/
https://www.facebook.com/VaillantPL/?ref=aymt_homepage_panel
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O podzielnikach i sprawiedliwym 
podziale kosztów

Większość budynków mieszkalnych na rynku polskim, 
wybudowanych w ubiegłym stuleciu jest wyposażo-
nych w pionowe instalacje centralnego ogrzewania. 
W tym przypadku nie ma możliwości wydzielić lo-
kalu dla celów rozliczania kosztów ogrzewania, jak 
ma to miejsce w instalacjach rozdzielaczowych, sto-
sowanych obecnie w nowym budownictwie. Przez 
wiele lat koszt ogrzewania, jaki ponosili użytkow-
nicy mieszkań był powiązany wprost z powierzch-
nią lokalu. Nie był on doskonały, bo nie uwzględniał 
istotnych zmiennych, jak liczba i wielkość ścian ze-
wnętrznych, kondygnacji, na której się znajduje czy 
ekspozycji elewacji na strony świata. 

Kilkanaście lat temu pojawiły się urządzenia, które 
miały za zadanie uporządkować te kwestie i zaprowa-
dzić sprawiedliwość w rozliczaniu opłat za ogrzewa-
nie. Były to podzielniki kosztów ogrzewania. Począt-
kowo dość prymitywne, wyparkowe, odmierzające 
zużycie ciepła na podstawie ilości odparowanej  
z nich cieczy, następnie elektroniczne jednoczujniko-
we, a obecnie coraz powszechniej dwuczujnikowe. 
Zadanie podzielników wciąż jest takie samo: podzie-
lić koszty ogrzewania budynku na poszczególne lo-
kale… w miarę proporcjonalnie do zużycia ciepła.
Na temat tego, czy system jest sprawiedliwy zdania są 
podzielone. Można je chyba podsumować stwierdze-
niem, że jest z nim jak z kapitalizmem: sprawiedliwy 
nie jest, ale nikt dotychczas nie wymyślił nic lepszego.
Niewątpliwą zaletą podzielników kosztów jest ich wpływ 

Wśród grzejników pływowych ciekawą propozycją są grzejniki AIR, czyli z bezpośrednim 
nawiewem powietrza zewnętrznego na płyty grzejnika. Ich zastosowanie 
oznacza optymalizację zużycia ciepła, a więc zapewnienie komfortu cieplnego  
w pomieszczeniu z gwarancją napływu świeżego, ogrzanego powietrza z zewnątrz. 
Inny sposób to wentylatorowe wymuszenie przepływu powietrza przez grzejnik.  
Są to doskonałe rozwiązania do domów jednorodzinnych i mieszkań w blokach także, 
ale… czy w tym drugim przypadku ma sens wtedy stosowanie podzielników kosztów 
ogrzewania na takich grzejnikach? Wyjaśnijmy, dlaczego nie zawsze podzielniki 
kosztów ogrzewania są dobrym sposobem na sprawiedliwe rozliczanie zużycia ciepła.

Podzielniki kosztów ogrzewania  
na grzejnikach płytowych „wentylacyjnych”? 

Niezabronione, ale… w konsekwencji niesprawiedliwe?

robert SkoMoroWSki

Fo
t. 

Re
tt

ig
 H

ea
tin

g

http://www.instalreporter.pl


na ludzką świadomość i wywoływanie świadomych za-
chowań związanych z oszczędzaniem energii cieplnej. 
W czasach, gdy przy grzejnikach królowały zawory 
dławnicowe z ebonitowym pokrętłem, zwyczajowym 
sposobem regulacji temperatury w pomieszczeniu 
było otwarcie okna. Obecnie, szczególnie po wymia-
nie grzejników żeliwnych na nowoczesne płytowe oraz 
zaworów dławnicowych na termostatyczne wraz z za-
stąpieniem pokręteł głowicami termostatycznymi, re-
gulacja temperatury jest bardzo precyzyjna, a otwie-
ranie okien służy głównie przewietrzaniu.
Metodyka rozliczania kosztów ogrzewania na podsta-

wie wskazań podzielników nie jest prosta i dostęp-
na dla każdego. We wzorach pojawia się mnóstwo 
współczynników korekcyjnych związanych z kwestia-
mi, o których wspomniałem na początku i należy też 
pamiętać, że są to jedynie urządzenia do rozliczenia 
kosztów ogrzewania, a nie realnego zużycia ciepła. 
realne zużycie dla całego budynku jest rejestrowa-
ne przez ciepłomierz w węźle cieplnym. Z tego fak-
tu może wynikać zaskoczenie, że te same wskaza-
nia podzielnika nie skutkują takimi samymi opłatami 
rok do roku. Kluczowa jest w tym przypadku wartość 
jednej jednostki, bo to ona w efekcie przekłada się 
na całkowity koszt ogrzewania.

Ciekawe rozwiązania grzejnikowe  
i „bez”sens stosowania podzielników 

Każdy chce zminimalizować koszt ogrzewania, każdy 
też chce zoptymalizować korzystanie z dobrodziejstwa 
ogrzewania. Nie sztuką jest „zakręcenie” grzejników 
i chodzenie po domu w dodatkowych swetrach lub 
okrycie się kocem na cały okres sezonu grzewczego. 
Sztuką jest takie ustawienie głowicy termostatycznej 
w powiązaniu z okresami użytkowania pomieszczenia 
i jego wietrzenia, żeby było …optymalnie.

Grzejnik Purmo AIR
Ciekawym sposobem świadomej optymalizacji zu-
życia ciepła jest zastosowanie dodatkowych akceso-
riów grzejnikowych. Od kilku lat jest obecny na rynku 
system wentylacyjny Purmo AIr. Jest to urządzenie 
umieszczane pod grzejnikiem płytowym tej marki. 
Przez kanał poprowadzony w przegrodzie zewnętrz-
nej czerpie świeże powietrze. Powietrze przepływa-
jąc pomiędzy płytami grzejnika, omywa zarówno je,  
jak i elementy konwekcyjne znajdujące się pomiędzy 
płytami i już ogrzane trafia do pomieszczenia. ruch 
powietrza nie jest wymuszany pracą żadnego dodat-
kowego urządzenia zamontowanego w jego korpusie. 
Jedynie wentylacyjna instalacja wywiewna wytwarza 
odpowiednie podciśnienie. Przy szczelnych i zamknię-
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Prosty i estetyczny design pozwala na monta¿ grzejnika Arran zarówno w mieszkaniu, jak i w obiektach 
u¿ytecznoœci publicznej. Niewielka gùæbokoúã zabudowy czyni go niezwykle dyskretnym elementem 
wysposa¿enia wnêtrz. Prosty ksztaùt modelu moýna wzbogaciã poprzez akcesoria - wieszaki relingowe. 

NOWOŒÆ! Grzejnik dekoracyjny Arran

MODNY MINIMALIZM 
NOWOCZESNY DESIGN

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.pl


tych oknach ilość powietrza usuniętego z pomieszcze-
nia będzie równa tej, która napłynie do pomieszczenia 
i w odróżnieniu od powietrza, które dostaje się przez 
otwarte okno, powietrze przepływające przez system 
Purmo AIr i grzejnik, będzie już ogrzane i może być też 
dodatkowo oczyszczone dzięki zastosowaniu filtrów. 

Urządzenie Aliento 
Innym sposobem optymalizacji zużycia ciepła jest 
zastosowanie w grzejniku płytowym wentylatorów 
wspomagających konwekcję. Polska firma Area 40 
oferuje zestawy wentylatorowe do zabudowy w grzej-
nikach dwu- i trzypłytowych dowolnego producenta. 
urządzenie Aliento składa się ze sterownika moco-
wanego do osłony bocznej grzejnika oraz modułów 
wentylatorowych umieszczanych od dołu pomiędzy 
płytami grzejnika. Całość zasila 12-woltowy zasilacz. 
Standardowy zestaw można rozbudować o dodat-
kowe moduły, co wpływa na wzrost mocy grzejnika. 
Przy wypełnieniu całej przestrzeni pod grzejnikiem, 
producent deklaruje zwiększenie wydajności grzej-
nika nawet o 50% względem jego bazowej mocy. 

Optymalne rozwiązania grzewcze, 
nieoptymalne systemy pomiarowe

umiejętne posługiwanie się armaturą grzejnikową, 
zmiana spojrzenia na to, że jeśli w pomieszczeniu 
odczuwamy komfort cieplny, to temperatura grzej-
nika jest sprawą wtórną i nieistotną, czy w końcu 
sięgnięcie po nowe rozwiązania techniczne dostęp-
ne na rynku, to kierunki, które wyznaczają przy-
szłość dla emiterów ciepła. Żyjemy w klimacie, gdzie 
sezon grzewczy trwa ponad pół roku i w budżecie 
domowym kwoty przeznaczane na ogrzewanie są 
znaczącą pozycją. Powyższe przykłady pokazują, 
że można świadomie korzystać z dobrodziejstwa 
centralnego ogrzewania i optymalizować jego zu-
życie, a co za tym idzie koszty. 

W związku ze zmianą temperatury po-
wietrza napływającego do grzejnika 
Purmo AIR zmieni się (wzrośnie) jego 
moc przy jednoczesnym obniżeniu 
średniej temperatury płyty grzejni-
ka. I tu właśnie dotykamy ciekawego 
zagadnienia, gdy na takim grzejniku 
pracującym w budynku wielorodzin-
nym zamontowany jest podzielnik: 
niższa średnia temperatura grzejni-
ka skutkuje wolniejszym zliczaniem 
impulsów na podzielniku kosztów. 
Tak więc oznacza to niższe koszty dla 
mieszkańca lokalu, ale czy… sprawie-
dliwie? Czy sens ma wtedy montowa-
nie podzielników?

Zmiana charakterystyki pracy grzej-
nika z konwekcji naturalnej na wy-
muszoną dzięki zastosowaniu Aliento 
daje szybko odczuwalne efekty w po-
staci większej równomierności roz-
kładu temperatury w pomieszcze-
niu (intensyfikacji cyrkulacji). Dzięki 
pracy wentylatorów odbiór ciepła 
od powierzchni grzejnika jest inten-
sywniejszy, co pozwala na ustawie-
nie niższej wartości nastawy na gło-
wicy termostatycznej dla utrzymania 
temperatury komfortu w pomiesz-
czeniu. Podobnie jednak, jak w przy-
padku systemu Purmo AIR, obniża się 
wartość średniej temperatury pły-
ty grzejnika, co spowalnia tempo na-
liczania kolejnych impulsów na po-
dzielniku kosztów. I tu także możemy 
zastanowić się nad niedoskonałością 
systemu rozliczania opartego na  
podzielnikach. 
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Grzejniki konwektorowe Kontec i Vonaris doskonale sprawdzają 
się w każdym wnętrzu – od budynków użyteczności publicznej 
z powierzchniami o dużym przeszkleniu, aż do przytulnych 
wnętrz domków jednorodzinnych. Dostępne są w wersjach 
pionowych i poziomych w 71 kolorach, z podłączeniem 
bocznym lub środkowym.

» bogata kolorystyka

» różnorodność wymiarów

» szybka instalacja w sieci

» perfekcyjne wykonanie

» rewolucyjna technologia

» szeroki wybór mocy

Rettig Heating Sp. z o o.   ul. Przemysłowa 11   44-203 Rybnik 
Oddział w Wałczu   ul. Budowlanych 10   78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl

KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

Grzejniki konwektorowe 
Kontec i Vonaris 

Perfekcyjna technologia i nowatorski wygląd

http://www.instalreporter.pl
http://www.vogelundnoot.com.pl
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Aranżując dom lub mieszkanie, użytkownik poszukuje nie tylko funkcjonalnych 
rozwiązań, ale też sposobów na wyrażenie własnego stylu. Nowoczesne grzejniki 
dekoracyjne powinny charakteryzować przede wszystkim: efektowna forma 
oraz praktyczny minimalizm. Dzięki kreatywności projektantów Purmo, grzejniki 
stanowią ozdobę wnętrz, a także podnoszą komfort ich użytkowania. W niniejszym 
artykule chcemy zwrócić szczególną uwagę na nowość w ofercie marki Purmo 
– designerski grzejnik Arran. Model ten, poza swoim podstawowym zadaniem, 
jakim jest ogrzanie pomieszczenia, doskonale sprawdzi się w roli nietuzinkowego 
elementu wyposażenia domu, podkreślając dodatkowo jego nowoczesność.

Grzejnik dekoracyjny ARRAN  
– elegancja i minimalizm

Nowość Purmo do zadań specjalnych

Producent Rettig Heating/Purmo
Nazwa grzejnika Arran Kos V Faro V Paros V
Moc grzewcza 587, 710 W 886-2903 W 886-2903 W 653-2446 W

Wymiary szer. 514 mm, dł. 1730, 1430 mm szer. 300, 450, 600, 750 mm, dł. 1800, 1950, 2100 mm szer. 380, 530, 680, 830, 405, 555, 705 
mm, dł. 1800, 1950, 2100 mm

Materiał wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha ze 
stali niskowęglowej walcowanej na zimno głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno FePO1

Maks. ciś. robocze 6 bar
Maks. temp. maks. 110°C

Podłączenie 4xG½″ od dołu, rozstaw 50 mm, od góry 
2xG½″ – do montażu odpowietrznika i korka 4xG½″ od dołu; 2xG½″ od góry – do montażu odpowietrznika i korka

Kolor biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów Rettig 2016 na zamówienie

Prostota i funkcjonalność – cechy te najlepiej 
charakteryzują nowy grzejnik Purmo – Arran, któ-
rego nazwa nawiązuje do jednej z najpiękniejszych 
szkockich wysp. Arran jest dekoracyjnym grzejni-
kiem pionowym, przykuwającym uwagę niewielką 
głębokością zabudowy oraz zupełnie płaską płytą 

czołową o zaokrąglonych narożnikach. 
Wyszukana, minimalistyczna forma sprawia, że mo-
del prezentuje się niezwykle efektownie. Jego deko-
racyjną funkcję można wzmocnić z pomocą odpo-
wiednio dobranego koloru z palety rAL lub koloru 
specjalnego. Projektanci Arrana zrezygnowali z we-

Grzejnik Arran

http://www.instalreporter.pl
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wnętrznych elementów konwekcyjnych, zwiększa-
jąc udział promieniowania w przekazywaniu ciepła. 
Oznacza to znacznie mniejszy ruch powietrza i ogra-
niczenie unoszenia się kurzu. W efekcie grzejnik ten 
jest bardzo przyjazny alergikom.
Arran doskonale sprawdzi się jako wydajne źródło 
ciepła w różnych pomieszczeniach: w salonie, sy-
pialni, kuchni czy przedpokoju. Ze względu na ele-
gancki i nowoczesny wygląd predysponowany jest 

do obiektów o podwyższonym standardzie. Jego 
dodatkowe wyposażenie obejmuje wieszaki w po-
staci relingów, na których można wygodnie wysu-
szyć ręczniki, przemoczone rękawiczki lub inne ele-
menty garderoby. relingi dostępne są w wersji 
otwartej i zamkniętej, a także w wielu wariantach 
kolorystycznych, dzięki czemu można urozmaicić 
wygląd grzejnika i uzyskać ciekawe efekty aranża-
cyjne w urządzanym wnętrzu.

Grzejnik Kos V

rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Do targów Instalacje w Poznaniu (23-26 kwietnia 2018 r.) zostało 
jeszcze dwa miesiące, przygotowania idą pełną parą, zwłaszcza, że 
w tej edycji zapowiada się kilka nowości. Jedną z nich jest pomysł 
na jeszcze większą integrację branży instalacyjnej. 

Arena Instalatora – pawilon 4 
Arena Instalatora – specjalnie zaaranżowany pawilon 4, w którym odbędą 
się Mistrzostwa Polski Instalatorów (MPI), Mistrzostwa Polski Instalatorów 
dla Szkół, zbudowana będzie także Strefa Dystrybucji oraz Klub Instalatora. 

Klub Instalatora – świat męskiej rozrywki
Klub Instalatora Grupy SBS oraz MTP zostanie zaprezentowany w nowej 
odsłonie. Na gości czekają niezwykłe atrakcje. – Każdy, kto regularnie przy-
jeżdża na targi wie, że bez odwiedzin Klubu Instalatora, nie ma dobrej za-
bawy. Także w tym roku, razem z firmami: ARMATURA KRAKÓW, IMMERGAS,  
KAN, WILO, stworzymy kilka stref aktywności, w których nasi goście poczu-
ją się wyjątkowo – zapewniają organizatorzy. 
Pawilon 4 stanie się także miejscem spotkań członków Polskiego Związ-
ku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, 
Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI).

Łazienka pro – miejscem spotkań architektów wnętrz – pawilon 5a
Cykl spotkań Łazienka Pro to kolejna nowość tegorocznych targów Insta-
lacje. Przestrzeń w pełni dedykowana profesjonalistom z branży łazienkowej: architektom, projektantom 
instalacji, producentom, wykonawcom oraz właścicielom firm handlowych. Każdy dzień Łazienki Pro po-
święcony jest wybranej grupie zawodowej, każdy będzie 
obfitował w wykłady, prezentacje i dyskusje panelowe. 

Akcja autokarowa
Do akcji autokarowej dołączyła hurtownia SANPOL! Akcja Autokarowa 
„Jedziemy do Poznania”, organizowana wspólnie przez MTP i ZHI. Skiero-
wana jest do instalatorów – klientów wybranych hurtowni z całej Polski. 

Więcej informacji o wydarzeniu: www.instalacje.mtp.pl.

Targi INSTALACJE 2018 - przygotowania 
nabierają tempa

http://www.instalreporter.pl
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wszystkie elementy niezbędne do montażu i pra-
widłowego funkcjonowania grzejnika (odpowietrz-
nik, zaślepka, zestaw montażowy). 
Jako praktyczne doposażenie grzejników oferowane 
są akcesoria takie, jak: chromowane wieszaki, szkla-

ne półki. Oczywiście w grzejnikach tych przewidziano 
także możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej. 
Model STANDArD to klasyk wśród grzejników. Ten 
grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swo-
ją elegancję i prostotę wykonania, a montaż grzej-
nika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo. 
Grzejnik STANDArD występuje również w wersji M 
jako grzejnik z podłączeniem środkowym
Wygięta wersja grzejnika łazienkowego WAVE to świe-
ży powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na od-
krycie zupełnie nowych rozwiązań. 

Indywidualizm i różnorodność  
w grzejnikach dekoracyjnych

We współczesnym świecie podczas aranżacji po-
mieszczeń dużą wagę przywiązuje się do innowacyj-
ności. Dzięki indywidualnie zaprojektowanym grzejni-
kom dekoracyjnym w prosty sposób można podnieść 
standard pomieszczenia oraz sprostać oczekiwaniom 
użytkowników. Duża różnorodność w wyborze wzo-
ru czy też koloru spośród licznych niepowtarzalnych 
barw pozwala na stworzenie grzejnika idealnie har-
monizującego z naszym wnętrzem. Kompletny pro-
gram grzejników dekoracyjnych COSMO sprawia, że 
każdy znajdzie produkt spełniający jego oczekiwania: 
od prostych, funkcjonalnych drabinek aż do indywi-
dualnie zaprojektowanego, nowoczesnego grzejni-
ka. Wśród grzejników COSMO reprezentujących naj-
nowsze trendy znajdziemy modele: NERO, BERLIN, 
WIEDEŃ czy DREZNO.
W dzisiejszym świecie wystrój wnętrz hołduje najak-
tualniejszym trendom. Grzejnik tworzy klimat nowo-

3 modele grzejników łazienkowych

Grzejniki łazienkowe COSMO występują w 3 ro-
dzajach: STANDArD, STANDArD-M i WAVE. Grzej-
niki dostępne są w szerokiej rozpiętości wymia-

rów (wysokość od 700 do 1800 mm) oraz w dużym 
zakresie mocy (od 286 do 1326 W dla parametrów 
75/65/20°C). Zapewniają więc możliwość optymal-
nego doboru urządzenia do danej łazienki. W wy-
posażeniu standardowym producent zapewnia 

1 4

Dzięki symetrycznie rozmieszczonemu ale 
niekonwencjonalnie zakończonemu układowi 
rur poziomych, model PIZA przykuwa wzrok 
oraz zaskakująco urozmaica pomieszczenie 
mieszkalne. Ze względu na przemienny układ 
kolektorów poziomych grzejnik ten idealnie 
spełnia się jako suszarka.

P I Z A

Łazienkowe i dekoracyjne grzejniki COSMO
liDia bohDanoWicz 

PIZA BErLIN-VM SPA

http://www.instalreporter.pl
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czesnego pomieszczenia, a oprócz funkcji grzewczej 
może także spełniać dodatkową rolę, np. Florencja-T 
dzieli pomieszczenie dzięki elastycznemu montażo-
wi przy ścianie. Modele z serii grzejników ponadcza-
sowych to PIZA, GRAZ, GENEWA czy RZYM.
Wyposażenie standardowe, w cenie grzejnika w za-
leżności od modelu obejmuje: zintegrowany zestaw 
zaworowy z głowicą termostatyczną, zestaw monta-

żowy, zestawy kątowe i alternatywnie zestawy pro-
ste do podłączenia instalacji, niklowane, mosiężne, 
obrotowe odpowietrzniki, niklowane, mosiężne za-
ślepki, czasami także wieszak (pozostałe można za-
mówić jako wyposażenie dodatkowe).
Grzejniki dekoracyjne – podobnie jak łazienkowe – 
można wyposażyć w grzałkę elektryczną, aby mogły 
być używane również poza sezonem grzewczym.

DYSTrYBuTOr:  
www.bimsplus.com.pl

Producent COSMO 
Nazwa 
grzejnika COSMO Wave NERO  

(standard, elegance) BERLIN-VM SPA PIZA

Moc grzewcza 286-1326 W 451-968 W 595-1201 W 499-1194 W

Wymiary

szer. 399, 498, 596, 742, 
887 mm

wys. 700, 1100, 1500, 
1800 mm

szer. 530, 630 mm
wys. 1000, 1400,  

1800 mm

szer. 510,610, 760 mm
wys. 1200, 1500,  

1800 mm

szer. 600, 750, 900 mm
wys. 1000, 1300, 1500, 

1800 mm

Materiał stal stal stal stal
Maks. ciś. 
robocze 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Maks. temp. 110oC 110oC 110oC 110oC

Podłączenie 4 x GW ½’’

1 x GW ¼″ (dla 
odpowietrznika), 2 x GZ 
¾″ (podłączenie kątowe 

lub proste)

12 x GZ 3/4″ (dla 
kątowego zestawu 

zaworowego), 2 x GW 
1/2″ oraz 1 x GW 1/4″ 
(dla odpowietrznika)

4 x GW 1/2″ oraz 
1 x GW 1/4″ (dla 
odpowietrznika) 

Kolor biały RAL 9016

standard: biały  
RAL 9016 (grzejnik  

i panel dekoracyjny), 
szaroaluminiowy RAL 

9007 (rama dekoracyjna, 
listwy dekoracyjne), na 
zamówienie inne kolory 

z palety RAL i kolory 
specjalne

w standardzie biały RAL 
9016, na zamówienie 

inne kolory z palety RAL 
i kolory specjalne

w standardzie biały RAL 
9016, na zamówienie 

inne kolory z palety RAL

Cena od 438 zł netto od 4523 zł netto od 1706 zł netto od 1795 zł netto

r
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Sprawdź swój poziom wiedzy z Zieloną Eskadrą

1. Co jest najbardziej ekologicznym sposobem 
ogrzewania domu?
• Kocioł olejowy
• Pompa ciepła 
• Kocioł gazowy
2. Czy można zasilać latarnie psimi odchodami?
• Oczywiście
• Absurd
3. Czy znasz miejsce, w którym wystrój jest 
zrobiony w pełni z recyklingowych materiałów?
• Tak
• Nie
4. Czy w Polsce istnieją dofinansowania do 
instalacji OZE – pomp ciepła?
• Tak
• Nie
5. Ile ludzkość wyprodukowała plastiku od 1950 
roku ?
• 8,3 milionów ton
• 6,2 milionów ton
• 12 milionów ton
6. Co w największym stopniu przyczynia się do 
powstawania smogu?
• Transport
• Przemysł
• Niska emisja, czyli zanieczyszczenia powstające  
w wyniku ogrzewania domu w procesie spalania

1. Pompy ciepła to najbardziej ekologiczne rozwiązanie 
grzewcze, ponieważ korzystają z odnawialnych źródeł 
energii i nie emitują żadnych zanieczyszczeń. 
2. Oczywiście, że można zasilać latarnie psimi odcho-
dami. Jest to surowiec, którego pełno w naszym oto-
czeniu. Pierwsza taka lampa działa w Anglii w rejonie 
Malvern Hills. Zamiast wyrzucać odpady do śmietni-
ka bądź pozostawiać na trawniku należy je wrzucać  

w specjalnej torebce do pojemnika w latarni. Tam mikro-
organizmy rozkładają „nośnik energii” na metan, który 
zasila urządzenie, a pozostałości zostają wykorzystane 
jako nawóz. Do zasilenia lampy przez 2 godziny potrze-
ba mniej więcej 10 worków odchodów.
3. Ekostyl opanował świat, nawet branża luksusowa za-
czyna korzystać z materiałów z recyklingu. Butik Bot-
tletop w Londynie sprzedaje produkty z materiałów  
z recyklingu. Właściciele sklepu żyją w nurcie zerowaste  
i określają swój sklep jako „zrównoważony luksus”. 
4. Instalacja pompy ciepła jest dotowana przez instytu-
cje takie, jak: urzędy Marszałkowskie w ramach regio-
nalnych Programów Operacyjnych AriMr, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, Fundusz Termomodernizacji i remontów 
(zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego), sa-
morządy gminne i powiatowe. Więcej informacji na te-
mat możliwości dofinansowania w publikacji M. Smu-
czyńskiej (→ str. 7).
5. Aż 8,3 milionów ton plastiku zostało wyprodukowa-
nych od 1950 roku. Z czego aż 6,5 milionów ton to odpa-
dy, które straciły zdatność do użytku, 9% z nich podda-
nych zostało recyclingowi, a 12% udało się zutylizować 
poprzez spalenie. reszta, czyli 79% znajduje się na wy-
sypiskach i prawdopodobnie nigdy nie zostanie w żaden 
sposób zutylizowana.
6. Niska emisja to zanieczyszczenia pochodzące z kotłów 
i pieców do ogrzewania domów. Stanowi 52% smogu. 
Inne czynniki to: przemysł – 17%, transport – 10%, ener-
getyka – 9%, inne źródła – 8%, rolnictwo – 4%.

Test powstał w ramach działań „Zielonej Eskadry” (ini-
cjatywy firmy NIBE-BIAWAr). Celem kampanii jest pro-
pagowanie życia w zgodzie z ideą zrównoważonego 
rozwoju, promowanie ekologicznych rozwiązań tech-
nicznych, a także prośrodowiskowej postawy. 
Strona internetowa: www.zielonaeskadra.pl

http://www.instalreporter.pl
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Elektryczne przepływowe podgrzewacze c.w.u. 
uzupełniają portfolio produktów Junkers-Bosch w za-
kresie ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej. 
Dotychczas konsumenci mieli okazję poznać i doce-
nić gazowe przepływowe podgrzewacze wody marki 
Junkers. Wzbogacenie oferty o urządzenia elektrycz-
ne z tego segmentu produktów jest więc naturalną 
konsekwencją rozwoju marki w tym obszarze. 
Oferta Junkers-Bosch została poszerzona o elektrycz-
ne przepływowe podgrzewacze c.w.u. o mocy nomi-

nalnej od 12 do 27 kW i małe podgrzewacze wody 
(od 3,5 do 7,2 kW). Produkty te, wyposażone w inno-
wacyjną technologię, już dziś spełniają restrykcyjne 
wymagania w zakresie efektywności energetycznej, 
które wejdą w życie w 2018 roku wraz z nową dyrek-
tywą w sprawie Ekoprojektu. urządzenia mają naj-
wyższą klasę efektywności energetycznej (A).
Od stycznia 2018 wszystkie podgrzewacze c.w.u. 
dystrybuowane przez firmę robert Bosch oznaczo-
ne są logo Bosch.

1 stycznia 2018 r. Dział Termotechniki firmy Robert Bosch przejął dystrybucję 
elektrycznych podgrzewaczy wody użytkowej od spółki BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego. Podgrzewacze c.w.u. sprzedawane dotychczas na polskim rynku pod 
marką Siemens od początku 2018 roku mają logo Bosch.

Elektryczne podgrzewacze przepływowe c.w.u. 
Nowość w ofercie Junkers-Bosch

TR8500 TR7000 TR5000 TR4000 TR2000 TR1100

http://www.instalreporter.pl
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oszczędne i zajmują niewiele miejsca. Dostarcza-
ją gorącą wodę natychmiast po odkręceniu kra-
nu. W wersji elektronicznej pozwalają zaoszczędzić 
nawet do 20% energii w porównaniu z modelami 
hydraulicznymi. Do podgrzewaczy można podłą-
czyć wszystkie dostępne na rynku baterie (nisko- 
i wysokociśnieniowe).

Krótki przegląd modeli

TR4000 ET/EB
- sterowanie elektroniczne
- dostępne w wersji nad- lub podumywalkowej
- komfort stabilnej temperatury wody
- łatwy montaż

TR1000 T/B
- sterowanie hydrauliczne
- wyjątkowa wytrzymałość
- dostępne w wersji nad- lub podumywalkowej
- łatwy montaż

Elektryczne podgrzewacze 
przepływowe trójfazowe

Trójfazowe przepływowe podgrzewacze wody marki 
Bosch to komfortowe, bezpieczne i oszczędne rozwią-
zanie. urządzenia zapewniają komfort ciepłej wody 
wszędzie tam, gdzie jej potrzeba. Dodatkowo unikal-
ny system montażowy CLICKFIX plus sprawia, że in-
stalacja podgrzewaczy jest szybka, łatwa i wygodna. 
urządzenia są niezwykle łatwe w obsłudze, a także bar-
dzo oszczędne. Przepływowe podgrzewacze wody ste-
rowane elektroniczne zawsze dostarczają wodę o wy-
branej wcześniej temperaturze – z dokładnością do 
0,5°C. Korzystając z elektronicznego podgrzewacza 
marki Bosch, można zaoszczędzić nawet do 30% energii  
w porównaniu do urządzeń sterowanych hydraulicznie. 
Niektóre modele można podłączyć do źródła wstęp-
nie podgrzanej wody, np. mogą współpracować z in-
stalacją solarną.

Krótki przegląd modeli

TR8500
- sterowanie elektroniczne
- kolorowy wyświetlacz LCD, który dopasowuje kolor 
ekranu do wybranej temperatury oraz 4 wygodne przy-
ciski wyboru indywidualnej temperatury dla różnych ro-
dzajów poboru wody: prysznic, wanna, umywalka, zlew
- AquaStop - zabezpieczenie przed zalaniem
- CLICKFIX plus – szybki montaż w 3 krokach
- dwie moce w jednym urządzeniu

TR7000
- sterowanie elektroniczne
- wyświetlacz LCD
- CLICKFIX plus - szybki montaż w 3 krokach
- dwie moce w jednym urządzeniu

TR5000
- sterowanie elektroniczne
- CLICKFIX plus – szybki montaż w 3 krokach

- dwie moce w jednym 
urządzeniu
- komfort stabilnej 
temperatury wody

TR4000
- sterowanie elektroniczne
- CLICKFIX plus - szybki 
montaż w 3 krokach
- doskonała współpraca  
z bateriami 
termostatycznymi
- komfort stabilnej 
temperatury wody

TR2000
- energooszczędna pozycja 
przełącznika „e” umożliwia 
zmniejszenie mocy  
o 33% i automatyczne 
dostosowanie jej do wielkości przepływu
- skrócona wersja instrukcji użytkowania za panelem 
informacyjnym
- łatwość dostosowania do instalacji bez konieczno-
ści modyfikacji podłączeń

TR1100
- sterowanie hydrauliczne
- wyjątkowa wytrzymałość
- przełącznik wydajności mocy z pełnej na 2/3 mocy
- sprawdzone bezpieczeństwo

Elektryczne podgrzewacze 
przepływowe jednofazowe

Kompaktowe przepływowe podgrzewacze wody to 
niewielkie wymiary i wysoka wydajność. Można się 
cieszyć wszystkimi zaletami podgrzewaczy wody 
marki Bosch, nawet jeśli potrzeba tylko niewielkich 
ilości gorącej wody. urządzenia te idealnie nadają 
się na przykład do umywalek. Są łatwe w montażu,  

TR4000 EB TR1000 B

Veolia Energia Warszawa ogłosiła konkurs na pracę 
inżynierską o tematyce energetycznej dla studen-
tów Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicz-
nego Energetyki i Lotnictwa lub Wydziału Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
Regulamin

Veolia: konkurs  
na pracę inżynierską

Grupa rEECO dostosowuje się do aktualnych wyda-
rzeń rynkowych w Europie i Polsce.
W związku z tym informuje, że w roku 2018 rENEXPO  
Poland będzie obejmować tylko jeden temat, a mia-
nowicie energetykę wodną i w ramach rENEXPO® 
Poland odbędzie się VIII Polska Konferencja Hydro-
energetyczna.
Kolejna edycja rENEXPO® Poland w dotychczaso-
wym formacie (poświęconej źródłom energii odna-
wialnej w kraju: fotowoltaiice, biogazie, energii wod-
nej, pompach ciepła i biomasie) w Polsce odbędzie się  
w 2019 i będzie się odbywać w cyklu dwuletnim.
źródło: rENEXPO

Duże zmiany w formule 
targów RENEXPO 
– edycja 2018 
poświęcona tylko 
energetyce wodnej

http://www.instalreporter.pl
http://www.energiadlawarszawy.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_na_prace_inzynierska_2018.pdf
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Internet w szeroko pojętej branży grzewczo-in-
stalacyjnej zajmuje czołową pozycję pod względem 
dostarczania informacji zarówno fachowcom, jak  
i klientom. 
Im trudniejsza jest decyzja zakupowa przed jaką sta-
je klient, im więcej ma potrzeb informacyjnych, tym 
więcej znajduje się powodów do szukania informa-
cji o produktach, systemach, kosztach inwestycji  
i użytkowania oraz zasięgania opinii innych na po-
pularnych forach internetowych czy też za pomocą 
mediów społecznościowych. 

Przełożenie uzyskanych statystyk na sprzedaż nie 
zawsze będzie następowało wprost, gdyż dochodzi 
tu szereg innych czynników, jak chociażby fakt czy 
dany produkt należy do nowych technologii (np. fo-
towoltaika) i wzbudza jedynie zwiększoną ciekawość, 
czy też jest to tradycyjny produkt, który cechuje się 
już wyraźną sezonowością zainteresowania w okre-
ślonych porach roku (np. kotły, grzejniki). Do anali-
zy posłużyły dane uzyskane z takich narzędzi, jak  
Google Adwords i Google Trends, które poddano od-
powiedniej analizie.

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji o produktach i usługach 
również w branży grzewczo-instalacyjnej (w skrócie G-I). Decyzja o wyborze  
systemu grzewczego wymaga uwzględnienia czynników nie tylko technicznych,  
ale i ekonomicznych oraz ekologicznych. Zachęcamy do przeczytania raportu:  
czego z branży grzewczo-instalacyjnej szukaliśmy w Internecie w 2017 roku.

W Internecie 
szukamy informacji  
o produktach!

Natomiast kupujemy – częściej stacjonarnie

ireneuSz Jeleń

Internet w Polsce - kilka aktualnych faktów

• Blisko 82% gospodarstw domowych posiada 
dostęp do Internetu, w tym 78% do szerokopa-
smowego [1].
• Najczęściej wykonywane czynności przez inter-
nautów to w kolejności: 
- szukanie produktów i marek (62%), 
- porównywanie cen produktów i usług (59%), 
- korzystanie z Facebooka (59%), 
- przeglądanie wiadomości (55%), 
- zakupy online (53%), 
- płacenie rachunków (51%), 
- szukanie sklepów przed wizytą w nich (47%) [2].
• Źródłem poszukiwania informacji o produk-
tach są w pierwszej kolejności: strony sklepów 
internetowych, wyszukiwarka (Google), porów-
nywarki cen [2].

• Kupna materiałów budowlanych i wykończe-
niowych (analogicznie instalacyjnych) dokony-
wało ok. 21% internautów, co lokuje je na końcu 
rankingu (dla porównania odzież 73%, a sprzęt 
rTV/AGD 58%) [2].
• Efekt ROPO („informacja w Internecie i później 
zakup w tradycyjnym sklepie”) dotyczy w wy-
sokim stopniu materiałów budowlanych i wy-
kończeniowych (analogicznie instalacyjnych):  
45% osób co oznacza 2 miejsce w rankingu pro-
duktów [2].
• Informacji na temat ograniczenia zużycia ener-
gii w domu najczęściej szukano w Internecie  
(62% os.), a dopiero później w innych mediach 
(21% os.), u profesjonalistów (17% os.), w porad-
nikach (6% os.) [3].

Internet stanowi także cenne źródło informacji związanych z zainteresowaniem po-
szczególnymi produktami, czy systemami. Pozwala on śledzić wieloletnie trendy za-
interesowania i prognozować rozwój rynku, a przynajmniej poziom zainteresowania 
poszczególnymi produktami czy systemami. 

20
10

20
10

20
10

20
10 20

10

20
11

20
11

20
11

20
11 20

11

20
12

20
12

20
12

20
12

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13 20

13

20
14

20
14

20
14

20
14

20
14

20
15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
16

20
16

20
16

20
16

20
16

20
17

20
17

20
17 20

17

20
17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

KOTŁY POMPY CIEPŁA KOLEKTORY
SŁONECZNE

FOTOWOLTAIKA REKUPERACJA

+8%

+11%

-7%

-28%

-12%

Rys.1

1  Analiza poziomów zainteresowania na rynku polskim segmentami produktów w latach 2010-2017 
(suma dla poszczególnych segmentów w danym roku = 100%)
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Potencjał i trendy zainteresowania 
urządzeniami grzewczymi w latach 
2010-2017

Do najpopularniejszych segmentów branży G-I na-
leżą kotły oraz grzejniki. Zainteresowanie kotłami  
w 2017 roku wzrosło po raz drugi z rzędu w stosunku 
do roku poprzedniego (podobnie jak dla grzejników, 
nieprezentowanych już na rys. 1). Był to wzrost wyraź-
ny i podyktowany w znacznej mierze rosnącą presją 
konieczności poprawy jakości powietrza w ramach 
walki ze zjawiskiem smogu. Wzrost zainteresowania 
w 2017 roku dotyczył także rekuperacji. Jest ona wy-
jątkiem w porównaniu do innych grup produktów, po-
nieważ zainteresowanie nią rośnie stale rok do roku. 
Niższe potrzeby informacyjne dotyczyły pomp ciepła, 
fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych (rys. 1). 
Wzrósł niewątpliwie poziom wiedzy o tych urządze-
niach i obecne zapytania są bardziej konkretne, do-
tycząc częściej typów, cen, możliwości dofinansowa-
nia i dostawców (→dalsza część raportu).

Sezonowość zainteresowania 
urządzeniami z branży G-I

Sezonowość zainteresowania produktami branży 
G-I widać głównie w przypadku produktów „trady-
cyjnych” (kotły, grzejniki), dla których często de-
cyzja o zakupie następuje w krótkim czasie po po-
szukiwaniu informacji (rys. 2). Także dla kolektorów  
słonecznych widoczna jest sezonowość zaintereso-
wania i jego wzrost w pierwszych połowach roku (rys. 4).  

Takie produkty, jak pompy ciepła czy fotowoltaika  
nie wykazują aż tak wyraźnej sezonowości zainte-
resowania. Może to wynikać z potrzeby uzyskania 
większej liczby informacji i dłuższego procesu kup-
na (czy tylko jego zamiaru) dla urządzeń uznawanych 
za droższe i nowsze na rynku.
Wyraźne zmiany zainteresowania w poszczególnych 
latach i miesiącach, prezentują już wykresy stworzo-
ne pojedynczo dla segmentów produktów (rys. 3-5) 
– dla rynku polskiego i w celach porównawczych do-
datkowo dla rynku niemieckiego. Zainteresowanie 
kotłami i grzejnikami jest bardzo wyraźnie powią-
zane z przebiegiem sezonu grzewczego – zarówno 
w Polsce, jak i w Niemczech (rys. 3). Widoczna jest 
większa powtarzalność trendów zainteresowania 
tymi produktami w Niemczech, co może być ozna-
ką większego ustabilizowania rynku.
Zainteresowanie kolektorami słonecznymi za-
równo w Polsce, jak i w Niemczech uległo zmniej-
szeniu w latach 2013-2017 (rys. 4). Z kolei odwrot-
ny trend widać dla fotowoltaiki. W Polsce nastąpił 
skokowy wzrost zainteresowania fotowoltaiką  
w 2015 roku. utrzymuje się ono na relatywnie sta-
łym poziomie w ostatnich 3 latach (z niewielkim 
spadkiem od szczytowego 2015 roku). Dla porów-
nania w Niemczech zainteresowanie tym produk-
tem obniżało się (od 2011 roku), aby ustabilizować 
się w latach 2016-2017 (rys. 4).
Zainteresowanie pompami ciepła było w Polsce 
w ostatnich latach mocno ustabilizowane. Wyróż-
nia się tu skok zainteresowania na przełomie 2016 
i 2017 roku, a główny charakter zapytań dotyczył  

2013                      2014                         2015                         2016                        2017

GRZEJNIKI

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA

KOLEKTORY SŁONECZNE

KOTŁY

Rys.2

2  Trendy miesięczne zainteresowania segmentami produktów na rynku polskim w latach 2013-2017
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3  Trendy zainteresowania kotłami oraz grzejnikami w latach 2013-2017 na rynku polskim i niemieckim
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4  Trendy zainteresowania kolektorami i fotowoltaiką w latach 2013-2017 na rynku polskim i niemieckim

POMPY CIEPŁA

WÄRMEPUMPE

Rys.5

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

2013                        2014                       2015                       2016                        2017

REKUPERACJA

2013       2014      2015       2016       2017

2013       2014      2015       2016       20172013                        2014                       2015                       2016                        2017

5  Trendy zainteresowania pompami ciepła i rekuperacją w latach 2013-2017 na rynku polskim i niemieckim
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sowani nie koniecznie od razu ich wymianą na ko-
tły gazowe, czy pompy ciepła. Stąd bardzo wysokie 
zainteresowanie tematyką kotłów tzw. 5. generacji,  
a także kotłów na drewno (tab. 1). Może to także 
wynikać z braku dostępu do gazu ziemnego, ponie-
waż znacznie zwiększyło się poszukiwanie informacji  
o ogrzewaniu na gaz płynny i elektrycznym. 
Oczywiście wzrosło także zainteresowanie kotłami  
gazowymi i dodatkowo tematem termomodernizacji  
budynku. Poszukiwanie informacji o ocieplaniu ścian 
wewnętrznych, poddasza czy fundamentów świad-

czy, że myślą o tym właściciele starych domów.
Na tle zainteresowania wymianą kotłów stałopalnych 
na takie same, ale nowsze, zainteresowanie pompami  
ciepła wydaje się bardziej ostrożne. Tym nie mniej 
widać szerokie zainteresowanie opiniami, cenami  
i dofinansowaniem do nich, a także do innych pro-
duktów OZE (tab. 2). Szczególnie jednak widoczny 
jest wzrost zainteresowania problemem smogu. Po-
szukuje się bieżących komunikatów o lokalnym sta-
nie powietrza (wpis lokalizacji lub instytucji jak np. 
ZIKIT Kraków), ale także o środkach ochrony (tab. 2).

Analiza zainteresowania klientów – 
jaki rodzaj kotła?

Biorąc pod uwagę szczegółowe zapytania o rodza-
je kotłów w roku, ogólnie w 2017 roku zainteresowa-
nie kotłami gazowymi było porównywalne jak rok 
wcześniej (rys. 6). Wyższe było (wg tab. 1) konkret-
nie dla kotłów kondensacyjnych, dwufunkcyjnych  
i z zamkniętą komorą spalania. W przypadku kotłów 
węglowych zainteresowanie nieznacznie wzrosło  
i dotyczyło głównie kotłów 5. klasy i ogólnie „z podaj-
nikiem” (tab. 1). Obniżyło się ogólne zainteresowanie  
kotłami na drewno, przy czym dotyczyło to „zwy-
kłych” kotłów. Wzrosło zainteresowanie kotłami na 
drewno o bardziej zaawansowanej konstrukcji – na 
pellet i na zgazowanie drewna (tab. 1). W widoczny spo-
sób wzrosło zainteresowanie kotłami elektrycznymi,  
chociaż dotyczyło ono głównie 2 województw: ślą-
skiego i mazowieckiego, w związku z oferowanymi 
specjalnymi taryfami na zakup energii np. G13).
Wprowadzone w 2015 roku wymagania dla efektyw-
ności energetycznej źródeł ciepła praktycznie wyeli-
minowały kotły niekondensacyjne. Widać to w po-
równaniu zainteresowania kotłami gazowymi w roku 
2017 i 2016 (rys. 7). Mniej zapytań miało charakter 
ogólny, a wyraźnie wzrosło konkretne zaintereso-
wanie kotłami kondensacyjnymi (ponad 2-krot-
nie, porównując rok 2017 do 2016).
W analizie segmentu kotłów węglowych ponownie wi-

w tym czasie cen pomp ciepła. Widoczny jest nie-
wielki, ale systematyczny wzrost zainteresowania 
rekuperacją w latach 2013-2016. Wyraźny wzrost 
nastąpił w roku 2017, co być może miało związek  
z wprowadzeniem nowych „Warunków Technicznych 
WT 2017” i informacjami o konieczności zwiększania 
standardu efektywności energetycznej dla nowych 
budynków. Brak jest widocznej sezonowości zain-
teresowania dla obydwu produktów. Decyzja o za-
kupie jest tu często rozciągnięta w czasie i związana  
z długim procesem budowy domu (rys. 5).

Istotną szczegółową informację przynosi także analiza 
wzrostu zainteresowania w ostatnich 1-2 latach infor-
macjami w poszczególnych segmentach produktów. 
Ogólnie widoczny jest znaczny wpływ „tematu nr 1”  
z ostatniego okresu, czyli problemu zanieczysz-
czenia powietrza. Widać to wyraźnie w segmencie  
kotłów, gdzie największe wzrosty zainteresowania 
dotyczyły kotłów na paliwa stałe. Trzeba pamię-
tać, że w Polsce ok. 70% budynków ogrzewanych jest 
takimi kotłami, w większości (ok. 80%) typu zasypo-
wego [3]. Właściciele takich urządzeń będą zaintere-

KOTŁY: OGRZEWANIE GRZEJNIKI: DOM, IZOLACJA
>>> kotły 5 generacji (i podobne)
>>> kotły zgazowujące drewno
+550% kocioł na pellet (i podobne)
+350% piece na pelet
+350% piec gazowy dwufunkcyjny
+160% kotły węglowe 
+80% kotły gazowe dwufunkcyjne z 
zamkniętą komorą spalania
+80% kocioł elektryczny co
+60% ekogroszek 
+50% kocioł gazowy
+50% kotły gazowe kondensacyjne

+800% ogrzewanie klimatyzacją
+650% ogrzewanie gazem płynnym
+600% ogrzewanie na pellet
+350% ogrzewanie podtynkowe
+350% ogrzewanie sufitowe
+300% koszt ogrzewania gazem
+300% ogrzewanie elektryczne
+250% ogrzewanie powietrzne
+250% ogrzewanie promiennikowe
+200% ekonomiczne ogrzewanie domu
+200% ogrzewanie olejowe koszty
+190% ogrzewanie gazowe z butli
+160% ile kosztuje ogrzewanie gazowe
+90% ogrzewanie domu gazem
+40% ogrzewanie pompa ciepła

>>> grzejnik do kontaktu
>>> kaloryfer ozdobny
>>> grzejnik panelowy cena
+3.300% grzejnik podtynkowy
+200% grzejniki pokojowe
+170% grzejnik dekoracyjny poziomy
+160% grzejnik na prąd
+170% grzejnik dekoracyjny pionowy
+120% ogrzewanie elektryczne
+70% grzejnik do łazienki
+60% grzejnik ozdobny
+40% grzejnik żeliwny

+200% co to jest dom pasywny
+90% dom pasywny cena
+70% dom energooszczędny projekt
+50% dom zero energetyczny

>>> ocieplanie ścian wewnętrznych
+90% ocieplanie poddasza
+80% izolacja fundamentów w starym 
domu
+60% ocieplenie domu
+60% termomodernizacja 
dofinansowanie

Tabela 1  Statystyka największych wzrostów zainteresowania informacjami w poszczególnych segmentach produktów, dla rynku polskiego w latach 
2016-2017 – produkty podstawowe z branży G-I oraz budownictwo energooszczędne

POMPY CIEPŁA: KOLEKTORY SŁONECZNE FOTOWOLTAIKA SMOG
+250% powietrzna pompa ciepła opinie
+180% pompa ciepła do basenu
+110% pompa ciepła
+110% dofinansowanie do pompy ciepła
+70% pompa ciepła cena
+60% pompy ciepła dofinansowanie
+60% pompa ciepła powietrze woda
+50% odwierty pod pompy ciepła
+50% pompa ciepła koszty
+50% pompa ciepła zasada działania
+40% pompa ciepła powietrze powietrze

>>> kolektory słoneczne dofinansowanie
>>> solary dofinansowanie
>>> solary na ciepłą wodę
+600% solary na wodę
+70% solary koszt
+60% solary do basenu
+60% kolektory słoneczne
+50% solary dachowe
+50% solary słoneczne cena
+50% panele słoneczne
+40% solary cena

>>> fotowoltaika dofinansowanie
>>> panele fotowoltaiczne 
dofinansowanie
>>> panele fotowoltaiczne opinie
+450% fotowoltaika koszty
+150% inwerter fotowoltaiczny
+140% fotowoltaika kalkulator
+100% fotowoltaika opinie
+50% panel fotowoltaiczny
+50% panele pv

>>> smog warszawa pomiar
>>> zikit smog
>>> smog objawy
>>> smog Wrocław mapa
>>> stężenie smogu
>>> rośliny na smog
>>> rośliny doniczkowe oczyszczające 
powietrze
+3550% oczyszczacz powietrza na smog
+1750% smog stop

Tabela 2  Statystyka największych wzrostów zainteresowania informacjami w poszczególnych segmentach produktów, dla rynku polskiego w latach 
2016-2017 – produkty OZE oraz pojęcie smogu
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dać wspomniane wcześniej większe zainteresowanie 
bardziej zaawansowanymi kotłami – na ekogroszek  
(blisko 2-krotnie większe). Można wnioskować, że 
w 2017 roku wyraźnie obniżyło się zainteresowanie 
zwykłymi kotłami węglowymi (zasypowymi, uniwer-
salnymi) (rys. 8).

Analiza zainteresowania klientów  
– jaka pompa ciepła

W segmencie pomp ciepła umocniło się zaintereso-
wanie pompami „powietrznymi” (rys. 9), co dotyczy-
ło nie tylko pomp ciepła typu powietrze/woda, ale 
także powietrze/powietrze (tab. 1). Po znacznym 
wzroście zainteresowania pompami gruntowymi  
w roku 2016, rok 2017 przyniósł tutaj lekki spadek, po-
dobnie jak dla pomp ciepła woda/woda i gazowych.  

Podobne jak przed rokiem było zainteresowanie 
pompami ciepła wody użytkowej oraz innymi 
(wpisywano m.in. określenia: absorpcyjne, hybrydo-
we, wysokotemperaturowe). Analiza zapytań (tab. 2) 
wskazała także na wzrost zainteresowania pompami  
ciepła do wody basenowej, chociaż sam poziom 
tego zainteresowania nadal stanowi niszę rynkową.
 
Charakter zainteresowania według 
segmentów produktów

Analiza danych pozwala także na ocenę rodzaju zain-
teresowania (rys. 10), tzn. czy poszukiwano informacji 
o konkretnych produktach (np. „kocioł kondensacyj-
ny”, „pompa ciepła gruntowa”, itd.), czy o dostaw-
cy (np. „kotły wrocław”, „pompa ciepła arotherm”, 
itd.), o opiniach, cenach (np. „fotowoltaika cena”) 

Rys.6
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6  Struktura zainteresowania kotłami grzewczymi na rynku polskim w roku 2017 i 2016 
(450 rodzajów zapytań)
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7  Struktura zainteresowania typami kotłów na gaz ziemny na rynku polskim w roku 2017 i 2016 
(175 rodzajów zapytań)

Po prostu. Rewolucyjne. 
Lekkie.
Powietrzne pompy ciepła 
Bosch Compress 7000i AW 
Łatwa i szybka instalacja

Bosch Compress 7000i AW – efektywna pompa ciepła i nowoczesny design. 

▶   najlżejsze urządzenie w swojej klasie 

▶   łatwa i szybka instalacja oraz konserwacja 

▶   możliwość połączenia z innymi urządzeniami grzewczymi 

▶   łatwe uruchomienie dzięki czytelnemu menu

Produkty zawierają fluorowane gazy cieplarniane. Szczegółowe dane w tym zakresie, zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014,  
są dostępne na stronie www.junkers.pl. 
* Dane te odnoszą się do średniej w branży dla pomp ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej wynoszącej około 8 kW (A-7 / W35).

www.junkers.pl

Mniejsza waga  
jednostki zewnętrznej!*64%
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borów, a także umiejętności instalacyjnych. raczej 
trudno sobie wyobrazić kupno takich urządzeń przy-
najmniej bez konsultacji z fachowcem. Na pewno 
część z internautów zda się tutaj tylko na informacje 
od sprzedawcy on-line. Nadal jednak cały segment 
zakupów materiałów budowlanych i wykończenio-
wych (najbliższy branży G-I) jest najmniej popular-
ny w zakupach online [2]. Wysoki jednak pozostaje 
tzw. efekt rOPO (research online, purchase offline) 
dla tych produktów, bo wg raportu [2] 45% osób za-
wsze lub często poszukuje informacji w Internecie za-
nim dokona zakupu w tradycyjnym sklepie. Nieza-
leżnie od pełnionej roli w branży G-I konieczna jest 
więc dbałość o rzetelne, czytelne informacje o pro-

duktach i usługach, a także co szczególnie ważne  
i widoczne mocno w ostatnim czasie – pozytywne 
opinie klientów.

Literatura

[1] „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.”, 
Główny urząd Statystyczny, 2017
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2015” Instytut Ekonomii Środowiska, 2016
[4] „Internet źródłem wiedzy o systemach i produk-
tach. 2016”, Instalreporter 02/2017

bądź dotacjach. W przypadku kotłów i grzejników  
udział informacji na temat konkretnych produk-
tów był wysoki i bardzo podobny do siebie w 2017 
roku. W segmencie kotłów wzrósł udział zapytań  
o konkretne typy, co potwierdza wcześniejsze ana-
lizy mówiące o większym zainteresowaniu kotłami 
5. klasy, na pellety, kondensacyjnymi gazowymi itd. 
Dla wszystkich produktów widoczna jest mniejsza licz-
ba zapytań o dostawcę. Może mieć to jednak związek  
z innym sposobem działania wyszukiwarki Google  
i coraz większym profilowaniem wyników wyszukiwa-
nia zgodnie z miejsce zamieszkania internauty. Ścisłe 
wpisywanie fraz typu „kotły Wrocław” itp. traci na zna-
czeniu, gdyż wyświetlane są propozycje stron oraz re-
klamy lokalnych dostawców produktów i usług.
W segmencie urządzeń OZE podobny rozkład cha-
rakteru zapytań widoczny jest dla fotowoltaiki, 

gdzie aż 70% zapytań dotyczy konkretnych pro-
duktów. Znajomość tych urządzeń na tyle wzrosła  
w ostatnich latach, że mniej zapytań dotyczyło opinii 
o nich (rys. 10). Opinie są nadal chętnie poszukiwa-
ne w przypadku pomp ciepła. W przypadku pomp 
ciepła i kolektorów słonecznych można wniosko-
wać, że następuje większe przełożenie zaintereso-
wania na sprzedaż, ponieważ więcej zapytań doty-
czy cen oraz dostawców.

Internet a sprzedaż urządzeń  
w branży G-I

Jak wskazano w poprzednim raporcie [4], rzeczywi-
sta bezpośrednia sprzedaż online urządzeń z bran-
ży G-I jest relatywnie niewielka i dotyczy wybranych 
urządzeń nie wymagających skomplikowanych do-
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8  Struktura zainteresowania typami kotłów węglowych na rynku polskim w roku 2017 i 2016 
(140 rodzajów zapytań)
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9  Struktura zainteresowania typami pomp ciepła na rynku polskim w roku 2017 i 2016
(265 rodzajów zapytań)
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10  Charakter zapytań w segmentach produktów branży grzewczej w latach 2016-2017
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Osiągnięcie wysokiego standardu energetycz-
nego budynku jest możliwe pod warunkiem zwró-
cenia uwagi na jego konstrukcję, a także zastosowa-

nie odpowiednich rozwiązań po stronie ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji pomieszczeń i podgrzewania 
wody użytkowej (rys. 1). Budynki mieszkalne nowe 

1  Zapewnienie szczelności powietrznej budynku idzie w parze z potrzebą stworzenia odpowiednich 
warunków wewnętrznych – komfortu cieplnego i jakości powietrza. W praktyce, w nowym budownictwie 
sprowadza się to do konieczności stosowania wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

lub też poddawane modernizacji muszą obecnie 
spełniać „Warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie” (WT 2017).
W pierwszej kolejności konieczne jest zastosowa-
nie odpowiedniej izolacji cieplnej przegród i stolar-
ki okiennej oraz eliminacja mostków cieplnych. Jest 
to część działań, jakie należy podjąć, ponieważ dla 
budynków co najmniej energooszczędnych niezbęd-
ne jest zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła,  
a także zapewnienie odpowiedniego poziomu szczel-
ności powietrznej bryły budynku (rys. 2). Okazuje 
się, że to właśnie osiągnięcie wymaganej szczelności 
budynku stanowi znaczny problem techniczny, po-
nieważ wymaga dużej staranności wykonania kon-
strukcji budynku i dbałości o szczegóły wykończenia.  
Z kolei kontrola szczelności budynku jest przeprowa-

dzana dopiero po zakończeniu prac budowlanych, 
a usunięcie stwierdzonych nieszczelności może być 
trudne i kosztowne. 

Wymagany standard szczelności powietrznej za-
leżnie od rodzaju budynku i wentylacji
Zależnie od standardu energetycznego budynku, 
wymagana jest jego określona szczelność. „Warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” (WT 2017) zalecają określony poziom 
szczelności zależnie od rodzaju wentylacji zastosowa-
nej w budynku (grawitacyjna lub mechaniczna). Do-
datkowo programy dotacji mogą wprowadzać szersze 
wymagania (a nie zalecenia). Programy dotacji określa-
ły dodatkowo wymagania dla szczelności budynków 
energooszczędnych NF40 i pasywnych NF15 (rys. 3).

Wybudowanie domu o wymaganej szczelności stanowi znaczny problem techniczny, 
wymaga bowiem dużej staranności wykonania konstrukcji budynku i dbałości 
o szczegóły wykończenia. Test szczelności budynku np. metodą „Blower Door 
Test”, można wykonać dopiero po zakończeniu prac budowlanych, usunięcie zaś 
nieszczelności jest już wtedy trudne i najczęściej drogie.

Szczelność powietrzna budynku 
Konieczna dla osiągania wymaganych standardów energetycznych 

Izolacja 
cieplna

Eliminacja 
mostków 
cieplnych

Stolarka okienna

Szczelność

Wentylacja 
z odzyskiem ciepła

2  Czynniki konstrukcyjne wpływające na standard energetyczny budynku 

Artykuł pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl
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i rozwój szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni. 
Nieszczelności w budynku mogą występować w wie-
lu miejscach. Część z nich jest łatwa do wykrycia  
i możliwa do uszczelnienia (okna, drzwi), jednak czę-
sto może być to bardzo trudne zadanie. Nieszczel-
ności mogą być efektem niestarannego prowadze-
nia prac budowlanych, a usunięcie wad i usterek 
może się wiązać z koniecznością wykonywania do-
datkowych prac remontowych. Do najczęściej wy-
stępujących miejsc nieszczelności budynku, nale-
żą m.in. (rys. 4). 

Wpływ intensywności wentylacji na koszty ogrze-
wania budynku 
Zapewnienie wentylacji budynku wiąże się z ko-
niecznością podgrzewania powietrza napływają-
cego do pomieszczeń. Wymagana dla przeciętnej 
rodziny ilość świeżego powietrza 3000 m3/dzień, 
oznacza w budynku o powierzchni 160 m2 i kuba-

turze 420 m3, że liczba wymian powietrza powinna 
wynosić ok. 0,3 na godzinę. Nie da się w praktyce 
pogodzić zastosowania wentylacji grawitacyjnej ze 
stałym zapewnieniem odpowiedniej ilości świeże-
go powietrza. Może się zdarzyć, że poszczególne 
pomieszczenia będą na tyle szczelne, że liczba wy-
mian powietrza będzie w nich niewielka, bo nawet 
na poziomie 0,1 na godzinę. 
Doprowadzi to jednak powstawania tzw. syndro-
mu chorego budynku, a pozornie niskie koszty pod-
grzewania powietrza wentylacyjnego mogą być 
okupione dyskomfortem, a nawet utratą zdrowia 
u mieszkańców. Do tego dochodzi ryzyko powsta-
wania szkód w konstrukcji budynku (zawilgocenie 
przegród, rozwój pleśni, grzybów, itp.). Jak wskazu-
je porównanie (rys. 5) brak szczelności powietrznej 
i zwiększenie liczby wymian powietrza z 0,3 h-1 do 
1,0 h-1, może zwiększyć koszty jego podgrzewania 
nawet 3-krotnie. 

Szczelność budynków a praktyka 
Wiele z badań szczelności powietrznej budynków wy-
kazuje nadmierną wymianę powietrza, czego przy-
kładem są badania wykonywane w Polsce (tabela 
obok). W pierwszej kolejności przekładać się to bę-
dzie na zwiększone zużycie ciepła i zarazem wyższe 

koszty eksploatacyjne. Odczuwalnie może się obni-
żać komfort cieplny ze względu na zwiększony ruch 
powietrza, a także nadmierną asymetrię tempera-
tury promieniowania powierzchni przegród. W dłuż-
szej perspektywie miejscowe schłodzenie przegród 
budynku może powodować ich trwałe zawilgocenie 

Budynek z wentylacją 
grawitacyjną (wg WT 2017)

n50 = maks. 3,0 h-1

Budynek z wentylacją 
mechaniczną (wg WT 2017)

n50 = maks. 1,5 h-1

Budynek pasywny
(NF15 wg NFOŚIGW)
n50 = maks. 0,6 h-1

Budynek 
niskoenergetyczny
(NF40 wg NFOŚIGW)
n50 = maks. 1,0 h-1

3  Maksymalna liczba wymian powietrza w warunkach testowych pomiaru szczelności n50 w zależności od 
rodzaju budynku i systemu wentylacji 

1. nieszczelne okna lub drzwi
2. nieszczelności w osadzeniu okien i drzwi
3. nieszczelności w podłodze na legarach itp.
4. stropy podwieszone
5. włazy strychowe
6. kominy, otwarte paleniska
7. oprawy oświetleniowe, przejścia przewodów
8. gniazda elektryczne
9. przyłącza instalacyjne, wentylacja, itp.
10. miejsca styków przegród (np. stropodachu)

1
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Najczęściej diagnozowane miejsca występowania 
nieszczelności powietrznej w budynku:

6

4  Najczęściej diagnozowane miejsca występowania nieszczelności powietrznej w budynku

Rodzaj budynku i wentylacji oraz 
stwierdzona liczba wymian powietrza 
w warunkach n50

Opis stwierdzonych wad wykonawczych oraz zakresu prac 
naprawczych

Budynek pasywny NF15 
Wentylacja mechaniczna n50 = 0,7 h-1

Dom o powierzchni 132 m2 powinien cechować się liczbą  
wymian maks. 0,6 h-1. Największe nieszczelności stwierdzono  
w konstrukcji dachu, osadzeniu okien, łączeniu ścian z podłogą. 
Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową wyniósł  
17 kWh/m2 rok (zamiast 15 jak dla budynków pasywnych).  
Poprawki pozwoliły obniżyć liczbę wymian powietrza do 0,28 h-1  
i wskaźnik zapotrzebowania na energię do 13 kWh/m2 rok.

Budynek energooszczędny NF70 
Wentylacja mechaniczna n50 = 1,93 h-1

Dom o powierzchni 140 m2 powinien cechować się liczbą wymian 
maks. 1,5 h-1. Największe nieszczelności stwierdzono w ścianach 
graniczących z nieogrzewanym garażem, oknach przesuwnych 
i drzwiach zewnętrznych. Wzrost zapotrzebowania na energię 
użytkową wyniósł 12 kWh/m2 rok (całkowite powinno być maks.  
70 kWh/m2 rok). Poprawki dla obniżenia liczby wymian powietrza  
do 1,00 h-1 zmniejszyły by wskaźnik zapotrzebowania na energię  
o 6 kWh/m2 rok (840 kWh/rok dla całego domu).

Budynek niskoenergetyczny NF40 
Wentylacja mechaniczna n50 = 3,70 h-1

Dom o powierzchni 159 m2 powinien cechować się liczbą wymian 
maks. 1,5 h-1. Stwierdzono poważne nieszczelności w łączeniu 
ścian ze stropami i podłogami, osadzeniu okien i w stopie nad 
nieogrzewanym garażem. Po poprawkach liczba wymian powietrza 
obniżyła się do 2,48 h-1, co jest nadal znacznie większą wartością  
od zakładanej tym bardziej, że stosowano technologie budowy 
jak dla domów pasywnych (0,6 h-1).

http://www.instalreporter.pl


Przeprowadzanie testu szczelności budynku 
„Blower Door Test” 
Test szczelności polega na wytworzeniu różni-
cy ciśnienia 50 Pa pomiędzy wnętrzem budynku  

a powietrzem zewnętrznym. Najczęściej w miej-
scu drzwi zabudowuje się przegrodę z wentylato-
rem osiowym, który usuwa powietrze napływające 
do budynku przez nieszczelności. Ilość tego powie-
trza jest mierzona przy zachowaniu stałej różnicy  
50 Pa (n50). Test szczelności określany nazwą „Blo-
wer Door Test” (rys. 6) symuluje warunki, jakie wystę-
pują przy naporze silnego wiatru na budynek – oko-
ło 9 m/s (32 km/h). Przeprowadzenie testu „Blower 
Door Test” pozwala ocenić ogólnie szczelność bu-
dynku. Pełne badania powinny jednak obejmować 
lokalizację nieszczelności (o ile wyniki pomiaru są 
niższe niż wymaganych). W tym celu stosowany jest 
generator dymu, a także kamera termowizyjna. Po 
zlokalizowaniu miejsc nieszczelności można opra-
cować plan ich usunięcia dla poprawy standardu 
energetycznego budynku. 

Literatura: 
[1] „Szczelność powietrzna budynków pasywnych  
i energooszczędnych – wyniki badań”, Sz. Firląg, Po-
litechnika Warszawska . Czasopismo techniczne „Bu-
downictwo” 2012 

1.000 m3/d
0,1 wymiany/godz.
+ 1.160 kWh/rok
+ 300 PLN/rok

3.000 m3/d
0,3 wymiany/godz.
+ 3.500 kWh/rok
+ 910 PLN/rok

10.000 m3/d
1,0 wymiana/godz.
+ 11.670 kWh/rok
+ 3.020 PLN/rok! !

5  Porównanie intensywności wentylacji budynku oraz kosztów podgrzewania powietrza świeżego 
dla założeń: wartość opałowa gazu ziemnego 10,3 kWh/m3, cena gazu ziemnego 2,40 PLN/m3 brutto, 
sprawność średnioroczna kotła 90%, sezon grzewczy 220 dni, temperatura średnia sezonu grzewczego 
+2°C, temperatura wewnętrzna 21°C, podgrzewanie powietrza bezpośrednie (nie przez rekuperator) 

Różnica 50 Pa
Przegroda 
z wentylatorem

6  Szczegółowy opis metody określania szczelności 
budynku zawiera norma PN-EN 13829:2002, „Właściwości 
cieplne budynków. Określenie przepuszczalności 
powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego  
z użyciem wentylatora”
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mu można w jednoznaczny sposób zidentyfikować 
nawet najmniejsze komponenty i uzyskać szczegó-
łowe informacje na ich temat. Ponadto codziennie 
aktualizowany katalog produktów, zawiera również 
instrukcje, dotyczące montażu i konserwacji poszcze-
gólnych elementów systemowych. 
Funkcja inteligentnego wyszukiwania jest tak samo 
efektywna i przyjazna dla użytkownika, jak intuicyjny 
system nawigacji. Kiedy tylko zaczynamy wpisywać 
pierwsze litery, w okienku pojawiają się automatycz-
ne sugestie produktów lub tematów, odpowiadają-
ce wprowadzanemu zapytaniu.
Kolejną przydatną funkcją jest zakładka „Lista 
zapamiętanych”. Pozwala ona zapisać sobie infor-
macje, z których często korzystamy, takie jak numery 
artykułów, deklaracje zgodności, rysunki złożeniowe, 
czy części zamienne. Dzięki temu nowa strona Viega 
jest zawsze funkcjonalna i aktualna, nawet gdy uży-
wamy jej w terenie lub na placu budowy. Za pomo-
cą dwóch czy trzech kliknięć użytkownik może prze-
słać zapisane wcześniej informacje poprzez e-mail 
do hurtowni, by dokonać zamówienia. 
Nowa strona internetowa to jednak coś więcej niż 
tylko praktyczne i przemyślane narzędzie do wspo-
magania pracy na budowie, w biurze, czy na warsz-
tatach. Zawiera ona również pełen zakres posze-
rzonych informacji na temat świata firmy Viega, 
między innymi bogato ilustrowane przykłady zna-
nych międzynarodowych obiektów referencyjnych, 
w których wykorzystano rozwiązania Viega. użyt-
kownik może je filtrować i wyszukiwać w oparciu  
o zainstalowane tam produkty, obszar zastosowa-
nia lub przeznaczenie budynku.

Viega całkowicie przebudowała swoją witrynę  
internetową, która ma teraz nową szatę graficzną  
i strukturę wewnętrzną. Głównym celem zmian było 
ułatwienie użytkownikom dostępu do najważniej-
szych informacji. Nowa strona w jeszcze większym 
stopniu nawiązuje również do elementów graficznych, 
charakterystycznych dla wizerunku marki. Poszerzo-
ny został także zakres informacji dostępnych dla in-
stalatorów i projektantów instalacji. Dzięki systemo-
wi zarządzania instrukcjami i częściami zamiennymi, 
użytkownik strony ma dostęp do wszystkich artyku-
łów wyprodukowanych po 1987 roku. Filtry pozwala-
ją znaleźć potrzebne informacje bez konieczności 
wchodzenia w konkretną zakładkę lub wpisywania 
numeru artykułu. Nowa strona ma jeszcze jedną waż-
ną zaletę: użytkownik może korzystać z katalogu pro-
duktów online przez cała dobę i być pewien, że wszyst-
kie informacje są codziennie aktualizowane. 
Już sama strona główna w nowej witrynie firmy Viega 
została zaprojektowana tak, żeby prezentować pro-
dukty i usługi specjalistom z branży w sposób syste-
mowy. Nazwy poszczególnych podstron w oczywi-
sty sposób informują o ich zawartości, na przykład 
w sekcji „Produkty” znajdują się najważniejsze no-
wości, pełen katalog ze wszystkimi artykułami oraz 
części zamienne. użytkownik może odnaleźć po-
trzebne mu informacje za pomocą jak najmniejszej 
liczby kliknięć, niezależnie od tego, czy szuka kon-
kretnego produktu, czy bardziej ogólnych tematów. 

Doskonałym przykładem jest zakładka z częścia-
mi zamiennymi. Tylko dla jej potrzeb zmodyfikowa-
no ponad tysiąc rysunków złożeniowych, dzięki cze-

Viega z nową stroną internetową
Poszerzone informacje, codzienna aktualizacja danych

Atrakcyjne wizualnie grafiki, intuicyjne menu i szeroki 
zakres różnorodnych informacji – to główne zalety nowej 
strony firmy Viega 

Strona zapewnia użytkownikowi dostęp do codziennie 
aktualizowanego katalogu produktów online

Pierwszy klaster 
energii w woj. lubuskim

Z inicjatywy burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza gminy 
powiatu słubickiego utworzyły pierwszy w województwie 
lubuskim komunalny klaster energii odnawialnej. W przed-
sięwzięcie zaangażowały się gminy Słubice, Ośno Lubuskie, 
Cybinka, rzepin oraz Górzyca. Twórcy klastra informują, że 
w gminach będących jego partnerami mogą powstać elek-
trownie fotowoltaiczne i bioelektrownie. Przewidywana 
moc odnawialnych źródeł energii wyniesie średnio 3 MW 
w jednej gminie. Planowane są instalacje o mocy do 1 MW, 
a także mikroinstalacje.
źródło: www.gramwzielone.pl
Więcej 

Najniższy udział  
węgla od 100 lat

W 2017 roku produkcja prądu w polskich elektrowniach 
była najwyższa w historii, po raz pierwszy przekraczając 
granicę 170 TWh. Jednocześnie udział węgla spadł do naj-
niższego poziomu od 1918 roku.
Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2017 roku wy-
niosła 170,1 TWh w stosunku do 166,6 TWh rok wcześniej – 
wynika z najnowszych danych Agencji rynku Energii prze-
analizowanych przez portal WysokieNapiecie.pl. Niespełna 
połowę z tego dostarczyły elektrownie opalane węglem 
kamiennym, a kolejne 30% węglem brunatnym. udział 
odnawialnych źródeł energii przekroczył 14%, a elektro-
ciepłowni gazowych osiągnął blisko 6%.
źródło: www.wysokienapiecie.pl
Więcej 

http://www.instalreporter.pl
http://gramwzielone.pl/trendy/29975/pierwszy-klaster-energii-w-woj-lubuskim-bioelektrownie-i-pv
https://wysokienapiecie.pl/8002-udzial_wegla_w_produkcji_energii_elektrycznej_w_polsce/
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nych – 4-kierunkowych modeli kasetowych 90x90 
typu u1. urządzenia te wyróżnia cicha praca, a tak-
że dyskretna konstrukcja, są one płytsze i lżejsze 
niż poprzednie modele tego typu. Dzięki temu ide-
alnie sprawdzają się właśnie w przestrzeniach han-
dlowych, gwarantując komfort personelowi sklepu, 
jak i klientom. Logicool wraz z firmą TSG Electrical 
Services udało się zmniejszyć liczbę jednostek we-
wnętrznych przez zwiększenie rozmiarów klimakon-
wektorów. Dzięki temu IKEA ma zapewnione kom-
pleksowe rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia, 
nieprzekraczające jej budżetu.
W biurach pracowników oraz w punktach odbioru 
i zwrotu towarów zainstalowany został elektryczny 
system VrF firmy Panasonic – ECOi. rozwiązanie to 
charakteryzuje się wysoką efektywnością energe-
tyczną, osiągając współczynnik SCOP na poziomie 
6,33 i SEEr 8,06. W tej części również zastosowa-
no niezawodne 4-kierunkowe jednostki kasetono-

we 90x90 typu u1. Dodatkowo system uzupełniono  
o skrzynkę odzysku ciepła oraz sterownik z timerem 
CZ-rTC4, by jeszcze bardziej zwiększyć jego wydaj-
ność i ograniczyć niepotrzebne straty energii. Jed-
nocześnie dzięki sterownikowi pracownicy mają 
możliwość ustawienia temperatury panującej w po-
mieszczeniach według własnych potrzeb.
- Projekt IKEA w Birmingham był dla nas ogromną 
szansą i jednocześnie wyzwaniem. Sklep potrzebował 
niezawodnego systemu grzewczo-chłodzącego przy 
ograniczonym budżecie – mówi Karl richardson, dy-
rektor zarządzający w Logicool. – Systemy VRF Pana-
sonic ECOi i ECO G okazały się idealne dla tego projek-
tu ze względu na ich wysoką wydajność. Szczególnie 
pozytywne jest dla nas to, że – pomimo bardzo ogra-
niczonego budżetu na projekt – IKEA postawiła na ja-
kość, nie pozwalając by parametry techniczne ustąpi-
ły niskiej cenie, co niestety zdarza się bardzo często 
– dodaje Karl richardson. 

Sklep typu „Kliknij i odbierz” to nowa koncepcja 
IKEA, którą firma wdraża obecnie w Wielkiej Brytanii. 
Sklep w Birmingham Central jest drugim tego typu 

obiektem. Budynek jest w końcowym okresie użytko-
wania i ma zostać zburzony w ciągu najbliższych czte-
rech lat. Jednak krótkoterminowa dzierżawa nie była 
przeszkodą dla firmy IKEA, aby przetestować funkcjo-
nowanie nowego rodzaju sklepu. Wyzwaniem był na-
tomiast ograniczony budżet, a także lokalizacja.  
Ze względu na usytuowanie budynku w centrum mia-
sta, gdzie dostarczana moc elektryczna jest ograniczo-
na, sklep nie miał wystarczającego zasilania, by zapew-
nić funkcjonowanie elektrycznego systemu ogrzewania 
i chłodzenia zarówno we frontowej części sklepu, jak  
i w tylnej części budynku mieszczącej biura.
Idealnym rozwiązaniem okazała się technologia ECO 
G Panasonic. Firma Logicool dostarczyła dwa zasilane 
gazem agregaty ECO G firmy Panasonic, aby zapew-
nić ogrzewanie i chłodzenie w przedniej, sklepowej 
części budynku. Pompy te zapewniają wyższą wy-
dajność niż tradycyjne systemy zasilane gazem. Po-
nadto w budynku już wcześniej zainstalowane były 
wszystkie przyłącza gazowe, co oznacza, że sklep ide-
alnie nadawał się do podłączenia systemów ECO G.
Logicool dostarczyła też 16 jednostek wewnętrz-

Firma Panasonic dostarczyła rozwiązanie grzewczo-chłodzące do nowopowstałego 
sklepu IKEA typu „Kliknij i odbierz” w Birmingham. W budynku zainstalowano 
zarówno elektryczne, jak i zasilane gazem jednostki VRF. Dzięki temu system 
zapewnia wydajne i ekonomiczne ogrzewanie i chłodzenie pomimo ograniczeń  
w dostawach energii elektrycznej.

Systemy Panasonic 
VRF w nowym 
sklepie IKEA

http://www.instalreporter.pl
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Sytuacja w wybranych grupach 
produktowych 

Gazowe kotły konwencjonalne: z miesiąca na mie-
siąc zauważalny spadek. Zniknęły z rynku prawie 
całkowicie tzw. kotły turbo. Ogólnie można uznać 
tę grupę produktową za zanikająca, której sprzedaż 
osiągnęła stały – póki co niski – poziom ze spadkiem 
na poziomie ok. 5% rok do roku.
Gazowe kotły kondensacyjne: dynamiczny wzrost 
sprzedaży. W tej grupie produktowej odnotowano naj-
większą, bo ok. 35% skalę wzrostu w 2017 roku w po-
równaniu do 2016 roku. W 4Q2017, ten wzrost można 
szacować na poziomie 28% w porównaniu do 2016. 
Kotły stojące: sytuacja stabilna (niewielki 2% spa-
dek sprzedaży), niektórzy uczestnicy rynku zgłasza-
li nawet 10-20% wzrosty, podczas gdy inni – spad-
ki. Sytuacja w tej grupie produktów jest stabilna,  
z tendencją zastępowania ich przez układy kaskado-
we kotłów wiszących.
Kotły na paliwa stałe: 4Q2017 przyniósł wzrost 
sprzedaży, który u większości dostawców osiągnął 
1/3 obrotu całorocznego. Było to związane z wejściem 

w życie rozporządzenia o jakości kotłów. W 4Q2017 
kotły automatyczne zanotowały pewien spadek na 
poziomie ok. 7% w stosunku do 3Q2017, w kotłach 
zasypowych nastąpił wzrost ponad 40% wywołany 
tym, że od 1 października nie można już w Polsce pro-
dukować kotów grzewczych, które nie odpowiadają  
5. klasie czystości, co spowodowało zatowarowania. 
2017 po raz pierwszy przyniósł większą sprzedaż ko-
tłów automatycznych. Przyrost sprzedaży wyniósł ok. 
50%. Na ich zwiększoną sprzedaż mają wpływ wpro-
wadzone uregulowania, uchwały antysmogowe, moż-
liwość uzyskania dofinansowania na wymianę źró-
dła ciepła oraz wzrost świadomości społecznej. W 4Q 
sprzedaż kotłów automatycznych stanowiła już po-
nad 45% urządzeń. Kotły zasypowe mimo sztuczne-
go wzrostu cieszą się słabnącym zainteresowaniem. 
Ogólnie w kotłach na paliwa stałe rok 2017 przyniósł 
lekki wzrost sprzedaży 5-6% rok do roku. 
Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne: ogólnie 
można przyjąć, że wzrost sprzedaży dla pomp ciepła 
w 4Q2017 i całym 2017 roku osiągnął wynik ok. 10-15%.
Kolektory słoneczne: w 2017 nastąpił dalszy sadek 
sprzedaży instalacji dla klientów indywidualnych.  
Nie został on skompensowany przez wzrastające do-
stawy na tzw. projekty gminne. W dalszym ciągu jednak 
brakuje kompleksowego programu wsparcia rozwoju 
tego segmentu rynku. Można obiektywnie przyjąć, że 
w 2017 roku sprzedaż była na poziomie 2016 z niewiel-
kim plusem, co jeszcze wymaga weryfikacji. 
Grzejniki i inne elementy instalacyjne: boom  
w budownictwie mieszkaniowym stworzył potencjał 
dla grzejników stalowych. Łączny przyrost rynku ilo-
ściowo szacuje się na poziomie ok 8- 10%. 
Innych elementów instalacyjnych w tym do ogrze-
wanie płaszczyznowego i niskoparametrowego 
wzrost na poziomie ok. 10% w 4Q2017 i ok. 20%  
w całym 2017.

Duże wzrosty w budownictwie mieszkaniowym 
nie są spowodowane jakimś nowym programem bu-
dowy mieszkań finansowanym przez kredyty ban-
kowe. Nowe inwestycje są głównie finansowane go-
tówką przez indywidualnych inwestorów, którzy ze 
swoimi oszczędnościami konsekwentnie uciekają  
z banków i lokują je w murach. Jest to pewien ewe-
nement na skalę europejską czy wręcz światową, 
gdzie większość mieszkań jest kupowanych w opar-
ciu o kredyty bankowe, podczas gdy w Polsce mamy 
wysyp zakupu nieruchomości za gotówkę, co prze-
kłada się w znaczny sposób na wyniki konsumpcji 
wewnętrznej, a co za tym idzie osiąganego na sto-
sunkowo wysokim poziomie ogólnego wyniku go-
spodarczego. Jedną z przyczyn jest to, że poziom 

oprocentowania lokat w bankach osiągnął tak niski 
poziom, że hasło inwestycji w mieszkanie na wyna-
jem stało się nośne. 
Sytuacja finansowa w branży grzewczej wydaje się 
ustabilizowana. W IV kwartale, podobnie jak we wcze-
śniejszym, nie było spektakularnych zaległości fi-
nansowych. Tradycyjnie podstawowym czynnikiem 
transakcyjnym była cena. Zauważalny jest także 
wzrost znaczenia Internetu w pozyskiwaniu infor-
macji technicznych i handlowych w branży instala-
cyjno-grzewczej. 
Z punktu widzenia instalatora, cały 2017 r. był bar-
dzo obfity w zamówienia, do końca roku instalato-
rzy byli bardzo obłożeni pracą, do tego stopnia, że 
brakowało ludzi do pracy. 

Wyniki w branży instalacyjno grzewczej już dawno nie były tak dobre zarówno  
w 4Q2017, jak i w całym 2017. Pozytywny wzrostowy trend na rynku instalacyjno- 
-grzewczym jest związany ze znacznym przyrostem zakończonych i rozpoczętych 
inwestycji w budownictwie wielorodzinnym i indywidualnym. 

Rynek instalacyjno- 
-grzewczy w Polsce  
w IV kwartale  
i całym 2017

Raport SPIUG

JanuSz Starościk 

Sytuację na rynku instalacyjno-
-grzewczym w IV kwartale i w całym 
2017 roku można scharakteryzować 
takimi zjawiskami, jak: braki kadro-
we, presja płacowa wśród pracowni-
ków, ale także w relacjach instalator-
-dostawca-klient, braki towarowe na 
początku i w trakcie sezonu sprzeda-
ży spowodowane zwiększonym popy-
tem oraz kontrole różnych urzędów, 
począwszy od GIOŚ po izby skarbowe, 
które potwierdzały, że jest wszystko 
w porządku, ale były obciążeniem dla 
firm w okresie podwyższonego sezo-
nu sprzedaży i instalacji. 

Pobierz cały raport

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2018/02/Podsumowanie-rynku-instalacyjno-grzewczego-w-Polsce-w-IV-kwartale-2017.pdf
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kamera inspekcyjna 
Wohler ViS 700 hD

Kamera inspekcyjna HD przeznaczona do inspekcji rur, kanałów, 
szachtów, maszyn i innych trudno dostępnych miejsc.  
Pokazywany obraz jest wysokiej rozdzielczości, dlatego każdy 
spaw czy szczelina są doskonale widoczne. regulowany ręcznie 
fokus umożliwia skupienie ostrości na wybranym miejscu.
Najnowszy model kamery Wöhler VIS 700 HD ma ostry, jak brzy-
twa obraz jakości HD; funkcję fokus w celu skupienia uwagi na wy-
branym elemencie obrazu; intuicyjne sterowanie głowicą za po-
mocą joystika; ekran dotykowy do obsługi pozostałych funkcji.
Do pozostałych zalet kamery należą:
• wodoodporna, kolorowa, obrotowo-uchylna głowica kamery  
Ø 40 mm,
• 30-metrowy drążek kamery do inspekcji w pionie i poziomie,
• wbudowany nadajnik sygnału do bezprzewodowej lokalizacji 
głowicy,
• wskaźnik położenia głowicy w badanym przewodzie widoczny na 
ekranie monitora,
• funkcja komentarza do filmu dzięki wbudowanemu mikrofonowi,
• funkcja notatki pozwalająca na dodanie opisu usterki na zdjęciu,
• transmisja obrazu na żywo 
poprzez sieć bezprzewodową 
WLAN,
• możliwość wyciągnięcia 
drążka kamery z walizki w celu 
wyczyszczenia,
• 4 godziny pracy  
na akumulatorze 
litowo-jonowym,
• kompaktowy 
wymiar  
i praktyczna, 
wytrzymała 
walizkę  
z tworzywa.

Wohler/PaScal

Centrala Hru-PremAir-500 wyposażona jest w wymiennik ciepła, dwa wentylatory, filtry oraz układ automatyki pozwalający na dokładną kontrolę wszyst-
kich parametrów. Obudowa centrali została wykonana z lekkiego i wytrzymałego EPP, który stanowi bardzo dobrą izolację termiczną oraz akustyczną.  
Samonośna konstrukcja z EPP pozwoliła zminimalizować ilość mostków termicznych oraz zapewnia doskonałą szczelność obudowy.

układ automatyki wyposażony jest w 4 czujniki temperatury oraz automatyczny, modulowany bypass. 
Dodatkową opcją wyposażenia są czujniki bezprzewodowe CO2 oraz rH, dzięki którym centrala płyn-
nie dostosowuje swoją wydajność do bieżącego zapotrzebowania wynikającego ze wskazań czujników. 
urządzenie ma również możliwość podłączenia bramki Ethernetowej, dzięki której można odczytywać 
i zmieniać parametry centrali przez Internet za pomocą dedykowanej aplikacji PremAir.

alnor

centrala wentylacyjna hru-Premair-500

Anemostat nawiewny Zehnder ComfoValve Luna S125 umożliwia komfortową wentylację wnętrz. Dzięki zoptymalizowanemu zachowaniu powietrza podczas 
nawiewu (efekt Coandy) anemostat spełnia najwyższe wymagania w zakresie komfortu cieplnego i dźwięku, a uzupełnienie stanowi jego subtelna, odpowied-
nia forma. Zehnder ComfoValve Luna S125 jest przystosowany do montażu w suficie i w ścianie. Dzięki zintegrowanej gumowej uszczelce anemostat można 
zamontować szczelnie w prosty sposób. Potrzebną ilość powietrza można ustawiać bez użycia narzędzi, za pomocą dławika zoptymalizowanego pod kątem 
przepływu. Oszczędza to czas przy montażu i uruchomieniu. ustawienie ilości powietrza zostaje zablokowane, tym samym niezamierzona zmiana ustawień  
jest wykluczona. Wysokość zaworu mimo różnych ustawień strumienia objętości pozostaje niezmieniona (30 mm), harmonij-
nie i dyskretnie dopasowując się do każdego wnętrza. Aby anemostat był zamontowany optymalnie, należy zacho-
wać odstęp od ściany wynoszący co najmniej 350 mm. W przypadku zastosowań, w których nawiew o zakresie 
360° jest niepożądany, można opcjonalnie dokupić Zehnder Air Blocker, który ogranicza kąt nawiewu do 240°.

zehnDer

zehnder comfoValve luna S125

Wymiary: 906x730x502 mm Klasa energetyczna: A
Waga: 30 kg Filtry: M5 (standard), F7 (opcja)
Wydajności: 500 m3/h przy sprężu 100 Pa Montaż: stojący lub wiszący
Wentylatory: elektronicznie komutowane (EC), 
wirnik promieniowy, łopatki zakrzywione do tyłu

Rodzaj sterowania: manualne lub 
automatyczne na podstawie odczytów  
z czujników CO2 i rH (opcjonalne)Bypass: automatyczny, modulowany

Wymiennik: płytowy, przeciwprądowy Nagrzewnica wstępna: opcjonalna
Efektywność odzysku ciepła: do 95% 
wg EN 13141-7

Materiał obudowy: EPP (spieniony
 polipropylen)

http://www.instalreporter.pl
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rekuperator przeznaczony do obiektów mieszkalnych 
(mieszkania, domy jednorodzinne, lokale służbowe, placów-
ki edukacyjne i przedszkola etc.). rekuperator można zasto-
sować nawet w najmniejszych mieszkaniach w budynkach 
wielorodzinnych – brak kanałów rozprowadzających.

Cechy: niezależne sterowanie wentylatorami; praca sil-
ników o różnych prędkościach; kontrola wilgotności, CO2, zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu; kontrola 
zanieczyszczenia filtra; funkcja blokady wymiany powietrza w awaryjnej sytuacji; możliwość integracji BMS dzię-
ki Wi-Fi; komunikacja z odległymi czujnikami przez Wi-Fi; sterowanie systemem z mobilnych urządzeń w syste-
mie iOS, Android, Windows; możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania; objętość wymiany powietrza przy 
rekuperacji: nawiew do 140 m3/h, wyciąg do 130 m3/h; sprawność: 77-96%; miedziany wymiennik ciepła.

Prana/ecoVenteaM

rekuperator Prana 160 Premium

Hyper Nordic to klimatyzator ścienny o stylowym wzornictwie, z łatwością wpisujący się zarówno w nowocze-
sne, jak i klasyczne wnętrza zaciszy domowych lub niewielkich powierzchni komercyjnych (typoszereg 2,5-
7 kW). urządzenie dzięki możliwości prowadzenia długich linii freonowych gwarantuje łatwość projektowania 
oraz instalacji.
Praca na ekologicznym czynniku chłodniczym r32 oraz za-
stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicz-
nych gwarantują najwyższą klasę energetyczną A+++/ 
A+++. Hyper Nordic to urządzenie o szerokim zakresie 
pracy. Niezawodność chłodzenia gwarantowana jest 
przy -25°C, w funkcji grzania nawet przy temperaturze 
-30°C. Funkcja WiFi Smart umożliwia kontrolę pracy kli-
matyzatora z dowolnego miejsca na świecie za pomo-
cą telefonu lub tabletu z systemem An-
droid/iOS. Szereg wbudowanych funkcji 
sprawia, że urządzenie nie ma sobie 
równych w tej klasie klimatyzatorów.

alPicair/Ventia

klimatyzator ścienny norDic

Ariston prezentuje elektryczny podgrzewacz wody w klasie energetycznej A. unikalna technologia hybrydo-
wa zapewnia najwyższe parametry dzięki połączeniu dwóch źródeł energii, energii elektrycznej i odnawialnej 
energii z pompy ciepła. Dzięki innowacyjnym funkcjom i-Memory użytkownik efektywnie zarządza technologią 
hybrydową, wybierając najdogodniejszą opcję – energię elektryczną lub odnawialną z pompy ciepła. Dostarcza 
ciepłą wodę na pierwszy prysznic o 15% szybciej niż najbardziej wydajny standardowy elektryczny podgrze-
wacz wody w klasie B. Gdy dostępna jest już wystarczająca ilość wody, widoczny będzie symbol gotowości do 
użycia „shower ready”. Szybsze podgrzewanie wody jest możliwe, gdy zwiększymy moc elektryczną, aktywując 
funkcję Boost. 
Zaprojektowany, aby umożliwić szybki i łatwy montaż:
- kompatybilność uchwytów montażowych i przyłączy standardowego elektrycznego podgrzewacza wody 
(tej samej pojemności) powoduje, że nie są wymagane żadne dodatkowe prace;
- podłączenia hydrauliczne całkowicie ukryte wewnątrz produktu;
- zdejmowany zbiornik na kondensat 6,3 l, dostępny jest jako opcja w przypadku, gdyby nie było możliwe podłączenie 
odpływu kondensatu do kanalizacji.

ariSton

elektryczny podgrzewacz wody lydos hybrid

http://www.instalreporter.pl
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Kontrola grzejników i ogrzewania podłogowego pod kątem równomiernego rozprowadzania ciepła, wykrywa-
nie punktów przegrzewania się instalacji elektrycznych lub mostków termicznych, identyfikacja przyczyn strat 
energii i przeciągów – to wszystko umożliwia kamera termowizyjna Bosch GTC 400 C Professional. urządzenie 
pomaga wykonawcom na każdym etapie realizacji projektu: podczas pierwszych konsultacji z klientem,  
w trakcie których można z jej pomocą przedstawić wizualizację problematycznych miejsc, w czasie wykonywa-
nia czynności przygotowawczych, takich jak sprawdzanie układu przewodów, aż po etap dokumentacji i weryfi-
kacji wyników przeprowadzonych prac. 
GTC 400 C Professional jest wyposażona w moduł komunikacyjny WLAN, dlatego może pełnić funkcję hotspo-
tu WiFi. użytkownicy mogą połączyć swój smartfon lub tablet z kamerą i importować obrazy wraz z danymi po-
miarowymi do aplikacji Bosch Measuring Master. 
Szeroki kąt kamery (71°) pozwala na utrwalenie na jednym zdjęciu dużego fragmentu obrazu, nawet przy nie-
wielkiej odległości od obiektu.
Obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna. Naciśnięcie jednego przycisku umożliwia aktywację funkcji „Obraz 
w obrazie”. Obraz termiczny jest wówczas prezentowany w bezpośrednim odniesieniu do obrazu rzeczywiste-

go, dzięki czemu można łatwiej 
przyporządkować i zlokalizo-
wać wykonane pomiary. Aby le-
piej uwidocznić drobne różnice 
temperatury lub kontrastu, użyt-
kownicy mają do wyboru róż-
ne kolorystyki. Na życzenie urzą-
dzenie może automatycznie 
oznaczać punkt najniższej i naj-
wyższej temperatury. Pozwala 
to m.in. szybko lokalizować po-
luzowane połączenia w szafach 
rozdzielczych.
urządzenie może być zasilane 
przy użyciu wymiennego aku-
mulatora 12 V lub 4 baterii alka-
licznych (AA), co zapewnia ela-
styczność działania. Obudowa 
kamery ma stopień ochrony 
przed wodą i pyłem IP 53, dzięki 
czemu może być ona bezpiecz-
ne stosowana na budowie.
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