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Danfoss Strefa  
Projektanta

Na stronie internetowej Poliplast pojawiał się nowy 
cennik – edycja sierpień 2010. Aktualna wersja – edy-
cja sierpień 2010 obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2010. 
Zmianie uległy ceny w następujących grupach produk-
tów: systemy kanalizacji zewnętrznej (rury i kształtki), 
systemy kanalizacji wewnętrznej Amax (rury i kształt-
ki) i system drenarski (rury i kształtki).

Firma Danfoss uruchomiła 
serwis dla projektantów – 
www.strefaprojektanta.pl 
Projektanci znajdą tam bazę 
informacji na temat produk-
tów firmy Danfoss, bazę
aplikacji i referencji, biblio-
tekę plików CAD oraz wy-
tyczne projektowe. 
Dodatkowo specjaliści od 
projektowania mogą na 
stronie znaleźć oprogramo-
wanie, które ułatwi codzien-

ną pracę, kontakty do do-
radców technicznych oraz 
forum, na którym będą mo-
gli prowadzić dyskusje i wy-
mieniać się spostrzeże-
niami. 
Kolejnym modułem serwi-
su jest baza projektów, w 
której można zarówno po-
chwalić się swoimi projek-
tami, dodając je do bazy, 
jak też obejrzeć projekty in-
nych specjalistów. 

Centrum Klima zakończyła 
pierwszy etap przeniesienia 
działalności firmy do nowej 
siedziby w Wieruchowie. 
6 sierpnia br. został uru-
chomiony park maszyno-
wy i rozpoczęto produkcję. 
Od 16 sierpnia br. wszel-
kie sprawy związane z funk-
cjonowanie firmy będą re-
alizowane pod adresem 
Wieruchów, ul. Sochaczew-
ska 144.
Spółka posiada w chwi-
li obecnej jeden z najno-
wocześniejszych parków 

maszynowych w Europie 
przeznaczony do produkcji 
systemów wentylacyjnych. 
Do końca września przewi-
dziane jest pełne urucho-
mienie dotychczasowej linii 
produkcyjnej. W 2010 roku 
w maszyny zainwestowano 
ponad 1,65 mln euro. Uzy-
skanie pełnej mocy produk-
cyjnej nowo zakupionych 
maszyn przewidziane jest 
na 2012 rok i zwiększy ono 
aż czterokrotnie dotychcza-
sowe możliwości wytwór-
cze spółki. 

Jesienią bieżącego roku 
stowarzyszenie „Kominy 
Polskie” w partnerstwie 
z kluczowymi organizacja-
mi i instytucjami branżowy-
mi zorganizuje konferencje 
w Katowicach 22.10.2010 r. 
i we Wrocławiu 4.11.2010 r. 
poświęcone bezpiecznym 
technikom wentylacji i od-
prowadzania spalin oraz 
skutecznej ochronie prze-
ciwpożarowej. Konferencje 
zainaugurują piątą już edy-
cję ogólnopolskiej kampanii 
przeciw zaczadzeniom „Cie-
pło jest ulotne...” 
Konferencje skierowane 
będą do zarządców i ad-
ministratorów budynków 
mieszkalnych z obszaru, 
odpowiednio, wojewódz-
twa śląskiego i dolnoślą-

skiego. Na ich program zło-
ży się cykl wykładów oraz 
praktyczne instruktaże, któ-
re dadzą okazję do wymia-
ny doświadczeń i dyskusji. 
Udział w konferencjach  
będzie bezpłatny.  
Szczegóły już wkrótce na 
stronie Stowarzyszenia  
www.kominypolskie.com.pl

Centrum Klima 

w nowej siedzibie

Aprobaty Techniczne 
w wersji cyfrowej

Poliplast nowy cennik

Stowarzyszenie  
Kominy Polskie – konferencje

Od 1 września nie można już kupić tradycyjnych ża-
rówek 75 W. Unia Europejska zakazała ich produkcji 
i sprzedaży. Zwykłe żarówki systematycznie są wyco-
fywane z rynku, a w 2012 roku zupełnie znikną ze skle-
powych półek. W zeszłym roku ze sprzedaży zostały 
wycofane żarówki 100 W. W zamian będziemy oświe-
tlać pomieszczenia świetlówkami lud diodami. 

Żarówki tradycyjne 75 W 
wycofane z rynku

Instytut Techniki Budowlanej poinformował, że wszyst-
kie Aprobaty Techniczne, Europejskie Aprobaty Tech-
niczne i Rekomendacje Techniczne ITB udzielone po 
1 lipca 2010 r. będą dostępne w wersji cyfrowej – na 
płytach CD i w Internecie na stronach instytutu z moż-
liwością ich wydrukowania. Od dnia 1 lipca 2010 r. 
Aprobaty Techniczne, Europejskie Aprobaty Technicz-
ne i Rekomendacje Techniczne ITB nie będą rozpo-
wszechniane w wersji papierowej, z wyjątkiem wy-
konanych na podstawie indywidualnego zlecenia do 
Działu Wydawniczego ITB. Tylko firmy, które wniosko-
wały o udzielenie ww. dokumentów będą otrzymywa-
ły dwa ich egzemplarze z oryginalnym podpisem Dy-
rektora Instytutu.
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Firma Viessmann po raz 
pierwszy zorganizowała dla 
swoich partnerów handlo-
wych, pasjonatów motocy-
kli, wspólny wyjazd na wy-
ścigi Moto GP Brno, które 
odbyły się w dniach 13–15 
sierpnia w czeskim Brnie. 
Oprócz szkolenia z bez-
piecznej jazdy goście mie-
li okazję spotkania ze Stefa-
nem Bradlem z Viessmann 
Kiefer Racing. 
Siedemnastoosobowa gru-
pa klientów firmy Vies-
smann, razem z jej preze-
sem zarządu Rolandem 
Krause i przedstawicielami 
firmy Viessmann, na moto-
rach udała się do Brna.  
Na miejscu goście mieli 
możliwość od wewnątrz zo-
baczyć pracę najlepszych 
teamów motoryzacyjnych 
takich legend, jak Duca-
ti, Yamaha, Repsol i oczy-
wiście Team Viessmann 
Kiefer Racing. Był również 

czas na spotkania z zawod-
nikami np. Stefan Bradl czy 
Alex Hoffmann, a także ko-
mentatorami sportowy-
mi, jak Herr Mielke z kanału 
Sport 1.  
Wydarzeniem z którego 
można było wynieść dużo 
wiadomości praktycznych 
była szkoła bezpiecznej jaz-
dy prowadzona przez do-
świadczonych instruktorów 
ze znanego na całym świe-
cie toru Sachsenring. Dzię-
ki instruktorom można było 
poznać możliwości posia-
danych motocykli, a także 
zdobyć dodatkowe umie-
jętności w prowadzeniu 
pojazdów.  
Kulminacyjnym momentem 
pobytu w Brnie był wyścig 
Moto 2 podczas którego za-
wodnik Team Viessmann 
Kiefer Racing – Stefan Bradl 
startując z 20 pola zajął 
9 miejsce. 

Viessmann  
– z klientami na motorach

Tysiąc sto wiatraków ma znaleźć się na powierzch-
ni pokrytego lasami i jeziorami parku, o powierzch-
ni 50 km2. Jak planują Szwedzi, generatory na pa-
górkowatym terenie powstaną w przeciągu 10 lat. 
Niezbędne też będzie wybudowanie sieci dróg oraz linii 
energetycznych w parku wiatraków. Koszty przedsię-
wzięcia określa się na około 7,5 mld euro, a planowa-
ne roczne zyski energii mają dwukrotnie przewyższyć 
produkcję energii z reaktora atomowego.
(Biznes Onet.pl)

DEVI, organizator kampanii „Boso czy w kapciach – 
DEVI bada zwyczaje Polaków” ogłosił ogólnopolski 
konkurs fotograficzny „Bose historie z DEVI”.
W zabawie mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy bo-
sych stóp i spędzania czasu na bosaka. Aby wziąć udział 
w konkursie, należy przesłać zdjęcia, na których widać, 
w jaki sposób spędzamy wolny czas - boso, na pod-
łodze. Spośród wszystkich uczestników jury konkursu 
wyłoni zwycięzcę. Autor zwycięskiego zdjęcia otrzy-
ma nagrodę główną, którą jest montaż elektrycznego 
ogrzewania podłogowego w łazience wraz z nową te-
rakotą. Więcej: www.panbosastopa.pl

„Bose historie z DEVI”
konkurs fotograficzny 

Gigantyczny park 
wiatraków powstanie 
w Szwecji

Laur Konsumenta i Klien-
ta jest największym progra-
mem konsumenckim w kra-
ju, badającym poziom 
powszechnej zna-
jomości i popular-
ności marek, pro-
duktów i usług. 
O przyznaniu na-
grody decydują kon-
sumenci, oddając swoje 
głosy w sondażach: bezpo-
średnim, telefonicznym i in-
ternetowym. W tegorocznej 
edycji, jak corocznie zostało 
nagrodzonych wiele firm
z naszej instalacyjnej branży. 
W kategorii „Urządzenia 
i systemy grzewcze” zwy-
ciężyła marka Viessmann. 
Klienci wyróżnili firmę za
kompleksową ofertę syste-
mów grzewczych, a przede 
wszystkim za doskona-
łą jakość produktów i ich 
efektywność. Ankietowa-
ni docenili sposób działa-
nia urządzeń grzewczych 
Viessmann, które w ekono-
miczny sposób wytwarza-
ją energię cieplną, a tym 
samym pozwalają zreduko-
wać koszty ogrzewania. 
W kategorii przepływowych 
ogrzewaczy wody Junkers 
już piąty raz z rzędu zdo-
był najwyższe wyróżnienie, 

otrzymując ogólnopolskie 
złote godło Laur Konsumen-
ta 2010. Po raz drugi z ko-

lei nagrodzono płaskie 
kolektory słoneczne 
marki Junkers, któ-
re otrzymały srebr-
ny Laur Konsumen-

ta. Klienci biorący 
udział w badaniu do-

cenili również urządzenia 
i systemy grzewcze, dzięki 
czemu Junkers już trzeci raz 
został nagrodzony srebrem. 
W tegorocznym projekcie 
stworzono nową oddzielną 
kategorię dla pomp ciepła, 
w której Junkers otrzymał 
brązowe godło Laur Konsu-
menta 2010.
Firma Ferro, już po raz 
czwarty, zajęła I miejsce 
w kategorii „Armatura ła-
zienkowa” otrzymując zło-
te godło „Laur Konsumenta 
2010”. Nagroda przyzna-
wana firmie nieprzerwanie
od 2007 roku, w bieżącym 
roku przyniosła laureato-
wi również zaszczytny tytuł 
grand prix Laur Konsumen-
ta 2010.
Topex został uhonorowa-
ny złotym Laurem Klienta 
2010 już po raz drugi z rzę-
du w kategorii „Narzędzia 
ręczne”. 

Laur Konsumenta  
i Klienta 2010
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Z dniem 26 lipca 2010 r. spółka Samsung Electronics 
Polska przenosi swoją siedzibę z budynku UBC II do 
budynku New City w Warszawie. Nowy adres firmy:
Samsung Electronics Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 
15, 02-674 Warszawa. Dotychczasowe numery telefo-
nu i faksu recepcji pozostają bez zmian.

Samsung Electronics  
Polska – nowy adres 

Firma Immergas ogłosiła 
konkurs o nazwie  
Centralne nagradzanie 
– zainstaluj sobie  
Renault.
Wystarczy kupić dowolny 
kocioł kondensacyjny mar-
ki Immergas w terminie 
od 1 września do 15 grud-
nia i wysłać sms o treści 
„siedmiocyfrowy nr ser. ko-
tla.(kropka) Nr FV zakupu” 
na nr 71100.
Nagroda główna to Renault 
Kangoo oraz 20 nettopów, 

które zostaną rozlosowane 
20 grudnia.
Oczywiście kolejny kocioł 
to większa szansa na wy-
graną, a każdy z zakupów 
będzie nagradzany prezen-
tem do samochodu.
Polecamy stronę 
www. centralnenagradzanie.
pl – na niej oprócz informa-
cji na temat nagród i zasad 
loterii, gra, w której można 
zdobyć kolejne nagrody wy-
ścigi samochodowe.
Partnerem akcji jest Renault.

W Anglii powstanie pierw-
sza elektrownia fotowol-
taiczna. Instalacja mocy 
1 MW będzie zlokalizowana 
w Lincolnshire w pobliżu 
farmy wiatrowej Fen o mo-
cy 16 MW, dzięki czemu bę-
dą się wzajemnie uzupełnia-
ły w różnych porach roku. 
Firma Ecotricity, która pla-
nuje budowę elektrowni 

słonecznej będąca jedno-
cześnie właścicielem farmy 
wiatrowej twierdzi, że oba 
projekty wzajemnie się uzu-
pełniają, ponieważ efektyw-
ność farmy wiatrowej jest 
duża w okresie zimowym 
kiedy to ogniwa fotowolta-
iczne dostarczają niewiele 
energii, a sytuacja zmienia 
się w miesiącach letnich. 

Promocja dla instalatora 
Immergas 

Powstanie pierwsza  
elektrownia fotowoltaiczna w Anglii 

Jak poinformowała „Rzecz-
pospolita”, BOŚ podpisał 
z producentami kolekto-
rów słonecznych i firmą do-
radczą Agrotur umowę do-
tyczącą pomocy dla osób, 
które chcą wziąć kredyt 
na tego typu źródła cie-
pła. Do tej pory bank pod-
pisał ok. 100 umów kre-
dytowych na kolektory na 
łączną sumę 1,2 mln zł. Ga-
zeta przypomina, że Na-
rodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przeznaczył 300 

mln zł na dofinansowanie
kredytów dla osób fizycz-
nych i wspólnot mieszka-
niowych. 
Piotr Budzisz, prezes firmy
doradczej Agrotur, wskazuje 
jednak w „Rzeczpospolitej”, 
że jest to jeden z nielicz-
nych programów pomoco-
wych, który jest opodatko-
wany. W praktyce oznacza 
to, że z 300 mln zł udzielo-
nych dotacji do kasy pań-
stwa w formie podatków 
wróci nawet kilkadziesiąt 
milionów zł. 

Dotacje na kolektory 
są podatkowane 

Venture Industries 
w programie Wentyle

Od 15 lipca 2010 r. w programie Wentyle jest nowa bi-
blioteka Venture Industries z wentylatorami kanałowy-
mi i ściennymi. Wkrótce zostanie uzupełniona o dalszą 
ofertę Venture Industries sp. z o.o. Teraz WENTYLE 
w wersji intellicadowskiej również dostosowane do 
pracy na nowej platformie GstarCAD.

W sytuacji, gdy do 2018 r. 
polskie elektrownie mają 
drastycznie zmniejszyć emi-
sję tlenku azotu, tylko jedna 
z nich ma instalację spełnia-
jącą normy unijne – Elek-
trownia Opole.  
Polskie elektrownie emitują 
obecnie od 500 do 550 mg 
tlenku azotu na 1 m3 spalin, 
podczas gdy zgodnie z nor-
mami unijnymi od 2016 r. 
emisja ta nie może przekro-
czyć poziomu 200 mg/m3. 
28 lipca br. należący do Tau-
rona PKE podpisał z kon-
sorcjum Fortum Power and 

Heat Oy i Zakładów Remon-
towych Energetyki Katowice 
kontrakt dot. budowy insta-
lacji do redukcji tlenków azo-
tu w elektrowni Jaworzno 
III. W instalacje takie zaopa-
trzona zostanie też należąca 
do Taurona Elektrownia Ła-
ziska. 
PGE chce wyposażyć w in-
stalacje do redukcji tlen-
ków azotu swoje elek-
trownie Bełchatów, Turów 
i Dolna Odra oraz wszyst-
kie należące do grupy 
elektrociepłownie. 
(Dziennik Gazeta Prawna)

Plany redukcji emisji  
tlenków azotu w polskich 
elektrowniach 

Niedługo kolejne spotkania w ramach programu lojalno-
ściowego Integris. SBS zabiera uczestników do świata 
rywalizacji, odwagi i wyjątkowej atmosfery – na naja-
trakcyjniejsze wydarzenia sportowe sezonu:
– walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBC. Do walki 
staną Krzysztof „Diablo” Włodarczyk i Jason „The Ter-
rible” Robinson. 24–26 września w Warszawie; – żu-
żel – Finał Grand Prix, w którym rozstrzygną się losy 
tytułu najlepszego żużlowca 2010. O puchar walczyć 
będzie 15 najlepszych zawodników świata. 8–10 paź-
dziernika w Bydgoszczy.

Nadchodzi jesienna  
runda spotkań Integris
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Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo podpisało 
30 lipca br. umowę z KGHM 
na sprzedaż 266 mln m3 
gazu ziemnego rocznie. Jej 
szacunkowa wartość wyno-
si ok. 4,0 mld zł.  
Ze względu na trwające in-
westycje, umowa przewidu-
je rozpoczęcie dostaw gazu 
do KGHM 1 lipca 2012 roku 
z możliwością przesunięcia 
tego terminu do 31 grudnia 
2012 roku. 
Umowa dotyczy sprzeda-
ży gazu ziemnego na cele 
energetyczne – zasilanie 
dwóch bloków gazowo-pa-
rowych o mocy 45 MWe 
każdy – do punktów zdaw-
czo-odbiorczych w Gło-
gowie (Żukowice) i Polko-

wicach. Nowy kontrakt 
obowiązywać będzie od 
dnia jego podpisania do 
dnia 30 czerwca 2033 roku. 
Szacowana maksymalna 
wysokość kar umownych 
może przekroczyć 10% 
wartości umowy, a ich wy-
sokość zależy od ilości za-
mówionego i nieodebrane-
go przez KGHM gazu. 
Umowa z KGHM Polska 
Miedź to kolejny krok na 
drodze realizacji strate-
gii PGNiG, która przewi-
duje zwiększenie zużycia 
gazu w Polsce z obecne-
go poziomu ok. 14 mld m3 
do ok. 17–18 mld m3 rocz-
nie w 2015 r., z czego 2 mld 
m3 zostanie przeznaczo-
ne na dostawy surowca do 

elektrowni zasilanych ga-
zem ziemnym. W połowie 
czerwca br. PGNiG podpisa-
ło umowę na dostawy ok. 
450 mln m3 gazu ziemne-
go rocznie do Grupy Lotos. 
Dostawy w początkowej 
wysokości ok. 400 mln m3 
mają rozpocząć się 
w 2012 r. 
W maju br. PGNiG po-
przez swoją spółkę zależną 
PGNiG Energia podpisało 
z Tauronem umowę zwią-
zaną z budową oraz eks-
ploatacją zasilanej gazem 
ziemnym elektrociepłow-
ni z blokiem gazowo-paro-
wym. Rocznie blok będzie 
zużywał ok. 550 mln m3 
gazu, a jego eksploatacja 
rozpocznie się w 2014 roku. 

PGNiG będzie sprzedawać gaz do KGHM 

Pracownicy Immergas ostatni weekend sierpnia spędzili w okolicach Sandomierza, 
pomagając powodzianom. Przygotowania do wyjazdu trwały kilka tygodni: zbierano 
pieniądze, rzeczy oraz przygotowywano sprzęt, niezbędny do pracy. Akcja pracowni-
ków była dobrowolna i zakładała pomoc kilku rodzinom oraz przedszkolu w Orliskach. 
Przedszkole było całkowicie zalane podczas czerwcowej powodzi. Ekipa Immergas 
skuła ogromną powierzchnię kafli oraz podarowała i wymieniła grzejniki i kocioł. Na
ręce Pani dyrektor złożono również kilka kartonów zabawek. Kolejne kotły i grzejniki 
trafiły do dwóch rodzin. Tam rownież sprzęt został od razu zainstalowany, a cała in-
stalacja grzewcza wymieniona.
Za zebrane pieniądze kupiono zestawy kuchenne, czajniki, garnki, sztućce i inne, o któ-
re poprosili sami potrzebujący. Zabraliśmy wyprawki szkolne dla dzieci. Jedna z rodzin 
mieszkająca w szkole otrzymała materiały budowlane i pomoc pieniężną. 

Immergas dla powodzian 
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Jak poinformował „Parkiet”, w Tarno-
wie nie powstanie elektrociepłownia 
gazowa, która miała być budowana 
przez Azoty Tarnów, PGNiG, Tauron 
i Polimex-Mostostal. Na skutek zmia-
ny przepisów wydzielenie zakładu ener-
getycznego w osobną spółkę wiąza-
łoby się z koniecznością dokupienia  
przez Azoty świadectw pochodze-
nia zielonej energii, a to istotnie po-
drożyłoby koszty pozyskania energii 
i pary. Projekt może uda się zreali-
zować, jeśli spółka stanie się więk-
szościowym akcjonariuszem Zakła-
dów Azotowych Kędzierzyn. Decyzji 
w tej sprawie ma być podjęta jeszcze  
w tym roku.

W Tarnowie  

nie powstanie nowa
elektrociepłownia 
gazowa


