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 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami Unii Europejskiej, nowo budowa-
ne i modernizowane budynki muszą speł-
niać wymagania dotyczące coraz niższe-
go zapotrzebowania na energię. Prowadzi 
to do powszechniejszego stosowania naj-
nowszych osiągnięć w technologiach pozy-
skiwania energii z różnych źródeł, jak np.: 
gruntowych lub powietrznych pomp ciepła, 
kondensacyjnych kotłów gazowych i ole-
jowych o wysokiej sprawności. Wszyst-
kie te źródła ciepła mogą pracować jeszcze 
efektywniej, dzięki zastosowaniu w instala-
cjach grzejników Purmo, umożliwiających 
ogrzewanie pomieszczeń bardziej wydajnie 

i przy mniejszym zużyciu energii, co w kon-
sekwencji prowadzi do obniżenia kosztów 
eksploatacji.

Przykład szwedzki

W Szwecji, gdzie warunki cieplne zmie-
niają się znacząco wraz z porą roku, grzej-
niki są najrozsądniejszym wyborem od 
ponad 20 lat. Dr Dietrich Schmidt – dyrek-
tor Departamentu Systemów Energetycz-
nych Fraunhofer Institute for Building Phy-
sics twierdzi: Patrząc na szwedzki system 
budowania, możemy łatwo nakreślić tren-

dy w budownictwie dla reszty Europy. Re-
gulacje europejskie dla uzyskania celu 
2020 (redukcji efektu cieplarnianego po-
przez ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych o 20%, zwiększenie udziału ener-
gii odnawialnej do 20% oraz podniesienie 
o 20% efektywności energetycznej), zmu-
szą wszystkie kraje do wprowadzenia roz-
wiązań będących powszechną praktyką 
w Szwecji. Nadszedł czas, aby rozważając 
wybór systemu grzewczego w naszych do-
mach, oprzeć się na tej stosowanej od po-
nad 20 lat praktyce i uznać grzejniki za naj-
lepsze rozwiązanie.

Alternatywne źródła ciepła

Dzięki nowoczesnym technologiom i ten-
dencjom do stosowania materiałów o co-
raz lepszych właściwościach izolacyjnych, 
współczesne budynki charakteryzują się 
coraz niższym zapotrzebowaniem na cie-
pło. Zasada ta dotyczy nie tylko nowych 
budynków, ale także tych remontowanych. 
Zamiast tradycyjnie przyjmowanej tempe-
ratury wody zasilającej 75°C czy 70°C, z po-
wodzeniem można obniżyć obliczeniowe 
parametry zasilania do temperatury rzędu 
55°C czy nawet 45°C. Takie podejście do 
zagadnienia pozwala na zastosowanie sys-
temów grzewczych wykorzystujących alter-
natywne źródła ciepła np. pompy ciepła.
Połączenie instalacji grzejników niskotem-
peraturowych z kotłami kondensacyjnym, 
kotłami na biopaliwo, czy innymi ekologicz-
nymi źródłami ciepła zawsze przynosi wy-
mierne korzyści – maksymalną efektyw-
ność, komfort, proekologiczne podejście 
do wykorzystania energii oraz wymierne 
oszczędności finansowe dla użytkowników.

Poniżej przykłady konkretnych realizacji in-
stalacji niskotemperaturowych systemów 
ogrzewania Purmo, gdzie wydajność i eko-
logia była zadaniem priorytetowym:

Ekologiczne osiedle w obszarze 
Natura 2000

Osiedle Natura w Biedrusku położone 
jest ok. 9 km od Poznania. Otacza je uni-

Grzejniki Purmo w przykładowych 
realizacjach

Systemy
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Osiedle Natura w Biedrusku (woj. wielkopolskie)Główne zadanie instalacji centralnego ogrzewania jest dobrze 
zdefiniowane: dostarczanie do budynku ciepła tak, aby zapewnić
komfort i zdrowie użytkowników. W pewien sposób oznacza 
to również efektywność energetyczną. W dzisiejszym świecie 
oszczędność energii staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Nie tylko 
po to, aby redukować emisje szkodliwych substancji do środowiska, 
ale również, aby działać na rzecz użytkowników końcowych – 
obniżać koszty eksploatacji gotowych budynków.

 

Szkoła podst. w Dębach (woj. mazowieckie)
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kalny mikroklimat, obszary torfowe oraz 
zieleń parku krajobrazowego Pojezierza 
Wielkopolskiego. Oszar ten został włączo-
ny do europejskiej sieci ekologicznej Natu-
ra 2000. Domy na Osiedlu Natura budowa-
ne są wyłącznie z naturalnych materiałów, 
dzięki czemu ściany akumulują ciepło 
wewnątrz budynków, dając dodatkowe 
oszczędności energii zimą, a latem nie ule-
gają tak szybko nagrzaniu. Inwestor zad- 
bał również o najwyższe parametry izola-
cyjne okien. 
Do ogrzewania mieszkań i domów użyto 
gazowych kotłów kondensacyjnych, dbając 
o takie zestawienie urządzeń, które pozwa-
la na zużycie jak najmniejszej ilości ener-
gii. Pracę kotłów wspomagają panele so-
larne. W domach zamontowano kompletne 
systemy grzewcze Purmo: grzejniki płyto-
we, łazienkowe oraz ogrzewanie podłogo-
we i systemy rurowe. Niskotemperaturowa 
instalacja, łącząca ogrzewanie podłogowe 
oraz grzejniki, charakteryzuje się minimal-
nymi wahaniami temperatury, co zapewnia 
korzystne, jednolite warunki klimatu we-
wnętrznego. 

Szkoła w „ekologicznej” gminie

Szkoła podstawowa w Dębach, w gminie 
Łyse (woj. mazowieckie) jest jedną z kilku 
w tej gminie, które przeszły gruntowny re-
mont oraz pełną termomodernizację. Inwe-
stycję finansował Urząd Gminy z funduszy
pozyskanych z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Samorząd gmi-
ny Łyse intensywnie działa na polu ekologii, 
pozyskując fundusze na termomoderni-
zację budynków publicznych, rozbudowę 
oczyszczalni ścieków, a nawet budowę ko-

lektorów słonecznych. W szkole ocieplo-
no ściany i wymieniono okna na nowe. In-
westor zaprojektował od postaw system 
ogrzewania opierający się na nowoczesnej 
pompie ciepła z gruntowym, pionowym 
wymiennikiem ciepła. Wybierając grzejni-
ki, inwestor postawił na markę Purmo. 
W pierwszym po termomodernizacji sezo-
nie grzewczym uzyskano aż 75% redukcji 
kosztów ogrzewania. 

100% recykling

Grzejniki niskotemperaturowe Purmo za-
pewniają komfortowe ogrzewanie przez 
długie lata. Jednak nawet po zakończe-
niu cyklu życia grzejniki Purmo nie zaśmie-
cają środowiska. Mogą zostać rozebra-
ne na części, które w 100% nadają się do 
recyklingu. Są projektowane zgodnie z nor-
mami jakości z serii ISO 14001, dotyczący-
mi systemów zarządzania środowiskowe-
go. Grzejniki po zakończeniu eksploatacji 
mogą ulec recyklingowi, stając się warto-
ściowym źródłem stali i w ten sposób po-
wrócić jako nowe produkty. 

Rettig Heating sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Rotmistrza Pileckiego 91, 
02-781 Warszawa
faks 22 643 99 95, tel. 22 643 25 20
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Zmiany wymagań dot. silników 
elektrycznych

Dzień 16 czerwca 2011 roku rozpoczął się pierwszy etap wdrażania harmonogramu 
zmian dot. podwyższania sprawności energetycznej silników elektrycznych. Stano-
wi to realizację postanowień rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 640/
2009, które jest aktem wykonawczym do dyrektyw: 2005/32/WE zwanej Dyrekty-
wą EuP (ang. Energy using Products) oraz do Dyrektywy 2009/125/WE zwanej dalej 
Dyrektywą ErP (ang. Energy related Products). Rozporządzenie ustanawia nowe nor-
my sprawności nominalnej, które muszą spełniać silniki elektryczne. 
Skutkiem tego jest zmiana do niedawna obowiązującej klasyfikacji sprawności silni-
ków od EFF1 do EFF3 i wprowadzenie nowych klas sprawności od IE1 do IE4. IE ozna-
cza międzynarodową sprawność (ang. International Efficiency), która określa globalnie 
stosowane klasy sprawności dla trójfazowych silników klatkowych o zakresie mocy od 
0,75 do 375 kW. IEC, a w ślad za nią KWE, wprowadziły nowe normy: PN-EN 60034-
-30:2009 i IEC TS 60034-31:2009, w których zostały zdefiniowane następujące klasy
sprawności silników elektrycznych:
•  IE1   – standardowa sprawność, porównywalna do EFF2,
•  IE2   – wysoka sprawność, porównywalna do EFF1,
•  IE3   – sprawność Premium,
•  IE4   – sprawność super premium, wprowadzona normą IEC TS 60034-31 Ed.1, to 

najwyższa, przyszłościowa klasa sprawności.
Zmiany wymagań, wprowadzone rozporządzeniem 640/2009, obejmują trzy etapy: 
–  od 16.06.2011 wszystkie silniki elektryczne wprowadzane na rynek, muszą spełniać 

wymagania sprawności na poziomie klasy IE2;
–  od 01.01.2015 silniki o mocy znamionowej w zakresie mocy od 7,5 do 375 kW muszą 

spełnić bardziej rygorystyczne wymagania na poziomie sprawności klasy IE3 lub mieć 
sprawność klasy IE2 i być wyposażone w bezstopniową regulację prędkości obrotowej;

–  od 01.01.2017 wymagania te będą obowiązywały dla silników o mocy znamionowej od 
0,75 do 375 kW. Alternatywnie, silniki te mogą cechować się sprawnością na poziomie kla-
sy IE2 pod warunkiem wyposażenia ich w bezstopniową regulację prędkości obrotowej. 

Zmiany te dotyczą również silników zainstalowanych w pompach dławnicowych wy-
korzystywanych w ogrzewnictwie i klimatyzacji, a także w systemach zaopatrzenia 
w wodę, podnoszenia ciśnienia oraz odprowadzania ścieków. 
www.wilo.pl
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