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Rozdaje po 200 PLN
za przygotowanie instalacji 

i zakup kotła kondensacyjnego VICTRIX

 szczegóły na: http://instalator.immergas.com.pl/SUPERPROMOCJE

promocja dla

instalatora
Zastanawiasz się 

co robi Caius z kasą?!
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Od 1 lipca br. rozpoczyna się promocja „Caius rozdaje PLN”. Skierowana jest do instalatorów, którzy za zakup i instalację 
kotła kondensacyjnego VICTRIX (VICTRIX 26 kW, VICTRIX 24 kW X, zestaw VICTRIX 24 kW X z zasobnikiem wolno stojącym) 
otrzymają od Immergas Polska 200 zł netto. 
Promocja będzie prowadzona na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczyna się 1 lipca i kończy 30 września lub wcześniej, w przy-
padku wyczerpania puli Produktów Promocyjnych. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-
czą w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania. 
Jednym z warunków wzięcia udziału w promocji jest dokonanie zakupu promocyjnego kotła 
kondensacyjnego VICTRIX i przygotowanie dla niego instalacji u klienta. Promocji „Caius roz-
daje PLN” towarzyszyć będą nowe, atrakcyjne ceny na poszczególne kotły kondensacyjne 
VICTRIX.  
Szczegółowe warunki promocji określone zostały w regulaminie, który dostępny jest na 
stronie internetowej Klubu Instalatora w dziale SUPERPROMOCJE (http://instalator.immergas.
com.pl/SUPERPROMOCJE), jak również w siedzibie Immergas w Łodzi przy ul. Dostawczej 3a.

Pobierz: 

- ulotkę
- kupon zgłoszeniowy 
- regulamin promocji

Firma Argus sp. z o.o. działająca na rynku od 20 
lat poza działalnością w zakresie instalacji syste-
mów solarnych, pomp ciepła, klimatyzacji, wen-
tylacji prowadzi portal o odnawialnych źródłach 
energii „Ciepło z ziemi”. Portal to miejsce spotkań 
dla wielu firm z branży grzewczej, chłodniczej, bu-
dowlanej, instalatorów, organizatorów targów, sto-
warzyszeń, wydawnictw branżowych czy klien-
tów indywidualnych. Zajmuje się promowaniem 
działań w zakresie OZE i uświadamiania społe-
czeństwu, jak ważne i opłacalne jest korzystanie 
z zielonej energii. 

www.cieplozziemi.pl

Panasonic wydał dwie wersje oprogramowania dla projektantów systemów grzewczych i kli-
matyzacyjnych. ECOi VRF Designer oraz Aquarea Designer pozwolą w łatwy i szybki sposób 
przygotować projekty dla domów i dużych budynków. Oprogramowanie jest bezpłatne i do-
stępne na nowej stronie internetowej firmy Panasonic dedykowanej specjalistom z branży kli-
matyzacji oraz ogrzewania.
Aquarea Designer – pozwala na projektowanie systemu pomp ciepła Aquarea w dwóch try-
bach: prostym oraz eksperckim. 
Aplikacja sama zaproponuje pompy ciepła, które zapewnią odpowiednią wydajność i poprą 
swój wybór stosownymi wykresami. W zasugerowanym projekcie użytkownik może wprowadzać 
zmiany. Program obliczy również całkowite koszty ogrzewania i produkcji ciepłej wody, zużycie 
prądu czy COP także w przypadku używania dodatkowych źródeł ciepła. 
ECOi VRF Designer służy do zaprojektowania systemów VRF. Program stale monitoruje pracę 
użytkownika i sprawdza projekt instalacji pod kątem odpowiednich długości rurociągów, wy-
dajności jednostek wewnętrznych w stosunku do mocy agregatu czy systemu okablowania. 
Bazując na długości rur, aplikacja wprowadza automatycznie korekty wydajności jednostek 
wewnętrznych oraz oblicza dodatkowo, ile czynnika chłodniczego należałoby dodać. Projek-
ty można zapisywać, a w razie potrzeby zmieniać i modyfikować. Istnieje możliwość wydruko-
wania zestawienia bądź eksportu do formatu Autocad.
Wystarczy wejść na www.panasonicProClub.com, zarejestrować się i pobrać narzędzia bez-
płatnie.

Panasonic pomaga 
projektować systemy 
grzewczo-klimatyzacyjne

Kotły kondensacyjne w akcji promocyjnej IMMERGAS 
Jak dodatkowo zarobić na kupnie i instalacji kotła?
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W ubiegłym roku w Rejestrze Katastrof Budowlanych, prowadzonym przez GUNB, zostało zareje-
strowanych 731 katastrof. Najwięcej z nich wydarzyło się w województwie małopolskim (139 kata-
strof), najmniej w warmińsko-mazurskim (3 katastrofy). 
Z 731 katastrof zarejestrowanych w RKB, które miały miejsce w 2010 r., większość, czyli 478, zdarzy-
ła się z przyczyn losowych (wichury, obfite opady, uderzenia pioruna). 
W 2010 r. w RKB zarejestrowano 53 katastrofy będące skutkiem powodzi. Zgłoszeniu do Rejestru Ka-
tastrof Budowlanych podlegają tylko przypadki zniszczeń gwałtownych i niezamierzonych, zgod-
nie z art. 73 ust. 1 ustawy „Prawo budowlane”.
 Natomiast przeważająca część zniszczeń obiektów spowodowanych przez powodzie w 2010 r. nie 
miała przebiegu gwałtownego. Degradacja ta w dużej liczbie przypadków prowadziła do rozbiór-
ki obiektów, lecz nie miała charakteru zdarzenia gwałtownego. Dlatego służby nadzoru budowla-
nego, prowadzące ocenę zniszczeń spowodowanych przez powodzie, nie podejmowały wobec 
takich obiektów postępowania w trybie przewidzianym dla katastrof budowlanych i nie zgłasza-
ły ich do RKB, lecz podejmowały postępowanie administracyjne wynikające z przepisów ustawy 
– „Prawo budowlane o utrzymaniu obiektów”. 
578 katastrof miało miejsce w obiektach należących do osób fizycznych. 
Większość zniszczonych przez katastrofy budowlane obiektów to obiekty eksploatowane już od kil-
kudziesięciu lat (315 katastrof wydarzyło się w obiektach mających od 30 do 70 lat, 206 w obiek-
tach mających od 10 do 30 lat).  Z danych zgromadzonych w RKB wynika także, że katastrofy naj-
częściej miały miejsce w obiektach w trakcie użytkowania (95% ogólnej liczby). Tylko 5% katastrof 
wydarzyło się w obiektach, będących jeszcze w trakcie realizacji. 
http://www.gunb.gov.pl/pliki/analiza_kata_2010.pdf

Katastrofy budowlane w 2010 r. 

15 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Letniej Wielkiej Gali BCC w 
20. rocznicę powstania Business Centre Club najlepsi polscy przedsiębiorcy odebrali Dia-
menty do Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu.
Już po raz drugi Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu otrzymała firma FERRO. W 
roku 2001 odebrała Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, w 2010 zaś obroniła tytuł i 
znalazła się wśród laureatów konkursu Lider Polskiego Biznesu – Diamenty 2010. Diamen-
ty przyznane są firmom, które od momentu otrzymania Złotej Statuetki, utrzymały bądź 
poprawiły swoją pozycję na rynku. 
Konkurs Lider Polskiego Biznesu składa się z dwóch etapów. W pierwszym Złote Statuet-
ki wręczane są podczas zimowej Wielkiej Gali Liderów. W drugim etapie uczestniczyć 
mogą zdobywcy Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymają swoją po-
zycję na rynku. 
Jury konkursu bierze pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne, ale również, jakość i no-
woczesność produktów, poziom inwestycji oraz zaangażowanie w działalność charyta-
tywną i dbałość o środowisko naturalne, a także zaangażowanie w działalność klubową.
Diamenty do Złotych Statutetek Lidera Polskiego Biznesu wręczali: prof. Leszek Balcero-
wicz, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i minister finansów Jacek Rostowski.
Na Galii oprócz znanych osobistości świata polityki i biznesu obecni byli także przedsta-
wiciele fundacji, których działalność wspiera BCC. W części artystycznej imprezy wystą-
pił zespół Something Blue.

Drugi Diament do statuetki  
Lider Polskiego Biznesu dla FERRO

Prezes Aneta Raczek odbiera nagrodę

IMI International poinformowało o globalnej integracji firmy pod nową, wspólną nazwą TA Hydronics.
W ramach TA Hydronics zostają połączone trzy główne marki: Pneumatex, TA oraz Heimeier.
Koncern zapewnia, iż współpraca pod nową, wspólną nazwą TA Hydronics, podniesie standardy 
w branży systemów dystrybucji hydraulicznej, pozwoli zaoferować bardziej kompleksowe rozwią-
zanie dla potrzeb HVAC, optymalną wydajność systemów i komfort przy najniższych możliwych 
kosztach energii.
Wkrótce nastąpi zmiana nazwy firmy w Polsce na Oddział TA Hydronics. Dane rejestrowe: NIP, RE-
GON, KRS, numery kont bankowych oraz numery telefonów pozostają bez zmian. Wprowadzenie 
nowej nazwy w żaden sposób nie zmieni umów ani też warunków współpracy z kontrahentami. 
Proces zmian będzie przebiegał stopniowo. Firma na bieżąco będzie informować o wszelkich ak-
tualizacjach oraz powiązanych aspektach praktycznych.

Wczoraj IMI 
International  
– dziś TA Hydronics

http://www.instalreporter.pl
http://www.gunb.gov.pl/pliki/analiza_kata_2010.pdf
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17 czerwca 2011 r. w Czarnej Białostockiej odbyło 
się uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji Central 
Wentylacyjnych firmy Bartosz. Uroczystość zgroma-
dziła liczne grono partnerów handlowych, klien-
tów i pracowników firmy Bartosz. Obecni byli także 
burmistrz miasta Czarna Białostocka Tadeusz Ma-
tejko oraz posłowie na Sejm RP Krzysztof Tołwiński 
i Robert Tyszkiewicz. Wszystkich gości przywitał po 
staropolsku – chlebem i solą, prezes Bernard 
Bujwicki. Dziękując za dotychczasowe dwadzie-
ścia lat owocnej współpracy, wyraził nadzieję na 
dalszy dynamiczny rozwój i kolejne dekady działal-
ności firmy. W imieniu firmy Bartosz oraz partnerów 
handlowych prezes przekazał również dyrektoro-
wi Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Grzego-
rzowi Kłoczko czek na program pomocy dzieciom 
„Skrzydła”. 
Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu za-
kładu, goście mieli okazję z bliska obejrzeć hale 
montażowe oraz produkowane w nich urządze-
nia. O ich zainteresowaniu świadczy szereg py-
tań, którymi zostali zasypani prezentujący zakład 
przedstawiciele firmy Bartosz. 
Zakład produkcji zlokalizowany jest na terenie Pod-
laskiego Parku Przemysłowego. Inwestycja, częścio-
wo sfinansowana ze środków UE w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego województwa 
podlaskiego, objęła budowę obiektu o powierzchni 
użytkowej blisko 2 tys. m2. W budynku mieszczą się 
dwie hale produkcyjne, część magazynowa oraz 
biurowo-administracyjna.  Inwestycja objęła także 
nową, zautomatyzowaną linię technologiczną do 
produkcji wymienników i central wentylacyjnych. 

Zakład Produkcji 
Central 
Wentylacyjnych 
BARTOSZ  
– uroczyste otwarcie

W zakładzie w Czarnej Białostockiej produkowane są 
urządzenia przeznaczone do domów jednorodzinnych, 
lokali handlowo-usługowych, jak również do obiektów 
przemysłowych i użyteczności publicznej

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali właściciele firmy Bartosz: prezes Bernard 
Bujwicki oraz Leszek Sobiech

W połowie czerwca 2011 zakończył się kon-
kurs na projekt toalety publicznej dla ulicy 
Piotrkowskiej w Łodzi.  Najlepszą koncepcją 
okazała się praca studentów Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Na konkurs organizowany przez firmę Sani-
tec Koło, wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi 
i Fundacją Ulicy Piotrkowskiej, wpłynęła re-
kordowa liczba 352 prac.    
Wśród nadesłanych prac były koncepcje re-
prezentujące wiele nurtów architektonicz-
nych – od form historyzujących, przez mini-
malistyczne obiekty wielofunkcyjne, aż po 
wizje awangardowe z wykorzystaniem nie-
standardowych materiałów i konstrukcji.
Organizatorzy i partnerzy konkursu oczekiwa-
li od projektantów stworzenia koncepcji toa-
lety publicznej dla Piotrkowskiej, która m.in. 
wpisywałaby się w układ urbanistyczno-ar-
chitektoniczny tej części miasta z możliwością 
jej powtórzenia w innych lokalizacjach. Sied-
mioosobowe jury uznało, że żadna z prac nie 
spełniła kryteriów, określonych w wytycznych 
konkursowych, w związku z tym nie przyzna-
no Grand Prix ufundowanego przez prezy-
denta miasta Łodzi.
Najwyższą ocenę jury i wyróżnienie I stop-
nia uzyskała praca zespołu studentów z Po-
litechniki Śląskiej. Bartłomiej Ordon, Izabela 
Niemkowska i Alicja Dziurosz zaproponowali 
minimalistyczną formę, która oprócz funkcji 
toalety spełnia również rolę tablicy informa-
cyjnej. Transparentne ściany obiektu zasła-
niają automatyczne kurtyny w momencie 
wejścia do niezwykłego wnętrza.

XIII Konkurs KOŁO na  
Projekt Łazienki 2011 
rozstrzygnięty

http://www.instalreporter.pl
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Firma Kessel zaprasza do udziału w tegorocznej akcji „Wierny i lojalny” skierowanej do instalatorów. Czas 
trwania akcji: 15.07.2011 – 30.11.2011. Zasady: 
1. W akcji biorą udział automatyczne zawory zwrotne Staufix® FKA Standard. 
2. W każdym zakupionym automatycznym zaworze zwrotnym Staufix® FKA znajdować się będzie kupon. 
3. Wystarczy wysłać kod z danego kuponu pod adres kessel@kessel.pl wraz ze swoimi danymi teleadreso-
wymi, by otrzymać zestaw nagród KESSEL.
Każdy kupon wygrywa! Nagrody, które otrzyma każdy instalator po odesłaniu kodu z kuponu to: spodnie 
instalatorskie, otwieracz „Mistrz”, metrówka instalatorska, słodka niespodzianka.
http://www.kessel.pl/infoserwis/aktualnosci.html

KESSEL – wierny i lojalny – akcja dla instalatorów
Na ostatnich targach ISH we Frankfurcie zaprezentowany został 
nowy wizerunek marki Ariston. Sukcesywnie na przestrzeni naj-
bliższych miesięcy wszystkie materiały reklamowe, cenniki, strona 
www itp. będą dostosowywane do nowego wizerunku. 
Marka dla wielu firm jest najważniejszym atutem. Ma ona wpływ na decyzje klien-
tów, partnerów handlowych, pracowników i inwestorów. ARISTON nieprzerwanie po-
szukuje nowych rozwiązań – stała chęć tworzenia innowacji to nie tylko nowe pro-
dukty, czy usługi, ale także odpowiednia identyfikacja marki.
Dziś marka ARISTON zmienia się, chcąc reprezentować bardziej nowoczesny wize-
runek i nową paletę kolorów.

Nowy wizerunek marki Ariston

Firma FERRO otrzymała nagrodę Progress 2011 za innowacyjny projekt, otrzymując tytuł „Najlep-
szy projekt innowacyjny w kategorii ekologia”. 
Nagroda została wyłoniona na podstawie badań przeprowadzonych przez „Polish Market” i 
Uczelnię Vistula. 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 czerwca 2011 podczas Gali Innowacyjnej w hote-
lu Le Regina w Warszawie. Nagrodę odebrała prezes Aneta Raczek.
Laureaci zostali wyłonieni na podstawie wypełnionych ankiet badających innowacyjność pol-
skich firm w kilku kategoriach. Jako najistotniejszą innowację, która powstała w firmie w ciągu 
ostatnich 3 lat FERRO wskazała VerdeLine – nową koncepcję baterii łazienkowych i zlewozmy-
wakowych.
Natomiast za najistotniejsze mierniki sukcesu innowacyjności w firmie uznano wzrost satysfakcji 
klienta, wzrost sprzedaży, udział eksportu w sprzedaży, udział przychodów pochodzących z no-
wych produktów i usług w sprzedaży całkowitej oraz szybkość wprowadzenia nowego produk-
tu na rynek (time-to market).

FERRO z nagrodą Progress 2011 

Etis sp. z o.o. zaprojektowała i wykonała instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Zespole Budynków o funkcji Usługowo-
-Handlowej i Kulturalnej w Pile zwanej Galeria Kasztanowa  przy zbiegu ul. Al. Powst. Wlkp., Głuchowskiej, Kossaka. Instalacja wentyla-
cji mechanicznej obejmuje pomieszczenia techniczne, korytarze i pom. ochrony. Instalacja została wykonana w oparciu o dwie cen-
trale wentylacyjne dla pomieszczeń o tym samym przeznaczeniu technologicznym (jedna centrala na budynek C, druga centrala 
na budynek A i B). Dobrano dwie centrale wentylacyjne NW1-BD-800 w wykonaniu dachowym z odzyskiem ciepła firmy VBW Engi-
neering z nagrzewnicą wodną 80/60 i automatyką. Centrale umieszczono na dachu budynku.
Instalacja klimatyzacji obejmuje pomieszczenia: biurowe, ochrony i administracji. Układ opiera się o 3 systemy typu split firmy LGE. Jed-
nostki zewnętrzne klimatyzatorów umieszczono na dachu budynku.

30 czerwca 2011 roku w Businessman Institute w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręcze-
nia nagród Budowlanej Marki Roku 2010. Marka Purmo kolejny raz z rzędu zdobyła statuetkę 
Budowlanej Marki Roku w kategorii grzejników. 
Nagrody Budowlanej Marki Roku są przyznawane przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na 

podstawie badań przeprowadzonych wśród losowo wybranych wykonawców 
z firm budowlano-remontowych z całej Polski. Fachowcy wybierają produk-
ty o najwyższej jakości oraz najczęściej używane przez siebie marki. Badanie 
zostało przeprowadzone w maju 2011 roku na próbie odrębnie dobranej dla 
każdej z 20 grup asortymentowych materiałów budowlanych. Łącznie próba 
badawcza Budowlanej Marki Roku 2010 wyniosła około 2000 firm wykonaw-
czych. Respondenci wskazywali m.in.: marki budowlane najwyższej jakości, 
marki budowlane o najlepszej relacji cena do jakości oraz marki budowlane 
najchętniej wybierane. Kolejny rok z rzędu marka Purmo była wskazywana jako 
najwyżej ceniony produkt i nagrodzona 1. nagrodą w kategorii grzejników.

Purmo Budowlaną Marką roku 2010

Etis w Galerii Kasztanowej w Pile

http://www.instalreporter.pl
http://www.kessel.pl/infoserwis/aktualnosci.html
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Wieczory Włoskie z Klima-Therm   
W maju i czerwcu firma Klima-Therm zrealizo-
wała drugą edycję cyklu spotkań z projektan-
tami systemów klimatyzacyjnych zatytułowa-
ną La Dolce Vita. Włoska konwencja spotkań 
nawiązywała do kraju pochodzenia jednej z 
kluczowych marek w portfolio produktów fir-
my, jaką jest CLINT – producent agregatów 
chłodniczych.
Zaproszeni goście odbyli podróż po świecie 

win włoskich – od Piemontu, przez Toskanię aż 
po Sycylię, której przewodnikiem był wybitny 
znawca wina, ekspert-enolog, wykładowca 
uczelni polskich i zagranicznych – Marek Ga-
łaj. Opowieści na temat tradycji i kultury wi-
niarskiej były tłem degustacji wykwintnych win 
podawanych do potraw kuchni „Słonecznej 
Italii”.
Tegoroczne spotkania trwały od 9 maja do 10 
czerwca i zgromadziły blisko 200 projektantów 
w 15 miastach w Polsce. Część merytorycz-
na spotkania obejmowała prezentację profi-
lu firmy oraz nowości w ofercie produktowej. 
Główny akcent położono na budowę świado-
mości Klima-Therm jako Grupy spółek o zasię-
gu międzynarodowym, co stanowi element 
przewagi konkurencyjnej wszystkich podmio-
tów wchodzących w skład powiązanej kapita-
łowo organizacji, w tym również spółki 
Klimor, która do Grupy Klima-Therm dołączyła 
w grudniu 2010 r.

Projektanci w fabryce CLINT  
we Włoszech
W dniach 15-17 czerwca br. na zaproszenie 

koncernu G.I. Industrial Holding SPA, produ-
centa agregatów chłodniczych CLINT oraz 
Klima-Therm SA, grupa projektantów współ-
pracujących z firmą wyjechała do Włoch, 
aby móc zapoznać się z procesem produkcyj-
nym agregatów marki Clint. Głównym celem 
wizyty było pokazanie potencjału producen-
ta w zakresie dostarczania zaawansowanych 
technologicznie urządzeń produkowanych w 
Rivignano, położonej w malowniczej okolicy. 
Fabryka ta to jedna z sześciu lokalizacji kon-
cernu, gdzie produkowane są klimakonwekto-
ry typu FVW/FIW oraz agregaty wody lodowej 
o wydajnościach 200-9000 kW. W pozostałych 
pięciu fabrykach produkowane są agregaty 
wody lodowej o mniejszych wydajnościach (4-
200 kW) oraz urządzenia do klimatyzacji pre-
cyzyjnej.
Kolejnym punktem programu wizyty było szko-
lenie dotyczące portfolio produktów. Szcze-
gólnie ciekawa okazała się prezentacja nowej 
linii energooszczędnych agregatów wody lo-
dowej serii Turboline ze sprężarkami Turbocor, 
w których do łożyskowania wału wykorzysta-
ne jest zjawisko magnetyczne. 
Wśród wielu dodatkowych atrakcji towarzyszą-
cych  wizycie we Włoszech było zwiedzanie 
Wenecji, degustacja wyśmienitych smaków 
kuchni włoskiej, a także poznawanie uroków 
okolicznych miejsc, w tym miejscowości poło-
żonej nad morzem Adriatyckim – Lignano Sab-
biadoro.

Klima-Therm

W dniach 01-03.07.2011 w Instytucie Ma-
szyn Przepływowych na Politechnice Łódz-
kiej, przy ulicy Wólczańskiej 213 odbyły się 
weekendowe warsztaty na temat budow-
nictwa pasywnego.
Warsztat jest częścią komponentu po -
nadnarodowego projektu Bioenergia dla 
Regionu – Manager Energetyki Odnawial-
nej. Zajęcia poprowadzili eksperci z wło-
skiej firmy spin-off Politechniki Turyńskiej. 
Warsztat prowadzony był w języku angiel-
skim, z tłumaczeniem na język polski oraz 
z udziałem dwóch ko-trenerów polskich 
– inżyniera architekta i inżyniera budow-
nictwa. 
W trakcie warsztatów uczestnicy przygo-
towali indywidualne programy funkcjo-
nalno-użytkowe dla budynku pasywnego. 
Spośród autorów najlepszych programów 
zostanie wyłoniona grupa 25 osób, któ-
re zostaną zaproszone do udziału w wy-
jeździe studyjnym do Włoch. Study tour w 
Piemoncie odbędzie się w dniach 27.07-
01.08.2011. 
http://www.bioenergiadlaregionu.eu/

Polsko-włoskie 
warsztaty  
na temat budownictwa 
pasywnego
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Zatrzymaj lato w swoim domu!

Promocja kotłów 
Viessmann  
z pakietem pogodowym  
za 1 zł tylko do końca wakacji!  Ciepło i przyjemnie, tak może być również 

w twoim domu przez cały rok. Nowy pakiet po-
godowy to komfortowa regulacja i dodatkowe 
oszczędności na kosztach ogrzewania. Sam de-
cydujesz kiedy i jak ma pracować kocioł kon-
densacyjny, aby każdego dnia zapewnić kom-
fortowe i przyjemne ciepło w Twoim domu.  

Pakiet pogodowy – dlaczego warto  
z niego korzystać?
Pakiet pogodowy ze sterowanym radiowo ter-
mostatem pomieszczenia Vitotrol 100 typ UTDB-
-RF2 oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej 
to:
• regulacja pogodowa, a więc  zapewnie-
nie poczucia komfortu cieplnego przy jed-
noczesnej redukcji wydatków za ogrzewa-
nie. 
Kocioł pracuje na podstawie temperatury ze-
wnętrznej (pogodowo), czyli dostarcza tylko 
tyle ciepła, ile potrzebuje dom lub mieszkanie 
do jego ogrzania niezależnie od temperatury 
panującej na zewnątrz;
• ogrzewanie ściśle dopasowane do po-
trzeb obiektu – termostat umieszczony  w do-
wolnym pomieszczeniu może mierzyć w nim 
temperaturę i dodatkowo kontrolować pracę 
kotła;
• komfort wnętrza – niepotrzebne są przewo-
dy elektryczne, gdyż termostat komunikuje się z 

kotłem drogą radiową;
• wyjątkowy design urządzeń – Viessmann 
od wielu lat dokłada starań, aby urządzenia 
grzewcze były nie tylko funkcjonale, ale i este-
tyczne, o zgrabnych gabarytach. Dzięki temu 
kotły kondensacyjne Viessmann wychodzą z 
kotłowni, idealnie komponując się z wnętrzem 
kuchni, łazienki, czy pomieszczeń gospodar-
czych, w których stanowią również element  
ozdobny;
• oszczędność – termostat umożliwia czasowe 
programowanie ogrzewania np. w trybie tygo-
dniowym. 
Duży, przejrzysty i podświetlany wyświetlacz  
tekstowy, obrazuje temperaturę pracy urządze-
nia. Biała oprawa idealnie kontrastuje z bielą 
urządzenia. 

Liczy się wnętrze, czyli o wyposażeniu kotła
Nowoczesny kocioł kondensacyjny Vitodens 
100-W w połączeniu z pakietem pogodowym 
to maksymalnie niskie rachunki i niezawodne 
ogrzewanie Twojego domu.
Vitodens 100-W oferuje technikę kondensacyj-
ną z wykorzystaniem wysokiej jakości stali szla-
chetnej w minimalnej przestrzeni i w bardzo 
atrakcyjnej cenie.  
To obecnie najmniejszy kocioł z grupy wiszą-
cych kotłów kondensacyjnych. Wyposażony 
jest w modulowany palnik cylindryczny MatriX  

Kupując od 01.07 do 31.08.2011 
niezawodny i oszczędny,  
1- lub 2-funkcyjny gazowy kocioł 
kondensacyjny Vitodens 100-W 
możesz mieć pakiet pogodowy 
jedynie za 1 zł.

1

2 3

http://www.instalreporter.pl
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dzięki której sprawdzimy m.in. zużycie wody w 
danym okresie. W połączeniu z precyzyjną re-
gulacją poziomu napełnienia wanny pozwala 
to wyraźnie ograniczyć wydatki. Ponadto zapa-
miętywanie przez armaturę ulubionych usta-
wień eliminuje konieczność wielokrotnej regu-
lacji temperatury wody w trakcie napełniania 
wanny, by nie była za gorąca, ani za zimna.
Wszystkie wersje Multiplex Trio E instalowane są 
na rancie wanny lub w dowolnym miejscu na 
ścianie (z wykorzystaniem dodatkowego ze-
stawu montażowego). Układy elektroniczne 
można schować pod wanną lub płytkami. Ar-
matura przystosowana jest do wszystkich manu-
alnych i elektronicznych kompletów odpływo-
wo-przelewowych z serii Multiplex i Rotaplex.  

  Koncepcja elektronicznej armatury opra-
cowana przy współpracy ze studiem Arte-
fakt Industriekultur już po raz kolejny zachwyciła 
fachowców z branży. Multiplex Trio E3 został wy-
różniony prestiżową nagrodą „Design Plus po-
wered by ISH”.

Dwa moduły obsługi
W nowych modelach armatury użytkownik wy-
biera swoje ulubione ustawienia za pomocą 
dwóch intuicyjnych, czytelnych modułów ob-
sługi. W wersji Multiplex Trio E2 pierwszy z modu-
łów służy do regulacji temperatury wody oraz 
rozpoczęcia napełniania. Drugi pozwala regu-
lować natężenie przepływu wody oraz przełą-
cza strumień na słuchawkę prysznicową. O bie-
żących parametrach informuje wąski pasek 
świetlny. Jego kolor w zależności od temperatu-
ry zmienia się z niebieskiego na czerwony, a in-
tensywność barwy sygnalizuje natężenie prze-
pływu wody. Jeśli parametry zostały wcześniej 
zaprogramowane przez użytkownika, armatura 
sama kontroluje temperaturę wody i napełnia-
nie wanny. Kiedy określony poziom zostaje osią-
gnięty, następuje automatyczne odcięcie do-

pływu, więc nie trzeba pilnować 
wanny podczas jej napełniania. 
Armatura Multiplex Trio E3 jest 
jeszcze bardziej zaawansowana 
technologicznie. Jeden z modu-
łów obsługi wyposażono w wy-
świetlacz pokazujący aktualną 
temperaturę wody. Lekkie naci-
śnięcie otwiera menu użytkow-
nika zawierające wszystkie pozostałe funkcje 
związane z napełnianiem wanny. Minimalistycz-
ne wzornictwo, charakterystyczne dla serii  
Multiplex Trio E doskonale współgra z nowoczesną 
technologią i podkreśla wysoką jakość produktu.
W obu nowych wersjach zastosowano bloka-
dę temperatury, która skutecznie zabezpiecza 
przed oparzeniem. Jeśli chcemy by woda mia-
ła więcej niż 38oC, należy dalej obracać moduł 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek ze-
gara, przy czym jeden obrót zwiększa tempera-
turę tylko o dwa stopnie.

Ekologiczne rozwiązanie
W modelu Multiplex Trio E3 na szczególną uwa-
gę zasługuje tak zwana „funkcja statystyk”, 

Nowe modele elektronicznie sterowanej armatury wannowej 
Multiplex Trio E wyróżnia elegancki design oraz dwa intuicyjne 
moduły obsługi. Użytkownik indywidualnie ustawia temperaturę 
wody i poziom napełnienia wanny. Multiplex Trio E zachowuje 
w pamięci „ulubione ustawienia” użytkowników i pozwala 
wywoływać je w dowolnym momencie. 

Dwie nowe wersje 
Multiplex Trio: E2 i E3

  Tomasz Pawlak

Dzięki cyfrowej technologii 
armatura Multiplex Trio E3  
pozwala użytkownikowi 
jeszcze łatwiej kontrolować 
napełnianie wanny

W wersji Multiplex Trio E2 do 
regulacji temperatury i poziomu 
napełnienia wanny służą dwa 
moduły obsługi. Ustawienia można 
zapisać w pamięci i wywoływać w 
dowolnym momencie
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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: 801 080 124
32 222 03 70R
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Jak łatwo skorzystać  
z promocji?

Wystarczy wysłać „Zapytanie ofertowe” ze stro-
ny internetowej www.viessmann.pl, dopisując 
w treści zapytania: „Zatrzymaj lato”.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo niezobo-
wiązującą poradę techniczną oraz indywidu-
alną ofertę cenową kotła kondensacyjnego Vi-
todens 100-W, z pakietem pogodowym za 1 zł.

Sprawdź szczegółową ofertę
(kliknięcie na dany punkt umożliwia pobiera-
nie prospektów/informacji):

1. Zapytanie ofertowe   
2. Informacje techniczne o kotle Vitodens 100-W 
3. Oferta specjalna 2011 – cennik  

www.viessmann.pl 

(fot. 2 ) oraz wymiennik ciepła Inox-Radial (fot. 
3 ), wykonane ze stali szlachetnej.
W wersji jednofunkcyjnej kocioł oferowany jest 
również w atrakcyjnych cenowo zestawach pa-
kietowych ze zbiornikiem c.w.u. o pojemności: 
100, 120 lub 150 litrów, a także w zestawach pa-
kietowych z kolektorami słonecznymi.   

http://www.instalreporter.pl
www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl/pl/autoryzowani_partnerzy/vitocontact.html
http://www.viessmann.pl/etc/medialib/internet-pl/pdf_documents/prospekty/prospekt_tip.Par.31706.File.File.tmp/TIP%20Vitodens%20100-W%202010_05.pdf
http://www.viessmann.pl/etc/medialib/internet-pl/pdf_documents/topinfos/nowa_oferta_cenowa.Par.36076.File.File.tmp/TopInfo%20-%20nowa%20oferta%20cenowa%202011.pdf
www.viessmann.pl 
http://www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl/etc/medialib/internet-pl/pdf_documents/topinfos/nowa_oferta_cenowa.Par.36076.File.File.tmp/TopInfo%20-%20nowa%20oferta%20cenowa%202011.pdf 
http://www.viessmann.pl/etc/medialib/internet-pl/pdf_documents/prospekty/prospekt_tip.Par.31706.File.File.tmp/TIP%20Vitodens%20100-W%202010_05.pdf 
http://www.viessmann.pl/pl/autoryzowani_partnerzy/vitocontact.html
http://www.viessmann.pl
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jest filtrowana przez nasz filtr VF6 o dużym prze-
pływie, następnie magazynowana w dwóch 
zbiornikach dwupłaszczowych o pojemno-
ściach po 35 000 l. Wykorzystanie  oczyszczonej 
wody deszczowej wewnątrz budynków jest we 
Francji dozwolone dzięki przepisom, które we-
szły w życie w 2008 r., pod warunkiem, że budy-
nek ma podwójny obieg wody, który rozdziela 
wodę deszczową i wodę pitną pochodzącą z 
publicznej sieci dystrybucji. 

Jedną z osobliwości tej inwestycji jest 
montaż cystern częściowo zagłębionych. 
Na czym polega wyjątkowość takiej in-
stalacji?
Budynek łączący terminale A i C lotnika usytu-
owany jest tuż obok stref ruchu lotniczego, które 
mają bardzo szczególny rodzaj gruntu. Niemoż-
liwe było więc zrobienie wykopu i zamonto-
wanie zbiorników podziemnych. Instalacja na-
ziemna również nie była zalecana przez biuro 
projektowe SOTRALENTZ Habitat po analizie 
projektu. Ciężar wody, po uruchomieniu insta-

Sotralentz w Porcie Lotniczym Paryża

System 
zagospodarowania 
wody deszczowej 
dwa kroki od pasa startowego

  wywiad z Guillaume Glemain

Roissy-Charles de Gaulle, z liczbą 57,9 milionów pasażerów rocznie, jest 
bez wątpienia największym paryskim lotniskiem. W 2010 r. SOTRALENTZ 
Habitat rozpoczął tam dużą inwestycję w zakresie zagospodarowania wody 
deszczowej: instalację dwóch zbiorników częściowo zagłębionych w gruncie o 
pojemności po 35 000 litrów każdy, w celu zaopatrzenia w wodę deszczową 
nowego budynku łączącego terminale A i C i to zaledwie kilka metrów od płyty 
lotniska!
O przybliżenie tej nieprzeciętnej inwestycji poprosiliśmy reprezentanta 
techniczno-handlowego SOTRALENTZ Habitat, Guillaume Glemain. 
Razem z biurem projektowym, monitoruje on projekt i realizację instalacji 
zagospodarowania wody deszczowej. • drugie lotnisko Europy w za-

kresie obrotów: 2 633,4 milionów 
euro w 2009 roku
• 83,0 milionów pasażerów tran-
zytem w 2009 r. (z czego 57,9 mi-
lionów na lotnisku Roissy Charles 
de Gaulle)
• 2,1 milionów ton ładunków i 
przesyłek
• 12 096 pracowników na dzień 31 
grudnia 2009 r.
• 1100 przedsiębiorstw mieszczą-
cych się na terenie lotnisk

Porty Lotnicze Paryża  
w liczbach

lacji, mógłby spowodować osunięcie się zbior-
ników na płytę betonową, a w konsekwencji 
przemieszczenie przewodów doprowadza-
jących i przelewowych, czyli uszkodzienie in-
stalacji. Dwa zbiorniki po 35 000 l zostały więc 
zamontowane na warstwie piasku stabilizowa-

  W jaki sposób SOTRALENTZ Habitat 
przystąpił do tej inwestycji?
Otrzymaliśmy zaproszenie do złożenia oferty od 
spółki Aéroports de Paris, na które odpowie-
dzieliśmy, przedstawiając nasze produkty, a w 
szczególności nasze zbiorniki dwupłaszczowe 
do gromadzenia i oczyszczania wody deszczo-
wej. Nasza oferta została wybrana przy współ-
udziale firmy ETDE, zajmującej się montażem 
dostarczanych przez nas zbiorników. Na pla-

cu budowy została wykonana wspólnie szcze-
gółowa analiza z pomocą biura projektowego, 
które opracowywało liczne aspekty technicz-
ne instalacji częściowo-zagłębionej.

W jaki sposób wykorzystywana będzie 
zebrana woda deszczowa?
Zadaniem tej instalacji jest zbieranie wody 
deszczowej pochodzącej z dachów w celu za-
opatrzenia 20 WC nowego budynku. Woda 

http://www.instalreporter.pl
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nego (mieszanka piasku i cementu) i obsypane 
na bokach na wysokość kilkudziesięciu centy-
metrów, tak by uformować „kołyskę”. Zbiorni-
ki są w ten sposób dobrze przytwierdzone bez 
możliwości poruszenia się.

Lotniska są strefami szczególnie chroniony-
mi. Czy były jakieś ograniczenia w prowa-
dzeniu prac na miejscu budowy? 
Rzeczywiście, i było to tym bardziej skompliko-
wane, że musieliśmy dostarczyć zbiorniki bez-
pośrednio na pas startowy, kilka metrów od sa-
molotów. W zakresie bezpieczeństwa, kontrola 
żandarmerii była bardzo surowa, w szczególno-
ści po przyjeździe samochodów dostawczych 
ze zbiornikami.

Na jakim etapie jest dzisiaj inwestycja?
Dwie cysterny dwupłaszczowe zostały dostar-
czone w lipcu 2010. Odbiór inwestycji i budynku 
przewidziany jest na pierwszy kwartał 2012. 

Z powodu swojej złożoności, ta inwestycja 
dołączyła do referencji SOTRALENTZ Ha-

bitat w zakresie instalacji systemów zago-
spodarowania wody deszczowej.  Czy tego 
rodzaju realizacje będę powtarzały się w 
przyszłości?
Realizacja budynku HQE (Haute Qualité Envi-
ronnementale – budownictwo ekologiczne) 
była pierwszą tego typu inwestycją spółki 
Aéroports de Paris. Mają nadzieję powtórzenia 
tego projektu na innych lotniskach paryskich, w 
tym Orly.  

SOTRALENTZ sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26 96-100 
Skierniewice
tel. 46 834 86 50/60
faks 46 833 25 05
biuro@sotralentz.pl
www.sotralentz.pl R
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AUDAX – POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA
Pompy ciepła powietrze-woda Immergas to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania zarów-
no do ogrzewania, jak i chłodzenia pomieszczeń. W obu przypadkach do uzyskania zamie-
rzonego efektu wykorzystywane są zasoby odnawialnych źródeł energii w postaci ciepłego 
powietrza. Pompy Immergas charakteryzują się kompaktowym wykonaniem, wszystkie ele-
menty potrzebne do prawidłowej pracy są zabudowane, żeby uruchomić układ, wystarczy 
podłączyć zasilanie. 
Najważniejszym parametrem charakteryzującym pompy ciepła jest współczynnik COP – stosu-
nek ilości energii otrzymanej (energii cieplnej) do ilości energii włożonej (energii elektrycznej). 
Pompa AUDAX 6 kW osiąga wysoki współczynnik COP 3,95 dla parametrów: 
- temperatura powietrza 6°C , 
- temperatura czynnika grzewczego 35°C, 
a w przypadku podniesienia temperatury czynnika grzewczego do 45°C współczynnik COP 
wyniesie 3,1. 
Pompa może pracować już od temperatury zewnętrznej powietrza -15°C do temperatury po-
wietrza zewnętrznego 46°C. 
Maksymalna temperatura czynnika, w fazie grzania, zasilającego instalacje grzewczą wynosi 
55°C. Minimalna temperatura czynnika, w fazie chłodzenia, zasilającego instalację wynosi 5°C.
Pompy ciepła Immergas mogą być wykorzystywane jako niezależne samowystarczalne źró-
dło ciepła, jak również zintegro-
wany system grzewczy. 
Przy niskiej temperaturze, czyli 
poniżej -15°C zaleca się współ-
pracę pomp z dodatkowymi źró-
dłami ciepła tworząc tzw. sys-
tem grzewczy. 
Zarządzanie niniejszym system 
umożliwia specjalnie dedyko-
wany sterownik systemowy, któ-
ry kieruje pracą pompy ciepła, 
kotła gazowego Immergas oraz 
instalacją solarną.
W ofercie Immergas dostępne są 
3 podstawowe modele AUDAX 
o mocach: 6, 8 i 10 kW. 

 IMMERGAS
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rzaniu produktów uzyskiwanych z środowiska 
naturalnego substratów. Nieco inaczej opisu-
jąc tę tematykę, nazwałbym to efektywnym 
wykorzystaniem paliw biomasowych. 

Biomasa stała – charakterystyka  
paliw
Biomasa to przecież nic innego jak substancja 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, któ-
ra ulega biodegradacji, czyli biochemicznemu 
rozkładowi pod wpływem naturalnych czynni-
ków, takich jak: światło, tlen z powietrza, woda, 
działalność organizmów żywych np. bakterii. 
Biomasa pochodzi z produktów, odpadów 
i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, 
a także z przemysłu drzewnego. Stosowaniu 
paliw biomasowych towarzyszy zerowy bilans 
CO2. Oznacza to, iż ilość wyemitowanego pod-
czas spalania gazu CO2 jest równa ilości gazu 
pochłanianego przez roślinę podczas jej życia. 
CO2 w większych stężeniach jest gazem trują-
cym i ma bezpośredni wpływ na wzrost efektu 
cieplarnianego. 
Do najczęściej stosowanych w gospodarce 
domowej paliw biomasowych możemy za-
liczyć paliwa pochodzenia roślinnego, jak: 
drewno, szczapy drewna, trociny i wióry, bry-
kiet, pelety oraz ziarna zbóż. 
Jest to podział bardzo ogólny, ponieważ 
mówiąc o drewnie jako paliwie, należałoby 
podkreślić jakiego gatunku drewno mamy na 
myśli. To samo dotyczy peletu. Dla przykładu 
podam, iż porównując np. drewno sosnowe z 
drewnem topoli nasuwają się znaczące różni-
ce, charakteryzujące ich właściwości fizyczne, 
jakimi są: wartość opałowa, wilgotność oraz 
zawartość popiołu i inne. Przykładowo war-
tość opałowa suchego drewna sosny sięga 
na ogół Qir = 20 MJ/kg, a drewna topoli Qir = 
16 MJ/kg. Również porównując pozostałości 
po spaleniu występują znaczące różnice: dla 

drewna sosnowego udział ten to zaledwie 
0,7%, a drewna topoli ok. 5%. To około 7 razy 
więcej niż w przypadku drewna sosnowego. 
Klasyfikując paliwa pozyskiwane w sposób na-
turalny, czyli niewzbogacane chemicznie, ich 
wartość opałowa zawiera się w przedziale Qir = 
10-20 MJ/kg przy założeniu, że mamy na myśli 
paliwa suche, sezonowane. Wraz ze wzrostem 
wilgotności paliw maleje wartość energetycz-
na biomasy drzewnej, ponieważ część ciepła 
uzyskana w procesie spalania musi być wyko-
rzystania (oddana) do odparowania nadmia-
ru wilgoci. Zjawisko takie nosi nazwę procesu 
endotermicznego, w którym mokre drewno 
odbiera ciepło od otoczenia np. od wcześniej 
wypalonego paliwa. Dopiero w następnej 
fazie następuje podgrzanie partii paliwa, wy-
dzielenie się części lotnych i jego zapłon. 
W skład biomasy wchodzi celuloza, hemice-
luloza oraz lignina. W celulozie zawarta jest 
znaczna część pierwiastka węgla rośliny. 

Biomasa a węgiel
Biomasa w stosunku do węgla cechuje się 
niską zawartością siarki, azotu, popiołu oraz 
prawie dwukrotnie wyższą ilością części lot-
nych. Wspomniana wcześniej ilość pozostałości 
po spalaniu biomasy w porównaniu do węgla 
wskazuje, iż biomasa jest „komfortowym” pod 
względem obsługi paliwem niewymagającym 
częstego wynoszenia popiołu, jego składo-
wania oraz wywozu, ponieważ po spaleniu 
zostaje go bardzo mało. Dla porównania ilość 
popiołu po spaleniu bardzo dobrej jakości wę-
gla jest <10% (minimalnie jednak 2,5%), dostęp-
ne na rynku węgle mają do 20% zawartości 
popiołu.

Biomasa sucha bardziej kaloryczna
Osuszenie paliwa, głównie poprzez składowa-
nie go przez określony czas w suchym zadaszo-

Od paliwa, po kocioł 

Praktycznie o kotłach  
na biomasę 

  Marcin Kupka

Nieustannie pojawiają 
się na rynku coraz to 
nowsze urządzenia 
służące efektywniejszym i 
ekonomiczniejszym procesom 
pozyskiwania produktów 
finalnych. Jest ich wiele. Niniejszy 
artykuł obejmie tylko jeden z 
tematów – ogrzewania obiektów 
kotłami na różne paliwa 
biomasowe oraz pracy instalacji 
grzewczych.

  Stopień degradacji środowiska naturalnego 
– spowodowany nie tylko emisją nadmiernych 
ilości gazów do atmosfery – od lat ulega sta-
łemu zwiększeniu. Wdrażanie w życie różnych 
metod hamowania tego niszczącego procesu 
objawia się na wielu płaszczyznach. O ekolo-
gii i byciu ekologicznym mówi się od lat. Stało 
się to po prostu niezbędne, ale w niektórych 
przypadkach modne, to bycie „eko”. Nawet w 
sytuacjach niemających z tym żadnego związ-
ku, w których to nasze „eko” stało się chwytem 
marketingowym. Cokolwiek by nie napisać, 
komu przyznać rację o byciu lub nieszkodliwym 
działaniu w obliczu środowiska naturalnego, 
fakt jest następujący: czym prędzej należy ob-

niżyć stopień zagrożenia środowiska, którego 
największym zagrożeniem jesteśmy właśnie my 
sami. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i mieszkań-
cy jednostkowi.   
Nieustannie dbając w dobrej wierze o „matkę 
ziemię”, pojawiają się na rynku coraz to nowsze 
urządzenia służące efektywniejszym i ekono-
miczniejszym procesom pozyskiwania produk-
tów finalnych. Jest ich wiele. Niniejszy artykuł 
obejmie tylko jeden z tematów – ogrzewania 
oraz doboru instalacji grzewczych. Stale kur-
czące się zasoby paliwowe na świecie skie-
rowały myślenie ku poświęceniu uwagi pro-
cesom odnawialnym (odnawialnym źródłom 
energii) oraz dzięki ich wykorzystaniu w wytwa-
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wszystkim kotły retortowe, spalające oprócz 
biomasy węgiel typu ekogroszek oraz większe 
kawałki drewna, brykiet oraz grubszego sor-
tymentu węgiel w tak zwanym dodatkowym 
ręcznym palenisku. 
Pierwszą firmą, która wprowadziła na rynek 
kocioł retortowy dwupaleniskowy była w roku 
2004 firma Klimosz, nazywając go kotłem DUO. 
Od tamtej pory w zasadzie w ofercie każde-
go producenta kotłów można znaleźć kocioł 
umożliwiający spalanie z automatycznym 
podawaniem paliwa wyposażony w dodatko-
we komorowe palenisko. Ogromne zaintereso-
wanie tego typu kotłami jest uwarunkowane 
możliwościami stosowania wielu różnych paliw, 
co jest doskonałym rozwiązaniem w przypad-
ku zmiennych sezonowo cen paliw. 

Palnik retortowy niekoniecznie dla  
peletu
Tak bardzo popularny palnik retortowy, spala-
jący również pelety, nie jest najlepszym rozwią-
zaniem technicznym dla spalania tego paliwa. 
Konstrukcja większości tych palników oraz ukła-
dów podających paliwo uniemożliwia pracę 
tych kotłów w stanach tylko praca lub tylko 
postój (wyłączenie z eksploatacji). Ze wzglę-
du na budowę i zasadę działania podajnika i 
palnika retortowego kotły tego typu pracują 
w trybie praca lub trybie podtrzymania żaru 
paleniska. Bardzo krótki czas utrzymywania 
żaru na palniku w przypadku pelet wymusza 
na kotle okresowe podawanie paliwa do pal-
nika. Dzieje się tak nawet w momencie, który 
nie wymaga podgrzewu instalacji grzewczej. 
Najczęściej kłopotliwa spotykana sytuacja 
dotyczy ogrzewania tymi kotłami w okresach 
ciepłych, w których należy jeszcze dogrzewać 
budynek. W nowo wybudowanych domach 
wyposażonych w wysoko sprawne instalacje 
grzewcze oraz dobrze docieplonych kotły 

nym miejscu, zwiększa nawet dwukrotnie jego 
kaloryczność. Wilgotność świeżo ściętego drze-
wa osiąga około 50%, czemu odpowiada war-
tość opałowa okolo Qir = 7 MJ/kg. Zmniejszenie 
wilgotności w procesie suszenia do poziomu 
15-20% powoduje wzrost kaloryczności do  
Qir = 14 MJ/kg (w zależności od gatunku drze-
wa). 

Najpopularniejsze komorowe kotły na 
drewno
Do najbardziej znanych i rozpowszechnionych 
konstrukcji kotów grzewczych na drewno nale-
żą:
• klasyczne kotły komorowe z załadunkiem 

ręcznym niewykorzystujące zgazowania 
paliwa,

• kotły komorowe wykorzystujące proces 
zgazowania drewna. 

Proces zgazowania jest korzystniejszy ze wzglę-
du na wytworzenie gazu drzewnego ze spala-
nego drewna w otoczeniu niedomiaru tlenu, 
a następnie jego dopalanie poprzez wprowa-
dzenie powietrza dopalającego – strefowe-
go. Proces zgazowania to wstępne osuszanie 
paliwa, piroliza, czyli termiczny rozpad paliwa 
w warunkach podstechiometrycznych, wy-
tworzenie przy tym węgla drzewnego, gazu 
drzewnego oraz niepalnych substancji smoli-
stych, w końcowej fazie spalanie.
Kotły zgazowujące drewno często wyposażo-
ne są w sondę lambda oraz sprzężony z nią 
regulator pracy kotła sterujący wentylatorem 
nadmuchowym lub wyciągowym. Sonda 
lambda jest elementem pomiarowym zawar-
tości tlenu w spalinach dzięki czemu w trybie 
ciągłej eksploatacji utrzymywany jest stały 

współczynnik nadmiaru powietrza do spalania 
niezależnie od stopnia wypalenia się paliwa w 
komorze paleniskowej kotła. Niski współczyn-
nik lambda wpływa bezpośrednio na wysoki 
udział gazów trójatomowych oddających 
ciepło poprzez promieniowanie wewnątrz 
wymiennika kotła. Kontrolowany nadmiar tlenu 
ogranicza również stratę fizyczną kotła, zwięk-
szając sprawność urządzenia. 

Kotły biomasowe retortowe 
Ciągłe życie w pospiechu oraz automatyza-
cja niektórych elementów, procesów naszego 
życia dająca nam w zamian więcej czasu na 
inne czynności oraz ochrona środowiska na-
turalnego są główną przyczyną stosowania 
niskoemisyjnych kotłów spalających biomasę 
z automatyczną pracą podajnika. Należy je 
jednak pogrupować, ponieważ istnieją kotły 
spalające biomasę bezobsługowo, podając 
tylko paliwo do palnika oraz kotły prawie cał-
kowicie bezobsługowe. Obecnie kotły na pe-
lety, trociny czy ziarna zbóż są wyposażone w 
systemy ładowania zasobników przykotłowych 
oraz wysoko zaawansowaną elektronikę speł-
niającą dodatkowe funkcje typu: rozpalanie 
kotła, wygaszanie kotła, oczyszczanie palnika 
oraz odprowadzanie pozostałości po spalaniu 
z popielnika. 
Na rynku kotłów biomasowych istnieje szeroka 
gama palników spalających pelety, trociny 
i zrębki czy ziarna owsa. Różnice wynikają 
z możliwości technicznych owych kotłów, 
konstrukcji i działania palników oraz stopnia 
zautomatyzowania ich pracy. Wśród zainsta-
lowanych w Polsce kotłów z automatycznym 
podawaniem paliwa wymienić należy przede 

Pelet
- 950 zł brutto/tonę w workach 15 lub 25 kg 
(źródło: www.pelet.com.pl)
- 550-900 zł brutto/tonę  
(źródło: www.gieldadrzewna.pl)

Brykiet 
- 898 zł brutto/tonę opakowania zbiorcze na 
palecie (źródło: www.pelet.com.pl)
- 600-900 zł/tonę  
(źródło: www.gieldadrzewna.pl)

Drewno opałowe, kominkowe
120 zł/mp np. za iglaste, 170 zł/mp za np. 
brzozę, czereśnię, 190 zł/mp np. za buk, grab,
ceny zależne od rodzaju drewna i jego wil-
gotności (źródło: www.allegro.pl)

Przykładowe, orientacyjne 
ceny biomasy

retortowe spalające pelety mogą nie spełniać 
już wymagań mieszkańców ze względu na 
możliwie częste przegrzewanie kotła podtrzy-
mującego żar w momencie braku zapotrzebo-
wania na grzanie. Szczególnie w trybie LATO, 
gdzie ogrzewany jest tylko zasobnik z ciepłą 
wodą użytkową lub w okresie wiosennym w 
słoneczne dni, kiedy zamontowany dodat-
kowo termostat pomieszczeniowy blokuje 
wypływ wyprodukowanej przez kocioł wody 
na instalację c.o. Z tego właśnie powodu, aby 
uniknąć podobnych niepożądanych działań 
kotła oraz instalacji, zaleca się zamontowanie 
bufora odbierającego nadmiar ciepła, jak 
w przypadku kotłów z załadunkiem ręcznym. 
Zakumuluje on energię, którą odda w chwili 
potrzeby grzania, co obniży czas pracy kotła, 
tym samym zmniejszy zużycie paliwa. Sprawa 
się znacznie upraszcza, gdy montowane są ko-
tły retortowe wyposażone w przegrodę prze-
ciw cofaniu się żaru w stronę zasobnika oraz w 
zapalarkę.
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Na przykładzie kotła BIO LING DUO firmy 
KLIMOSZ o sprawności 90% (wyznaczonej w 
OTGS w Łodzi), dobowe spalanie w sezonie 
grzewczym mieści się w zakresie od 25 (min. 
20) do 35 kg/dobę przy założeniu, że ogrze-
wamy budynek o powierzchni ok. 140 m2. 
Zużycie opału na poziomie 20-25 kg/dobę 
dotyczy nowo wybudowanego domu wol-
no stojącego, natomiast 35 kg/dobę domu 
kilkudziesięcioletniego po modernizacji. 
Z zastosowaniem bufora 1000 l ten sam ko-
cioł jest w stanie ogrzać nowo wybudo-
wany budynek o powierzchni 160 m2, zu-
żywając na sezon grzewczy około 3,5 tony 
– średniego pod względem jakości – peletu. 
Szacuje się, iż na cały rok – zarówno na cele 
ogrzewania, jak i podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej także w okresie letnim kocioł –  
spali 4 tony peletu. 
Opisane powyżej instalacje c.o. wyposażo-
ne są w pomieszczeniowe termostaty utrzy-
mujące bądź ograniczające stałą tempe-
raturę panującą wewnątrz, podgrzewacze 
ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystują-
ce pełną modulację mocy palnika kotła 
peletowego. 

Ile peletu potrzebuje dom 
na rok?

Kotły na pelet, trociny, ziarna…
Do najbardziej efektywnych kotłów na pelety, 
trociny i wióry czy ziarna owsa zaliczyć może-
my kotły wyposażone w specjalnie skonstru-
owane do ich spalania palniki. Zwykle są to 
palniki narzutowe oraz palniki z wewnętrznym 
elementem dozującym paliwo do komory 
paleniskowej samego palnika. Palniki te zdolne 
są do samozapłonu oraz samowygaszania, co 
objawia się wyprodukowaniem ciepła w takiej 
ilości, jakiej potrzebuje instalacja c.o. Dodatko-
wo kotły takie realizują procesy samoczyszcze-

nia oraz odpopielania palnika bez ingerencji 
człowieka. Są to jednak urządzenia droższe w 
porównaniu do kotłów retortowych. Wysoka 
cena uwzględnia stopień zastosowania do-
datkowych elementów, jak: zapalarki, siłowniki 
służące do oczyszczania palników czy układy 
odprowadzające popiół z popielnika. 
Jeśli zaś chodzi o regulację samego procesu 
spalania, to ze względu na przybliżoną wielkość 
oraz mniej więcej stałą kaloryczność pelet jest 
to paliwo łatwiejsze do samej regulacji w po-
równaniu do ekogroszku. Niemniej jednak pod-
czas spalania peletu istnieje również zagrożenie 
niepoprawnej eksploatacji kotła wynikające z 
nieumiejętnej regulacji ilości paliwa lub powie-
trza do spalania, tym samym zaklejenia palnika 
lub doprowadzenia do zgazowania peletu.

Bufory do współpracy z kotłami na 
biomasę 
Biorąc pod uwagę instalację systemu grzew-
czego np. z kotłem na drewno z zasypem 
ręcznym, czy retortowym kotłem na pelety, 
najbardziej ekonomiczne spalanie utrzymujemy 
podczas zastosowania zbiornika akumulacyj-
nego – bufora. Jego zadaniem jest magazyno-
wanie energii pochodzącej od spalin po lub w 
trakcie spalania paliwa w momencie, w którym 
instalacja grzejnikowa oraz wody użytkowej 
jest w pełni wygrzana i nie wymaga dodatko-
wego ładowania. Wówczas przy odpowiednio 
dobranym buforze oraz kotle go ładującym 
mamy w pełni wykorzystaną energię che-
miczną, którą jest załadowane do kotła pali-
wo. Bufor oraz zawór mieszający z siłownikiem 
sterowany elektronicznie sprzężony z termosta-
tem pomieszczeniowym realizuje zadane przez 
użytkownika warunki temperaturowe panujące 
wewnątrz budynku. Coraz częściej stosowanym 
ekonomicznym rozwiązaniem jest instalowanie 
buforów z wewnętrznie wbudowanym pod-

grzewaczem wody użytkowej. 
W instalacjach ogrzewanych drewnem z ko-
tłami z ręcznym zasypem niewyposażonych w 
zbiorniki akumulacyjne istnieje prawdopodo-
bieństwa przekroczenia temperatury panują-
cej wewnątrz budynku. Jest to spowodowane 
właśnie brakiem odbioru wyprodukowanej 
przez kocioł energii w chwili wygrzania budyn-
ku (odbiorników typu grzejnik, podgrzewacz 
c.w.u.). W niektórych przypadkach, w których 
wysoka temperatura jest już nie do zniesienia, 
czyli w zbyt mocno nagrzanych pomieszcze-
niach, nadmiar cieplny odprowadza się do 
atmosfery poprzez otwarcie okna. W takiej 
sytuacji sprawność całego układu grzewczego 
maleje, gdyż ilość ciepła „wyrzuconą” poza 
dom można traktować jak dodatkową stratę 
systemu grzewczego. Jednocześnie nie należy 
popadać w skrajność, przysłaniając częściowo 
lub całkowicie instalację nawiewno-wywiew-
ną, sugerując się myślą, iż nasz kocioł będzie 
spalał mniej opału, gdyż nie będziemy mieli 
strat ciepła poza budynek. 
Nic bardziej zgubnego jak odcinanie nawiewu 
świeżego powietrza potrzebnego do prawi-
dłowo przeprowadzonego procesu spalania w 
kotle. Kocioł bez doprowadzonej odpowiedniej 
ilości powietrza będzie, wydymiał oraz zanie-
czyszczał wewnętrzny jego korpus poprzez nie-
dopalanie załadowanego uprzednio paliwa, 
czego skutkiem będzie niższa sprawność kotła. 
Ograniczenie dopływu powietrza do spalania 
jest najczęściej popełnianym błędem wśród 
użytkowników wszystkich rodzajów kotłów. Jest 
to pozorna oszczędność, która może zakończyć 
się tragicznymi skutkami, zatruciem lub zacza-
dzeniem.

Regulacja 
Porównując funkcję regulatorów kotłów na 
biomasę, na drewno czy kotłów automatycz-

nych na inny rodzaj paliwa, można stwierdzić, iż 
są one bardzo podobne. Realizują one procesy 
doboru temperatury w systemie pogodowym, 
współpracują z termostatami pomieszczenio-
wymi sterującymi jednym lub kilkoma obiega-
mi grzewczymi, mają opcję modulacji pracy 
palnika. 
Dodatkowo opcję regulacji ochrony kotła 
przed zimnym powrotem wody z instalacji lub 
ograniczającą temperaturę instalacji z wyko-
rzystaniem napędu elektrycznego zaworów 
mieszających, a także pracę pompy c.o., c.w.u. 
itp. 

Różnorodność ofert – trudny wybór – 
rola instalatora  
Pytanie, na które nie łatwo jest odpowiedzieć 
jednoznacznie to: jaki kocioł kupić, wybrać z 
szerokiej gamy oferowanych przez producen-
tów kotłów? 
Odpowiadając w skrócie, należy sugerować 
się przede wszystkim zgodnością opisu z pro-
duktem, tzn. jeśli jest funkcja obsługi siłownika 
na zaworze mieszającym, to czy jest ona w 
standardzie. Jeśli regulator pracuje w trybie PID, 
to czy nastawy mocy palnika reguluje użytkow-
nik, czy odbywa się to tylko i wyłącznie z wyko-
rzystaniem zaawansowanej automatyki kotła? 
Na pewno należy zwracać uwagę na masę 
kotła oraz na gatunek materiału, z jakiego jest 
wykonany jego korpus. Przed zakupem kotła 
trzeba przeczytać warunki gwarancji, przykła-
dowo czy szczelność stalowego wymiennika 
dotyczy materiału, z jakiego jest wykonany czy 
spoin łączących, a może obu tych elementów. 
Wybierając kocioł, konieczne jest wykonanie 
pod niego instalacji grzewczej z wszystkimi wy-
tycznymi wyszczególnionymi przez producenta, 
jak: średnice rur, rodzaj zabezpieczeń czy wy-
miary geometryczne systemu do odprowadza-
nia spalin.  

http://www.instalreporter.pl
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HERZ
Biocontrol oraz Firestar Lambda

  Grzegorz Ojczyk

  Herz jest znanym producentem kotłów na 
biopaliwa stałe. W ofercie firmy znajdują się 
nowoczesne kotły na zrębki i pelety drzewne 
oraz na drewno kawałkowe w postaci polan. 
Najnowszą rodzinę kotłów na biomasę stano-
wią kotły serii Biocontrol oraz Firestar Lambda 
o szerokim zakresie mocy od 4,8 do 1000 kW.

Palniki i przenośniki
Szeroki zakres i doskonałe zestopniowanie 
mocy kotłów Herz, pozwala na optymalne 
dopasowanie kotła do potrzeb użytkownika. 
Są to kotły wodne, niskotemperaturowe, wy-
posażone w palniki z wentylatorami ssącymi 
o płynnej regulacji wydajności, z pełną auto-
matyzacją. Kotły o średnich i dużych mocach 
wyposażone są dodatkowo w wentylatory 
podmuchowe. Kotły Biomatic oraz Firematic 
mają generalnie palniki retortowe. W kotłach 
Pelletstar oraz w mniejszych jednostkach Fire-
matic zastosowano palniki z ruchomym rusz-
tem, w kotłach Biofire zaś palniki schodkowe. 
W kotłach serii Firestar znajdują się specjali-
styczne palniki służące do zgazowania i spa-
lania tzw. holzgazu.
Kotły Biocontrol mają zunifikowany, wielowa-
riantowy system doprowadzenia paliwa w za-
leżności od potrzeb użytkownika. Tradycyj-
ny, za pomocą przenośników ślimakowych w 
wersji poziomej i kątowej 45o oraz poziomo-
-kątowy o zmiennych długościach, co 0,5 m 

od 1 do 4 m dla kotłów Pelletstar Biocontrol. 
Dla większych jednostek długość przenośni-
ka zmienia się co 1 m w zakresie od 3 do 6 m, 
z możliwością wydłużenia do 9 m. Kotły Pellet-
star Biocontrol mogą współpracować z prze-
nośnikiem ślimakowym elastycznym o zasięgu 
2, 3, 4 m. W przypadku magazynu paliwa od-
dalonego lub znajdującego się na innej kon-
dygnacji kotły Biocontrol mogą współpraco-
wać z przenośnikami pneumatycznymi lub 
pneumatyczno-ślimakowymi. Duża ilość wa-
riantów wykonania pozwala na łatwe dopa-
sowanie jednostki do potrzeb klienta. Małe 
jednostki Pelletstar Biocontrol są wykonywane 
w wersji z samym podajnikiem ślimakowym, z 
podajnikiem pneumatycznym i zasobnikiem 
paliwa o pojemności 150 l oraz w tzw. wersji 
kompakt, czyli z zasobnikiem paliwa 300 l. Dla 
większych jednostek Firematic Biocontrol oraz 
Biomatic Biocontrol są typowe zasobniki pali-
wa w wersji rozdzielczej z nagarniaczem pióro-
wym o średnicach 2, 3, 4, 5 m i wysokościach 
2,5 i 6 m, połączone z kotłem za pomocą po-
ziomego podajnika ślimakowego lub kątowe-
go.

Nowoczesna automatyka
Jednostki Biocontrol wyposażono w nowocze-
sne sterowniki serii Biocontrol 3000,  realizują-
ce wszystkie funkcje związane z automatyką, 
sterowaniem i komunikacją jednostki z otocze-

Biocontrol oraz Firestar Lambda  
– zakresy mocy
Kotły na pelet drzewny
– Pelletstar Biocontrol o mocach nominalnych: 10, 20, 30, 45 
i 60 kW (fot. 1 )

Kotły na zrębkę i pelet drzewny
– Firematic Biocontrol o mocach nominalnych: 20, 35, 45, 
60, 80, 100, 101, 130 i 151 kW (fot. 2 )
– Firematic Biocontrol: 90, 150 kW (fot. 3 )
– Biomatic Biocontrol: 220, 250, 300, 350, 400 i 500 kW  
(fot. 4 )
– Biofire Biocontrol: 500, 600, 800 i 1000 kW (fot. 5 )

Do spalania polan, tak zwane kotły zgazowujące
–  FireStar Biocontrol  o mocach nominalnych: 18, 20, 30 i 40 
kW (fot. 6 ).

W skład rodziny kotłów Firestar Lambda wchodzą kotły na 
polana o mocach nominalnych:18, 20, 30 i 40 kW (fot. 7 ).
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odpowiedniej ilości paliwa dozownikiem śli-
makowym, napędzanym silnikiem oraz stero-
waniem ilością doprowadzonego powietrza 
do komory spalania, w zależności od zapo-
trzebowania na ciepło. Optymalizacja re-
alizowana jest przez sterowanie pracą wen-
tylatorów oraz ustalanie proporcji powietrza 
pierwotnego, wtórnego i wtórnego korygu-
jącego w zależności od temperatury i skła-
du spalin. Sterownik można rozbudować o 
dodatkowe moduły, dla np. sterowania sze-
ścioma obiegami z mieszaczami, regulacją 
pogodową, możliwością sterowania obie-
giem c.w.u., obiegiem solarnym, układem do 
podnoszenia temperatury powrotu, układem 
z buforem ciepła, z dodatkowym źródłem cie-
pła (np. kocioł gazowy, olejowy, kominek), 
układem z wymiennikiem ciepła dla c.w.u. 
Ponadto Biocontrol 3000 kontroluje poziom 
paliwa za pomocą czujników na podczer-
wień, może sterować klapą na przewodzie 
spalinowym, komunikować się za pomocą 
modemu w telefonii sieciowej. Do komunika-
cji z użytkownikiem służy zintegrowany gra-
ficzny ekran ciekłokrystaliczny z klawiaturą. W 
kotłach Firestar Lambda zastosowano specja-
listyczny sterownik, jako kompromis pomiędzy 
wysoką efektywnością spalania a ceną.

Optymalna praca
Kotły na biomasę Biocontrol charakteryzują 
się wysoką sprawnością oraz niską emisyjno-
ścią substancji szkodliwych i pyłów, potwier-
dzoną atestami. Dodatkowo dla zwiększenia 
skuteczności wychwytywania cząstek stałych, 
kotły Biomatic mają zewnętrzny multicyklon. 
Wysoką sprawność uzyskano przez zastosowa-
nie nowoczesnego sterownika i skomplikowa-
nych algorytmów sterujących pracą wentyla-
torów wyciągowych, balansem podciśnienia 
oraz dzięki precyzyjnej regulacji strumieniem 

powietrza pierwotnego i wtórnego za pomo-
cą przepustnic regulacyjnych, dla uzyskania 
optymalnych warunków spalania. Dla popra-
wienia sprawności została zoptymalizowana 
geometria wewnętrznych elementów kotła, 
przez które przepływają spaliny. Dla zmniej-
szenia strat postojowych zastosowano izolację 
termiczną kotła o grubości 80 mm. Zalecana 
jest zabudowa klap na przewodzie spalino-
wym (opcja). Zastosowany sterownik umożli-
wia regulację pogodową, która w połączeniu 
z indywidualną regulacją obiegów grzew-
czych, poprawia efektywność energetyczną 
całego systemu. Minimalna moc kotłów Bio-
control wynosi 30% mocy nominalnej. Moż-
liwość pracy w tak szerokim zakresie mocy, 
pozwala idealnie dopasować moc kotła do 
zapotrzebowania na ciepło.
Wysoką funkcjonalność kotłów Biomatic uzy-
skano przez możliwość zautomatyzowania 
wszystkich procesów od doprowadzenia pa-
liwa, przez automatyczny rozruch, wyłącze-
nie, oczyszczanie wymiennika i palnika do 
automatycznego odprowadzenia popio-
łu. W przypadku, gdy popiół odprowadzany 
jest do pojemnika, jego pojemność pozwa-
la na gromadzenie go przez długi czas. Ko-
cioł kontroluje stan paliwa w zbiorniku pośred-
nim. Gdy stan paliwa jest zbyt niski, pojawia 
się sygnał ostrzegawczy. Duże ułatwienie sta-
nowi czytelny ekran oraz przejrzyście zapro-
jektowane menu ekranowe dla użytkownika. 
Nie bez znaczenia jest możliwość komunika-
cji ze sterownikiem na odległość za pomocą 
modemu. Palniki wykonane są ze stali stopo-
wej, elementy szczególnie narażone na wyso-
ką temperaturę wykonane są ze stali żarood-
pornej, co gwarantuje ich wysoką trwałość. 
Liczba czynności serwisowych została ograni-
czona do minimum, które wykonuje się łatwo 
dzięki ergonomicznej budowie kotłów. 

Zabudowa kotłów Herz w kotłowniach
Kotły Firestar, Pelletstar ze względu na małe 
moce mają budowę kompaktową i charakte-
ryzuja się małymi wymiarami geometryczny-
mi. Jednostki o większej mocy Firematic, Bio-
matic oraz Biofire mają budową modułową, 
dla zwiększenia elastyczności i możliwości do-
pasowania ich zabudowy do możliwości czę-
sto ciasnych pomieszczeń. Symetryczne wy-
prowadzenie króćców z jednostki głównej, 
pozwala na zabudowę prawostronną lub le-
wostronną pozostałych elementów kotła, w 
zależności od możliwości doprowadzenia pali-
wa i/lub odprowadzenia spalin.
Herz oferuje bogate wyposażenie dodatko-
we, zawierającą moduły sterujące, zesta-
wy hydrauliczne w zależności od mocy jed-
nostki do podnoszenia temperatury powrotu 
z pompą, zaworem trójdrogowym i napędem 
termicznym lub z pompą, zaworem trójdro-
gowym i siłownikiem, zdalny zadajnik z czujni-
kiem temperatury, energooszczędny regulator 
ciągu, zestaw do napełniania paliwa.
Kotły Biomatic i Firestar Lambda  integru-
ją całościową ofertę Herz w zakresie techniki 
grzewczej ze źródeł odnawialnych, współpra-
cują z zasobnikami ciepłej wody użytkowej, 
buforami ciepła, kolektorami słonecznymi, ze-
społami wymiennikowymi, armaturą regula-
cyjną i odcinającą instalacji grzewczych i cie-
płej wody użytkowej.  

niem. Jednostka centralna steruje wszystkimi 
procesami wewnętrznymi w kotle, związany-
mi ze spalaniem, tj. doprowadzeniem paliwa 
i powietrza, odprowadzeniem spalin, oczysz-
czaniem wymienników, pomiarami tempera-
tury, pomiarami składu spalin za pomocą son-
dy lambda, regulacją, optymalizacją procesu 
spalania, automatycznym zapłonem, termicz-
nym zabezpieczeniem ciągu i zabezpiecze-
nia. Regulacja polega na doprowadzeniu w 

Przestroga!

Stosowanie kotłów na biopaliwa stałe jest 
obecnie popularne i idzie z duchem czasu. 
Niestety przed podjęciem decyzji o zastoso-
waniu kotła na biopaliwo stałe należy prze-
prowadzić rzetelną analizę ekonomiczną, 
czy powyższe rozwiązanie obroni się pod tym 
względem w stosunku do alternatywnych 
źródeł ciepła. 
Na etapie inwestycji… 
Rozwiązanie z kotłem na biopaliwo stałe z 
zasady jest droższe pod względem inwesty-
cyjnym w stosunku do rozwiązania z kotłem 
gazowym, olejowym lub węglowym. Jedy-
nie droższym rozwiązaniem pod względem 
inwestycyjnym bywa pompa ciepła. 
W eksploatacji…
Kolejną kwestią jest uwzględnienie kosztów 
eksploatacyjnych, związanych z kotłem 
na biopaliwo w okresie jego życia. Funda-
mentalnym jednak jest sprawdzenie, czy 
rzeczywiście mamy zagwarantowane do-
stawy paliwa przez cały rok, ze szczególnym 
uwzględnieniem sezonu grzewczego. Należy 
wziąć pod uwagę, iż w Polsce już możemy 
mówić o rynku peletu dla średnich i dużych 
odbiorców. Dla domów jednorodzinnych 
barierą może być koszt dostawy w małych 
ilościach. Rynek zrębki drzewnej i polan w 
skali mikro jest wciąż słabo rozwinięty.

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze  
Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Artura Grottgera 58
www.herz.com.pl
centrala@herz.com.pl
tel. 12 289-02-20 faks 12 289-02-21
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SAS
Kocioł SAS AGRO-ECO na 
pelety, ziarna zbóż, pestki 
owoców

  Michał Łukasik

  Właściwa konstrukcja kotła do spalania bio-
masy pozwoli ustrzec się przed niewłaściwym 
spalaniem tych paliw. Te wymagania spełnia 
kocioł SAS AGRO-ECO z automatycznym po-
dawaniem, przystosowany do wysokoefektyw-
nego spalania biomasy (pelety, ziarna zbóż, 
pestki owoców, itp.).
Wyposażony jest w automatyczne, samo-
oczyszczające się palenisko z mechanizmem 
rusztów ruchomych. Narażone na wysoką tem-
peraturę części paleniska wykonane są ze sta-
li żaroodpornej i materiałów ceramicznych. 
Zwiększa to efektywność i żywotność paleniska, 
pozwala w optymalnych warunkach spalać 

ziarna zbóż. Automatyczny zapłon paliwa oraz 
system podtrzymania ognia po osiągnięciu żą-
danej temperatury sprawia, iż kocioł może w 
pełni sprawnie pracować nawet przy niewiel-
kim zapotrzebowaniu na moc cieplną (możli-
wość ciągłej pracy oraz współpracy z zasobni-
kiem c.w.u. w okresie letnim).
Wielofunkcyjny regulator kotła zapewnia 
kontrolę stopnia dozowania paliwa, kon-
trolę procesu automatycznego rozpalania 
paliwa oraz parametrów procesu spalania. 
Dzięki temu spalanie biomasy jest dokładne. 
Średni czas spalania w zależności od warunków 
pogodowych, stopnia docieplenia budynku 
oraz kaloryczności zastosowanego paliwa wy-
nosi 2-4 dni, co pozwala już na znaczny komfort 
w obsłudze kotła i utrzymanie czystej kotłowni. 
Regulator steruje pracą pomp c.o., c.w.u., 
dwiema dodatkowymi pompami i dwoma za-
worami mieszającymi (w zależności od potrzeb 
instalacji). Może współpracować z dowolnym 
regulatorem pokojowym lub dedykowanym. 
Ma również funkcje dezynfekcji termicznej, an-
tifreeze pomp (antyzamarzanie), antystop 
pomp. System kontroli urządzeń roboczych ko-
tła gwarantuje automatyczne wyłączenie ko-
tła w przypadku zablokowania podajnika pali-

Rodzaj kotła: z automatycznym podawaniem paliwa.
Zakres mocy: 17-100 kW.
Paliwa: pelety, ziarna zbóż (owies, kukurydza i inne), suche 
pestki owoców, na ruszcie zastępczym drewno sezonowa-
ne.
Rodzaj spalania: podawanie paliwa za pomocą podajnika 
ślimakowego, samooczyszczające się palenisko nadmucho-
we.
Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm  
(duże moce 8 mm).
Płaszcz zewnętrzny: blacha o gr. 4 mm.
Izolacja cieplna: wełna mineralna 30 mm.
Obudowa kotła: wełna mineralna 30 mm.
Sprawność:  87,7÷88,8%.
Opis budowy i działania:
– poziomy układ kaset i rur wymiennika,
– tryb palenia automatycznego:
• podajnik ślimakowy napędzany motoreduktorem,
• płyta paleniska nadmuchowego z mechanizmem oczyszczania,
• wykorzystuje wymuszony dopływ powietrza,
• regulacja procesu spalania – sterownik/wentylator nadmuchowy,
• automatyczne rozpalanie paliwa (grzałka ceramiczna),
• zasobnik opału może być usytuowany z prawej lub lewej strony kotła,
– tryb palenia awaryjnego na ruszcie awaryjnym:
• wykorzystuje naturalny ciąg spalin,
• regulacja procesu spalania – śruba regulacyjna/miarkownik w opcji.
Wyposażenie standardowe: sterownik, wentylator, termometr, komplet paneli ceramicz-
nych, grzałka do rozpalania paliwa, szuflada popielnicowa, zawór bezpieczeństwa, 
komplet narzędzi do obsługi kotła, zasobnik opału.
Wyposażenie dodatkowe: regulator pokojowy, ruszt żeliwny do palenia zastępczego, 
miarkownik ciągu powietrza.
Opcje: zasyp zasobnika opału może być usytuowany z prawej lub lewej strony (zawsze w 
tylnej części) kotła.
Stosowane oznaczenia: L – lewa strona zasypu, P – prawa strona zasypu. 
Gwarancja:  5 lat na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły 
elektroniczne.
Certyfikaty: znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wy-
dane przez IPChW w Zabrzu.

Charakterystyka i parametry techniczne  
kotła SAS AGRO-ECO
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wa, awarii układu napędowego mechanizmu 
ruszt ruchomych, zaniku płomienia w komorze 
grzewczej itp.
Standardowy system dostarczania paliwa do 
kotła można rozbudować o zewnętrzne poda-
wanie z pomieszczenia pośredniego do właści-
wego zasobnika kotła. Sterowanie poziomem 
paliwa w koszu pozwala w pełni zautomatyzo-
wać dostarczanie paliwa bez konieczności in-
gerencji w ten proces. 

Bezpieczeństwo użytkowania  
i ekologia

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy stoso-
wany jest kilkustopniowy system zabezpiecze-
nia, m.in. zabezpieczenie przed cofnięciem 
płomienia do zasobnika opału przez podajnik, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła (wy-
łącznik termiczny). System kontroli urządzeń ro-
boczych kotła gwarantuje automatyczne wy-
łączenie kotła w przypadku zablokowania 
podajnika paliwa, awarii układu napędowego 
mechanizmu ruszt ruchomych, zaniku płomie-
nia w komorze grzewczej itp.
Natomiast w przypadku odcięcia zasilania na-
stępuje zapamiętanie stanu pracy oraz wszyst-
kich nastaw sterownika, dlatego też po po-
nownym włączeniu zasilania kocioł zostaje 
uruchomiony automatycznie, doprowadzając 
układ do osiągnięcia stanu żądanej tempera-
tury.   

Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem 

instalacji po stronie układu otwartego 
zalecany jest montaż zaworu zabezpie-
czenia termicznego. Przegrzanie kotła 
(powyżej temp. 95oC w płaszczu) po-
woduje otwarcie zaworu, napływająca 
woda sieciowa chłodzi kocioł i wypły-
wa z instalacji poprzez rurę przelewową 
naczynia wzbiorczego otwartego do 
studzienki schładzającej, a następnie 
do kanalizacji. W przypadku braku 
dostaw energii elektrycznej lub odbioru 
ciepła w instalacji, zawór jest w stanie 
skutecznie schłodzić kocioł do bez-
piecznej temperatury, zabezpieczając 
urządzenie i instalację przed uszkodze-
niem. Niedopuszczalne i zabronione jest 
uzupełnianie wody w przypadku awarii 
instalacji: stwierdzenia braku wody, gdy 
kocioł jest silnie rozgrzany, można w ten 
sposób spowodować jego pęknięcie. 

Schemat ogólny podłączenia kotła typu SAS AGRO-ECO do instalacji c.o. i 
c.w.u. 
Kocioł  w układzie otwartym współpracujący z instalacją za 
pośrednictwem wymiennika płytowego, zabezpieczony przed 
przegrzaniem zaworem termostatycznym Danfoss typu BVTS
1 – kocioł typu SAS AGRO-ECO, 2 – czujnik temperatury z kapilarą, 3 – 
króciec spustowy, 4 – zawór kulowy odcinający, 5 – zawór zwrotny, 6 – 
filtr siatkowy, 7 – reduktor ciśnienia, 8 – zawór termostatyczny Danfoss 
typu BVTS, 9 – zawór spustowy, 10 – otwarte naczynie wzbiorcze, 11 – 
studzienka (naczynie) schładzająca przelewowa, 12 – zawór różnicowy, 
13 – pompa obiegowa instalacji c.w.u., 14 – zasobnik c.w.u., 15 – zawór 
czterodrogowy, 16 – pompa obiegowa układu otwartego, 17 – płytowy 
wymiennik ciepła, 18 – pompa obiegowa układu zamkniętego, RW – rura 
wzbiorcza, RB – rura bezpieczeństwa, RO – rura odpowietrzająca, RP – 
rura przelewowa, RS – rura sygnalizacyjna

Standardowo kocioł typu SAS AGRO-
-ECO (o mocy do 48 kW) wyposażony 
jest w króciec G½” do montażu czujni-
ka temperatury z kapilarą L = 150 mm. 
Zawór termostatyczny Danfoss typu 
BVTS (w opcji) stanowi zabezpieczenie 
termiczne kotła instalowanego za po-
średnictwem wymiennika ciepła. Ze 
względu na małą pojemność wodną 

ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI SAS
28-100 Busko-Zdrój
Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19, faks +48 41 370 83 10
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl
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opłat za ogrzewanie w sezonie grzewczym ob-
niżają się średnio o 30%.

Dlaczego wymuszona wentylacja?

Ciąg naturalny jest źródłem podciśnienia bar-
dzo zmiennego, zależnego od kominów, wa-
runków atmosferycznych, typu opału itd. Dla-
tego zasadne jest wbudowanie w kocioł 
wymuszonej wentylacji, która ustabilizuje jej 
działanie.
Dzięki zastosowaniu wentylatora możliwe jest 
znaczne zmniejszenie przekroju kanału przepły-
wu gazu na palnik, a ponadto eliminuje się pro-
blem uruchamiania przy zimnym kominie. 
Powietrze może być dozowane, ponieważ ruszt 
pokryty rozpalonym opałem ma jednakowe 
opory przepływu na całej długości i w ten spo-
sób spalanie staje się optymalne.
Już od wielu lat firma Unical realizuje tę zasadę 

spalania w kotłach Gasogen. Pierwsze urządze-
nie zostało zbudowane i uruchomione w 1972 
roku. Od tamtej pory Gasogen 3 (urządzenie 
opatentowane) doszedł do trzeciej generacji, 
a tym samym osiągnął taki poziom perfekcji, że 
przeszedł wszystkie najbardziej restrykcyjne pró-
by wymagane przez normę europejską obo-
wiązującą w zakresie emisji spalin.

Magazyn drewna, o bardzo dużej pojemności, 
ma szczególną możliwość kompresji przy wyso-
kim oporze cieplnym i mechanicznym, co po-
zwala na utrzymanie w suchości tej strefy w 
każdych warunkach pracy.
Prędkość gazyfikacji zależy od ilości opału i od 
rozmiarów strefy suszenia. Generalnie najbar-
dziej wskazane jest bardzo suche drewno w du-
żych polanach. Ilość pierwotnego powietrza, 
proporcjonalnego do wytwarzanej mocy, jest 
dozowana poprzez system regulacji.

UNICAL 
GASOGEN 3 – biomasa – 
drewno – pellet – PELLEXIA

  Bartosz Świetliński

  Kotły zasilane biomasą łączy jedno: sterowa-
nie procesem spalania poprzez sposób regula-
cji dostępu powietrza niezbędnego do procesu 
spalania. Zastosowanie wentylatorów w ko-
tłach centralnego ogrzewania umożliwia spa-
lanie w nich rozdrobnionych paliw stałych typu: 
pellet, drewno, słoma, trociny, miał czy brykiet.

Dzięki takim urządzeniom możemy alternatyw-
nie wykorzystać opał, do którego mamy łatwy 
dostęp (tartaki, nadleśnictwa, zakłady drzewne 
wszelkiego typu), a i koszty będą niewielkie. 
Zastosowanie nadmuchu wentylatorowego 
do kotłów umożliwia spalanie tego samego 
typu opału z dodatkowymi korzyściami – koszty 

GASOGEN G3
• Zakres modeli o mocy 29; 47; 58; 76; 93 kW 
• Stalowy kocioł całkowicie gazyfikujący drewno
• Spalanie z płomieniem odwróconym
• Wysoka sprawność (dla paliw naturalnych) do 84% 
• Optymalizacja i kontrola spalania przez regulację dopływu powietrza z 1 i 2  
   zasilania
• Wentylator wspomagający gazyfikację drewna
• Komora załadunkowa oraz komora spalania wyposażona w szerokie drzwi  
   ułatwiające załadunek i konserwację 
• Izolacja obudowy wełną mineralną o grubości 60 mm
• Panel sterowania kontrolujący temperaturę wody oraz pracę wentylatora
• Wewnętrzny zawór termostatyczny kotła zapobiegający szkodliwej kondensacji  
   (opatentowany przez firmę UNICAL)
• Budowa i zabezpieczenie wymiennika ciepła  uniemożliwia jego deformację
• Estetyczny wygląd
Opcjonalnie: panel kontrolny DUO AUTOMATIC umożliwiający dodatkową kontrolę pracy kotła

2 rozwiązania: na drewno i na pelet

PELLEXIA – nowość w ofercie
Unical w roku 2011 wprowadził na rynek nowy 
model  urządzenia grzewczego – wodny kocioł 
peletowy PELLEXIA o mocy użytkowej maks. 27 kW, 
min. 8 kW wraz z pełną automatyką sterowania 
jednostką. 
Zasobnik pelletu ma pojemność 150 kg, a auto-
nomia pracy jednostki przy mocy minimalnej to 71 
godzin.  Spalanie pelletu waha się od 2,1 do 6,4 
kg/h w zależności od zapotrzebowania na cie-
pło. Urządzenie standardowo wyposażone jest w 
presostat ciśnienia wody, wężownicę bezpieczeń-
stwa (jak w Gasogenie) naczynie wzbiorcze, od-
powietrznik, zawór bezpieczeństwa 3 bar, czujnik 
poziomu pelletu oraz cyfrowy panel sterowania. 

Więcej szczegółów na stronie www.unical.pl 

http://www.instalreporter.pl
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Charakterystyka spalania w kotłach  
z gazyfikacją drewna 

Charakterystyczną cechą dla tego urządzenia 
jest m.in. to, że wentylator zamontowany po-
środku jednostki wymusza pracę urządzenia z 
płomieniem odwróconym. Palnik składa się z 
ogniotrwałego, specjalnego kamienia. W pal-
niku wykonany jest prostokątny otwór, przez któ-
ry przechodzi płomień. Żar ma kontakt bezpo-
średnio z kamieniem, jednocześnie oddziela 
załadowane do magazynu drewno od dolnej – 
właściwej komory spalania.  
W kamieniu dodatkowo znajduje się podwójny, 
odpowiednio ukształtowany ruszt z żeliwa, któ-
ry odbiera wtórne powietrze z frontowego do-
zownika.
Opadanie żaru jest uniemożliwione przez okrą-
głe pręty z ogniotrwałej stali. Spaliny ubogie w 
tlen i wciąż bogate w niezwiązany jeszcze wę-

giel, przedostają się przez żar i wpływają do 
otworu znajdującego się w palniku.
Wewnątrz takiej komory wstępnego spalania, 
gazy łączą się z powietrzem wtórnym wstępnie 
podgrzanym, które dostaje się poprzez wyżło-
bienia dwóch żeliwnych rusztów. Stąd bierze się 
płomień bogaty w tlen i wpadający w niebieski 
kolor. Płomień ten wydostaje się  z komory pier-
wotnej i przedostaje do głównej komory spala-
nia. Ze względu na panującą tam temperaturę 
palnik ma ostry kolor czerwony.

Zabezpieczenia dla układu  
zamkniętego zgodnie z prawem

Kotły grzewcze działające na opał stały mu-
szą być instalowane z zabezpieczeniami prze-
widzianymi przez obowiązujące przepisy w tym 
zakresie. Z tego powodu kotły G3 są wyposa-
żone w wymiennik bezpieczeństwa – wężowni-
cę i przystosowane są do pracy w układach za-
mkniętych.  
Wymiennik bezpieczeństwa musi być podłą-
czony z jednej strony (końcówki mogą być za-
mienione) do sieci wodnej, a z drugiej do sieci 
kanalizacji z wbudowanym zaworem wyloto-
wym, którego czujka musi być umieszczona w 
odpowiednim gnieździe. W przypadku wystą-
pienia przegrzewu jednostki, elektrozawór do-
puszczając zimną wodę z sieci, wychładza ko-
cioł do bezpiecznej temperatury.   

Unical Polska Sp. z o.o.
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 166
tel.: +48 32 327 52 89 
faks: +48 32 780 26 23
www.unical.pl
biuro@unicalpolska.plR
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Budowa kotłów serii Gasogen

Kompaktowa instalacja  
do oczyszczania wody 

KOMPLETT  
– innowacyjne rozwiązanie  
recyklingu wody do hoteli

  Ralf Banaski

2 czerwca podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia 
Budowniczych Domów w hotelu Sheraton w Warszawie 
zaprezentowano innowacyjny system o nazwie KOMPLETT.  
Instalacja została opracowana przez firmy Villeroy & Boch i 
EnviroChemie we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w 
Kaiserslautern. Nowoczesna technologia umożliwia recykling szarej i 
czarnej wody w hotelach, kompleksach biurowych i gospodarstwach 
domowych. Ścieki są oczyszczane z maksymalną dokładnością w 
obiegu zamkniętym, również do klasy czystości wody pitnej. Dzięki 
temu woda z powodzeniem może być ponownie wykorzystywana 
do mycia, prania, spłukiwania toalety, czy podlewania zieleni.

Woda w statystykach

Obecnie około 450 milionów ludzi
w 29 krajach cierpi z powodu niedoboru
wody. Eksperci przewidują na
2025 rok ostry niedobór wody lub jej
brak w 52 krajach. Problem ten dotknie
3,2 mld ludzi, co oznacza 37%
populacji świata.

Zasoby wody na Ziemi:
– około 97% wody znajduje się
w oceanach,
– około 70% wody słodkiej jest związane
na biegunach i w lodowcach,
– około 0,3% wody na Ziemi jest dostęp-
ne w postaci wód w jeziorach i rzekach.

http://www.instalreporter.pl
http://www.unical.pl
mailto:biuro@unicalpolska.pl
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z 6 do 4,5 l. Dziesięć lat później zaprezento-
wano pisuary, w których zużycie wody udało 
się obniżyć z 2,5 do zaledwie 0,8 l. Wprowa-
dzona na rynek w 2009 roku Omnia Green-
Gain to pierwsza wisząca miska WC, która 
potrzebuje jedynie 3,5 l na jedno spłukanie. 
Oznacza to redukcję o 2,5 l w stosunku do 
standardowego zużycia i przekłada się na 
oszczędność 40% wody. 
W przypadku dwuobjętościowych układów 
spłukujących małe spłukiwanie realizowane 
jest jako zaledwie 2 l. 

System KOMPLETT

Wszystkie te rozwiązania razem z instalacją 
do oczyszczania wody wchodzą w skład sys-
temu KOMPLETT. System obejmuje oczysz-
czanie czarnej i szarej wody oraz ścieków 
kuchennych do różnych parametrów jako-
ściowych. 
Ze względu na niewielkie rozmiary i moduło-

 Zapotrzebowanie na wodę  
w hotelach 

Zużycie wody w hotelach jest uzależnione od 
standardu i lokalizacji obiektu. Dla porówna-
nia w hotelu 3* w mieście potrzeba ok. 150 l 
wody na osobę/dobę, w 5* hotelu turystycz-
nym zapotrzebowanie może sięgać więcej 
niż 1000 l na osobę/dobę. Zużycie wody w 
hotelach ekologicznych na Cyprze i w Grecji 
wynosi 200 do 250 litrów na osobę/dobę. Zu-
życie wody w hotelach średniej klasy w kra-
jach śródziemnomorskich wynosi 500–600 l 
na osobę/dobę. Zużycie wody w hotelach 
4–5* w Niemczech wynosi od 120 do 780 l na 
osobę/ dobę (przy 70% obłożeniu pokoi). Zu-
życie wody w hotelach w Tajlandii, Male-
zji czy Indonezji wynosi około 940 l na osobę/
dobę. Koszt wody stanowi średnio 15% kosz-
tów utrzymania hotelu, ale np. w Tunezji koszt 
wody może stanowić do 40% kosztów. Parki, 
ogrody potrzebują często więcej niż połowę 
całego zużycia wody. Na 18-dołkowym  polu 
golfowym w Europie Środkowej, które musi 
być nawadniane w okresie letnim, zużycie 
wody wynosi zazwyczaj ok. 35 000 m3/rok.

Oszczędzanie wody z produktami  
Villeroy & Boch

W 1998 roku Villeroy & Boch wprowadził sys-
tem Aquareduct – w miskach ustępowych 
objętość spłukiwania została zredukowana 

 % l/rok
pokój łącznie 60 6 142 950

prysznic 53 3 276 240
umywalka 17 1 005 210
spłukiwanie 30 1 861 500

pozostałe (kuchnie, basen,  
pralnie…)

4 132 530

razem 10 275 480

Zużycie wody w hotelu, 170 pokoi, 60%
obłożenia

Zużycie wody [litry/rok] pokoje ogólnodostępne suma oszczędność wody
miski miski pisuary

hotel ze standardowymi  
sanitariatami

1 861 500 700 800 237 250 2 799 550

hotel wyposażony w Subway 2.0/
Aquareduct oraz pisuary 0,8 l

1 386 125 525 600 75 920 1 997 645 701 905

hotel wyposażony w GreenGain  
i pisuary 0,8 l

1 085 875 408 800 75 920 1 570 595 1 228 955

Ile można zaoszczędzić wody w przykładowym hotelu dzięki zastosowaniu oszczędzających wodę rozwiązań

wą zabudowę KOMPLETT może być zainsta-
lowany niemal w każdym budynku. Zajmuje 
podobną ilość miejsca, co samochód oso-
bowy. Wysoki, przemysłowy standard wy-
konania gwarantuje bezawaryjną pracę 
urządzenia przez wiele lat. Recykling wody 
odbywa się w systemie zamkniętym, więc nie 
ma mowy o jakichkolwiek uciążliwych zapa-
chach. System pracuje całkowicie automa-
tycznie. Zasada działania instalacji opiera się 
na kombinacji mechaniczno-biologicznych 
metod oczyszczania ścieków, połączonych 
z zanurzonym systemem ultrafiltracji wody. W 
różnych przypadkach stosowane są dodat-
kowe procesy dezynfekcji chlorem, UV lub 
ozonem, w zależności od dalszego zastoso-
wania wody.
Obszary zastosowania: hotele, akademi-

ki, domy spokojnej starości, budownictwo 
mieszkaniowe.
System pozwala z jednej strony minimalizo-
wać zużycie wody, a z drugiej poddawać ją 
recyklingowi i wykorzystywać ponownie, a 
więc znacznie ograniczać wydatki i w istotny 
sposób przyczynić się do ochrony zasobów 
naturalnych. W dobie kurczących się świato-
wych zasobów wody jest to rozwiązanie przy-
szłościowe.
Dzięki systemowi KOMPLETT, opartemu na 
produktach łazienkowych Villeroy & Boch i 
instalacji do oczyszczania wody EnviroChe-
mie, średniej wielkości hotel (50 łóżek) może 
zaoszczędzić nawet 600 000 litrów wody 
rocznie. Wg dzisiejszych stawek wody inwe-
stycja zwróci się więc już po około siedmiu la-
tach.  

 Elementy systemu KOMPLETT 
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Nowe standardy techniczne 

Co zastosowano
w pompach ciepła STIEBEL
ELTRON, by zwiększyć
współczynnik SPF i obniżyć
koszty eksploatacyjne?

  Artur Karczmarczyk

Dokonując oceny współczesnej pompy ciepła potencjalny, jej 
użytkownik – na tym etapie jeszcze inwestor – koncentruje się 
przede wszystkim na cenie i wzornictwie (designie), zapominając 
lub nie zwracając uwagi na rozwiązania techniczne, które w 
istotny sposób mogą podnieść jakość korzystania z systemu 
pompy ciepła.
Nowe konstrukcje pomp ciepła STIEBEL ELTRON w zależności od 
typu i mocy wyposażone są standardowo w wiele elementów, 
takich jak elektroniczne pompy obiegowe dolnego i górnego 
źródła klasy energetycznej A. Są one ważnym elementem 
systemu, gdyż wpływają w istotny sposób na współczynnik SPF 
pompy ciepła.

  Jak ważna jest klasa pomp obie-
gowych? Najlepsze elektroniczne 
klasy A…

Stosowanie pomp elektronicznych o wysokiej 
klasie energetycznej A zwiększa współczynnik 

SPF, zmniejszając zarazem koszty eksploata-
cyjne. Przykład budynku o zapotrzebowaniu 
na ciepło 9 kW, lokalizacja: Kraków, ogrze-
wanie: 100% płaszczyznowe – podłogówka, 
dzienne zapotrzebowanie na c.w.u. 200 litrów 
(zasobnik 300 l), liczba mieszkańców: 4 osoby.

2  Pompa ciepła z elektroniczną pompą obiegową dolnego źródła:
– współczynnik SPF 4,46
– koszty roczne 2554 zł 

1  Pompa ciepła z standardowymi pompami obiegowymi:
– współczynnik SPF 4,17
– koszty roczne 2712 zł

http://www.instalreporter.pl
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Inne elementy

Kolejne elementy, które ułatwiają montaż 
oraz poprawiają standard instalacji z pompą 
ciepłą STIEBEL ELTRON to naczynie przepo-
nowe dolnego i górnego źródła oraz przyłą-
cza elastyczne. Dodatkowa korzyść dla użyt-
kownika – elementy te objęte są gwarancją 
producenta pompy ciepła, w tym przypadku 
STIEBEL ELTRON, a nie gwarancją instalatora.
Pompa ciepła serii WPF E z wbudowanymi 
elektronicznymi pompami obiegowymi o kla-
sie energetycznej A, naczyniami wzbiorczymi 
dolnego i górnego źródła, przyłączami ela-
stycznymi wraz z izolowanym blokiem przyłą-
czeniowym c.o., c.w.u., dolnego źródła.
Na uwagę zasługują również rozwiązania za-
stosowane bezpośrednio w obiegu termo-
dynamicznym większości oferownych przez 
STIEBEL ELTRON pomp ciepła. Korzystanie z 
wysokich standardów konstrukcyjnych i za-
stosowanie w obiegu termodynamicznym 

pompy ciepła czujników temeratury i ciśnie-
nia czynnika roboczego po stronie odparo-
wania, jak i skraplania daje wymierne korzy-
ści eksploatacyjne w postaci profesjonalnej 
diagnozy i obsługii urządzenia bez ingeren-
cji w obieg termodynamiczny. Dzięki takim 
rozwiązaniom oraz odpowiedniemu opro-
gramowaniu COMsoft, profesjonalna obsłu-
ga i diagnostyka serwisowa możliwa jest bez 
ingerencji w układ termodynamiczny pom-
py ciepła (brak ubytków czynnika robocze-
go przy odłączaniu manometrów pomiaro-
wych).

Oprogramowanie COMsoft

Wszystkie niezbędne informacje o stanach 
pracy urządzenia przekazywane są bezpo-
średnio on-line na wyświetlacz regulatora lub 
sczytywane i zapisywane przez oprogramo-
wanie COMsoft.
Na podstawie informacji zbieranych przez

4  Przykład parametrów i stanów pracy pomp ciepła serii WPL 34 - 57 STIEBEL ELTRON

3  Pompa ciepła i jej elementy

5  Wykres parametrów i stanów pracy pompy ciepła – program COMsoft 3.6.0.
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również ma opcję wysyłania komunikatów w 
postaci sms-ów o awaryjnych wyłączeniach 
pompy ciepła na wybrane numery telefo-
nów.

SYSTEM zliczania energii

Wykorzystując najwyższe standardy konstruk-
cyjne, pompy ciepła STIEBEL ELTRON wypo-
sażone zostały w managera energii – SYSTEM 
zliczania energii. Na uwagę zasługuje tu-
taj fakt, że pomiary energii dokonywane są 
bez wbudowanych przepływomierzy oraz ze-
wnętrznych liczników energii elektrycznej. Au-
tomatyka sterująca WPM (II, i, iw) dokonu-
je obliczeń na podstawie odczytywanych na 
bieżąco parametrów ciśnienia i temperatu-
ry w obiegu termodynamicznym pompy cie-
pła.
Automatyka podaje informacje o energii 
przekazanej do systemu ogrzewania, c.w.u., 
podaje ilość zużytej energii przez sprężarkę, 
grzałkę elektryczną. Dane podawane są dla 
ostatniej doby, jak i sumarycznie od począt-
ku uruchomienia urządzenia. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu użytkownik pompy ciepła ma 
pełen wgląd do informacji, jak pracuje jego 
urządzenie i może kontrolować zużycie ener-
gii, jak również wie, ile energii zostało przeka-
zane do systemu.
Użytkownik pompy ciepła dostęp do tych in-
formacji ma bezpośrednio z panelu automa-
tyki w funkcji „INFOTEMP”.  

LITERATURA:
1. Materiały techniczne STIEBEL ELTRON Niem-
cy, Polska
2. Program komputerowy COMsoft Wersja 
3.6.0.
3. Program Komputerowy WP-OPT Wersja 
4.2.8.0 Licencja Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.

czujniki i oprogramowanie 
możliwe jest również przed-
stawienie stanów pracy urzą-
dzenia w postaci wykresu.
Serwis obsługujący i diagno-
zujący pracę urządzenia ma 
również możliwość zdalnego 
dokonania odczytu i zmia-
ny parametrów oraz stanów 
pracy pomp ciepła STIEBEL 
ELTRON przez system DCO-
-Activ. Dzięki podłączaniu 
urządzenia DCO magistralą 
BUS z automatyką WPM (II, i, 
iw) oraz poprzez złącze RS232 
z modemem GSM możliwa 
jest komunikacja on-line z 
pompą ciepła. System ten 

6  System DCO-Aktiv zdalnego nadzoru i obsługi pomp ciepła  
STIEBEL ELTRON

7  Menażer energii STIEBEL ELTRON – ekran wynikowy programu
COMsoft Wersja 3.6.0.
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ryczne referaty pokazujące wiele ciekawych 
liczb. Pełen program tematyczny i plan kon-
ferencji dostępny pod linkiem: http://www.
mg.gov.pl/files/upload/13794/AGENDA_spo-
tkania.pdf

O czym dyskutowano –  
najważniejsze fakty i liczby 

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja, 
konkretne osoby reprezentujące określone 
środowiska i instytucje zostały poproszone 
o dopowiedź na najbardziej newralgiczne 

pytania dotyczące rynku pomp ciepła, jego 
rozwoju i wsparcia.

Przedstawiciel NFOŚiGW Maria Milewska, 
kierownik Zespołu ds. Banków zapytana o 
program wsparcia dla pomp ciepła poin-
formowała, że obecnie NFOŚiGW z myślą 
o OZE realizuje program dofinansowania 
kolektorów słonecznych, na który przezna-
czono środki w wysokości 300 mln złotych. 
W najbliższych zaś planach jest uruchomie-
nie programu dofinansowywania domów 
energooszczędnych. Z założenia stawiać on 

Czy są szanse na wsparcie pomp ciepła?

W Ministerstwie 
Gospodarki 
dyskutowano  
o roli pomp ciepła w Polsce     

  opracowała Małgorzata Tomasik

22 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Gospodarki zorganizowana 
została konferencja „Rola pomp ciepła w Polsce w realizacji celów pakietu 
klimatyczno-energetycznego 3 x 20%”. Była to zdaniem większości 
uczestników tak naprawdę pierwsza konferencja o takim dużym znaczeniu 
dla przyszłości rynku pomp ciepła. 
Pokazała przede wszystkim, że rząd dostrzega potencjał i rolę pomp 
ciepła, jako urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii i 
potrzebę wsparcia rozwoju OZE odpowiednim systemem dofinansowania.

Organizatorzy i prelegenci konferencji (pamiątkowe zdjęcie wykonane po konferencji, przed 
gmachem Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, na Placu Trzech Krzyży)

  Co zaprezentowano 

Organizatorzy konferencji – PORT PC – posta-
wili jej kilka celów, głównie: 
-  przedstawienie aktualnego stanu branży 
pomp ciepła; 
- wskazanie najważniejszych barier w rozwoju 
pomp ciepła w Polsce i propozycji niezbęd-
nych działań, które pozwolą na likwidację 
tych barier;
- przedstawienie perspektyw rozwoju techno-
logii pomp ciepła w Polsce.
Zagadnienia te zostały naświetlone w kilku-

nastu referatach merytorycznych.
Konferencja pokazała, że wspólne działania 
przedstawicieli władz państwowych, samo-
rządowych i organizacji branżowych OZE 
w rozwój technologii odnawialnych źródeł 
energii, mają szansę przyczynić się w konse-
kwencji do spełnienia przez Polskę wymogów 
UE w zakresie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, redukcji zużycia energii pier-
wotnej i redukcji emisji dwutlenku węgla, a 
także wpłyną korzystnie na rozwój polskiego 
przemysłu.
Podczas konferencji przedstawiono meryto-
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będzie na rozwiązania systemowe i właśnie 
w ramach tego programu realizowane może 
być wsparcie pomp ciepła. NFOŚiGW nie 
przewiduje na razie programu tylko i wyłącz-
nie dedykowanego pompom ciepła.

Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA, 
wskazał z kolei na znaczenie pomp ciepła 
w Europie. Jego zdaniem w Polsce Krajowy 
Plan Działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych na rok 2020 stawia zbyt niskie 
założenia odnośnie udziału pomp ciepła. 
Udział na poziomie 2% (nawet 2,5%), to zde-
cydowanie za mało. Technologia pomp 
ciepła to jedna z najłatwiejszych do uzyska-
nia energii potrzebnej do celów grzewczych. 
Przykład rozwoju rynku pomp ciepła w Niem-
czech pokazuje, jak ważne jest wsparcie 
aparatu rządowego i Polska musi poważnie 
pomyśleć o wspomaganiu zastosowania 
właśnie tej technologii w budownictwie. 

Marek Miara, przedstawiciel Instytutu Fraun-
hofera ISE, poproszony został o wypowiedź 
nt. przewidywanego rozwoju 
struktury rynku pomp ciepła 
w różnych krajach. Generalnie 
będzie on rozwijać się w kierunku 
pomp ciepła powietrze-woda 
głównie z powodów ekonomicz-
nych. Przykładem mogą być 
Niemcy: w zeszłym roku sprzeda-
nych zostało tam więcej pomp 
ciepła pow.-woda niż grunto-
wych. W Szwecji jednak pozycja 
pomp gruntowych, o wyższej 
sprawności niż pomp powietrze-
-woda, jest ciągle dominująca i 
niezagrożona. 
Zapytany z kolei o temat: domy 
pasywne a zastosowanie pomp 

ciepła, wyraźnie podkreślił, że patrząc w 
ujęciu oszczędzania energii pompy ciepła 
w domach pasywnych mają również swoje, 
bardzo sensowne, zastosowanie, tyle tylko, że 
trzeba wtedy uwzględnić ich niższą spraw-
ność. 
Pompy ciepła osiągają optimum swojej 
sprawności, pracując w obiektach o 
zapotrzebowaniu na ogrzewanie około 
60 kWh/(m²a), budynki pasywne zaś to nawet 
poniżej 15 kWh/(m²a). W budynkach pasyw-
nych przeważa zapotrzebowanie na ciepło 
na cele c.w.u., a więc pompa ciepła pracuje 
na wyższe parametry, z niższą sprawnością. 

Janusz Starościk, Komfort International, 
prezes zarządu SPIUG, wskazał z kolei na rolę 
producentów pomp ciepła. Kluczową jest ich 
odpowiedzialność za jakość urządzeń, roz-
wój technologii, szkolenie instalatorów. Także 
po ich stronie leży niejednokrotnie wspiera-
nie działań na rzecz promowania i edukacji 
przyszłych inwestorów i użytkowników nt. 
zasadności stosowania danego systemu.

Konferencja zorganizowana została przez PORT PC (Polską Organizację Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła), Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Infrastruktury. 
Wśród patronów merytorycznych byli: Instytut Fraunhofera ISE, Europejska Organizacja 
Pomp Ciepła EHPA i Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła PSPC. Uczestnikami spotkania 
byli również naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Śląskiej i Gdańskiej…

Dyskusja nt. rynku pomp ciepła, jego rozwoju, barier, promocji była jednym a 
najciekawszych, a na pewno budzącym sporo emocji punktem konferencji
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dr inż Marian Rubik Maria Milewska, NFOŚiGW

http://www.instalreporter.pl


26l i p i e c  2 0 1 1  ( 1 2 )  a k t u a l n o ś c i

Paweł Kocięba, prezes zarządu Nateo, za 
największe ograniczenie a równocześnie 
wyzwanie uważa pracę z instalatorami i ar-
chitektami. W imieniu PORT PC, którego jest 
wiceprezesem, zapowiedział kampanię pro-
mocyjno-informacyjną i przełamanie mitów 
o pompach ciepła.

Dr inż. Marian Rubik, Politechnika Warszaw-
ska, przewodniczący Rady Programowo-Na-
ukowej PORT PC, naświetlił obecną sytuację 
pomp ciepła w aspekcie legislacji. Gene-

ralnie jest przeciwnikiem nadmiernej legi-
slacji, ale pewne zapisy wymagań powinny 
być zawarte w podstawowych ustawach, a 
sytuację mamy następującą: „Prawo bu-
dowlane” nic nie wspomina o pompach 
ciepła, wymagania zaś „Prawa wodnego” 
i konieczność uzyskania odpowiednich ze-
zwoleń powodują, że mało kto decyduje się 
na wodę (jezioro, rzekę, wody gruntowe), 
jako dolne źródło w pompie ciepła. Jedy-
nie „Prawo geologiczne i górnicze” reguluje 
dość konkretnie kwestię sond pionowych o 

określonych głębokościach. Ostatnie noweli-
zacje znacznie też uprościły proceduty wy-
konywania sond pionowych. Niedługo ukażą 
się 2 normy związane z pompami ciepła, w 
przygotowaniu są też i prawie na ukończeniu 
„Warunki techniczne projektowania, wyko-
nawstwa i eksploatacji instalacji z pompami 
ciepła o mocy do 35 kW”. 

Wypowiedzi powyżej przytoczonych uczest-
ników dyskusji, a także Artura Karczmarczyka 
(także referenta), profesora Jana Popczyka, 

profesora Brunona Grochala uzmysłowiły 
nam wszystkim, jak dużo już zostało zrobione 
w kierunku rozwoju rynku pomp ciepła w 
Polsce i jakie wyzwania stoją jeszcze przed 
uczestnikami tego rynku. Najważniejsze jed-
nak, że zarówno ta konferencja, jak i utwo-
rzenie pierwszej organizacji zrzeszającej m.in. 
przedstawicieli firm konkurencyjnych (produ-
centów pomp ciepła) PORT PC pokazują, że 
możliwe jest porozumienie ponad „podzia-
łami”, a pompy ciepła na pewno mają dziś 
„zielone światło” do rozwoju.  

- Pompy ciepła to bardzo nowatorskie rozwiązanie, któ-
re może być wykorzystane w domowej instalacji grzewczej i 
znacznie obniżyć koszty jej eksploatacji – powiedział wice-
premier. 
Wicepremier Waldemar Pawlak zwrócił uwagę, że pom-
py ciepła są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się sektorów odnawialnych źródeł energii na świecie. – 
Mogą wytworzyć cztery razy więcej ciepła niż energia zużyta 
do ich napędu – podkreślił. – Jest to szczególnie ważne przy 
ogrzewaniu budynków – dodał. 
Szef resortu gospodarki wyjaśnił, że aby zainstalować pom-
py ciepła konsumenci mogą skorzystać ze wsparcia finanso-
wego np. z leasingu konsumenckiego lub kredytu. – Jest to 
bardzo opłacalne, ponieważ płacimy łącznie za urządzenie 
i ciepło. Jedną ratą pokrywamy koszty pieca do ogrzewania 
i energii – ocenił wicepremier Pawlak. - Gdy inwestycję spła-
cimy, będziemy mieli bardzo tanie ogrzewanie domu, a zara-
zem bezpieczne dla środowiska – dodał.
W opinii wicepremiera Pawlaka do promocji pomp ciepła, 
potrzebne są kalkulacje kosztów ich użytkowania. – Takie sza-
cunki pokażą nam realne oszczędności, które możemy uzy-
skać, rezygnując z zakupu pieca gazowego, węglowego czy 
olejowego oraz paliwa do nich – dodał.
Obecnie Ministerstwo Gospodarki kończy prace nad pro-
jektem ustawy o energii z odnawialnych źródeł. Pozwoli ona 
wprowadzić stabilny, korzystny system wsparcia dla inwestycji 

w OZE – zaznaczył wicepremier Pawlak. 
(źródło powyższej informacji w ramce: Ministerstwo Gospo-
darki)
– Bardzo ważne jest, aby do szerokiego odbiorcy trafiało jak 
najwięcej informacji na temat tej technologii – mówił na spo-
tkaniu Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodar-
ki – Myślę, że takie instytucje, jak PORT PC będą świetnie speł-
niać to zadanie. Rządowi także zależy, aby o tym temacie 
stało się głośno. Jak zapowiedział premier Pawlak, w czasie 
polskiej prezydencji w UE, rząd będzie zwracać szczególną 
uwagę na konieczność nie tylko ograniczania emisji dwutlen-
ku węgla, ale także zwiększania efektywności energetycznej, 
czego symbolem mogą stać się pompy ciepła.
W swojej wypowiedzi minister gospodarki pokazał też, jak 
ważne z punktu widzenia ekonomicznego dla gospodarki 
państwa są pompy ciepła: z jeden strony wysoki koszt zaku-
pu tych urządzeń oznacza wysoki VAT szybko odprowadzany 
do skarbu państwa, ale też dynamiczny rozwój tego sektora 
urządzeń to określony rynek pracy dla wykonawców i per-
spektywa rozwoju ich produkcji w Polsce. Wicepremier Wal-
demar Pawlak zaznaczył, że pompa ciepła jest pewnego ro-
dzaju życiowym wyborem systemu ogrzewania w nowych 
obiektach, obiektach budowanych bardzo często przez mło-
dych ludzi zdolnych do finansowania takich inwestycji, póź-
niej zaś w perspektywie 10-20 lat oznacza to dla nich niższe 
koszty eksploatacyjne.

Z wypowiedzi ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Od lewej: wicepremier Waldemar Pawlak, dr Adolf 
Mirowski, Marek Miara, Paweł Kocięba 
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Dlaczego opłaca się Państwu i produ-
centom badać efektywność pomp cie-
pła w takim programie badawczym, jaki 
przeprowadził Instytut Fraunhofera ISE?
Powodów jest wiele. 
Rzetelne i niezależne pomiary realnej spraw-
ności są podstawowym źródłem informacji 
dla ustawodawców, producentów oraz kon-
sumentów. Dzięki uzyskanym wynikom możli-
wa jest ocena tych instalacji pod kątem za-
równo ekologicznym, energetycznym, jak i 
ekonomicznym. 
Po drugie, dzięki identyfikacji i wskazaniu naj-
częstszych błędów możliwe jest ich unikanie 
w przyszłości, a co za tym idzie, ogólne po-
prawienie sytuacji na rynku. Jest to w sposób 
oczywisty korzystne zarówno dla inwestorów, 
producentów, instalatorów, a także dla śro-
dowiska naturalnego. Wpływa to korzystnie 
na rozwój i rozpowszechnienie technologii 

pomp ciepła, a tym samym polepsza szan-
sę na spełnienie uzgodnionych celów zwią-
zanych z walką z ociepleniem klimatu i zwięk-
szeniem wydajności wykorzystania energii.  
Po trzecie, dzięki monitoringowi całego sys-
temu identyfikowane są problemy związa-
ne nie tylko z samą pompą ciepła, ale rów-
nież innymi elementami systemu grzewczego. 
Jakość współpracy poszczególnych elemen-
tów ze sobą wpływa na sprawność całe-
go systemu częstokroć w większym stopniu 
niż sprawność poszczególnych jego elemen-
tów. Można powiedzieć, że w tym łańcuchu 
o sprawności całości decyduje nie tylko naj-
słabsze ogniwo, ale i jakość połączenia po-
szczególnych ogniw ze sobą. 
Po kolejne, świadomy wybór wizualizacji wy-
ników w prosty, przejrzysty sposób, umożli-
wiający ich zrozumienie nawet dla osób nie-
mających głębokiej wiedzy na temat pomp 

O rozwoju, barierach, 
edukacji i promocji 
rynku pomp ciepła 

  wywiadu udzielił Marek Miara, przedstawiciel Instytut Fraunhofera ISE

Jakie są różnice między sytuacją pomp 
ciepła w Polsce a sytuacją w innych kra-
jach europejskich?
Na początku trzeba powiedzieć, że sytuacja 
pomp ciepła w różnych krajach europejskich 
jest bardzo niejednolita. Prawie każdy kraj 
ma swoją własną charakterystykę dotyczącą 
tego tematu. Dla przykładu, Szwecja, Szwaj-
caria i Austria to kraje, w których technolo-
gia ta jest bardzo szeroko rozpowszechniona. 
Udział pomp ciepła w budynkach nowo bu-
dowanych sięga nawet 90%. W Niemczech 
rynek pomp ciepła rozwijał się przez ostatnie 
lata bardzo dynamicznie i choć w roku 2010 
nastąpiła pewna konsolidacja, jestem prze-
konany, że udział pomp ciepła na tym ryn-
ku dalej będzie się zwiększał. Rynek francuski 
przeżył prawdziwy rozkwit przed trzema-czte-
rema latami, teraz ma pewne problemy itd... 
Sytuacja w poszczególnych krajach zależna 
jest od wielu czynników, m.in.: 
- sytuacji geologicznej i klimatycznej (w 
Szwecji np. przeważają z tego względu grun-
towe pompy ciepła), rozpowszechnienia i 
popularności innych technologii (dla przykła-
du w Austrii w zasadzie jedynym konkuren-

tem dla pomp ciepła są urządzenia wykorzy-
stujące biomasę), 
- dofinansowania i programów wspierają-
cych (duże ulgi podatkowe wywołały boom 
we Fracji, a po ich wycofaniu rynek uległ 
znacznemu zmniejszeniu), 
- stanu wiedzy i wsparcia dla odbiorców in-
dywidualnych (to np. jeden z głównych prze-
pisów na sukces rynku szwajcarskiego).  
Przytoczone przypadki to tylko przykłady 
mające pokazać, jak różnorodny jest rynek 
pomp ciepła w Europie. Pompy ciepła w Pol-
sce stoją moim zdaniem na początku swojej 
drogi. Stwarza to możliwość dobrego przygo-
towania, aby nie popełnić błędów, na któ-
rych potknęli się już inni. Z drugiej strony, ja-
kiekolwiek błędy popełnione właśnie w tym 
momencie będą o sobie dawały znać jesz-
cze przez długi czas w przyszłości. Decydują-
ce moim zdaniem jest zapewnienie wysokiej 
jakości przeprowadzanych instalacji oraz pro-
gramy edukacyjne zarówno dla instalatorów, 
jak i obiorców indywidualnych. Niedocenie-
nie tych aspektów spowodowało, na przy-
kład, załamanie rynku pomp ciepła w Niem-
czech w latach 80.

Instytut Fraunhofera ISE

Instytut Fraunhofera ISE jest jednym z 60 
instytutów należących do Fraunhofer Ge-
selschaft. Z ponad 1000 pracownikami 
Fraunhofer ISE jest największym w Euro-
pie solarnym instytutem badawczym zaj-
mującym się bardzo szeroko zakrojonym 
tematem energii odnawialnej oraz racjonalnego zużycia energii. Zakres działania Instytutu 
sięga od badań nad podstawowymi problemami nauki, poprzez rozwój prototypów, aż do 
wykonywania i oceny obiektów demonstracyjnych. Głównymi tematami opracowanywany-
mi w Instytucie są: budynki energetycznie wysoko sprawne, optyka stosowana i powierzchnie 
funkcjonalne, termiczna technologia solarna, fotowoltaika krzemowa, alternatywne techno-
logie fotowoltaiczne, regeneratywna dostawa energii elektrycznej oraz technologia wodoro-
wa. 
Temat pomp ciepła umiejscowiony jest w departamencie „Thermal Systems and Buildings” 
oraz obejmuje działania z zakresu rozwoju komponentów, badań laboratoryjnych, symula-
cji komputerowych procesów oraz systemów, programów monitoringowych, prac normatyw-
nych i współpracy międzynarodowej. 

http://www.instalreporter.pl
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Jakie najważniejsze działania, związane 
z pompami ciepła należy przeprowadzić 
w najbliższym czasie w Polsce?
Moim zdaniem działania te powinny być 
wielokierunkowe. 
Po pierwsze, niezbędne jest zapewnienie od-
powiedniej jakości wykonywanych instalacji. 
A co za tym idzie szkolenia instalatorów i kon-
trola jakości. Najgorsze, co może się przytra-
fić, to spalenie tak młodego rynku nie przez 
jakość samych urządzeń, lecz przez niewła-
ściwe ich zainstalowanie i użytkowanie. 
Tu dotykamy następnego problemu – ogól-
nej nikłej wiedzy o technologii pomp ciepła 
przez potencjalnych użytkowników. Ten stan 
powinnien zostać zmieniony np. przez ogól-
nokrajowe kampanie informacyjne. 
Po trzecie stworzenie przychylnych dla pomp 
ciepła ram prawnych. 
Wszystkie te zadania powinny być koordy-
nowane przez jedną organizację i wierzę, że 
nowo powstała Polska Organizacje Rozwo-
ju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest 
do tego celu odpowiednią jednostką i spro-
sta ambitnym planom i zadaniom, jakie ma 
przed sobą.   

W jaki sposób można zwiększyć jakość 
wykonywanych instalacji z pompami cie-
pła?
Szkolenia, certyfikacja, kontrola i świado-
mość użytkowników. Chyba w taki krótki spo-
sób można odpowiedzieć na to pytanie. 
Szkolenia powinny być prowadzone zarówno 
przez jednostki niezależne, jak i samych pro-
ducentów pomp ciepła. Certyfikacje gwa-
rantują określony poziom wiedzy niezbędnej 
do wykonywania instalacji. Kontrola jest ko-
nieczna dla ostatecznego zapewnia jako-
ści, a świadomość użytkowników ma na celu 
„utrudnienie” życia niekompetentnym firmom 
wykorzystującym niewiedzę odbiorców indy-
widualnych.   

Jaka jest szansa na rozwój rynku pomp 
ciepła typu powietrze/woda w Polsce i w 
Europie?
Obserwując rozwój pomp ciepła typu po-
wietrze/woda w Niemczech, myślę, że nie 
należy obawiać się o „szanse rozwoju” tego 
typu pomp ciepła. W ostatnim roku po raz 
pierwszy w Niemczech sprzedano więcej 
tego typu instalacji niż gruntowych pomp 

ciepła, zwiększa wiarygodność nie tylko uzy-
skanych wyników, ale i całej technologii. Od-
powiednio przygotowane strony projektów 
monitoringowych stały się ważną platformą 
informacyjno-edukacyjną dla ich użytkowni-
ków.

Czy warto przeprowadzić podobny pro-
gram badawczy pomp ciepła w Polsce?
Z całą pewnością. Zwłaszcza na począt-
ku rozwoju pomp ciepła w Polsce uzyska-
ne wyniki i spostrzeżenia mogą w bardzo ko-
rzystny sposób wpłynąć na dalszy rozwój tej 
technologii. Identyfikacja problemów, ich 
napiętnowanie, a co ważniejsze opracowa-
nie strategii, jak ich unikać, są moim zdaniem 
kluczowe dla dalszego rozwoju. Dobrym 
przykładem jest tu zakończony niedawno 
projekt monitoringowy w Anglii. Jego wyni-
ki były częściowo zaskoczeniem nawet dla 
fachowców i wskazały najważniesze słabe 
punkty.  

Jakie jest znaczenie pomp ciepła w Eu-
ropie, czy bardziej szczegółowo w Niem-
czech?
Najłatwiej odpowiedzieć – rosnące. Zarów-
no w Niemczech, jak i w innych krajach eu-
ropejskich znaczenie pomp ciepła wzrasta. 
W niektórych krajach obserwowane są pew-
ne zawirowania wynikające bądź z aspektów 
krajowych, jak na przykład zmiany w progra-
mach promujących pompy ciepła, bądź z 
ponadnarodowych – jak ostatni kryzys finan-
sowy. Ważne dla pomp ciepła w Europie jest 
z pewnością uznanie tej technologii przez 

Komisję Europejską, jako technologii wyko-
rzystującej odnawialne źródła energii. Wie-
le krajów odkryło również potencjalną rolę 
pomp ciepła jako element nieobciążający, 
ale stabilizujący sieci elektryczne. W obecnej 
chwili w wielu jednostkach badawczych, w 
tym w Instytucie Fraunhofera ISE, trwają pra-
ce związane z tym tematem. Technologia 
pomp ciepła ma wiele zalet i w zależności 
od sytuacji krajowej, różnorodne cechy grają 
pierwszoplanową rolę w jej rozwoju. 

Jaką rolę pełnią organizacje branżowe, 
stowarzyszenia związane z pompami cie-
pła w Niemczech?
Niemiecka organizacja branżowa BWP (Bun-
desverband Wärmepumpe – Federalne Sto-
warzyszenie Pomp Ciepła) jest bardzo ak-
tywna, a jej działania różnorakie. Poczynając 
od osób prywatnych, organizacja ta infor-
muje o samej technologii, podpowiada 
jak uzyskać dofinansowanie, prowadzi listę 
obiektów referencyjnych, pomaga w dobo-
rze właściwego produktu oraz odpowied-
niej firmy instalacyjnej itd. Dla swoich człon-
ków (producentów, instalatorów, dostawców 
energii) oferuje ważne informacje rynkowe, 
współorganizuje szkolenia (np. umożliwia in-
stalatorom zdobycie europejskiego znaku ja-
kości EUCERT). 
Dodatkowo prowadzi kampanie informacyj-
ne i promocyjne, organizuje coroczną kon-
ferencję branżową, no i oczywiście stara się 
przekonywać ustawodawców, by umożliwi-
li pompom ciepła, jak najlepsze szanse roz-
woju.    

  Wyniki badań dolnych źródeł ciepła z pompach ciepła typu solanka/woda
  Jak „praktycznie” można rozwiązać ogrzewanie, chłodzenie i c.w.u. w domu  

z pompą ciepła?
  Rynek pomp ciepła w Polsce
  Sprawność pomp ciepła w realnych warunkach użytkowania
  Obiekty referencyjne z pompami ciepła
  Wpływ błędów w doborze instalacji z pompą ciepła na wartość SPF
  Porównanie ekologiczno-ekonomiczne różnych technologii ogrzewania
  Wpływ pomp ciepła na wzrost efektywności energetycznej, udziału energii

odnawialnej i redukcję emisji CO2

  Sposoby promowania technologii pomp ciepła
  Pompy ciepła – uwarunkowania rozwoju w Europie i Polsce
  Pompy ciepła a udział energii odnawialnej i SPF
  Sondy geotermalne – wydajność cieplna 
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ciepła. Osobiście obserwuję ten trend z pew-
nym zaniepokojeniem. Choć zdaję sobie 
sprawę z zalet pomp ciepła powietrze/
woda, które są natury głównie ekono-
micznej, uważam, że ze względu na więk-
szą sprawność gruntowych pomp ciepła 
to właśnie one powinny być przez inwesto-
rów rozważane w pierwszej kolejności. Do-
piero jeśli warunki miejscowe lub finansowe 
nie pozwalają na takie rozwiązanie, do-
brym rozwiązaniem jest powietrze jako źró-
dło ciepła.  

Czy mógłby Pan podać przykłady pro-
gramów wsparcia instalacji z pompami 
ciepła przez rząd np. niemiecki?  
Przez ostatnie lata pompy ciepła z różnymi 
zawirowaniami wspierane były w ramach 
programu wsparcia MAP (Program Stymulu-
jący Rynek). Dofinansowanie zależne było  
(i częściowo jest) od typu źródła ciepła 
oraz, jeśli się nie mylę, mocy grzewczej 
pompy ciepła. Dodatkowo specjalnym bo-
nusem promowane były urządzenia o wy-
jątkowo wysokiej sprawności obliczeniowej. 
Zdefiniowana została również minimal-
na sprawność, którą instalacje muszą osią-
gnąć, aby móc uzyskać dofinansowanie. 
Sprawność ta obliczana była na podstawia 
wytycznej VDI 4650.    

Czy dysponuje Pan danymi nt. liczby 
montowanych dziś pomp ciepła? 
W tej kwestii posiadam informacje z rynku 
niemieckiego. W roku 2010 pompy ciepła 
uplasowały się na drugim miejscu z udziałem 
24%. Oznacza to, że co czwarty nowy budy-
nek jedno- i dwurodzinny w Niemczech wy-
posażony jest w pompę cipeła. Na pierw-
szym miejscu (50%) uplasowały się instalacje 
na gaz ziemny, ale przewaga ta zmniejszy-
ła się od roku 2005 znacznie. Udział pomp 
ciepła zwiększył się w tym czasie o ok. 20%, 
udział instalacji gazowych zmniejszyło ok. 
25%. 

Jakie wymagania stawiane są w Europie 
instalatorom wykonującym instalacje z 
pompami ciepła? 
Niestety nie jestem w stanie w pełni odpo-
wiedzieć na to pytanie. Istnieją oczywiście 
uprawnienia podstawowe, którymi muszą le-
gitymować się instalatorzy. Dodatkowo jest 
wiele certyfikatów krajowych lub regional-
nych, jak na przykład certyfikat DACH (dla 
Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Zgodnie z moją 
wiedzą podjęte zostały próby ujednolicenia i 
uproszczenia sytuacji z certyfikatami. Ważną 
rolę odgrywa w tym EHPA (Europejskie Sto-
warzyszenie Pomp Ciepła) promujące szkole-
nia i certyfikaty EUCERT. 

mgr inż. Marek Miara
Instytut Fraunhofera
Pracownik naukowy i Head of Team „Pompy Ciepla” w Instytucie Fraunhofera 
ISE we Freiburgu, dział: „Thermal Systems and Buildings”, szef projektów 
(miedzy innymi) „WP-Effizienz”, „WP Monitor” oraz „SEPEMO” – projekt unijny 
poświecony monitoringowi pomp ciepła w Europie, członek gremiów 
normowych „VDI 4650” i „VDI 4645”, przedstawiciel Niemiec w Annex 
32 i Annex 39 w ramach International Energy Agency (IEA) Heat Pump 
Programme (HPP). Doktorant Politechniki Wrocławskiej z zakresu metod oceny 
efektywności pomp ciepła.

Po wizycie w fabryce NOVASERVIS  

FERRO prezentuje 
swoją nową fabrykę  
w Znojmo

  opracowanie Małgorzata Tomasik

Grupa FERRO 
od kwietnia jest 
właścicielem 
NOVASERVIS – 
największego czeskiego 
producenta m.in. 
baterii i akcesoriów 
łazienkowych. Jak 
jednak wygląda 
produkcja w zakładzie 
w Znojmo? Jakie 
baterie, w jaki sposób 
i w jakiej ilości są tam 
produkowane? Jak 
duża jest różnorodność 
akcesoriów 
łazienkowych? Jak 
rozwiązany jest system 
realizacji zamówień? 
Naocznie mogliśmy 
się o tym przekonać 
podczas wizyty w 
fabryce NOVASERVIS w 
Znojmo.

Fabryka NOVASERVIS w Znojmo

http://www.instalreporter.pl
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NOVASERVIS bardzo restrykcyjnie 
podchodzi do standardów jakościowych, 
zarówno samych produktów, jak i 
poszczególnych etapów produkcji. Jakość 
baterii sprawdzana jest na stanowiskach 
testowych

W skład niektórych akcesoriach łazienkowych 
wchodzą szklane elementy. Wszystkie one 
produkowane są w Znojmo w piecu do wytopu 
szkła, a następnie wypalane w wysokiej 
temperaturze

Na etapie produkcji zarówno baterie, 
wiele elementów armatury sanitarnej, czy 
akcesoria łazienkowe poddawane są różnym 
procesom mającym na celu przygotowanie i 
zabezpieczenie korpusów, powłok…  

  Grupa FERRO sfinalizowała akwizycję NO-
VASERVIS 8 kwietnia 2011 roku. Wartość trans-
akcji wyniosła 191 mln zł. Obecnie trwa pro-
ces integracji struktur obu firm. Grupa FERRO 
realizuje synergię na wielu płaszczyznach, w 
szczególności w zakresie sprzedaży w komple-
mentarnych grupach asortymentowych, eks-
pansji na rynkach zagranicznych oraz w zakre-
sie procesów i kosztów zaopatrzenia i logistyki. 
Pierwsze efekty synergii będą widoczne już w 
czwartym kwartale 2011 roku.
Obie spółki zachowają odrębność marek 
obecnych na rynkach macierzystych – 
w Polsce i w Republice Czeskiej, w celu pełne-
go wykorzystania przewag konkurencyjnych 
związanych z renomą danej marki i jej roz-
poznawalnością przez lokalnych nabywców. 

Zarząd FERRO planuje również, że obie spółki 
zachowają odrębne modele dystrybucji wyni-
kające ze specyfiki lokalnych rynków. 

Pozycja NOVASERVIS na czeskim i sło-
wackim rynku

NOVASERVIS jest czeską spółką działającą na 
rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Od 
2006 r. właścicielem NOVASERVIS był fundusz 
KBC Private Equity.
NOVASERVIS działa przede wszystkim na ryn-
kach w Czechach i Słowacji, gdzie zajmuje 
pozycję jednego z czołowych producentów 
armatury sanitarnej. W Czechach NOVASERVIS 
jest liderem rynku pod względem wielkości 
sprzedaży baterii (udział w rynku na poziomie 

43% w 2009 r.). NOVASERVIS planuje dalszą eks-
pansję w Europie Środkowo-Wschodniej.
Trzy podstawowe grupy wyrobów oferowane 
przez NOVASERVIS to: 
- baterie;
- akcesoria łazienkowe (np. deski sedesowe, 
uchwyty, poręcze, mocowania, wieszaki, pu-
dełka i pojemniki);
- akcesoria do instalacji armatury łazienkowej 
(np. zawory i węże). 
NOVASERVIS pozycjonuje swoje najważniejsze 
marki wyrobów, w tym La Torre, Metalia, No-
bless i Novatorre, w średnim i wyższym seg-
mencie rynku.
W 2010 r. spółka NOVASERVIS wypracowała 
przychody ze sprzedaży w wysokości 102 mln 
zł oraz zysk EBITDA na poziomie 25,5 mln zł.  

Na początku czerwca grupa dziennikarzy branżowych pism technicznych miała okazję  
zwiedzić fabrykę w Znojmo. Ze strony FERRO opiekowali się nami Zbigniew Gonsior, 
wiceprezes zarządu, dyrektor marketingu i Liliana Kaczmarczyk, specjalista ds. marketingu
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NOVASERVIS produkuje rocznie około 800 
tys. sztuk baterii. W pierwszym kwartale 
2011 roku sprzedaż wyniosła 220 tys. 
sztuk. W ofercie dostępnych jest kilka serii 
baterii, w stylu od klasycznych do bardzo 
modernistycznych form. Na produkcji 
rzeczywiście widać było tę różnorodność serii 
i typów baterii

NOVASERVIS świetnie rozwiązała 
proces realizacji zamówień. 
Olbrzymi, w pełni zautomatyzowany 
magazyn umożliwia szybkie 
kompletowanie nawet bardzo dużych 
i zróżnicowanych zamówień. System 
po sczytaniu kodu zamówienia  
automatycznie dostarcza odpowiedni 
asortyment  produktów

Metalia
Elegancka kolekcja jednouchwytowych baterii łazienkowych o 
atrakcyjnym designie. Metalia to nowoczesna linia baterii dopra-
cowana w szczegółach, subtelna w formie, harmonizująca z każ-
dym wnętrzem, będąca jego naturalnym dopełnieniem. Arma-
tura oparta na funkcjonalności i prostocie kształtów, o kolorach 
wykończenia: chrom, biały chrom i satyna. To także wysoka ja-
kość i najnowsze rozwiązania, takie jak np. dwustopniowe i trzy-
stopniowe głowice ceramiczne zapewniające 50% oszczędność 
wypływu wody oraz kaskadowy wypływ wody dzięki specjalnie wyprofilowanej 
wylewce w bateriach wannowych z prysznicem. Na linię wzorniczą Metalia skła-
dają się przede wszystkim baterie: umywalkowa stojąca, umywalkowa ścienna, 
bidetowa, wannowa, natryskowa ścienna oraz natryskowa podtynkowa. Na ba-
terie z serii Metalia 56 i Metalia 57 udzielana jest 7-letnia gwarancja.

Titania
Linia baterii o tradycyjnym, ponadczasowym designie. Te funkcjonalne baterie za-
opatrzone zostały w regulator ceramiczny oraz regulator przepływu strumienia 
wody. Dwustopniowe głowice ceramiczne baterii należących do grupy Titania Lux 
zapewniają 50% oszczędność wypływu wody.  A niezwykle atrakcyjne, o tradycyj-
nej formie pokrętła w Titanii Retro II podkreślą klasyczny charakter wnętrza. W kolek-
cji znalazły się między innymi baterie: umywalkowa stojąca, wannowa ścienna,  na-
tryskowa ścienna i zlewozmywakowa. Baterie mają 5 lat gwarancji. 

Novatorre
Novatorre to kolekcja funkcjonalnych akcesoriów do każdej łazienki.  Dekoracyjne 
pokryte chromem detale zasługują na miano biżuterii łazienkowej. Wykonano je w 
czeskiej fabryce Novaservis w Znojmo z najwyższej klasy materiałów takich, jak: 
szkło, mosiądz i stal nierdzewna, zapewniających stuprocentową ochronę 
przed korozją.  
Niewątpliwą zaletą akcesoriów jest szybki i łatwy sposób montażu. Ele-
menty należące do Novatorre zostały zaprojektowane 
przez profesjonalistów.   
Novatorre to nie tylko ozdoba łazienek to także szereg 
niezbędnych i niezwykle użytecznych dodatków. Orygi-
nalny design, wysoka jakość, komfort użytkowania za-
dowolą nawet najbardziej wymagającego użytkowni-
ka. Kolekcja objęta jest 15-letnią gwarancją.

Pierwsze marki z NOVASERVIS wprowadzane  
do oferty FERRO – zapowiedź
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Konkurs „Teraz Polska”: Sotralentz i Defro nagrodzone 
6 czerwca br., podczas konferencji prasowej w hotelu Marriott, 
poznaliśmy Laureatów XXI edycji Konkursu „Teraz Polska”, jed-
nego z najbardziej prestiżowych konkursów gospodarczych w 
naszym kraju, pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
Spośród 94 nominowanych do Godła „Teraz Polska” Kapituła 
wyłoniła 31 Laureatów tegorocznej edycji konkursu. Polskie Go-
dło Promocyjne zostało przyznane 15 produktom, 7 usługom, 3 
innowacjom oraz 6 gminom. 
W przeciągu ostatnich XX lat istnienia Fundacji odświeżano 
formułę konkursu, dodając kolejne kategorie, skutecznie dosto-
sowując się tym samym do zmian zachodzących na rynku. Dzięki 
temu, w tym roku  już po raz szósty nagrodzone zostały także i 
gminy. 
Prezes K. Przybył powiedział o Laureatach: „Różnorodność wśród 
Laureatów Konkursu dowodzi, że Polscy przedsiębiorcy mogą 
śmiało konkurować, w różnych branżach, na arenie międzynaro-
dowej. Polski produkt dorównuje światowym standardom i po-
winnyśmy go jak najszerzej promować”.

Precedensem tej edycji kon-
kursu jest również przyznanie 
nagrody dla PLPS za usługę 
w sporcie. W swojej wypowie-
dzi dla Fundacji przewodni-
czący Kapituły Godła „Teraz 
Polska”, prof. Michał Kleiber, 

powiedział: „To pierwszy taki przypadek w historii Konkursu „Te-
raz Polska”, który – mamy nadzieję – zapoczątkuje falę kolejnych 
zgłoszeń. Nagrodzenie tej usługi Godłem „Teraz Polska” jest 
uznaniem za perfekcyjne wprowadzenie i wykorzystanie modelu 
biznesowego w sporcie”.
Oficjalne wręczenie statuetek Polskiego Godła odbyło się w Te-
atrze Wielkim, gdzie nagrodzeni odebrali statuetki z rąk przewod-
niczącego Kapituły Konkursu prof. Michała Kleibera oraz prezesa 
Fundacji Krzysztofa Przybyła.
Wśród laureatów znalazły się 2 firmy z naszej branży: Sotralentz i 
Defro.

Firma Sotralentz sp. z o.o. została nagrodzona za typo-
szereg przydomowych hybrydowych oczyszczalni ścieków BIO 
DUO. Do tej pory na europejskich i polskich rynkach w grupie 
oczyszczalni z napowietrzaniem funkcjonowały oczyszczalnie 
oparte albo wyłącznie o technologię niskoobciążonego osadu 
czynnego albo oparte wyłącznie na technologii złoża biolo-
gicznego. Konstruktorzy Sotralentz połączyli zalety technologii 
niskoobciążonego osadu czynnego i technologii złoża biologicz-
nego. Warto podkreślić fakt, że cała koncepcja oraz chronione 
patentem rozwiązanie techniczne jest dziełem polskiego kon-
struktora, samo zaś wdrożenie wynikiem wspólnych doświadczeń 
konstruktorów i inżynierów z Polski oaz firmy matki – Drulingen 
(Francja). Potwierdzeniem i weryfikacją słuszności założeń projek-

towych, zastosowanych 
w oczyszczalni rozwiązań 
technicznych, opraco-
wanych algorytmów 
pracy oczyszczalni oraz 
zastosowanych urządzeń 
i materiałów, było bada-
nie skuteczności oczysz-
czania na zgodność z 
normą europejską PN-EN 
12566-3/A1, przeprowa-
dzone przez ITB. Wybrano 
wariant badań w warun-

kach naturalnych i w układzie 
temperatury występującej 
w naszej strefie klimatycz-
nej. Uzyskane wyniki badań 
trwających 36 tygodni i które 
symulowały takie stany jak 
nominalny dopływ ścieków, 
przeciążenie, brak dopływu 
ścieków, awaria, udowodniły 
wysoką skuteczność oczysz-
czania i zgodność z rozporzą-
dzeniem ministra środowiska z 
24.07.2006 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we DEFRO Robert Dziubeła zostało nagrodzone za automatyczne 
kotły grzewcze serii DEFRO DUO z podajnikiem paliwa stałego. 
Wymiennik ciepła kotłów wykonano z atestowanej stali kotłowej 
w gat. P265GH. Grubość ścianek konstrukcji gięto-spawanej 
wymiennika wynosi 6-10 mm, a w miejscach szczególnie narażo-
nych nawet 12 mm, rurowego rusztu zaś 8,8 mm. Kotły to oprócz 
dodatkowej komory spalania ręcznego, także zunifikowany, wie-
lowariantowy system doprowadzenia paliwa. W zależności od 
potrzeb użytkownika kocioł można zestawić z dowolnym, dzięki 
czemu można uzyskać kilka wersji jednego kotła.

W imieniu firmy Sotralentz statuetkę odebrał Jerzy Kucharski, 
dyrektor operacyjny

Projektant typoszeregu SL-BIO, 
inż. Artur Komorowski (drugi od 
prawej) z zarządem i dyrekcją 
Sotralentz 

Nagrodę odebrała 
współwłaściciel firmy DEFRO, 
Justyna Dziubeła 
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IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej
Tegoroczne, IV Forum odbyło się 31 maja br. 
w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki, także 
jako wydarzenie wieńczące pierwszą edycję 
Europejskich Dni Słonecznych (www.ieo.pl/solar-
forum). Forum zgromadziło ponad 160 osób, re-
prezentujących różne środowiska z sektora ener-
getyki słonecznej. Organizatorem był Instytut 
Energetyki Odnawialnej (IEO). Forum otworzył 
prezesa zarządu IEO Grzegorz Wiśniewski oraz 
Janusz Pilitowski – zastępca dyrektora w Depar-
tamencie Energetyki w Ministerstwie Gospodar-
ki. Tematyka Forum została podzielona na dwie 
sesje, pierwsza dotyczyła aspektów rynkowych 
i prawnych, druga zaś aspektów technicznych 
i finansowych, finalnym elementem Forum był 
panel dyskusyjny.
Aneta Więcka z IEO przedstawiła najnowsze 
wyniki badań Instytutu dot. sprzedaży kolekto-
rów słonecznych. W 2010 r. na rynku krajowym 
sprzedano ogółem prawie 146 tys. m2 kolekto-
rów słonecznych, łączna ilość zainstalowanych 
kolektorów słonecznych w Polsce wyniosła 655 
tys. m2. Polski rynek kolektorów słonecznych pod 
względem ilości zainstalowanej powierzchni ko-
lektorów słonecznych znalazł się na 8. miejscu w 

Europie. Obecnie na polskim rynku działa ok. 70 
firm produkujących kolektory słoneczne, w tym 
40 ważniejszych „graczy”.  
Robin Welling, prezes European Solar Thermal 
Industry Federation (ESTIF) przedstawił prezenta-
cję nt. rynku energetyki słonecznej termicznej w 
UE. Z porównania NREAP krajów członkowskich 
wynika, że jeden z największych przyrostów w 
sektorze rzędu 40% w latach 2010-2015 będzie 
udziałem Polski, przy czym należy zauważyć, że 
Polska rozpoczyna realizację celu na 2020 rok ze 
stosunkowo niewielkim udziałem (w szczególno-
ści na głowę mieszkańca) w porównaniu z inny-
mi krajami. ESTIF przewiduje, że wkrótce Polska 
stanie się jednym z pięciu największych rynków 
kolektorów słonecznych w krajach UE. Jako na-
stępny prelegent wystąpił Roger Hackstock ze 
stowarzyszenia AustriaSolar, które jako pierwsze 
w 2002 r. zorganizowało kampanię Europejskie 
Słoneczne Dni. W Austrii w 2002 r. rynek kolekto-
rów słonecznych mierzony rocznymi obrotami, 
pomimo już wtedy znaczącego nasycenia, wy-
glądał tak samo jak polski rynek obecnie; sprze-
daż kolektorów słonecznych wynosiła poniżej 
150 tys. m2 rocznie. Należy dodać, że Austria, 

jeden z mniejszych krajów 
UE, niezmiennie należy 
do czołówki krajów euro-
pejskich pod względem 
całkowitej zainstalowanej 
powierzchni kolektorów. 
W kampanii ESD nie 
chodzi o to, aby sprzeda-
wać kolektory słoneczne, 
ale aby zainteresować i 
włączyć w nią jak najszer-
sze rzesze obywateli. Jako 
ostatni w pierwszej części 

sesji wystąpił Michał Kwasiborski z IEO, 
prezentując podsumowanie pierw-
szej edycji kampanii ESD w Polsce. 
Kampania mająca wsparcie Agencji 
EACI oraz stowarzyszenia ESTIF bę-
dzie trwała 3 lata, tak jak w 17 innych 
krajach europejskich działających 
we współpracy z Komisją Europej-
ską. W tegorocznej, polskiej edycji wzięło udział 
ponad 6 tys. osób, zostało zorganizowanych 40 
lokalnych słonecznych wydarzeń (eventów).   
Podsumowując wystąpienia, prezes Wiśniewski 
podkreślił, że dotychczas stymulatorem wzrostu 
sektora na rynku krajowym były dotacje z fun-
duszy UE i funduszy ekologicznych, ale w 2011 r. 
zostaną wyczerpane środki pomocowe (dota-
cje) UE przewidziane na lata 2007-2014. Realiza-
cja zatwierdzonego w grudniu 2010 roku „Krajo-
wego planu działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych”, zakładającego zbudowanie w 
latach 2011-2020 ponad 14,7 mln m2 kolektorów 

słonecznych wymaga utrzymania tempa wzro-
stu sektora z poprzedniej dekady, tj. na poziomie 
niemalże 40% rocznie, co jest dużym wyzwa-
niem. Postawił kilka tez: jakie nowe rynki zostaną 
otwarte w najbliższych latach; jakie pozakosz-
towe bariery są do pokonania; aby energe-
tyka słoneczna mogła się dalej dynamicznie 
rozwijać, aby kolektory słoneczne stały się 
powszechne i jakie są zagrożenia; jakie działa-
nia polityczne i prawne są niezbędne w okresie 
2011-2015; jak zoptymalizować system wsparcia; 
jakich partnerów przemysłowych, biznesowych i 
społecznych potrzebuje energetyka słoneczna, 
aby uzyskać niezbędne wsparcie polityczne.

Roger Hackstock Aneta Więcka

Grzegorz Wiśniewski i Janusz Pilitowski otwierają Forum
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NOWA BATERIA ORAS ELECTRA
Wśród bezdotykowej armatury łazienkowej marki Oras pojawiła się nowość. 
Model bezdotykowej baterii z linii Oras Electra zaprojektowano z myślą o umy-
walkach nablatowych. Firma Oras proponuje nową baterię w dwóch mode-
lach: niższą 12 cm lub z dłuższym korpusem 17 cm. Daje to możliwość dopa-
sowania do różnych rodzajów umywalek w domach czy w łazienkach dużych 
obiektów, jak hotele czy restauracje. 
Nowa bateria Oras Electra dostępna jest w wersji z rączką Bidetta.  Baterie 
z serii Oras Electra sterowane są fotokomórką zasilaną baterią (6 V) lub spe-
cjalnym zasilaczem (12 V). Mają także możliwość indywidualnego ustawienia 
czasu wypływu wody. 

 ORAS

Bateria 12 cm 
– cena: 1240 
zł (zasilana 
baterią), 
1390 zł (z 
zasilaczem)

Model z rączką 
Bidetta, wysokość 
baterii 12 lub 17 cm. 
Cena: 1400 zł (12 cm), 
1460 zł (17 cm)

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU HONEYWELL IDENTIPOINT™ 
IdentIPoint to system bazujący na technologii IP, który przenosi inteligencję do czytnika z wykorzystaniem technologii kart 
inteligentnych Smartcard. 
System IdentIPoint obsługuje inteligentne karty Smartcard, które zawierają wszystkie dane użytkownika, w tym uprawnienia 
dostępu, zezwolenia i, jeśli jest to wymagane, profil biometryczny. Dzięki temu karta nie jest tylko unikatowym numerem, lecz 
także certyfikatem autoryzacyjnym używanym w celu weryfikowania użytkowników. Po przystawieniu inteligentnej karty do 
podłączonego do sieci czytnika IdentIPoint decyzja o dostępie 
jest podejmowana lokalnie w czytniku, a nie w kontrolerze. Na-
stępnie transakcja jest rejestrowana przez urządzenie Honeywell 
Enterprise Buildings Integrator (EBI), platformę zarządzania obiek-
tem, która zwiększa wydajność i obniża koszty operacyjne przez 
zintegrowanie głównych technologii budynku.
Oprócz wczytania danych użytkownika karty czytnik IdentIPo-
int ma możliwość bezpośredniego zapisu na karcie, co znacz-
nie ułatwia rejestrowanie użytkowników i aktualizowanie zasad 
bezpieczeństwa. 

 HONEYWELL

GRZEJNIK CYKLON
Cyklon, projektu M4M Studio, to zwycięzca konkursu Terma De-
sign 2010. Jego prosta, minimalistyczna forma nawiązuje do 
efektu powstawania cyklonu. Grzejnik został zaprojektowany 
z myślą o nowoczesnych wnętrzach. Oryginalnie wygięte pro-
file pozwalają, w wersji poziomej, na swobodne suszenie rze-
czy, nie zabierając przestrzeni we wnętrzu, a przy tym nie re-
zygnując z jednorodności formy.
Materiał: stal. 
Podłączenia: 1/2”. 
Wyposażenie: odpowietrznik, konsole mocujące na stałe połą-
czone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi. 
Wykończenie powierzchni: farba proszkowa, standardowy kolor 
– biały, RAL 9003 (za wyjątkiem, w którym został określony inny). 
Ciśnienie robocze: do 0,7 MPa. 
Temperatura pracy: do 95°C. 
Aprobaty i certyfikaty: deklaracja zgodności z normą PN-EN 
442, Atest Higieniczny.
 

 TERMA TECHNOLOGIE
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ŁAZIENKOWE GRZEJNIKI CHROMOWANE
Grzejniki chromowane są coraz popularniejsze ze względu na ich efektowny wygląd. Dobrze komponują się z błysz-
czącymi bateriami i galanterią łazienkową. 
Firma ENIX, która w swej bogatej ofercie ma również kolekcję eleganckich grzejników chromowanych do łazienek, 
przywiązuje ogromną wagę do perfekcyjnego wykończenia. Przygotowanie grzejnika pod chromowanie to niezwy-
kle długotrwały proces. Najpierw przed złożeniem urządzenia każda z części jest dokładnie szlifowana, a po złoże-
niu szlifowane są także łączenia. Później, cała powierzchnia grzejnika jest polerowana, ze szczególną dbałością, na 
łączeniach elementów i na zakończeniach kolektorów. Wszystko po to, aby w idealnie gładkiej, chromowanej po-
wierzchni można się było przejrzeć jak w lustrze.
W kolekcji firmy ENIX znalazł się grzejnik Focus FCh, który charakteryzuje się lekką konstrukcją z delikatnie wyprofilo-
wanymi rurkami.
Trend TDCh ma natomiast unikalny system łączeń – poziome rurki łagodnie przechodzą w bryłę kolektora. Grzejnik 
może być wyposażony w boczne listwy dekoracyjne, np. z wykończeniem drewnianym. Oba urządzenia będą się 
świetnie prezentować w łazienkach zawierających detale chromowane i metalizowane.
Lekka konstrukcja zaakcentowana delikatnie wgiętymi rurkami 
grzejnika Dalis oraz przejrzysta budowa grzejnika Pini PCh pod-
kreślona prostymi rurkami poziomymi pasują do łazienek z wy-
eksponowanymi detalami chromowanymi.
Do grupy tej dołącza Pini PXCh, który dodatkowo zaopatrzony 
został w podłączenia typu „X” (na środku dolnej rurki).
Powierzchnie chromowane należy pielęgnować, używając jedy-
nie łagodnych detergentów lub wody bez żadnych dodatków.

 ENIX

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE 
PANASONIC DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
Firma Panasonic wyposażyła swoją serię urządzeń klimatyza-
cyjnych Etherea w system Patrol Sensor, umożliwiający skutecz-
ną eliminację niebezpiecznych substancji. 
System Patrol Sensor stale monitoruje powietrze wewnątrz po-
mieszczenia zarówno podczas pracy, jak i w stanie spoczynku 
klimatyzacji. Gdy brud lub inne szkodliwe cząsteczki zostaną wy-
kryte, system oczyszczania powietrza włącza się, aby je uniesz-
kodliwić. W powietrze zostaną wpuszczone aktywne e-jony, które 
– kiedy tylko zetkną się z bakteriami i wirusami – natychmiast je 
neutralizują. Następnie kierowane są do filtra klimatyzacji, który 
jest siedem razy większy w stosunku do poprzedniego modelu 
i dzięki temu działa z większą efektywnością. Do pokoju mają-
cego 13 m2 zostaje uwolnionych 3 tryliony e-jonów, które neu-
tralizują 99% szkodliwych wirusów, bakterii i pleśni. 
Panasonic Etherea zużywa – w porównaniu do klasycznych urzą-
dzeń klimatyzacyjnych – do 40% mniej energii. Klimatyzacje Pa-
nasonic są bardzo ciche. Ich głośność to zaledwie 20dB, co jest 
porównywalne do szumu panującego w bibliotece. 
Koszt zakupu i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych Etherea za-
czyna się od 4000 zł.

 PANASONIC
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REKUPERATOR VEN-Ka
Firma Bartosz wprowadziła do oferty nową, kompaktową centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła VEN-Ka. Rekuperator VEN-Ka to 
urządzenie przeznaczone do domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 200 m2 (wydajność 500 m3/h). W centrali zastoso-
wano wymiennik spiralno-przeciwprądowy, który pozwala odzyskać do 85% ciepła ze zużytego powietrza usuwanego z pomieszczeń i 
ogrzać nim świeże powietrze, nawiewane do domu. Już jedna godzina wystarczy, aby wymienić 100% powietrza w domu. Ciche, ener-
gooszczędne wentylatory typu EC minimalizują koszty eksploatacji.  VEN-Ka ma wbudowany automatyczny by-pass (obejście wymien-

nika), umożliwiający wentylację bez odzysku ciepła. Takie rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza 
latem. Otwierając wieczorem by-pass wpuszczamy do domu chłodniejsze nocne powietrze. 
Rekuperator wyposażono też w system optymalizacji odzysku, który dostosowuje pracę urzą-
dzenia do panujących warunków, tak aby uzyskać zadane parametry. Zastosowana auto-
matyka pozwala na programowanie parametrów pracy wentylacji za pomocą panelu użyt-
kownika, umieszczonego w dogodnym miejscu w domu.  Gabaryty i kompaktowa zabudowa 
centrali VEN-Ka umożliwiają montaż nawet w niewielkich pomieszczeniach. Łatwy dostęp, 
dzięki drzwiczkom rewizyjnym i możliwość demontażu kaset filtracyjnych oraz sekcji wymienni-
ka umożliwia sprawne przeprowadzenie czynności konserwacyjnych (wymianę filtrów, czysz-
czenie wymiennika itp.).
Cena katalogowa netto (wraz ze zintegrowanym modułem automatyki): 7100 zł.
 

 BARTOSZ

BATERIE UMYWALKOWE 
STOJĄCE DO UMYWALEK 
NABLATOWYCH

Jedną z najnowszych propozycji FERRO jest seria ba-
terii umywalkowych stojących do umywalek nablato-
wych. Baterie należą do kolekcji: Veneto VerdeLine, 
Torino, Monza, Modena i Capri. 
Veneto VerdeLine – pokryta chromem bateria wypo-
sażona jest w regulator ceramiczny FerroClick z syste-
mem kontroli ciepłej wody, perlator FerroAirMix, który 
zapewnia oszczędność rzędu 50% w gospodarowa-
niu wodą, automatyczny korek spustowy, a także sys-
tem łatwego usuwania kamienia wapiennego Fer-
roEasyClean. 
Torino – jej elegancja umiejętnie podkreśli indywidu-
alny charakter każdej umywalki. Baterią o subtelnej 
linii jest Monza, której wysoka podstawa i długa wy-
lewka zapewniają komfort mycia i estetyczny wygląd. 
Do kolekcji Modena dołączyła również bateria sto-
jąca do umywalek nablatowych. Serię baterii stoją-
cych do umywalek nablatowych zamyka bateria Ca-
pri. Baterie wyposażone są w regulatory ceramiczne, 
regulatory strumienia oraz automatyczne, metalowe 
korki spustowe. 

 FERRO

POMPA CIEPŁA NUOS FS
Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej NUOS FS 200-250-250 SOL to „starszy brat” pompy NUOS. Są to urzą-
dzenia stojące o większych pojemnościach i gabarytach. Oferowane są w pojemnościach 200 i 250 litrów. Na uwagę 
zasługuje wersja 250 SOL, która ma zabudowaną wężownicę do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła (układ solar-
ny, kocioł grzewczy, kominek z płaszczem wodnym, kocioł na paliwo stałe itp.). Zastosowane w tym modelu rozwiązanie 
dodatkowego podgrzewania wymiennika ciepła sprawia, iż pompa ta pracuje w trybie korzystania z energii odnawial-
nej aż do temperatury powietrza -50oC.  Pompy NUOS FS cechują się współczynnikiem efektywności COP = 3,7.  Zabudo-
wanie dwóch grzałek elektrycznych o mocach 1000 i 1500 W powoduje, iż urządzenie korzysta z elektrycznego podgrze-
wania wody w wyjątkowo inteligentny sposób, ograniczając do minimum koszty energii elektrycznej.
Tryb programowania pozwala przygotować ciepłą wodę na żądaną godzinę, a funkcja antylegionella nie pozwoli na 
rozwój w zasobniku szkodliwych drobnoustrojów.
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ZMIANY W GRZEJNIKACH KANAŁOWYCH PURMO  
AQUILO
Nowe grzejniki kanałowe Aquilo osiągają wyższe moce grzewcze przy zachowaniu poprzednich 
wielkości. Grzejniki kanałowe Aquilo przeznaczone są do montażu w podłogach ogrzewanych 
pomieszczeń. Szczególnie polecane są do pomieszczeń przeszklonych. 
Wersje wentylatorowe zostały wyposażone w nowej konstrukcji silniki elektryczne oraz wirniki, co 
znacząco wpłynęło na redukcję generowanego przez nie dźwięku oraz wspomniany wyżej przy-
rost mocy grzewczej. Oprócz cichszej pracy i większej energooszczędności zmiany te pozwalają 
również ograniczyć liczbę niezbędnych w instalacji transformatorów (redukcja kosztów). 
Najbardziej zaawansowane modele Aquilo (F2C oraz F4C) łączą funkcje grzania oraz chłodze-
nia. Aquilo F2C jest wyposażony w jedną wężownicę i pozwala na grzanie lub chłodzenie – w za-
leżności od podłączonego źródła zasilania. Bardzo dobrze sprawdza się przy pompach ciepła, w 
których odwrócenie przepływu ciepła w okresie letnim umożliwia chłodzenie pomieszczeń tym 
samym medium. 
Model Aquilo F4C jest wyposażony w dwa działające niezależnie obiegi i 4 króćce przyłączenio-
we w każdym grzejniku. Rozdzielenie obiegów umożliwia niezależne podłączenie grzejnika jedno-
cześnie do źródła ciepła, jak i chłodu. Z uwagi na możliwość kondensacji pary wodnej podczas 

chłodzenia, wanny kanałów, zarów-
no dla modelu F2C, jak i F4C, są wy-
konywane ze stali nierdzewnej. Stan-
dardem dla modelu F4C jest otwór 
odpływowy dla kondensatu wraz z 
syfonem. 
Grzejniki Aquilo występują również 
w wersji basenowej, przystosowanej 
do montażu w pomieszczeniach o 
podwyższonej wilgotności. Grzejni-
ki są seryjnie wyposażone w wanny 
ze stali nierdzewnej z odwodnieniem 
oraz zabezpieczeniem wentylato-
rów, które ogranicza możliwość ich 
zamoczenia. 
Grzejniki kanałowe w całości ukry-
te są pod podłogą, bezpośrednio 
wzdłuż ścian, okien tarasowych lub 
innych powierzchni przeszklonych.

 RETTIG HEATING
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