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       Dlaczego Vaillant?
Bo niemiecka technologia to nie tylko samochody. 

Niemiecka technologia oznacza, że nasze urządzenia są niezawodne i gotowe 
na pracę przez długie lata. Pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły grzewcze 
firmy Vaillant łączą w sobie estetyczny design, wysoką jakość i oszczędność 
energii. Jesteśmy liderem w zakresie kompletnych rozwiązań z dziedziny  
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody z jednoczesną dbałością o środowisko. 
Rozwijamy techniki grzewcze w oparciu o wykorzystanie „zielonej energii”. 
Zawsze o krok wyprzedzając typowe rozwiązania -  wybiegamy w przyszłość. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat technologii Made in Germany zadzwoń 
na infolinię: 801 804 444 lub wejdź na www.vaillant.pl

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
mailto:zok@afriso.pl
http://www.vaillant.pl/
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W dniach 22-25 listopada odbędą się w Po-
znaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Śro-
dowiska POLEKO. Tematem przewodnim 23. 
edycji targów POLEKO, wskazanym przez Mi-
nistra Środowiska jest „Resource efficiency – 
efektywne wykorzystywanie zasobów”. 
Targi Poleko to nowoczesna platforma spo-
tkań specjalistów z branży ochrony środo-
wiska z Polski i zagranicy. Rosnąca liczba 
profesjonalnych zwiedzających, którzy przy-
jeżdżają na POLEKO, stanowi jasny przekaz, 
że targi są odpowiedzią na potrzeby branży
zorganizowania profesjonalnego spotkania 
poświęconego ekoinnowacyjności. Specja-
liści mogą zapoznać się tu z aktualną ofertą, 
zaplanować zakup niezbędnych urządzeń, a
także poszerzyć fachową wiedzę. 
W ramach targów, podobnie jak w roku 
ubiegłym, funkcjonować będą cztery salony: 
- Salon Czystej Energii poświęcony jest 
technologiom i produktom związanym z wy-
korzystywaniem energii ze źródeł odnawial-
nych. Wśród wystawców tego salonu licznie 
reprezentowane będą przedsiębiorstwa ofe-
rujące zarówno ekologiczne rozwiązania dla 
firm, jak i produkty codziennego użytku; 
- dla wszystkich zainteresowanych tematem 
powtórnego wykorzystania materiałów oraz 
zmniejszenia produkcji odpadów przygoto-
wywany jest drugi salon tematyczny – Salon 
Recyklingu;
- w ramach Salonu Aparatury Kontrolno-
-Pomiarowej wystawcy przedstawią urzą-
dzenia przeznaczone do pomiarów, analiz 
laboratoryjnych i kontroli jakości wody, ście-
ków, powietrza oraz hałasu;
- innowacyjne rozwiązania pokażą nato-
miast jednostki badawczo-rozwojowe i insty-
tucje naukowo-badawcze zgłoszone w Sa-

lonie Nauki dla Środowiska.
W poszukiwaniu najbardziej skutecznych 
technologii chroniących środowisko war-
to przyjrzeć się inicjatywom tych krajów, któ-
re w dziedzinie ekologii mają znacznie więk-
sze doświadczenie. Okazją ku temu będą z 
pewnością organizowane na targach POLE-
KO wystąpienia narodowe. Udział w nich za-
powiedziały m.in.: Niemcy, Kanada, Francja, 
Norwegia, Belgia, Dania, Austria oraz Szwaj-
caria.
Pogłębieniu teoretycznej wiedzy służyć bę-
dzie bogaty program konferencji, semina-
riów oraz forów o tematyce ekologicznej, 
przygotowywanych z partnerami branżowy-
mi, ministerstwami i wydawnictwami. Pod-
czas targów odbędą się znane z poprzed-
nich edycji: Forum Czystej Energii, cykl debat 
branżowych poruszających zagadnienia 
energii odnawialnej oraz Forum Recyklin-
gu - poświęcone powtórnemu wykorzysta-
niu materiałów oraz zmniejszeniu produkcji 
odpadów. Po raz drugi zorganizowany zo-
stanie Glob Pełen Energii, cykl warsztatów 
dzięki którym będzie można poszerzyć swo-
ją wiedzę na temat niekonwencjonalnych 
źródeł energii. Zaproszeni eksperci przybliżą 
wszystkim zainteresowanym zagadnienia do-
tyczące energetyki geotermalnej, słonecz-
nej czy wiatrowej. Spotkania kooperacyjne 
dotyczące transferu technologii odbędą się 
natomiast w ramach Eco-Match 2011. Ce-
lem przedsięwzięcia jest skojarzenie partne-
rów technologicznych poprzez bezpłatne in-
dywidualne spotkania firm ze specjalistami z 
Polski i Europy.
Szczegółowy program wydarzeń oraz imprez 
towarzyszących targom znajduje się na
stronie internetowej: www.poleko.mtp.pl.

Ponad 250 instalatorów wzięło udział w 
konkursie „Co wiesz o zaprasowywa-
niu?”. Był on częścią kampanii informa-
cyjnej „Zaprasowywanie zamiast luto-
wania”. Nagrodę główną – nowoczesną 
zaciskarkę ze szczękami – wygrał An-
drzej Brodzki z Kalisza. 

Żeby wziąć udział w konkursie wystar- 
czyło poprawnie odpowiedzieć na  
trzy pytania dotyczące technolo-
gii zaprasowywania, przesłać ku-
pon pocztą na wskazany adres i 
mieć odrobinę szczęścia w losowa-
niu. Kupony konkursowe można było 
znaleźć w prasie branżowej, w wy-
branych punktach sprzedaży lub 
otrzymać podczas szkoleń firmy Vie-
ga. Na uczestników czekały atrak-
cyjne nagrody: zaciskarka Pressgun 
Picco ze szczękami oraz vouchery 
na złączki zaprasowywane o warto-
ści 1000 i 500 zł. netto. Dodatkowo 
pierwszych 50 osób, które nadesła-
ły prawidłowo wypełnione kupony, 
otrzymało nagrody gwarantowa-
ne – stalowe kubki Viega. Nagro-
da główna trafiła w ręce Andrzeja 
Brodzkiego z Kalisza.
- Od dawna chciałem mieć taką 
poręczną zaciskarkę – cieszył się 
zwycięzca. - Przyda mi się zwłasz-
cza przy remontach instalacji ga-
zowych, które dość często wykonu-
ję. Pytania konkursowe nie były dla 
mnie trudne, ponieważ regularnie 
czytam prasę branżową i zawsze 
wiem co dzieje się na rynku.

Duże zainteresowanie akcją i niemal w stu 
procentach poprawne odpowiedzi na py-
tania świadczą o rosnącej popularności za-
prasowywania wśród polskich instalatorów. 
Firma Viega zamierza prowadzić w przyszło-
ści dalsze działania promujące tę nowocze-
sną, szybką i bezpieczną technologię.
Pełna lista osób, które otrzymały nagrody 
znajduje się na stronie internetowej: www.
viega.pl/konkurs

Andrzej Brodzki odbiera nagrodę z rąk 
przedstawiciela firmy Viega
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Duże zainteresowanie instalatorów 
konkursem firmy Viega

Targi POLEKO

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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Firma Stavoklima to czeski producent kurtyn po-
wietrznych, aparatów grzewczo-wentylacyjnych 
oraz wysokiej klasy produktów akustycznych, 
pozwalających zredukować hałas w instala-
cjach wentylacji i klimatyzacji. Produkty firmy są 
od wielu lat obecne na polskim rynku, jednak 
dotychczas spółka nie miała głównego dystry-
butora w naszym kraju. 
Aktualnie przedstawicielem dla marki Stavokli-
ma na terenie Polski, jest warszawska firma VEN-
TIA Sp. z o.o. 
Firma oferuje pełny typoszereg produktów cze-
skiego producenta, gwarantując dostępność 

najpopular-
niejszych roz-
wiązań bez-
pośrednio z 
magazynu. 
Pozyskanie kolejnych produktów dystrybuowa-
nych na zasadzie wyłączności na terenie Polski, 
to konsekwentna strategia zarządu spółki, pole-
gająca na rozszerzaniu oferty w oparciu o pro-
dukty wysokiej jakości przy zachowaniu konku-
rencyjnej ceny. VENTIA oferuje pełne wsparcie 
techniczne dla firm wykonawczych, projektan-
tów oraz firm dystrybucyjnych.

Nowy dystrybutor produktów 
STAVOKLIMA

Od 11 października br. SPEC jest prywatną firmą. Władze stolicy podpisały umo-
wę sprzedaży z firmą Dalkia Polska. Kontrakt został zawarty w zaciszu gabinetów, bez 
udziału mediów, bez rozgłosu – stwierdza Życie Warszawy. Ratusz nie wysłał nawet ko-
munikatu, choć to największa transakcja w historii stołecznego samorządu. Według 
gazety opozycja pyta, czy nieprzypadkowo odbyło się to zaraz po wyborach, w cie-
niu politycznych emocji, sugerując, iż prezydent Warszawy obawiała się, że podpisanie 
umowy przed wyborami może zaszkodzić PO.
„Wybory nie miały absolutnie nic do sprawy umowy. Było to po prostu sfinalizowanie 
transakcji, o której już wcześniej wszystko powiedziano i napisano” – mówi wiceprezy-
dent Jarosław Kochaniak. 
Jak wylicza, umowa wymagała uzgodnienia w każdym szczególe z prawnikami obu 
stron, ustaleń z agentem depozytowym do przelewu środków wewnątrz grupy Dalkia, 
a także przyjazdu szefów grupy i stąd wtorkowy termin. 
Politycy PiS przypominają, że w sądzie administracyjnym czeka na rozpatrzenie sprawa 
odrzuconego wniosku o referendum ws. prywatyzacji SPEC. 
http://www.pap.pl

SPEC ostatecznie sprzedany 

Firma De Dietrich ma specjalną ofertę dla 
instalatorów na zakup pakietów solarnych 
Dietrisol Ultra Light, spełniających jednocze-
śnie kryteria dofinansowania w ramach pro-
gramu NFOŚiGW. 
Niezależnie od warunków zakupowych za-
proponowanych przez hurtownie partner-
skie, które zostały powiadomione o prowa-
dzonej akcji, nabycie pakietów solarnych 
De Dietrich wesprze specjalną premią par-
tycypacyjną w wysokości 400 zł netto jeże-
li instalator: 
- dokona zakupu pakietów solarnych DUL 
w punktach/hurtowniach autoryzowa-
nych przez DDTG w okresie od 1.10.2011 do 
30.11.2011;
- dokona montażu oraz uruchomienia syste-

mu solarnego;
- prześle fakturę VAT na kwotę 400 zł net-
to wraz z załącznikiem w postaci kseroko-
pii faktury zakupowej oraz wypełnionym od-
cinkiem „B” karty gwarancyjnej. W treści 
faktury należy napisać „Koszt partycypacji 
w montażu pakietu DUL”. Ofertą objęte są 
pakiety: DUL 200-2/4, DUL 250-2/4, DUL 300-
2/4, DUL 400/6.
Firma przypomina jednocześnie, że każdy 
udokumentowany zakup pakietów solar-
nych zaliczany jest w podwójnej wysoko-
ści kwoty nabycia netto na konto Klubu 
Złotego Instalatora (Wyspy Kanaryjskie). 

http://dedietrich.pl/Aktualnosci/Komunika-
ty-handlowe

Promocja De Dietrich  
na pakiety Dietrisol Ultra Light
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Po raz kolejny Firma FERRO ogłasza specjal-
ny konkurs promocyjny przeznaczony dla dys-
trybutorów swoich produktów. Promocja bę-
dzie trwała w okresie od 15 września 2011 r. do 
30 marca 2012 r. Każdy kto w tym terminie zaku-
pi artykuły z kolekcji Metalia, Titania, Novatorre i 
grzejnik łazienkowy FERRO ma szansę otrzymać 

niezwykle atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Na zwycięzców czekają: telewizory Sony 3D, 
aparaty Nikon Coolpix P500, lodówki Samsung 
Side by Side, a także ciśnieniowe ekspresy do 
kawy Saeco Philips xsmall.
Główną nagrodą w konkursie jest Skoda Fabia 
w limitowanej wersji Monte Carlo.

FERRO – konkurs dla dystrybutorów,
główna nagroda: Skoda Fabia

● z Polskim Hydraulikiem na Wyspy Kana-
ryjskie
Organizatorem promocji „Z Polskim Hydrauli-
kiem na Wyspy Kanaryjskie” na produkty Va-
lvex są: Valvex i Onninen. Promocja trwa od 
1.10.2011 r. do 31.12.2011 r. Promocja skiero-
wana jest do klientów firmy Onninen, którzy 
zrealizują zakupy produktów Valvex S.A. 
Nagrodami w promocji są wycieczki i nagro-
dy rzeczowe dla klientów firmy Onninen. Za 
przekroczenie poszczególnych progów zaku-
powych klient otrzyma do wyboru:
- za zakupy za minimum 30 000 zł netto: telewizor 
Sony LCD 22”, Sony PlayStation 3, Laptop ASUS;
- za zakupy za minimum 20 000 zł netto: ka-
mera Banq FullHD, aparat cyfrowy Sony Cy-
bershot, telefon Nokia C6-00. 
Nagrodą dla klientów, którzy zrealizowali naj-
większe wartościowe wzrosty obrotów w po-
równaniu do IV kwartału roku 2010 oraz osią-
gnęli obrót nie mniejszy niż 30 000 zł netto, 
jest wycieczka na Wyspy Kanaryjskie lub vo-
ucher Neckermann na wartość 3000 zł brutto. 
● na narzędzia Onnline 
Przedmiotem promocji są narzędzia w mar-
ce własnej Onnline. Czas trwania oferty: od 
03.10.2011 do 30.11.2011 roku lub do wyczer-

pania zapasów. Promocja składa się z kategorii:
 - promocja zakupowa z nagrodami – klient 
za zakup narzędzi w marce własnej Onnline 
otrzymuje nagrodę gratis, 
- promocja cenowa –  klient dokonuje zaku-
pów  narzędzi w marce własnej Onnline, w 
promocyjnej cenie.
Nagrody:
- zestaw nóż wielofunkcyjny + latarka LED w 
etui – za zakup pompy do nabijania instala-
cji przy próbach ciśnieniowych (promocyjna 
cena produktu 515 zł);
- pendrive USB 8 GB – za zakup zestawu do 
gwintowania ręcznego 1/2” do 5/4” (promo-
cyjna cena produktu 599 zł);
- pokrowiec odzieżowy – za zakup zestawu 
narzędzi ręcznych w profesjonalnej torbie 
(promocyjna cena produktu 899,99 zł);
- 3-częściowy komplet bagażowy na rower – 
za zakup zestawu do gwintowania ręcznego 
1”do 2” (promocyjna cena produktu 999,99 zł);
- zestaw piersiówka 120 ml, kieliszek 30 ml, lejek 
– za zakup tackera oraz 15 tys. klipsów o długo-
ści 4,5 cm do ogrzewania podłogowego w ze-
stawie (promocyjna cena produktu 850 zł);
- bezrękawnik ocieplany – za zakup zgrzewarki 
do rur PP (promocyjna cena produktu 370 zł).

Promocje Onninen

26 października 2011 r. wchodzi w życie 
rozporządzenie ministra edukacji narodo-
wej z dnia 28 września 2011 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie standardów 
wymagań będących podstawą przepro-
wadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (DzU Nr 216, poz. 
1275). 
Zmienia ono rozporządzenie z dnia 10 
marca 2010 r. w sprawie standardów wy-
magań będących podstawą przepro-

wadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (DzU Nr 103, poz. 
652 oraz z 2011 r. Nr 35, poz. 177) dodając 
nowe zawody m.in. technika urządzeń  
i systemów energetyki odnawialnej. 
W rozporządzeniu określono zakres wiado-
mości i umiejętności właściwych dla kwa-
lifikacji w zawodzie.

http://www.abc.com.pl/serwis/
du/2011/1275.htm

Jak egzaminować technika OZE?

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.biz/
http://www.klimatyzacja.biz/
http://www.chlodnictwo.biz/
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2011/1275.htm
http://www.instalreporter.pl
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Sam dostosowuje się do warunków pracy, bez trudu podnosi tonę na wy-
sokość 10 metrów, a jednocześnie jest szybki i stabilny. To jeden z nowator-
skich wózków do obsługi magazynu wysokiego składowania, jaki zakupiła 
spółka KAN. 
- Dzięki nowym inwestycjom zwiększy się szybkość kompletacji wysyłek, co 
bezpośrednio przełoży się na podniesienie poziomu obsługi naszych klien-
tów – mówi Jan Kaczan, wiceprezes spółki KAN. – Modernizacja parku ma-
szynowego jest naszym priorytetem, a ostatnie zakupy to kontynuacja in-
westycji w unowocześnianie infrastruktury magazynowo-logistycznej.
Wózek widłowy TSP 6000 to najnowocześniejszy model w ofercie amery-
kańskiej firmy Crown i pierwszy taki wózek w Polsce. Wyposażony jest w sys-
tem Load Path Stability, optymalizujący działanie wózka i monitorujący 
jego parametry w czasie rzeczywistym. Unikalna konstrukcja masztu (je-
dyny na rynku tzw. maszt skrzynkowy) gwarantuje jego wysoką stabilność 
i sztywność, wózek jest w stanie podnieść ciężar 1250 kg na wysokość po-
nad 10 metrów. 
Firma KAN kupiła również kompaktowy wózek typu Reach Truck ESR 
5000, w którym także wykorzystano innowacyjną w porównaniu do zwy-
kłych wózków widłowych, technologię prądu zmiennego. Jego zalety to 
oszczędność energii, a jednocześnie  szybkość, łatwość sterowania i wyso-
ka sprawność obsługi ładunków w magazynach. 

Firma Ferroli Poland zaprasza od 17 października na cykl 
jesiennych szkoleń do centrum szkoleniowego Ferroli w 
Sosnowcu. 
Szkolenia odbywają się po potwierdzeniu minimalnej 
liczby osób. Firma wymaga aktualnych uprawnień SEP 
min. 1 kV i gazowych min. 5 kPa w wersji eksploatacyjnej 
„E”. Zapisy: 32 473 31 00, kom. 604 516500 (Ksenia Gre-
iner), faks 473 3 509 lub szkolenia@ferroli.com.pl
Plan szkoleń w załączniku do pobrania na stronie: http://
www.ferroli.com.pl/media/_products/306/Plan_szko-
len_2011.pdf

Jesienne szkolenia 
FERROLI

Z okazji uzyskania certyfikatu Solar Keymark dla kolektora KS2000 TP 
AC, wprowadzenia do oferty nowych podgrzewaczy HX SOLAR oraz 
nowego zespołu pompowo-sterowniczego ZPS, Hewalex wystarto-
wał z jesienną promocją zestawów. Wszystkie zestawy z kolektorami 
KS2000 TP AC dostępne są w nowych cenach, dodatkowo mogą zo-
stać objęte programem 45% dopłat z NFOŚiGW. Promocja trwa od 
23.09.2011.r do 21.12.2011 r. i obowiązuje na następujące zestawy so-
larne :
- HEWALEX 5 TPAC-HX500SOLAR – 10 790 zł 
- HEWALEX 4 TPAC-HX400SOLAR – 9390 zł 
- HEWALEX 3 TPAC-HX300SOLAR – 7290 zł 
- HEWALEX 2 TPAC-HX200SOLAR – 5890 zł

Promocje w Hewalex

Na tę wiadomość czekało wielu wytwórców energii 
elektrycznej. W Informacji nr 30/2011 z 4 października 
2011 r. prezes URE przypomniał kryteria, zgodnie z któ-
rymi paliwa lub odpady mogą być uznane za biomasę 
oraz zapowiedział sukcesywne zamieszczane specyfika-
cji paliw zawierających parametry, których spełnienie 
będzie kwalifikowało dany rodzaj paliwa do biomasy. 
Paliwo/odpad może zostać uznane za biomasę (stałą 
lub ciekłą) na cele energetyczne tylko w przypadku, 
gdy spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) stanowi stałą lub ciekłą substancję pochodzenia ro-
ślinnego lub zwierzęcego;
2) ulega biodegradacji w tym znaczeniu, że nie zawie-
ra w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu 
odbiegającym od znanych naturalnych właściwości 
biomasy danego rodzaju, tj. nie zawiera w sobie „do-
datków” niebiodegradowalnych nie występujących 
naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stop-
niu przekraczającym znane naturalne wielkości tych 
zanieczyszczeń, np. metali ciężkich albo innych niebio-
degradowalnych zanieczyszczeń, które wpływają na 
procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozy-
skiwanych świadectw pochodzenia (czyli sui Genesis 
pomocy publicznej);
3) nie jest biopaliwem w rozumieniu ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych (DzU Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.).
W pierwszym z załączników do Informacji nr 30 prezes 
URE zakwalifikował do biomasy na cele energetyczne 
paliwo w postaci pozostałości z procesu uzyskiwania 
oleju palmowego (z palmy olejowca gwinejskiego). 
Energia elektryczna wytworzona w oparciu o to pa-
liwo może być uprawniona do korzystania z systemu 
wsparcia przy spełnieniu określonych parametrów. 
Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo z 
palmy olejowca gwinejskiego poddawane będzie wy-
rywkowej weryfikacji.
www.ure.gov.pl

URE o kwalifikacji biomasy 
na cele energetyczne

KAN inwestuje w innowacje:  
wózek jak robot 
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Awanse i zmiany w firmach

Nowe stanowisko w firmie DAIKIN  
Airconditioning Sp z o.o.
Od początku maja 2011 r. Jerzy Grabek odpowiada w firmie  
Daikin za rozwój marki ROTEX w Polsce. (niemiecki producent 
urządzeń grzewczych ROTEX został przejęty przez koncern DAIKIN 
Airconditioning w roku 2008).
Na polskim rynku pod marką ROTEX dostępne są m.in. wysoko wy-
dajne kotły kondensacyjne, systemy ogrzewania podłogowego, 
ogrzewacze wody, kolektory słoneczne. ROTEX na rynku postrze-
gany jest przez solidne know-how w zakresie ogrzewania, pro-
dukty zaś tej firmy to gwarancja wysokiej jakości i innowacyjności 
bazującej na długoletnim doświadczeniu niemieckiego produ-
centa.
Jerzy Grabek jest ab-
solwentem Wydzia-
łu Budownictwa i Ar-
chitektury Politechniki 
Szczecińskiej. 
W 1997 roku rozpoczął 
pracę w firmie Robert 
Bosch Sp. z o.o. w dzia-
le Junkers. Przez pra-
wie 14 lat pracy w fir-
mie Bosch był doradcą 
technicznym, następ-
nie przez wiele lat tre-
nerem, a w ostatnim 
czasie: kierownikiem 
rozwoju biznesu ener-
gie odnawialne. Zaj-
mował się pompa-
mi ciepła i kolektorami 
słonecznymi marki Jun-
kers. Generalnie pasjo-
nat OZE zarówno w ży-
ciu zawodowym, jak  
i prywatnym.
 

Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego 
NIBCO Sp. z o.o. 
Z początkiem sierpnia 2011 roku Radosław Górecki objął stanowisko dyrektora ge-
neralnego firmy NIBCO Sp. z o.o. 
NIBCO to amerykańska firma z długoletnią tradycją w branży instalacji sanitarnych. 
Została założona w 1904 roku w Elkhart w stanie Indiana w USA. Oddział produkcyj-
no-handlowy zlokalizowany w Łodzi istnieje od 1996 roku, obsługując sieć dystrybu-
cji w 15 krajach europejskich m.in. Polskę, Czechy, Słowację, Ukrainę, Rosję oraz kraje 
bałkańskie. Oferta firmy to instalacje klejone PVC-C, PVC-U, złączki miedziane, system 
tryskaczowy BlazeMaster oraz zawory do zastosowań przeciwpożarowych  
Radosław Górecki jest absolwentem wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego  
na Uniwersytecie w Łodzi oraz University of Chicago Booth School of Business – Imple-
menting Innovation and Change. 
Z firmą NIBCO związany jest od 1996 roku początkowo na stanowisku handlowca, na-
stępnie dyrektora handlowego w Polsce. Od 6 lat jako dyrektor marketingu odpowie-
dzialny jest także za sprzedaż eksportową na terenie Europy Środkowej i Bałkanów.
Zainteresowania: muzyka, motory, narciarstwo, tenis, podróże. 

Jerzy Grabek
Konsultant ds. techniczno-handlowych 
ROTEX 
Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.

Radosław Górecki 
Dyrektor generalny  
NIBCO Sp. z o.o. 

Nowy dyrektor ds. handlu i rozwoju w ASPOL-FV 
Zarząd spółki Aspol-FV podjął decyzję o powierzeniu z dniem 03.10.2011 roku stanowiska dy-
rektora ds. handlu i rozwoju Marcinowi Franke (dotychczasowemu Managerowi Produktów 
Strategicznych). 
Marcin Franke od 6 lat aktywnie uczestniczył w firmie Aspol-FV w procesach wdrażania 
grupy produktów OZE (Odnawialne Źródła Energii), a w szczególności w sposób intuicyjny 
dostrzegł zapotrzebowania na systemowe rozwiązania z zakresu technologii pomp ciepła 
(system Energeo: dolne źródła pomp ciepła) oraz potrzebę skojarzenia gospodarki cieplnej 
budynku poprzez zintegrowanie pracy wentylacji mechanicznej (technologia WindMaker  
i Raptor) z pracą dolnego źródła pompy ciepła. Zaangażowaniu w procesy wdrożeniowe  
w firmie towarzyszył pakiet obowiązków związanych z handlem i organizacją sprzedaży za-
granicznej. 
Absolwent wydziałów Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu 
Łódzkiego. Członek założyciel Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT 
PC) z siedzibą w Krakowie. 
Prywatnie zainteresowany podróżami, wielbiciel kuchni świata.

Marcin Franke
Dyrektor ds. handlu  
i rozwoju 
ASPOL
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S y s t e m nawiewno-wywiewny

ul. Reymonta 24
tel./fax 32 757-28-51 
tel./fax 32 203-87-20

www.uniwersal.com.pl 
office@uniwersal.com.pl

40-029 Katowice, 
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Charakterystyka przep³ywu kratki nawiewnej 

25 [m3/h]

netto 460x680

Nawiewnik 

Kratka grawitacyjna 
wywiewna

Wywietrznik

Wentylator hybrydowy 

Problemy wentylacji wynikajà z róýnych przyczyn, czæsto nawet dobrze dobrany wywietrznik, czy wentylator 

nie zapewniajà wùaúciwych poziomów normatywów higienicznych dla pomieszczeñ, dzieje siæ tak nie tyle za 

sprawà sùabej wydolnoúci urzàdzenia wymuszajàcego przepùyw a czæsto z powodu braku zorganizowanego 

dopùywu powietrza przez szczelne przegrody budowlane.

Chcàc temu zapobiec wprowadzamy system nawiewno wywiewny                                                        w skùad

którego wchodzà nawiewniki œcienne, kratki wentylacyjne wywiewne oraz wùaúciwy wywietrznik dachowy 

lub wentylator hybrydowy. Systemy takie pozwalajà zawsze cieszyã siæ dobrym poziomem przewietrzania 

pomieszczeñ a uýytkownik ma moýliwoúã utrzymania staùego nadzoru nad kierunkiem ciàgu  wentylacyjnego 
3

w kanaùach. System ten pozwala na utrzymanie normatywnego dopùywu powietrza w iloúci 20-50 m /h dla 

3

wentylacji grawitacyjnej lub 15-30 m /h dla wentylacji mechanicznej czy hybrydowej, przy poziomie 

podciœnienia 10 Pa zgodnego z poziomem warunków normatywnych.
Estetyczne, trwaùe oraz odporne na oddziaùywania atmosferyczne elementy nawiewnika,

wykonane  sà z wysokiej jakoúci tworzyw sztucznych, których utrzymanie 

w czystoúci nie sprawia kùopotu uýytkownikowi.

 
Wywiewna kratka 

hybrydowa
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  Elektryczne systemy przeciwoblodzeniowe 
to specjalne przewody lub maty grzewcze 
umieszczane w miejscach zalegania śniegu, 
niedopuszczające do oblodzenia powierzch-
ni i przyśpieszające jego topnienie. 

W domach jednorodzinnych systemy prze-
ciwoblodzeniowe znajdują zastosowanie w 
ochronie:
- dachów, rynien dachowych i pionów spu-
stowych,

Dla dachów, rynien,  
chodników, podjazdów  

Bez sopli, lodu, 
czyli… elektryczne systemy 
przeciwoblodzeniowe

  Alfred Adamczewski 

Umiejętnie rozmieszczone 
przewody grzejne na dachach 
zabezpieczają przed nawisami 
śnieżnymi, nie dopuszczają do 
tworzenia się sopli, chronią 
rynny i piony spustowe przed 
uszkodzeniem. Ocieplenie 
podjazdów i chodników to 
brak konieczności częstego 
odśnieżania, sypania soli 
uszkadzającej nawierzchnię, 
obuwie i karoserię 
samochodów, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo 
dla użytkowników dróg. 
Elektryczne systemy 
przeciwoblodzeniowe 
mogą być sterowane 
ręcznie przez załączanie 
i wyłączanie instalacji, 
sterowane termostatem lub 
całkowicie zautomatyzowane, 
wyposażone w sterowniki 
mikroprocesorowe.

Wielkość mocy grzejnej systemów 
przeciwoblodzeniowych zależy od 
miejsca montażu systemu (dach, ryn-
na, chodnik etc.) sposobu wykona-
nia i wymagań stawianych przez użyt-
kownika. 
Moc podaje się zwykle w W/m2 po-
wierzchni ogrzewanej, a w przypadku 
rynien i pionów spustowych w W/m.b. 
W Polsce średnia moc grzejna syste-
mów przeciwoblodzeniowych wyno-
si od 200-300 W/m2, w krajach skan-
dynawskich dochodzi nawet do 500 
W/m2. Powierzchnie narażone na sil-
ne działanie wiatru jak np. mosty, wia-
dukty powinny mieć zwiększoną moc 
grzejną o nawet 50%, większe warto-
ści projektuje się też, gdy:
- instalacja znajduje się w górach na 
dużej wysokości, na każde 1000 m 
wzniesienia powyżej 100 m zaleca się 
zwiększenie mocy zainstalowanej o 50 
W/m2; 
- instalacja znajduje się w regionie o 
dużych opadach śniegu. Jeżeli rów-
noważny opad śniegu jest większy niż 
6,5 mm wody w ciągu 6 godzin, zale-
ca się zwiększenie mocy o 50 W/m2.
Przykładowe wartości mocy grzejnej 
podają tablice 1 i 2.

W Polsce na 1 m2 potrzeba 200-300 W,  
czyli dobieramy moc systemu

Zalecane moce grzewcze
Obszar ochraniany Moc typowa Moc maksymalna
parkingi 200-300 W/m2 350 W/m2

drogi dojazdowe 200-300 W/m2 350 W/m2

chodniki 200-300 W/m2 350 W/m2

schody izolowane 200-300 W/m2 300 W/m2

schody nieizolowane 300-375 W/m2 400 W/m2

rampy izolowane 200-300 W/m2 300 W/m2

rampy nieizolowane 300-375 W/m2 400 W/m2

mosty izolowane 200-300 W/m2 300 W/m2

mosty nieizolowane 300-375 W/m2 400 W/m2

dachy (dachówka, blacha) 200-300 W/m2 350 W/m2

dachy (papa ) 150-200 W/m2 200 W/m2

rynny i rury spustowe meta-
lowe 30-50 W/m.b. 50 W/m.b.

rynny i rury spustowe plasti-
kowe 30-50 W/m.b. 50 W/m.b.

rynny i rury spustowe drew-
niane 30-40 W/m.b. 40 W/m.b.

Zewnętrzna tempe-
ratura obliczeniowa

Moc grzewcza dla 
instalacji w gruncie

Moc grzewcza na 
rampach i mostach

-10oC 200 W/m2 250 W/m2

-15oC 250 W/m2 300 W/m2

-20oC 300 W/m2 350 W/m2

-25oC 350 W/m2 400 W/m2

-30oC 400 W/m2 440 W/m2

-35oC 450 W/m2 500 W/m2

-40oC 500 W/m2 550 W/m2

Tabela 1  Zalecane moce grzejne w zależności od 
przeznaczenia systemu przeciwoblodzeniowego

Tabela 2  Wpływ temperatury obliczeniowej na moc grzejną
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układania w gruncie pod różnymi nawierzch-
niami (beton, kostka brukowa).

Wysokotemperaturowe przewody grzej-
ne w izolacji mineralnej (EM2-MI) są naj-
lepszym rozwiązaniem dla systemów grzew-
czych układanych w gorącym asfalcie. 
Żaden inny przewód grzejny nie jest tak od-
porny na wysoką temperaturę i uszkodzenia 
w czasie montażu. System, dostępny w zesta-
wach od 1270 do 4290 W, można łatwo do-
pasować  do powierzchni o nieregularnych 
kształtach. Zakończone fabrycznie przewo-
dy grzejne nie wymagają montażu zakoń-
czeń i zimnych przewodów podczas instalacji 
i mogą być mocowane do istniejącego zbro-
jenia lub taśm dystansowych.

Sterowanie – różnorodność  
rozwiązań

Duża moc elektryczna pobierana przez sys-
temy przeciwoblodzeniowe powoduje, że 
ich skuteczność i energooszczędność w du-
żej mierze zależy od układów sterujących, w 
skład których wchodzi: czujnik zewnętrzny i 
regulator.  

Czujniki – na bieżąco analizują stan ogrze-
wanej powierzchni, przekazując dane do re-
gulatora. W zależności od miejsca montażu 
dzielą się na rynnowe i gruntowe, a z uwagi 
na sposób działania na czujniki temperatu-
ry, wilgotności oraz czujniki hybrydowe bada-
jące oba parametry jednocześnie. Czujniki 

- wjazdów do garażu,
- schodów i werand,
- chodników,
- rur wodociągowych i kanalizacyjnych. 
W budownictwie przemysłowym i wieloro-
dzinnym systemy przeciwoblodzeniowe stosu-
je się dodatkowo do odladzania powierzchni 
boisk, mostów, wiaduktów, przystanków au-
tobusowych, wejść do budynków (szczegól-
nie pochylni dla osób niepełnosprawnych), 
schodów, wjazdów do garaży podziemnych. 

W różnych miejscach  
– różne przewody i maty grzejne

Przewody stałooporowe mogą być jedno-
żyłowe (dwustronnie zasilane) lub dwużyło-
we zasilane tylko z jednej strony, napięciem 
jednofazowym 230 V lub trójfazowym 400 V. 
Moce grzejne wahają się od 10 W/m.b. dla 
kabli układanych na rurach, do 30 W/m.b. 
dla kabli układanych w ziemi pod warstwą 
betonu. Kable mają różnorodne wykonanie 
zewnętrznego pokrycia, kable dla rynien i rur 
spustowych są np. pokrywane powłokami 
odpornymi na promieniowanie UV i chemika-
lia zawarte w powłokach bitumicznych. 
Przewody samoregulujące zbudowane są 

najczęściej z dwóch przewodów, pomiędzy 
którymi znajduje się element oporowy o re-
zystancji zależnej od temperatury otoczenia. 
Zmiana temperatury powoduje automatycz-
ne dopasowanie mocy grzejnej kabla do no-
wych warunków, im niższa temperatura, tym 
większa moc kabla. Rozwiązania takie są za-
lecane dla rynien, pokryć dachowych, rur 
spustowych, gdzie z jednej strony kabel nie 
stanowi zagrożenia dla materiału rynny (tem-
peratura zależna od otoczenia), z drugiej – 
zapewnia dużą energooszczędność, ogra-
niczając zużycie prądu do minimum przy 
nasłonecznieniu. Przewody samoregulujące 
stosowane są do ochrony podjazdów i ramp 
betonowych o dużym natężeniu ruchu ze 
względu na ich dużą wytrzymałość mecha-
niczną (Em2-XR).

Maty grzejne – to ogólnie mówiąc kable 
grzejne zamocowane na stałe w siatce lub w 
przędzy z tworzywa sztucznego dla zapew-
nienia stałej mocy powierzchniowej. Więk-
szość mat grzejnych w systemach przeciw-
oblodzeniowych ma moc 300 W/m2 i jest 
jednostronnie lub obustronnie zasilana. Sze-
rokość waha się od 0,5 do 1 m, długość od 
1 do kilkunastu metrów. Maty nadają się do 

Mata Grzejna Ensto Ulla obustronnie zasilana

Przewody samoregulujące w 
różnym wykonaniu i o różnych 
mocach grzejnych
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Układanie przewodów grzejnych EM2-MI w gorącym asfalcie
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natychmiastowy lub ze zwłoką czasową usta-
loną przez użytkownika. Rozwiązanie takie 
zapewnia większą energooszczędność, zale-
cane jest dla systemów rynnowych i ogrze-
wania podjazdów. Pobór prądu następuje 
tylko w przypadku właściwego oblodzenia.

Termostaty mikroprocesorowe współdzia-
łające z czujnikami temperatury, jak i wilgot-
ności, pojedynczymi lub podwójnymi umiesz-
czanymi w różnych strefach. 
Pozwalają na zastosowanie jednego regu-
latora do instalacji o dużej mocy lub na-
wet dwóch osobnych instalacji (np. podjaz-
du i schodów). Termostaty mikroprocesorowe 
mają programatory umożliwiające ustawie-
nie nie tylko zakresu temperatury pracy, ale 
i określenie godzin pracy urządzenia (np. w 
II taryfie).  Najbardziej rozbudowane mode-
le są wyposażone w wiele ciekawych funk-
cji, jak:
– funkcja „uśpienia” – powoduje załączanie 

regulatora dopiero po przekroczeniu pewnej 
minimalnej temperatury otoczenia, daje to 
oszczędność prądu przy bardzo niskiej tem-
peraturze gruntu, przy których wystąpienie 
zjawiska topnienia lodu wymaga doprowa-
dzenia dużych ilości energii;
– funkcja stałej temperatury (temperatu-
ry bazowej) – zapewnia utrzymanie stałej 
temperatury gruntu niezależnie od warun-
ków pogodowych, rozwiązanie zalecane dla 
gruntów o dużej bezwładności cieplnej (np. 
gruba kostka brukowa), gdzie spadek tem-
peratury poniżej nastawy wymaga długiego 
czasu nagrzewania do wystąpienia zjawiska 
topnienia.
Na rynku dostępne są też regulatory wypo-
sażone w technologię Fuzzy logic (logika 
zbiorów rozmytych), które potrafią same się 
uczyć, załączając ogrzewanie tylko na czas 
niezbędny do usunięcia oblodzenia. Daje to 
największą oszczędność energii, zwracając 
koszty zakupu już po kilku latach.

sprzedawane są łącznie z regulatorami, ale 
można je też kupić osobno. 

Regulatory – pełnią funkcje centralnych ste-
rowników, załączających i wyłączających 
system przeciwoblodzeniowy. Najprostsze są 
regulatory do ochrony przeciwoblodzenio-
wej rur, zbudowane tylko z kabla grzewcze-
go z wtyczką i termostatem przylgowym. Ter-
mostat załącza automatycznie grzanie, gdy 
temp. rury spadnie poniżej 3oC, a wyłącza 
przy wzroście temp. >13oC. Inna opcja to ste-
rowane ręcznie termostaty elektroniczne 
współpracujące z czujnikiem temperatury. 
Nieco bardziej rozbudowane są termosta-
ty ścienne mocowane na szynie DIN współ-
pracujące z osobnym czujnikiem tempera-
tury. Termostat taki porównuje na bieżąco 
rezystancję (temperaturę) wskazaną przez 
czujnik elementu chronionego z rezystancją 
ustaloną pokrętłem na obudowie. Przy prze-
kroczeniu wartości dopuszczalnej następuje 
załączenie układu grzewczego. Temperatu-

ra wyłączenia w zależności od konstrukcji ter-
mostatu może zależeć od:
-  histerezy (czułości) termostatu ustalonej fa-
brycznie lub ustawionej osobnym pokrętłem  
przez użytkownika, układ wyłączy się, jeśli 
temperatura wzrośnie o wartość histerezy;  
-  dolnej i górnej temperatury pracy termo-
statu ustalanej przez użytkownika dwoma po-
krętłami.

Termostaty z podwójnym czujnikiem hy-
brydowym dla podjazdów lub osobnym do 
pomiaru wilgotności i temperatury dla ry-
nien. Termostat taki porównuje w pierwszej 
kolejności temperaturę czujnika z tempera-
turą ustawioną pokrętłem. Przy spadku po-
niżej wartości zadanej zapala się odpowied-
nia dioda sygnalizacyjna. Jeśli w tym samym 
czasie pojawiła się zbyt duża wilgotność przy 
czujniku wilgotnościowym, następuje włą-
czenie zasilania. Wyłączenie nastąpi, jeśli 
chociaż jeden z parametrów spadnie poniżej 
zadanej wartości. Czas wyłączenia może być 

Wszystkie instalacje przeciwoblodzeniowe powinny być wyposażane w wyłącz-
nik przeciwporażeniowy. Kable układane w gruncie muszą być każdorazowo ozna-
kowane, np. poprzez wykonanie tabliczki z napisem „uwaga - schody (podjazd) 
ogrzewany elektrycznie napięciem 230 V”. 
Systemy wykonane dla rynien i pionów spustowych powinny być na bieżąco czysz-
czone z liści i błota. 

UWAGA kable! 
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Czujniki po lewej ETOG 55  
gruntowy, po prawej  ETOR 55 
rynnowy 

Kompletny zestaw sterujący do systemu 
przeciwoblodzeniowego, regulator devireg 850 z 
technologią fuzzy logic z zasilaczem i czujnikiem 
wilgotnościowym
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Ogólne zasady montażu systemów 
przeciwoblodzeniowych

Duże spectrum zastosowań systemów prze-
ciwoblodzeniowych powoduje znaczne róż-
nice w warunkach pracy poszczególnych roz-
wiązań. 
Przewody pracujące na dachach narażone 
są np. na uszkodzenia przez ptaki, chemiczne 
działanie opadów i pokryć dachowych, jak i 
duże wahania temperatury. Kable położone 
w gruncie przenoszą z kolei obciążenia zwią-
zane z jego użytkowaniem i osiadaniem na-
wierzchni. 
Kable układane w nawierzchniach asfalto-
wych muszą zaś wytrzymać wysokie chwilo-
we wartości temperatury występujące pod-
czas wylewania asfaltu. Przed zakupem 
należy więc dokładnie określić miejsce mon-
tażu i przeznaczenie kabla. Warto też wie-
dzieć, że kabli stałooporowych nie wolno 
ucinać w trakcie montażu. Kable te produko-

wane są od razu o stałej rezystancji adekwat-
nej do mocy jednostkowej i długości kabla. 
Decydując się na taki system grzewczy, po-
winniśmy dokładnie rozrysować całą insta-
lację w skali, aby możliwe było precyzyjne 
określenie jego długości. Niewielki nadmiar 
kabla można zagospodarować. Problem ten 
nie występuje w kablach samoregulujących, 
które można dowolnie przycinać.
Kable wyposażane są zawsze w tzw. „odci-
nek zimny” służący do podłączenia kabla do 
instalacji elektrycznej. Długość odcinka zim-
nego waha się od 1,5 do 4 m, przyłącze do 
instalacji elektrycznej musi być więc możliwie 
blisko. 
Wydajność i efektywność instalacji przeciwo-
blodzeniowej gruntowej zależy generalnie od 
głębokości ułożenia kabli grzejnych i rozsta-
wu między kablami. Pamiętajmy, że zbyt głę-
boko położone kable bardzo wolno nagrze-
wają powierzchnię, zużywając przy tym dużą 
ilość energii, położone zbyt płytko mogą z 
kolei spowodować jej spękania lub zostać 
uszkodzone przez osiadanie gruntu. Odstępy 
między kablami decydują z kolei o mocy po-
wierzchniowej ogrzewania, im mniejsza moc 

 
 

  

 »  

 »  

 »  
 

 

Schemat systemu ogrzewania rynien Schemat systemu ogrzewania podjazdów 
asfaltowych
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taj co najmniej trzy sposoby montażu:
- wzdłużny jednego lub kilku kabli; 
- w postaci pętli, kabel układa się z pewnym 
nadmiarem, unieruchamiając co kilkadzie-
siąt centymetrów taśmą, a następnie po-
wstałą pętlę owija się wokół rury i zakleja ta-
śmą, zapewnia to równomierne ogrzewanie 
całej powierzchni;
- spiralny, najczęściej stosowany, kabel owi-
ja się na całej długości wokół rury i okleja ta-
śmą (we wszystkich przypadkach należy sto-
sować taśmę aluminiową). 
Izolacja rury musi zapewniać wysoką wytrzy-
małość na temperaturę. Zaleca się tutaj sto-
sować izolacje z wełny mineralnej.
Rurociągi ułożone w ziemi chroni się naj-
częściej dwoma kablami ułożonymi syme-
trycznie w dolnej części rurociągu. Minimalne 
przykrycie rur wynosi 50 cm. Jeśli na po-
wierzchni występuje ruch kołowy, konieczne 
jest dodatkowe zabezpieczenie rury obudo-
wą betonową z płyt. 

Ogrzewanie rynien
W okresie zimowym rynny i piony deszczowe 
są najbardziej narażonymi na uszkodzenia 
elementami instalacji sanitarnej. Zamarza-
jąca w nich woda może powodować pęk-
nięcia, urwania, a także tworzenie się nie-
bezpiecznych nawisów i sopli. Chronić przed 
oblodzeniem można wszystkie typy rynien: 
okapowe, dachowe, gzymsowe, do dachów 
szedowych. 
W dachach o dużym nachyleniu w których 
zastosowano system ochrony przed zsuwa-
niem się śniegu, kable przeciwoblodzeniowe 
stosuje się też w strefie zsypu śniegu, dla uła-
twienia jego topnienia i zapobiegające zale-
ganiu mas śnieżnych. Osobnej ochronie pod-
lega pion spustowy.    
Wybór systemu przeciwoblodzeniowego do 
ogrzewania rynien zależy w dużej mierze od 
materiału, z jakiego rynny są wykonane. Dla 
rynien stalowych stosowane są kable zabez-
pieczone przez wpływem promieniowania 
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kabla, tym gęściej należy go układać, ale też 
dłuższa będzie jego trwałość.  
Wbrew pozorom stosowanie w gruncie kabli 
o dużych mocach jednostkowych, dla uzy-
skania mniejszych rozstawów nie jest wska-
zane.  Pracując na wyższych parametrach, 
kable takie szybciej się starzeją, mogą też zu-
żywać więcej energii z uwagi na wolniejsze 
nagrzewanie się przestrzeni między kablami, 
w której najczęściej umieszczany jest czujnik 
termiczny. 
Poniżej zostaną omówione zasady montażu 
systemów przeciwoblodzeniowych dla typo-
wych zastosowań w domach jednorodzinnych.

Typowe zastosowania dla domów

Przewody przeciwoblodzeniowe dla rur 
 W domach jednorodzinnych mają zastoso-
wanie głównie do ochrony niekorzystnie po-
łożonych rur wodociągowych i kanaliza-
cyjnych (np. pomieszczenia nieogrzewane, 
płytkie wykopy). 
W przemyśle ogrzewanie rur ma też na celu 
zapewnienie odpowiedniej temperatury 
czynnika zapobiegającej wzrostowi lepkości, 
czy chroniącej przed krzepnięciem. Zastoso-
wanie systemów przeciwoblodzeniowych dla 
rur zapewnia:
- bezawaryjna pracę instalacji przez cały rok, 
także w sezonie zimowym,
- możliwość układania przyłączy na mniej-
szych głębokościach.
Kable przeciwoblodzeniowe mogą być mo-
cowane na zewnątrz, jak i wewnątrz prze-
wodu rurowego. Kable wewnętrzne powinny 
spełniać warunki ochrony przeciwporaże-
niowej IP x7. 
Rury naziemne zabezpiecza się przed ob-
lodzeniem, mocując kable bezpośrednio 
do rury pod warstwą izolacji. Możliwe są tu-

Koszt zakupu systemów przeciwoblodzeniowych to wydatek od kilkuset złotych do 
nawet kilku tysięcy. Najdroższe elementy to czujniki i regulatory, regulator z czujni-
kiem wilgotnościowym będzie nas kosztować 600-1000 zł, hybrydowym nawet 2000 
zł. Przewody grzejne:
- samoregulujące od 30 zł/m.b.,
- jednostronnego zasilania, cena zależy od długości zestawu i mocy przewodu, im 
dłuższy, tym mniej zapłacimy za 1 m.b. Generalnie przy tej samej mocy co przewo-
dy samoregulujące cena będzie średnio 2x niższa.   

Koszty, czyli ile za przewód, ile za sterowanie? 

Thermalint – przewód grzejny z czujnikiem 
termostatycznym dla rur  

Sposób montażu przewodów 
przeciwoblodzeniowych w rynnie za pomocą: 
po lewej – uchwytów tworzywowych, po prawej 
– taśmy ocynkowanej 
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System regulujący FlexiClic – ułatwiający 
montaż, gdyż odcinki są juz fabrycznie 
zakończone
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UV (np. w pancerzu poliolefinowym). Do ry-
nien pokrytych materiałem bitumicznym lub 
ułożone na dachach z papą stosuje się ka-
ble z powłoką fluoropolimerową. 
Najmniejsze moce kabli dobiera się dla ry-
nien metalowych, większe dla tworzywo-
wych z uwagi na ich izolacyjność. Montaż 
kabli w rynnach odbywa się za pomocą spe-
cjalnych uchwytów zakładanych na rynnę w 
odległości co 30-50 cm. W pionach deszczo-
wych kabel mocuje się uchwytami z tworzy-
wa sztucznego i łańcuchem. Należy pamię-
tać, aby wszystkie elementy były odporne 
na korozję. 
Łańcuch musi być więc ocynkowany lub wy-
konany z tworzywa. Uchwyty w pionie nale-
ży zamocować także co 30-50 cm, aby nie 
popuścić do stykania się ze sobą kabli na ca-
łym ogrzewanym odcinku. Łańcuch dla pio-
nów deszczowych odprowadzających wodę 
bezpośrednio na grunt może kończyć się 10-
20 cm przed końcem pionu, dla pionów pod-
łączonych do kanalizacji deszczowej – musi 
sięgać minimum 1 m poniżej poziomu gruntu.

Ogrzewanie schodów
Zapewnienie szybkiego i stałego topnienia 
śniegu na schodach zapewnia bezpieczeń-
stwo mieszkańców, chroni przed wypad-
kami i kalectwem. W okresie przejściowym 
(wczesna wiosna, późna jesień) rozmarzanie 
i zamarzanie wody na schodach szybko je 
niszczy, uszkadzając stopnie aż do wewnętrz-
nego zbrojenia. W wielu wypadkach po kilku 
sezonach zimowych konieczna jest wymiana 
całej konstrukcji. 
Systemy przeciwoblodzeniowego schodów 
wykorzystują kable stało oporowe, jak i sa-
moregulujące. Kable takie układa się przede 
wszystkim na stopniach (rys. 1), podstopnie 
służą jedynie do tranzytu kabla. Kable nale-

ży zamontować jeszcze przed wykonaniem 
okładziny. Jeśli grubość okładziny jest znacz-
na 3-5 cm, kable można ułożyć w warstwie 
klejowej. Przy cienkich okładzinach terako-
towych kable należy w pierwszej kolejności 
przykryć wylewką betonową o grubości mi-
nimum 3 cm i dopiero na tak przygotowaną 
powierzchnię, po sezonowaniu naklejać terakotę. 
Pamiętajmy, że kabli stałooporowych nie na-
leży skracać. Nadmiar kabla można ułożyć 
przed schodami, co dodatkowo poprawi 
efektywność całego systemu.
Jeśli schody są tzw. niezabudowane (mają 
dostęp powietrza od spodu), należy zwięk-
szyć moc grzewczą kabli lub zastosować do-
datkowe ocieplenie.

Ogrzewanie podjazdu, chodnika
Wjazdy do garażu, szczególnie o nachylonej 
powierzchni sprawiają w zimie szereg pro-
blemów. Wykonanie systemu przeciwoblo-
dzeniowego może tutaj obejmować zarów-
no całą powierzchnię podjazdu, jak i tylko 
dwa pasy, z którymi stykają się opony pojaz-
du. We wjazdach nachylonych należy prze-
widzieć możliwość ciągłego odprowadzania 
stopionej wody. Kanał odpływowy musi w ta-
kim przypadku mieć osobny system przeciw-
oblodzeniowy. 
Do ogrzewania podjazdu najlepiej wykorzy-
stać maty grzejne o stałej mocy i szerokości, 
montaż jest wtedy szybki i precyzyjny. Spo-
sób układania maty zależy od rodzaju na-
wierzchni. 
Przy nawierzchniach betonowych matę ukła-
da się na równej warstwie chudego betonu. 
Zabrania się układania mat bezpośrednio na 
żwirze lub gruzowaniu. Jeśli nawierzchnię sta-
nowi kostka brukowa, matę należy zamoco-
wać w warstwie piasku o grubości minimum 
3 cm.  
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W tym samym terminie:

Dołącz do liderów - pokaż się w Poznaniu!

Największe 
wydarzenie dla branży

instalacyjnej!

Największe 
wydarzenie dla branży

instalacyjnej!

Sprawdź na: 

www.instalacje.mtp.pl
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  W Polsce badania na zgodność  
z normą PN-EN 12975

W realiach krajowych wykorzystuje się nor-
mę:  PN-EN 12975 1/2 Słoneczne systemy 
grzewcze i ich elementy - Kolektory słonecz-
ne - Część 1: Wymagania ogólne - Część 2: 
Badania. 
Badania te obejmują grupę badań ciepl-
nych oraz trwałości i wytrzymałości. 

Badania cieplne obejmują określenie: spraw-
ności kolektora, pojemności cieplnej, stałej 
czasowej, modyfikatora kąta padania. 
Badania wytrzymałościowe obejmują bada-
nie: odporności na wysoką temperaturę, eks-
pozycyjności, szoku termicznego zewnętrz-
nego i wewnętrznego, na przeciekanie 
deszczem, odporności na zamarzanie, wy-
trzymałościowe, odporności na uderzenie.
W Polsce producenci/dystrybutorzy wykonu-

Na jakie parametry  
i ich wartości zwracać uwagę

Badania cieplne 
kolektorów 
słonecznych  
wraz z interpretacją wyników

 Krystian Kurowski

Dostępne na rynku kolektory słoneczne coraz częściej „zaopatrzone są” w 
certyfikat na zgodność z normą oraz wyniki badań. Szczególnie urządzenia 
uczestniczące w programie dofinansowania (m.in. z udziałem pieniędzy 
z NFOŚiGW) muszą legitymować sie stosownymi dokumentami, które z 
założenia winny gwarantować odpowiednią jakość urządzenia.  
O czym mówi certyfikat zgodności, jak interpretować wyniki badań,  
i czy tak naprawdę certyfikat /posiadane badania gwarantują wysoką 
jakość kolektora przedstawię w niniejszym materiale.

Kolektory słoneczne, jak też inne urządzenia, 
materiały spełniają określone normy, wyma-
gania. 
Najczęściej na kolektory nie ma wymagań 
obowiązkowych badań, certyfikatów, ozna-
czeń. 
Taki obowiązek narzucony jest np. na urzą-
dzenia, w których iloczyn ciśnienia (bary) i po-
jemności (litry) przekracza 50. W tym przypad-
ku wyrób taki podlega oznaczeniu CE w myśl 
dyrektywy ciśnieniowej Nr 97/23/WE z dn. 29 
maja 1997 r., (Dz. U. nr 263, poz. 2200),  art. 3, 
par. 3. Spełnienie niniejszych wymagań gwa-
rantuje, iż wyrób wykonany jest zgodnie z naj-
lepszymi praktykami inżynierskimi i gwarantuje 
bezpieczne jego użytkowanie. W pozostałych 
przypadkach nie stosuje się oznaczenia CE.
Jednocześnie producent lub dystrybu-
tor kolektorów słonecznych powinien po-
siadać odpowiedni dokument poświad-
czający wykonanie danego urządzenia 
zgodnie z odpowiednią normą. 
Może on być wystawiony samodzielnie – 
wówczas nazywa się on deklaracją zgod-
ności lub wystawiony przez niezależną,  

zewnętrzną uprawnioną jednostkę – nazywa 
się wówczas certyfikatem zgodności.
Uzyskanie certyfikatu wiąże się z:
• wykonaniem badań przez akredytowane 
laboratorium badawcze;
• oceną przedłożonej dokumentacji wyrobu, 
wymagań technicznych itd.;
• przeprowadzoną kontrolą (auditem)  
u producenta, celem sprawdzenia powtarzal-
ności produkcji danego typu wyrobu;
• prowadzeniem nadzoru nad stosowaniem 
certyfikatu.

Certyfikat zgodności wystawiają uprawnio-
ne jednostki certyfikacyjne. Może on przybrać 
formę znaku SolarKeymark, w przypadku 
nadzorowania jakości przez ESTIF. 
Certyfikat ma charakter dobrowolny.

„Papiery” kolektorów 
słonecznych 
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a1 charakteryzuje „szybkość opadania”, dla 
kolektorów płaskich wynosi powyżej 2, dla 
dobrych próżniowych nieco ponad 1. Współ-
czynnik a2 wynosi część setną lub tysięczną. 
Cechą dobrego kolektora jest stosunko-
wo wysoka sprawność ηo – wyróżnik ko-
lektora płaskiego, oraz wolno opadająca 
krzywa – wyróżnik kolektora próżniowego.

Pojemność cieplna
Kolejne badanie obejmuje określenie rzeczy-
wistej pojemności cieplnej. Pojemność ciepl-
na określa stosunek ilości ciepła dostarcza-
nego do układu do odpowiadającego mu 
przyrostu temperatury. Pojemność cieplna 
kolektora jest to suma pojemności cieplnej 
poszczególnych elementów urządzenia.  
Im mniejsza pojemność, tym szybciej nagrze-
wa się urządzenie, przy większej pojemności 
ciepło dłużej jest utrzymywane, a jednocze-
śnie charakteryzuje to urządzenia o większej 
masie. 
W zależności od budowy przyjmuje ona  
od kilkunastu kJ/K dla wysokosprawnych ko-
lektorów próżniowych, poprzez 20-30 kJ/K 
dla dobrych kolektorów płaskich, aż ponad 
50 kJ/K dla masywnych konstrukcji kolekto-
rów opartych na konstrukcji drewnianej.

Określenie stałej czasowej 
Pozwala na uzyskanie informacji, jak szybko 
kolektor reaguje na zmieniające się warunki 
nasłonecznienia (istotny parametr dla warun-
ków klimatu umiarkowanego – zmiennego). 
Szczególnie ważny parametr w momencie 
„odpalania kolektora” np. po nocy. Długą 
stałą czasową charakteryzują się kolektory  
z rurką ciepła. Stałe czasowe dla dobrych 
kolektorów płaskich przyjmują wartości około 
60 s, dla kolektorów próżniowych z rurką cie-
pła co najmniej kilkaset sekund.

Modyfikator kąta padania
 Jest ostatnim parametrem badanym w ra-
mach wydajności cieplnej i określa on spo-
sób pracy kolektora w przypadku padania 
promieni słonecznych pod innym kątem,  
niż prostopadle do płaszczyzny kolektora.  
Parametr ten „urealnia” warunki pracy z la-
boratoryjnych do realnie występujących. 
Wartości w okolicach 1 świadczą, iż urządze-
nie pracuje z wysoką sprawnością nawet  
dla mniejszego kąta padania.

Badania wytrzymałościowe  
– rodzaje przeprowadzanych testów

Dotychczas opisane badania wydajności 
cieplnej są najczęściej wykonywane przez 
producentów i dystrybutorów w Polsce. Zde-
cydowanie pełniejszy obraz działania kolek-
tora dać mogą badania wytrzymałościowe.
Kolektory słoneczne muszą być odporne na 
wszystkie oddziaływania jakie mogą wystą-
pić podczas eksploatacji, nie zmieniając  
ich właściwości użytkowych. Dotyczy to ca-
łego kolektora, jak i jego elementów  m.in.: 
obudowa musi być wodoszczelna, a jedno-
cześnie wentylowana; absorber musi być od-
porny na czynniki cieplne i mechaniczne; 
osłona przeźroczysta kolektora winna być 
odporna na zmienność warunków pracy, 
promieniowanie UV, zanieczyszczenia powie-
trza; izolacja odporna na okresowe miejsco-
we przegrzania.
Wybiórczy charakter zlecanych badań każe 
podchodzić do sprawozdań z ostrożnością. 
Może się bowiem zdarzyć (choć nie powin-
no), iż brak jakiegoś badania może wynikać  
z faktu... iż urządzenie badania nie przeszło 
ze skutkiem pozytywnym.
Kolektory poddaje się następującym bada-
niom wytrzymałościowym:

ją najczęściej jedynie badania cieplne, choć 
zdarzają się w dalszym ciągu urządzenia, 
które nawet takich badań nie mają. Kom-
pleksowymi badaniami na zgodność z całą 
normą PN-EN 12975 (w tym badaniami wytrzy-
małościowymi) pochwalić się mogą nieliczni.

Badania cieplne – ich znaczenie 
wraz komentarzem wyników

Sprawność teoretyczna
Wśród badań wydajności cieplnej najistot-
niejszym badaniem jest badanie charakte-
rystyki cieplnej kolektora, zaś najbardziej roz-
poznawalnym elementem badań jest punkt 
krzywej charakterystyki - wartość sprawności 
ηo (teoretycznej).
Badania przeprowadza się w warunkach 
ustalonych lub w warunkach tzw. quasi dyna-
micznych; w warunkach naturalnych, jak też 
sztucznych.

Interpretacja wyników badania sprawno-
ści teoretycznej. Warto podkreślić, iż z punk-
tu widzenia praktycznego sprawność teore-
tyczna ma minimalne znaczenie. Panujące 
warunki rzeczywiste (przyrost temperatu-
ry na kolektorze w stosunku do temperatury 
otoczenia) powodują obniżenie rzeczywistej 
sprawności, tym bardziej, im większa jest  
ta różnica temperatury (większe straty cie-
pła). Kolektory podczas badań osiągają 
sprawności ηo z zakresu 64% (słabe kolektory 
próżniowe) nawet do grubo ponad 80%  
w przypadku dobrych kolektorach płaskich.
Zdecydowanie większe znaczenie odgry-
wa kształt krzywych sprawności – jak „szyb-
ko one opadają” – determinuje on przydat-
ność urządzenia do konkretnych zastosowań. 
Kształt krzywych opisywana jest przez współ-
czynniki a1 i a2 [W/m2xK], które odpowiada-
ją za przenikanie ciepła (straty ciepła). Po-
winny być one możliwie niskie. Współczynnik 

Na rysunku przedstawiono 
wygląd przykładowych krzywych 
sprawności dla różnych typów 
kolektorów (kolektor próżniowy 
– czerwona linia, płaski – 
czarna, i kolektor bez przykrycia 
(absorber) – niebieska, oraz 
przykład dobrego kolektora 
płaskiego – linia zielona). 
Na osi pionowej oznaczono 
sprawność, na osi poziomej 
różnicę temperatury pomiędzy 
średnią temperaturą kolektora i 
temperaturą otoczenia. 
Przecięcie krzywej 
charakterystyki z osią 
sprawności wskazuje na 
sprawność teoretyczną kolektora 
słonecznego tzw. współczynnik 
konwersji ηo. Jan Erik Nielsen. ESTIF. 2006
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–  badanie ekspozycyjne;
–  odporności na ciśnienie wewnętrzne  
absorbera;
–  odporności na wysoką temperaturę;
–  szoku termicznego zewnętrznego;
–  szoku termicznego wewnętrznego;
–  na przeciekanie wodą deszczową;
–  odporności na uderzenie;
–  nacisku dodatniego na osłonę;
–  nacisku ujemnego na osłonę;
–  spadku ciśnienia.
–  badanie odporności na zamarzanie  
(dla urządzeń pracujących na wodzie) 

W przypadku przejścia kolektora  
przez dane badanie pozytywnie  
w sprawozdaniu z badań umieszcza się  
informację „nie stwierdzono uszkodzeń  
(i przecieków)”. 

Nie sam kolektor, a cały system  
odpowiedzialny za sprawność  
instalacji

Dotychczas przedstawione parametry 
uwzględniane podczas badań kolektora 
słonecznego na zgodność z normą  PN-EN 
12975, dotyczą samego przetwornika energii 
cieplnej. Jest sprawą oczywistą, iż do spraw-
nego działania instalacji słonecznej oprócz 
kolektora wpływ mają pozostałe elemen-
ty tworzące układ (instalacja hydrauliczna 
– izolacja, układ pompowy – zmienny prze-
pływ, rodzaj i wielkość zasobnika, sterowa-
nie... Uwzględnienie tych wszystkich elemen-
tów gwarantuje norma PN-EN 12977. Próżno 
jednak szukać systemów w kraju, które są 
zbadane na zgodność z tą normą. Tym sa-
mym trudno jest jednoznacznie stwierdzić, 
iż spełnienie wymagań normy PN-EN 12975 
gwarantuje wysoką sprawność instalacji.  

na jest z poliamidu. Charakteryzuje się dużą 
odpornością na oddziaływania atmosferycz-
ne oraz promieniowanie UV. Pozwala na swo-
bodny przepływ powietrza do pomieszcze-
nia poprzez kanał nawiewny z wewnętrzną 
otuliną akustyczną zmniejszającą poziom ha-
łasu. Zamontowana wewnątrz czerpni siatka 
zapobiega przedostawaniu się owadów do 
pomieszczenia mieszkalnego.
Kratki wentylacyjne: nawiewna flow-in i 
wywiewna flow-out z przepustnicą regu-
lacyjną ilości przepływającego powietrza. 
Użytkownik w prosty sposób za pomocą po-
krętła reguluje poziom otwarcia przepustnicy, 
a tym samym ilość powietrza nawiewanego, 
w zależności od indywidualnych potrzeb (lub 
od ilości wywiewanego powietrza z pomiesz-
czeń wentylowanych – kratka wywiewa). Ele-
ment wykonany jest z tworzywa sztucznego 
ABS – w standardzie w białym kolorze. Może 
być barwiony na dowolny kolor. Użytkownik 
bez problemu może zdjąć wewnętrzny ele-
ment nawiewnika w celu umycia.  
                    

Nowość Uniwersal do szczelnych domów

System nawiewno- 
-wywiewny FLOW

  Krzysztof Nowak

  Problemy wentylacji wynikają z różnych 
przyczyn, często nawet dobrze dobrany wy-
wietrznik czy wentylator nie zapewniają wła-
ściwych poziomów normatywów higienicz-
nych jakości powietrza dla pomieszczeń. 
Przyczyną tego jest niedostateczna wydol-
ność urządzeń wymuszających przepływ 
z powodu braku zorganizowanego dopły-
wu powietrza przez szczelne przegrody bu-
dowlane. Chcąc zapobiec temu zjawisku, 
Uniwersal proponuje system nawiewno-wy-
wiewny Flow, w skład którego wchodzą na-
wiewniki ścienne, kratki wentylacyjne wy-
wiewne oraz właściwy wywietrznik dachowy 
lub wentylator hybrydowy. 
System ten pozwala na utrzymanie dopływu 

powietrza w ilości 20-50 m3/h dla wen-
tylacji grawitacyjnej lub 15-30 m3/h 
dla wentylacji mechanicznej czy hy-
brydowej, przy wartości podciśnienia 
na poziomie 10 Pa zgodnego z warun-
kami normatywnymi.

Budowa systemu
System nawiewno-wywiewny Flow 
składa się z nawiewników ściennych, 
kratek wentylacyjnych oraz wywie-
trzaka dachowego lub wentylatora 
hybrydowego.

Zewnętrzna czerpnia powietrza na-
wiewnika flow-in z siatką. Wykona-

Firma Uniwersal sp. z o.o. 
wprowadziła do oferty 
system nawiewno-
wywiewny, w skład 
którego wchodzą 
nawiewniki ścienne, kratki 
wentylacyjne wywiewne 
oraz właściwy wywietrznik 
dachowy lub wentylator 
hybrydowy. 

1

10

100

1 10 100
Qvn [m3/h]

Pstk[Pa]

25 [m3/h]

Charakterystyka przepływu kratki nawiewnej 
flow-in
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  2 wersje przewodów: VA i CU

Armaflex DuoSolar oferowany jest w dwóch 
wersjach: 
- Armaflex DuoSolar VA na bazie elastycznej, 
karbowanej rury ze stali nierdzewnej 
- Armaflex DuoSolar CU na bazie rury mie-
dzianej. 
Obie wersje preizolowane są izolacją HT/Ar-
maflex z zewnętrzną osłoną z folii poliolefino-
wo-kopolymerowej, stanowiącą zabezpie-
czenie mechanicznie oraz przed działaniem 
czynników atmosferycznych.
Sprzedawane są w zwojach 10-, 15-, 20-  
i 25-metrowych.

Oferta przewodów Armaflex DuoSolar CU 
obejmuje średnice rur miedzianych 12, 15  
i 18 mm,  w przewodach zaś Armaflex DuoSo-
lar VA karbowana  rura stalowa może mieć 
średnicę 16, 20 lub 25 mm. 
Grubość izolacji w obu wersjach przewodów 
to 14 lub 20 mm.
Przewody Armaflex DuoSolar VA charakte-
ryzują się wysoką elastycznością rury, co po-
zwala na zginanie jej do małych promieni 
bez deformacji średnicy. Przeznaczone są do 
stosowania w instalacjach o trudnym położe-
niu czy w renowacji budynków. Łatwe  
w układaniu nawet przy dużych rozmiarach. 
System Armaflex DuoSolar CU z kolei dedy-

W dwóch wariantach: z rurą miedzianą  
lub karbowaną rurą stalową

Armaflex DuoSolar 
– preizolowane rury  
do systemów solarnych

 Andrzej Januszewski

W systemach 
solarnych 
niebagatelny 
wpływ  
na sprawność  
i żywotność  
całego układu 
mają przewody 
łączące kolektor 
słoneczny 
usytuowany 
najczęściej  
na dachu  
z zasobnikiem 
gorącej wody.  
Muszą być one 

przede wszystkich odporne na wysoką temperaturę, bardzo dobrze 
zaizolowane, odporne na działanie czynników zewnętrznych  
i ze względów praktycznych – proste w montażu z możliwością zmiany 
kierunku prowadzenia przewodów. 
Armaflex DuoSolar to kompletne systemowe rozwiązanie dwóch 
preizolowanych rur – zasilania i powrotu – pozwalające w łatwy  
i profesjonalny sposób połączyć panel solarny z zasobnikiem. 

Armaflex DuoSolar CU

Armaflex DuoSolar VA 

Budowa przewodu Armaflex DuoSolar
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kowany jest to zastosowania w nowo wzno-
szonych obiektach, gdzie nie ma ograniczeń 
podczas montażu instalacji i można wykonać 
większy promień gięcia. System gwarantu-
je korzystny stosunek ceny dla mniejszych roz-
miarów instalacji.

Dlaczego Armaflex DuoSolar?

•  Minimalne straty ciepła na odcinku pomię-
dzy panelem słonecznym a zasobnikiem go-
rącej wody
Przewodność cieplna : 
- w temperaturze 0°C  ≤ 0,038 W/(mxK);
 - w temperaturze 40°C ≤ 0,042 W/(mxK)
zgodnie z EN 12667 i EN ISO 8497
•  Zakres temperatury:
- maks. temperatura 150°C (175°C)
- min. temperatura -50°C  
•  Izolacja: 
- fabrycznie nałożona na rurę, co zapewnia 
oszczędność czasu i pieniędzy podczas montażu
- odporna na promieniowanie słoneczne
- estetyczna czarna folia ochronna 
- przyjazna dla środowiska: nie zawiera PVC  
i CFC, wolna od pyłu i włókien
•  Prostota montażu i demontażu:
- przewody  łatwe w gięciu bez dodatko-
wych narzędzi
- praktyczne zwoje redukujące straty materiału 
- szeroki zakres łączników i akcesoriów  
dla bezpiecznych połączeń
- rozłączanie i łączenie preizolowanych rur 
jest łatwe, nie powoduje uszkodzeń folii 
ochronnej  

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 31 75 025, faks 71 31 75 115
informacja.pl@armacell.com 
www.armacell.com 
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Zbiorniki płaszczowe typu zbiornik  
w zbiorniku 

Jak sama nazwa sugeruje, składają się one 
z zewnętrznego płaszcza, wewnątrz którego 
umieszczony jest podgrzewacz ciepłej wody 
użytkowej. To główne cechy konstrukcji zbior-
nika, poza tym – w zależności od producen-
ta – możemy mieć do czynienia z szeregiem 
różnych rozwiązań. W prostych konstrukcjach 
główne źródło ciepła zasila przestrzeń ze-
wnętrzną zbiornika. Stąd energia trafia do in-
stalacji grzewczej oraz przez ścianki zbiornika 
wewnętrznego również do wody użytkowej. 
Często zbiornik wyposażany jest również w 
jedną lub nawet dwie, trzy wężownice. Takie 
rozwiązanie pozwala na łatwe rozdzielenie 
trybu pracy na potrzeby ciepłej wody i zasi

Jak działają, jak podłączać,  
w jakich wariantach

Zbiorniki 
buforowe 
płaszczowe  
do współpracy 
z kotłami 
kondensacyjnymi

 Stefan Żuchowski

We współczesnych instalacjach grzewczych coraz częściej mamy  
do czynienia z połączeniem kilku źródeł ciepła oraz wykorzystaniem 
energii odnawialnej. Z tego powodu rośnie znaczenie zbiorników 
buforowych, które pozwalają na prawidłową współpracę 
poszczególnych źródeł ciepła oraz maksymalne wykorzystanie 
najtańszego nośnika energii. 
Najpopularniejszym rozwiązaniem są obecnie zbiorniki płaszczowe 
typu zbiornik w zbiorniku. Jak sama nazwa sugeruje, składa się on  
z zewnętrznego płaszcza, wewnątrz którego umieszczony jest  
podgrzewacz ciepłej wody użytkowej.

  Na rynku dostępna jest cała gama zbiorni-
ków buforowych. Część z nich to proste zbior-
niki pojemnościowe, których zadaniem jest 
jedynie akumulacja ciepła i powolne przeka-
zywanie go do instalacji. Inną grupę stanowią 
wielofunkcyjne zbiorniki buforowe pracujące w 

roli akumulatora energii, ale też i podgrzewa-
cza ciepłej wody użytkowej. Wśród nich najpo-
pularniejsze konstrukcje to: zbiornik w zbiorniku 
czy bufory warstwowe wyposażone w wę-
żownicę do przygotowania ciepłej wody lub 
współpracujące z modułem świeżej wody.

Przykład instalacji grzewczej ze zbiornikiem buforowym w domu 
jednorodzinnym 

Copyright: Armacell Enterprise GmbH ∙ Subject to changes Drukowane w Polsce 04-2008-PL

Nowa  

mikrokomórkowa 

jako
ść

DuoSolar

Dane techniczne

Krótki opis:  Dwie miedziane rury lub przewody z karbowanej stali nierdzewnej preizolowane odporną na promieniowanie UV 
kauczukową izolacją HT/Armaflex o nowej mikrostrukturze komórkowej. Całość pokryta poliolefinowo-kopolymerową 
folią ochronną zabezpieczającą dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi

Zastosowanie: System rurowy łączący panel solarny z zasobnikiem gorącej wody oraz do innych zastosowań
Zakres produktu: Preizolowane rury miedziane lub karbowane ze stali nierdzewnej o różnej długości zwojów

Własności materiału Wartość/Podstawa Uwagi

Zakres temperatur
Maks. temperatura
Min. temperatura

+ 150°C (+175°C) *

-50º C

Przewodność cieplna l
w temperaturze 0°C
w temperaturze 40°C

≤ 0,038 W/(m·K)
≤ 0,042 W/(m·K)

Zgodnie z
EN 12667 i EN ISO 8497

Klasyfikacja ogniowa Nierozprzestrzeniający ognia Zgodnie z PN-B-02873, badania ITB

Współczynnik oporu na 
dyfuzję pary wodnej µ

≥ 4000 Zgodnie EN ISO 12086 i EN 13469

Cechy specjalne Nie zwiera halogenów, CFC oraz HCFC, odporny na 
działania promieniowania UV, zgodny z DIN 1988 cz. 2 i 7

Rura miedziana

Materiał Bezszwowa, bezołowiowa ciągniona rura miedziana zgodna z EN 1057

Średnica zewnętrzna 
[mm]

Grubość ścianki  
[mm]

Min. promień zgięcia
[mm]

Max. ciśnienie pracy 
[bar]

Objętość
[l/m]

12 0,8 48 79 0,085

15 0,8 60 62 0,141

18 1,0 72 65 0,201

Karbowany nierdzewny wąż stalowy

Materiał Niekorodująca, nierdzewna stal austenityczna

Rozmiar Średnica 
wewnętrzna [mm]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Min. promień 
zgięcia [mm]

Max. ciśnienie pracy 
[bar] Objętość [l/m]

DN 16 16,3 21,4 25 16 0,273

DN 20 20,5 26,7 30 10 0,430

DN 25 25,4 31,8 35 10 0,633

*dla temperatur powyżej 150 °C prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, 
we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich 
zastosowań. Do łączenia izolacji należy stosować wyłącznie klej Armaflex HT 625.

Armacell Poland Sp. z o.o.    
ul. Targowa 2  •  PL-55-300 Środa Śląska
Tel. +48 71 317 50 25  •  Telefax +48 71 317 51 15
www.armacell.com  •  informacja.pl@armacell.com
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lania instalacji grzewczej. 
Kilka wężownic pozwala również w prosty spo-
sób podłączyć do zbiornika dodatkowe źró-
dła ciepła w postaci kolektorów słonecznych 
czy kominka z płaszczem wodnym. Z tych po-
wodów bufory typu zbiornik w zbiorniku są 
bardzo popularnym rozwiązaniem. Stosując je-
den zbiornik w kotłowni, zapewniamy akumu-

lację energii na potrzeby instalacji grzewczej i 
zapas ciepłej wody użytkowej.

Błędy w doborze zbiornika do  
instalacji z kotłem kondensacyjnym

Często popełnianym błędem jest zastoso-
wanie zbiornika buforowego o prostej kon-

strukcji przeznaczonego do współpracy z 
kotłami stałopalnymi w instalacji z nowo-
czesnym kotłem kondensacyjnym. 
W tego typu zbiornikach kocioł zasila równo-
miernie całą pojemność bufora, a instalacja 
grzewcza jest zasilana z króćca umieszczone-
go u samej góry zbiornika w obrębie zasobni-
ka ciepłej wody. 

Ładowanie kotłem całej przestrzeni bufora i 
zasilania instalacji grzewczej z górnej części 
zbiornika powoduje, że musimy zrezygnować z 
komfortu ciepłej wody lub pogodzić się z niską 
sprawnością pracy kotła. 
Przy takiej konfiguracji nie ma bowiem możli-
wości, by kocioł pracował na zmianę: raz z wy-
soką temperaturą, podgrzewając ciepłą 

Prawidłowa praca instalacji zależy nie tylko od właściwości i wy-
posażenia poszczególnych urządzeń, w tym bufora, ale rów-
nież, a może przede wszystkim od prawidłowego i racjonalne-
go połączenia poszczególnych elementów systemu. Najczęściej 
spotykany sposób podłączenia bufora typu zbiornik w zbiorniku 
to umieszczenie go w centralnej części instalacji zamiast sprzę-
gła hydraulicznego. Źródło lub źródła ciepła zasilają bufor pod-
grzewając jednocześnie ciepłą wodę użytkową. Z bufora zasila-
na jest również instalacja 
grzewcza. Jest to naj-
prostszy i przejrzysty spo-
sób podłączenia bu-
fora do instalacji. Przy 
tym rozwiązaniu kluczo-
we znaczenie ma budo-
wa zbiornika buforowego 
i sterowanie pracą po-
szczególnych elementów 
instalacji. 
Zbiornik buforowy powi-
nien być tak zbudowany, 
by była możliwość bez-
pośredniego dogrzewa-
nia górnej części bufora, 
w której umieszczony jest 
zasobnik ciepłej wody. Z 
reguły wykorzystywana 
jest do tego celu dodat-
kowa wężownica. Ponad-

to instalacja grzewcza powinna być zasilana ze środkowej, a nie 
najwyższej części bufora. W przypadku współpracy z kotłami ga-
zowymi czy olejowymi oraz kolektorami słonecznymi system ste-
rowania powinien zarządzać pracą źródła ciepła tak, by w razie 
potrzeby zasilało górną część bufora pracując z wysoką tempe-
raturą. Natomiast dolna i środkowa część bufora powinna być 
podgrzewana do temperatury wynikającej z aktualnych potrzeb 
instalacji grzewczej. Wskazana jest w takim przypadku automa-

tyka pogodowa. Taki sposób sterowania, utrzymywanie wysokiej 
temperatury górnej części bufora i niższej temperatury na dole, 
zapewnia wysoki komfort ciepłej wody, a jednocześnie wysoką 
sprawność pracy kotła, szczególnie modelu kondensacyjnego. 
Ponadto w miarę niska temperatura dolnej części bufora, w któ-
rej z reguły umieszczona jest wężownica zasilana przez kolektory 
słoneczne, pozwala na efektywne wykorzystanie energii słonecz-
nej również do wspomagania ogrzewania domu. 

Sposoby zabudowy buforów typu zbiornik w zbiorniku w instalacji
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lacji trafia najpierw do dolnej części bufora, 
tu ulega wstępnemu podgrzaniu i dalej pły-
nie do kotła, gdzie w miarę potrzeby zostaje 
podgrzana do zadanej temperatury.  Nato-
miast w przypadku ciepłej wody automatyka 
cały czas kontroluje temperaturę w zasobni-
ku c.w.u. i gdy spada temperatura, urucha-
mia kocioł, który poprzez wężownicę zasila 
jedynie zasobnik c.w.u. Gdy kominek lub ko-
lektory podgrzeją dolną część bufora, wów-
czas przez ścianki zbiornika ogrzewa się rów-
nież woda użytkowa i załączanie kotła nie 
jest już potrzebne. Największą zaletą takiej 
konfiguracji systemu jest to, że podczas pra-
cy instalacji c.o. bufor zostaje w nią włączo-
ny dopiero po osiągnięciu odpowiedniej 
temperatury. Nie ma więc sytuacji, w której 
względnie wysoka temperatura wody w in-
stalacji blokuje możliwość odbioru ciepła od 
kolektorów słonecznych. W słoneczne zimo-
we dni kolektory słoneczne mogą wspoma-
gać podgrzewanie ciepłej wody. Sterowanie 
pracą całej instalacji nie jest skomplikowane. 

Wymagane jest jedynie zastosowanie obie-
gów mieszających za buforem oraz pomiar 
różnicy temperatury pomiędzy buforem i po-
wrotem z instalacji w celu przestawienia za-
woru przełączającego i skierowania wody 
w odpowiednią stronę. Najkorzystniejsza jest 
oczywiście sytuacja, gdy jeden sterownik za-
rządza pracą całego systemu. 

Do zapamiętania! 
2 warunki poprawnej pracy to: wła-
ściwy dobór i zabudowa w instalacji

Podsumowując, nie wystarczy zastosować 
w instalacji kilku źródeł ciepła, by osiągnąć 
odpowiedni poziom komfortu, niskie koszty 
eksploatacji i bezobsługową pracę. Często 
błędny dobór modelu bufora czy nieracjo-
nalna zabudowa zbiornika powodują spa-
dek sprawności poszczególnych źródeł cie-
pła, a czasem wręcz blokadę możliwości 
wykorzystania na przykład energii słonecznej 
w mroźne, ale słoneczne dni.  

wodę i potem z niższą temperaturą wyma-
ganą przez instalację grzewczą. Możemy wy-
brać jedynie pracę w okresie letnim z wyso-
ką temperaturą zapewniającą odpowiedni 
komfort ciepłej wody, a potem pracę we-
dług potrzeb instalacji grzewczej. W takim 
przypadku w sezonie grzewczym praktycznie 
temperatura wody użytkowej na jesieni i wio-
sną może być zbyt niska. 
Z drugiej strony, chcąc uzyskać wyższy kom-
fort ciepłej wody i obsługi, najczęściej w ta-
kiej instalacji kocioł pracuje ze stałą, wysoką 
temperaturą przez cały rok. Niestety oznacza 
to duży spadek sprawności w stosunku do 
tego, co można byłoby osiągnąć, stosując 
odpowiednio dobrany model bufora i efek-
tywnie zarządzający pracą instalacji sterow-
nik pogodowy. 

Bufor jako  
dodatkowy 
zbiornik  
zasilany  
z kolektorów 
słonecznych  
czy kominka

Rzadziej spotyka-
nym, ale bardzo 
skutecznym (pod 
względem energe-
tycznym i komfor-
tu) rozwiązaniem 
jest swoiste odsepa-
rowanie bufora od 
instalacji zasilanej 
przez kocioł i włą-
czanie go do insta-
lacji dopiero wtedy, 
gdy zostanie on za-
silony „tańszą ener-
gią” dostarcza-

ną przez kolektory słoneczne czy kominek z 
płaszczem wodnym. 
W tym przypadku stosuje się specjalnie za-
projektowany do tego celu zbiornik buforowy 
z umieszczoną w górnej części wężownicą 
zapewniającą odpowiedni komfort ciepłej 
wody oraz układem króćców do zasilania in-
stalacji grzewczej z dolnej części bufora. 

Algorytm pracy instalacji wygląda wte-
dy następująco: w przypadku, gdy dolna 
część bufora jest zimna wówczas woda z po-
wrotu instalacji płynie wprost do kotła, tam 
zostaje podgrzana i trafia do instalacji. Gdy 
jednak kolektory słoneczne lub kominek z 
płaszczem wodnym podniosą temperaturę 
bufora i stanie się ona wyższa od temperatu-
ry powrotu z instalacji wówczas woda z insta-

Fo
t.,

 r
ys

. V
ai

lla
nt

Przykład budowy zbiornika buforowego typu zbiornik w zbiorniku

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


21p a ź d z i e r n i k  2 0 1 1  ( 1 7 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

tywny wpływ na świadectwo energetyczne 
budynku.
Podczas regulacji zaworów Ferro nie ma po-
trzeby używania specjalistycznych narzędzi. 
Stąd też chcąc wprowadzić nastawę, nale-
ży zdjąć kołpak ochronny lub głowicę, a na-
stępnie za pomocą zwykłego klucza oczko-
wego lub widełkowego zmienić numer 
nastawy. Na rynku dostępne są również wer-
sje zaworów, w których ustawianie wartości 
nastawy dokonuje się specjalnym pierście-
nie lub używając klucza imbusowego. Po za-
montowaniu głowicy pierścień nastawy jest 
niewidoczny.

Jak działa nastawa wstępna? 

Dłuższe odgałęzienia, od głównego przewo-
du zasilającego, prowadzące do dalszych 
grzejników cechują się większym oporem hy-
drostatycznym w porównaniu z odcinkami 
krótszymi. Właśnie te różnice chcemy wyrów-
nać za pomocą zaworu. Jeżeli w naszej insta-
lacji przewidziano kilka grzejników podobnej 
wielkości, przy położeniu w różnej odległo-
ści od głównego przewodu, najbardziej od-
legły grzejnik powinien mieć nastawę maksy-
malnie otwartą. Im grzejnik znajduje się bliżej 
kotła nastawa wstępna powinna mieć mniej-

szą wartość. Tym sposobem zyskamy wyrów-
nanie przepływu czynnika grzewczego przez 
poszczególne grzejniki. Analogiczna sytuacja 
ma miejsce w przypadku różnych wielkości 
grzejników występujących w tej samej insta-
lacji. Im większy grzejnik, tym wyższa wartość 
nastawy - im mniejszy, tym niższa.

Materiały zaworów

W nowoczesnych modelach zaworów po-
szczególne części składowe czyli korpus, 
pierścień, gniazdo, a także nakrętka i tule-
ja bazują na mosiądzu. Materiał wykona-
nia trzpienia i sprężyny dociskowej stanowi 
stal nierdzewna. W konstrukcji zaworów z na-
stawą wstępną uwzględnia się również two-
rzywo sztuczne (wkład zaworu, zamknięcie, 
kapa). O-ringi i uszczelnienia gniazda wyko-
nane są z tworzywa EPDM. Korpus zaworu za-
zwyczaj jest niklowany ale występują także 
wersje pokryte chromem.
Zawory z nastawą wstępną przeznaczone 
są do instalacji typu zamkniętego, w przeci-
wieństwie do zaworów bez nastawy wstęp-
nej, które dobrze sprawdzają się chociaż-
by w instalacjach grawitacyjnych. Wynika to 
stąd, że zawory bez nastawy wstępnej mają 
mniejsze opory przepływu.  

Polski produkt 

Zawory 
termostatyczne  
z nastawą wstępną  
w ofercie FERRO

  Łukasz Biernacki

Jak wiemy głowica termostatyczna  
ma za zadanie sterowanie tempe- 
raturą w pomieszczeniu. Jeżeli tem- 
peratura osiągnie wymaganą wartość,  
głowica zamyka zawór, tym samym  
ograniczając dopływ wody do grzejnika.  
Gdy temperatura się obniży zawór jest otwierany przez głowicę.

  Nastawa wstępna odpowiedzialna jest  
za regulowanie przepływu gorącej wody 
przez grzejnik. W konstrukcji nowoczesnych 
zaworów uwzględnia się najczęściej od 5  
do 8 pozycji nastawy. Ustawiając nasz zawór 
na najniższej wartości, uzyskamy maksymal-
ne stłumienie przepływu wody, a co za tym 
idzie, minimalny jej przepływ. Jeżeli wybierze-
my maksymalną wartość woda będzie prze-
pływała przez zawór z możliwie największą 
wydajnością. Zmniejszając przepływ wody 
w jednym z grzejników, zwiększamy przepływ 
w pozostałych elementach instalacji grzej-
nej. Stąd też każda zmiana nastawy, którego-
kolwiek z zaworów, pociąga za sobą zmianę 

wielkości przepływu w pozostałych grzejni-
kach. Zalet wynikających ze stosowania za-
worów termostatycznych z nastawą wstęp-
ną jest wiele. Istotne jest  przede wszystkim 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, 
które może osiągnąć około 6%. Oprócz tego 
zyskuje się mniejsze zużycie energii elektrycz-
nej przez pompę obiegową. Szacuje się,  
że w tym przypadku oszczędności mogą 
osiągnąć do 20% wartości poboru prądu 
przez pompę. Przy stosowaniu zaworów z na-
stawą wstępną mamy możliwość dokładniej-
szej regulacji i precyzyjnego ustawienia ca-
łego systemu grzewczego. Wszystkie wyżej 
wymienione elementy mają również pozy-

Zawory termostatyczne z nastawą wstęp-
ną firmy Ferro są polskim produktem. 
Przewidziano w nich okres gwarancji wy-
noszący aż 10 lat. 
Modele z serii ZT cechują się dopuszczal-
nym ciśnieniem statycznym wynoszącym 
1 MPa przy dopuszczalnej różnicy ciśnie-
nia 0,06 MPa. 

Maksymalna temperatura robocza nie 
powinna przekroczyć 100°C. 
Model ten przystosowany jest do mon-
tażu głowicy posiadającej gwint przyłą-
czeniowy M30x1,5.
Przykładowe ceny zaworów to:
- DN 15 – 30,75 zł brutto;
- DN 20 – 49,20 zł  brutto.

Zawory termostatyczne z nastawą wstępną serii ZT 
– parametry techniczne i ceny 
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częściej układamy w nim kolektor poziomy 
lub sondy pionowe w postaci przewodów 
wykonanych z rur polietylenowych o średni-
cy 32-40 mm wypełnionych czynnikiem nie-
zamarzającym. W celu odzyskania energii z 
wody gruntowej pompujemy ją ze studni głę-
binowej najczęściej poprzez pośredni wy-
miennik płytowy, skąd ciepło przekazywane 
jest na „krótki obieg” glikolu dopływające-
go do pompy ciepła. Gdy dolnym źródłem 
jest woda powierzchniowa, ciepło odbie-
ramy poprzez przepompowywanie jej przez 
wymiennik ciepła lub poprzez zatopienie w 
wodzie wymiennika poziomego. Sposoby od-
bioru ciepła z gruntu przedstawione zostały 
na rysunkach 1-2.

Dlaczego tak rzadko wykorzystuje 
się wody gruntowe jako dolne  
źródło?

Skoro najwyższą temperaturą charakte-
ryzuje się woda gruntowa, niezależnie od 

głębokości i pory roku (ok. 100oC), to dla-
czego najczęściej stosowanymi w Polsce 
są kolektory gruntowe pionowe? 
System dolnego źródła na bazie wody grun-
towej składa się ze studni do poboru i zrzu-
tu wody i wymaga określenia lokalizacji 
źródła, poziomu warstwy wodonośnej, wy-
dajności źródła, określenia lokalnych warun-
ków hydrogeologicznych oraz jakości wody. 
Ze względu na zawartość w wodzie grunto-
wej zanieczyszczeń, producenci pomp cie-
pła zalecają stosowanie pośredniego wy-
miennika ciepła, w celu ochrony parownika 
w pompie ciepła przed osadami i korozją, a 
jeżeli poziom zanieczyszczeń mineralnych i 
chemicznych wody przekracza dopuszczal-
ne wartości lub wydatek ujęcia wody jest 
zbyt mały, jej wykorzystanie jako źródła cie-
pła może być niemożliwe. Ponadto studnię 
zrzutową należy wykonać w ten sposób, aby 
zrzut wody chłodnej następował do tej sa-
mej warstwy wodonośnej w odległości mini-
mum 15 m od ujęcia. 

Porównanie dolnych  
źródeł dla pomp ciepła 

Przewaga 
kolektorów 
gruntowych  
nad wodnymi  
cz. 1

 Małgorzata Smuczyńska*

System z pompą ciepła to bardzo zależne od siebie trzy obiegi: dolne 
źródło, pompa ciepła i górne źródło, czyli system grzewczy. 
Właściwy wybór dolnego i górnego źródła determinuje sprawność pracy 
pompy ciepła, której wydajność grzewcza jest tym większa, im mniejsza 
jest różnica między temperaturą zasilania systemu grzewczego  
a temperaturą dolnego źródła.

  Źródła ciepła wykorzystywane do zasi-
lania pomp ciepła, ogólnie dzieli się na źró-
dła naturalne (odnawialne) i źródła sztucz-
ne (ciepło odpadowe). Jakkolwiek źródła 
sztuczne mają stosunkowo wysoką tempe-
raturę, która ponadto nie jest uzależniona 
od pory roku (ścieki, ciecze i gazy ogrzewa-
ne podczas procesów technologicznych), 
są one rzadko wykorzystywane. Do domów 
jednorodzinnych, budynków użyteczno-
ści publicznej najczęściej mamy możliwość 
wykorzystania źródeł naturalnych, których 

temperatura zależy zarówno od ich rodzaju, 
jak i pory roku, i są to: 
- woda gruntowa (8-12oC), 
- woda powierzchniowa i grunt (od -3 do 5oC), 
- powietrze (od -20 do 30oC), wymienione ce-
lowo w kolejności od źródła charakteryzują-
cego się najwyższą temperaturą. 
W niniejszym artykule pragnę przedstawić 
aspekty związane z efektywnością, wykona-
niem i wymiarowaniem dolnych źródeł dla 
pomp ciepła typu solanka/woda i woda/
woda. Aby odzyskać energię z gruntu, naj-

* dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii w Nibe-Biawar Sp. z o.o.

2  Zasilanie pomp ciepła z wody gruntowej i wody 
powierzchniowej: 
a – studnia do poboru i zrzutu wody gruntowej, 
b – kolektor poziomy zatapialny

1  Zasilanie pomp ciepła z gruntu: 
a – kolektor gruntowy pionowy
b – kolektor gruntowy poziomy

a b a b
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wierzchnią (powierzchnię kolektora zatapial-
nego dobiera się podobnie jak dla kolektora 
gruntowego poziomego) i głębokością (po-
wyżej 3 m). Należy także pamiętać, że zimą 
temperatura wody zbliżać się będzie do 0oC, 
a w przypadku dużego zanieczyszczenia na-
wet spadać poniżej tej wartości. 

Gros inwestorów decyduje się  
na kolektory gruntowe

Myślę, że powyższe informacje całkowicie 
tłumaczą popularność rozwiązań z kolekto-
rem gruntowym. Natomiast przewaga insta-
lacji z kolektorem pionowym w stosunku do 
kolektora gruntowego poziomego związana 
jest głównie z niewielką powierzchnią zajmo-
waną przez kolektor pionowy, który układa 
się w pionowych odwiertach, sięgających 
100 m w głąb ziemi oraz znikomym wpływem 
czynników zewnętrznych na grunt poniżej 
głębokości 10 m. 

Kolektory poziome – za i przeciw 
Wykonanie kolektora gruntowego poziome-
go jest tańsze, jednak na głębokości 1,2-2 m, 
na której układa się kolektor gruntowy pozio-
my, występują dość duże wahania tempera-
tury gruntu i jeżeli pętle kolektora będą zbyt 
blisko siebie ułożone, a ich długość źle zwy-

miarowana, w stosunku do właściwości fi-
zycznych gruntu, może nastąpić jego nad-
mierne wychłodzenie. 
Efektem tego będzie niedogrzanie budyn-
ku lub nawet zatrzymanie pracy pompy cie-
pła (minimalna dopuszczalna temperatura 
dolnego źródła dla większości oferowanych 
pomp ciepła wynosi -5oC). Ponadto nale-
ży pamiętać, że kolektor gruntowy poziomy 
wymaga dużej powierzchni działki, a grunt 
w którym zakopany jest kolektor grunto-
wy poziomy w okresie wiosenno-letnim musi 
ulec regeneracji, w związku z czym nie wol-
no utrudniać penetracji energii słonecznej i 
wody deszczowej przez np. zabetonowanie 
terenu nad kolektorem.

Wybór dolnego źródła – parametry 
mierzalne, czyli… porównanie  
kosztów

Parametry, jakie należy porównać podczas 
wyboru rodzaju dolnego źródła, to przede 
wszystkim: temperatura, jaką możemy uzy-
skać z dolnego źródła i co się z tym wiąże – 
koszt wytwarzania ciepła przez pompę cie-
pła, a także warunki, czas i koszt wykonania 
odbiornika ciepła z dolnego źródła oraz ży-
wotność dolnego źródła i pompy ciepła.
Temperatura, jaką możemy uzyskać z dol-

Montaż pompy ciepła korzystającej z 
ciepła zgromadzonego w wodzie wy-
maga najwięcej formalności. Wykorzysta-
nie wód gruntowych regulują przepisy: „Pra-
wa wodnego”, „Prawa Ochrony Środowiska”, 
„Prawa budowlanego”, „Ustawy o planowa-
niu i gospodarowaniu przestrzennym” oraz 
„Prawa górniczego i geologicznego”. Woda 
po przepłynięciu przez wymiennik pompy 
ciepła uznawana jest za ściek, a odprowa-
dzanie ścieków, jak i korzystanie z wody do 
celów energetycznych czy wykonanie studni 
o głębokości ponad 30 m wymaga uzyska-
nia pozwolenia wodnoprawnego. Pozwole-
nie wodnoprawne wydawane jest przez sta-
rostę w drodze decyzji, na czas określony, nie 
krótszy niż 10 lat. Starosta może również po-
zwolenie cofnąć. Dodatkową wadą tego 
typu rozwiązania jest czas wykonania i nie-
przewidywalność jeżeli chodzi o wydajność 
źródła i jakość wody. 
Trudności w wykorzystaniu wód powierzch-
niowych związane są przede wszystkim z bra-
kiem zbiornika wodnego w okolicy budowy 
obiektu, który chcemy wyposażyć w pompę 

ciepła, jak również z procesem ubiegania się 
o pozwolenie. 
Problemem z tego typu źródłem ciepła jest 
fakt, że w Polsce wszystkie rzeki, jeziora są 
własnością Państwa. Jedynie stawy rybne 
bywają prywatnymi własnościami. Jeżeli zde-
cydujemy się na system z bezpośrednim po-
borem wody i tłoczeniem jej przez wymiennik 
pośredni, to trzeba rozwiązać problem zamu-
lania i zanieczyszczeń mineralnych, chemicz-
nych i organicznych. 
Jeżeli ciepło będziemy odbierać poprzez 
wymiennik zatapialny, zbiornik wodny powi-
nien charakteryzować się odpowiednią po-

Rodzaj, temperatura 
dolnego źródła

Pompa 
ciepła

Roczny 
COP

Stopień 
pokrycia 
mocy* (%)

Roczne zużycie energii 
elektr. przez pompę cie-
pła (kWh)

Oszczęd-
ność energii 
(kWh)

Czas pracy 
pompy cie-
pła (h)

Roczny koszt ogrzewania  
przy cenie energii elektrycznej  
0,50 zł/kWh (zł)

goda gruntowa, 8oC NIBE 
F1145-8kW 6,9 100 2305 13 592 1367 1153

goda powierzchniowa, 5oC NIBE 
F1145-8kW 5,9 100 2677 13 220 1623 1334

grunt, 0oC NIBE 
F1145-8kW 5,4 100 2926 12 971 1794 1463

W przypadku małej działki lub gdy 
działka jest już zagospodarowana i za-
leży nam na minimalnej dewastacji 
ogrodu, możliwe jest wykonanie kolek-
tora gruntowego w nowatorskiej tech-
nologii GRD (Geothermal Radial Dril-
ling) polegającej na tym, że sondy 
układane są w gruncie promieniowo, 
skośnie w różnych kierunkach i pod róż-

nym kątem. Cała instalacja sond wyko-
nywana jest przez jedną maszynę wier-
cącą GeoDrill, która w jednym punkcie 
działki, wprowadza sondy do głęboko-
ści 50 metrów, radialnie, pod kątem  
35-65°. Z jednej studni można uzyskać 
łącznie nawet do 1000 m.b. odwiertów, 
co pozwala zasilić nawet większe insta-
lacje na bazie pomp ciepła.

Nowatorska technologia GRD  
układania kolektorów pionowych 

Tabela Wyliczenie rocznego kosztu eksploatacji pompy ciepła wykorzystującej grunt, wodę gruntową i wodę powierzchniową

* stosunek zapotrzebowania na moc cieplną budynku/moc grzewcza pompy ciepła przy założonych parametrach pracy
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nego źródła będzie miała wpływ na spraw-
ność urządzenia i koszt wytwarzania ciepła, 
ponieważ pompa ciepła pracuje najefek-
tywniej im mniejsza jest różnica pomiędzy 
temperaturą na wejściu do pompy ciepła 
(temperatura uzyskana z dolnego źródła), 
a temperaturą zasilania systemu grzewcze-
go. Przekładając to na praktykę, pompa 
ciepła pracuje najefektywniej (najbardziej 
ekonomicznie) z niskoparametrowym syste-
mem grzewczym (ogrzewanie płaszczyzno-
we: podłogowe/ścienne, temperatura zasi-
lania systemu grzewczego 35oC) i z dolnym 
źródłem o wysokiej średniorocznej tempera-
turze. Jak wiemy dolnym źródłem dla pomp 
ciepła typu solanka/woda i woda/woda 
jest woda gruntowa o temperaturze 8-12oC, 
woda powierzchniowa i grunt o temperatu-
rze od -3 do 5oC. 
Jakie zatem będą roczne koszty eksplo-
atacji pomp ciepła wykorzystujących 
ciepło zgromadzone w gruncie, wodzie 
gruntowej i wodzie powierzchniowej? 
Tego typu wyliczenia można wykonać w 
oparciu o podstawowe wzory matematycz-
ne lub program komputerowy, co jest znacz-
nie szybsze i przyjemniejsze. Dzięki pomocy 
komputerowego programu do wymiarowa-
nia dolnych źródeł oraz doboru pomp cie-
pła NIBE VPDIM, przygotowałam kalkulację 
(tabela) dla tych samych parametrów obli-
czeniowych (dobranych dla budynku o pow. 
użytkowej 160 m2, zlokalizowanego w III stre-
fie klimatycznej, o zapotrzebowaniu na cie-
pło budynku 8 kW, obliczeniowa temperatu-
ra wewnętrzna 20oC, z instalacją grzewczą 
o parametrach 35/25oC), lecz dla pompy 
ciepła wykorzystującej różne dolne źródło: 
grunt, wodą gruntową i wodę powierzch-
niową. Przyglądając się otrzymanym wyni-
kom (podanym w tabeli), widzimy, że roczne 

koszty ogrzewania różnią się w zależności od 
temperatury uzyskanej z dolnego źródła. Im 
wyższa temperatura na wejściu do pompy 
ciepła, tym wyższa wydajność pompy ciepła 
i niższy koszt ogrzewania domu.  
Przyjrzyjmy się zatem kosztom instalacji. 
Koszt instalacji gruntowej pompy ciepła z 
kolektorem gruntowym pionowym wyno-
si około 50 000 zł brutto, natomiast koszt 
instalacji pompy ciepła z kolektorem 
gruntowym poziomym lub pompy ciepła 
wykorzystującej wodę gruntową (studnia 
czerpalna i zrzutowa, woda na głęboko-
ści 15 m), czy pompy ciepła z kolektorem 
zatopionym w jeziorze wynosi około 44 
000 zł brutto. 
Do całości analizy pozostały do porówna-
nia dwa parametry: czas instalacji i żywot-
ność (dolnego źródła i pompy ciepła). Czas 
instalacji pompy ciepła i wykonania kolekto-
ra gruntowego poziomego lub kolektora za-
tapialnego wynosi około 5 dni. 
Czas instalacji pompy ciepła i wykonania 
kolektora pionowego lub studni czerpalnej 
i zrzutowej, gdy dolnym źródłem jest woda 
gruntowa, wynosi około 3 dni. Żywotność 
pomp ciepła określana jest na poziomie ży-
wotności sprężarki i bez względu na dolne 
źródło (przy założeniu, że do modułu chłod-
niczego w pompie ciepła dostarczany jest 
ten sam czynnik niezamarzający) szacuje 
się na poziomie 25 lat. Najbezpieczniejszy w 
użytkowaniu będzie kolektor gruntowy (nie-
którzy producenci systemów dolnych źródeł 
dają 50-letnią gwarancję), nie jesteśmy bo-
wiem w stanie przewidzieć, czy jakość i wy-
dajność wody gruntowej, czy też jakość, głę-
bokość i inne parametry zbiorników wody 
powierzchniowej nie ulegną z czasem zmia-
nom, które mogą mieć wpływ na funkcjono-
wanie pompy ciepła.   

Hydrosolar, czyli 
jak to 20 lat temu 
zaczęło się od małej 
3-osobowej firmy

 opracowanie na podstawie materiałów Hydrosolar

  Początki, czyli wspólna idea 
trzech rodzin z Krakowa

Trzy rodziny: Bobolowie, Dudkowie i Sobie-
rajewiczowie – wszyscy znali się towarzysko, 
mieszkali w pobliżu. Podczas wspólnych spo-
tkań głównym tematem rozmów stały się 
możliwości i szanse stworzone przez nową sy-
tuację w Polsce. W końcu postanowiono wy-
korzystać „stary” kontakt Jana Dudka z nie-
miecką firmą instalacyjną Heinricha Vitta. 
Rozeznanie potrzeb na usługi instalacyjne 
wypadło pozytywnie, pojawił się pierwszy 
klient chętny na kompleksową realizację w 
nowo wybudowanej rezydencji w Krakowie...
Nie można było dalej czekać– zdecydowano 
się na niezwłoczną rejestrację działalności. 
16.11.1991 – rejestracja działalności – 
umowa spółki cywilnej.
Udziałowcami stali się: Ewa Dudek,  
Marek Bobola i Piotr Sobierajewicz.
Za pośrednictwem niemieckiego instalato-
ra Henryka Vitta – przyjaciela Jana Dudka - 
nawiązano kontakt z niemieckim producen-
tem kotłów Schäfer, który szukał możliwości 
dystrybucyjnych w Polsce. Wizyta w firmie 

SCHÄFER w Neunkirchen wypadła świetnie 
Hydrosolar otrzymał zadanie certyfikacji ko-
tłów w Polsce wraz z propozycją wejścia do 
struktury dystrybucyjnej firmy. 
Początki w działalności dystrybucyjnej były 

Centrala firmy HYDROSOLAR w Krakowie
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Świadoma barier dalszego samodzielnego 
finansowania dynamicznie rozwijającej się 
firmy i aby zapewnić nieprzerwany wzrost  
i powiększanie udziałów rynkowych, Gru-
pa HYDROSOLAR podjęła decyzję o pozy-
skaniu strategicznego partnera.
W 2007 roku udziałowcem i partnerem  
HYDROSOLARU została niemiecka Grupa 
GC Cordes & Graefe. Ten alias pozwolił fir-
mie na wejście do jednej z największych 
organizacji handlowych w branży w Euro-
pie. Grupa GC jest największą niemiecką 
organizacją handlu hurtowego w naszej 

branży. Założona w 1921 roku firma Röhren-
handlung Cordes&Graefe w Bremie zaj-
mowała się na początku handlem rurami 
i produktami stalowymi. W 1975 roku prze-
kształciła się w organizację handlową o 
nazwie GC Sanitär und Heizungs-Handels-
-Contor GmbH, której największymi udzia-
łowcami zostali Cordes&Graefe Brema i 
Gienger Monachium, przyjmując znane 
dziś logo GC-Gruppe.
Dynamiczny rozwój sprawił, że dziś w gru-
pie na samym terenie Niemiec działa 90 
samodzielnych partnerów zatrudniających 

14 000 pracowników.
W Europie GC związa-
ła się z kilkunastoma 
partnerami w Polsce, 
Czechach, Węgrzech, 
Bułgarii, Austrii, Francji, 
Holandii i Ukrainie.
Partnerami GC w 
Polsce są BIMS PLUS i 
HYDROSOLAR. Grupa 
GC łącznie z dzia-
łem elektrycznym i 
sieciami zewnętrz-
nymi przekroczyła 5 
mld euro.

Partnerstwo z niemiecką Grupą GC 

bardzo trudne. Kotły nie miały jeszcze wszyst-
kich dopuszczeń, potencjalni odbiorcy nieuf-
ni, a produkt droższy niż dotychczas stosowa-
ne rozwiązania. Aktywność w poszukiwaniu 
klientów, nieowocująca sprzedażą trwała kil-
ka miesięcy, ale jak pokazała przyszłość była 
to skuteczna akwizycja – ziarno zostało zasia-
ne... HYDROSOLAR Centrum Techniki Grzew-
czej ruszył.

Pierwsza siedziba firmy i pierwsze 
lata działalności

Latem 1992 roku wynajęto pomieszczenia w 
oddziale Naftobudowy przy ul. Kamieńskiego 1. 
Powstaje pierwsza siedziba firmy, biuro i zalą-
żek magazynu.
Początki były trudne. Trzyosobowy skład firmy 
wypełniał wszystkie możliwe funkcje...

Piotr i Marek byli przedstawicielami handlo-
wymi, nauczycielami, magazynierami,
sprzedawcami, specjalistami od marketingu i 
PR-u. Ewa zajęła się przede wszystkim formal-
nościami księgowymi i administracyjno-praw-
nymi oraz elementami promocji i reklamy. Rok 
1992 zamknięto niezłym wynikiem… Sprze-
daż tylko 52 900 złotych, ale za to rentowność 
13,5%! To był pierwszy sukces.

Poszerzanie oferty handlowej
HYDROSOLAR był jedną z pierwszych firm w 
Polsce, która promowała nowatorskie rozwią-
zania w zakresie techniki grzewczej i materia-
łów instalacyjnych. Wprowadzała na rynek 
nowoczesne, mało wówczas znane produk-
ty tych branż. Rozwój oferty produktowej fir-
my HYDROSOLAR z ww. branż był efektem 
podjęcia współpracy z wieloma wiodący-
mi na rynku europejskim dostawcami. Pierw-
szym znaczącym dostawcą w roku 1992 była 
firma Schäfer Heiztechnik produkująca żeliw-
ne i stalowe kotły stojące w szerokim zakresie 
mocy, zarówno gazowe, jak i olejowe. W tym 
czasie firma Hydrosolar dystrybuowała tak-

że produkty takich dostawców, jak: Grund-
fos, Körting, Reflex, Schütz, Oventrop, Inter-
mes, Danfoss, Heimeier, Korad, Vasco, Enix, 
Uponor, BWT, Selkirk. We wrześniu 1993 roku 
wprowadzono nowy asortyment: kotły Vail-
lant oraz kształtki i rury miedziane IBP. W mia-
rę rozwoju firmy Hydrosolar oferta produkto-
wa była rozszerzana o kolejnych dostawców i 
kolejne segmenty branży...

Od 1995…  – zmiana siedziby,  
sp. z o.o. i zmiany w strukturach  
dystrybucji

Wkrótce w biurach i magazynach przy ul. Ka-
mieńskiego zaczęło brakować miejsca. Od 
1993 roku poszukiwano nowej siedziby. Zaku-
piono obiekty po kolejowych zakładach re-
montowych przy ul. Stoczniowców 5 i HYDRO-
SOLAR pozyskał nową siedzibę.
Obiekt był w fatalnym stanie. Wymagał du-
żych nakładów pracy i finansów.
W 1995 roku spółka cywilna HYDROSOLAR 
przekształciła się w spółkę z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. W skład zarządu 

Od stycznia 2008 Grupą HYDROSOLAR kierują: Jan Dudek i Piotr SobierajewiczZarządzający Grupą HYDROSOLAR i zarządzający GC
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Obecnie firma jest organizacją wielooddzia-
łową. 
Tworzy ją 33 placówki handlowe pracujące 
w obrębie 5 Regionów:
– MAŁOPOLSKA Spółka Komandytowa;
– WSCHÓD Spółka Komandytowa;
– Region PODKARPACIE;
– Region GÓRNY Śląsk;
– Region DOLNY Śląsk.
Grupa zatrudnia około 390 pracowników.
Od stycznia 2008 Grupą HYDROSOLAR kieru-
ją: Jan Dudek i Piotr Sobierajewicz –
wspólnicy zarządzający.
W skład Centrali Grupy HYDROSOLAR, która 
od początku ma swoją siedzibę w Krakowie, 

wchodzą następujące działy organizacyjne: 
pion finansowo-księgowy, działy personalny, 
administracji, marketingu i analiz, promocji, 
inwestycji i rozwoju, IT.
Podstawowym celem Centrali jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa funkcjonowania sprze-
daży w obszarach rachunkowości i admi-
nistracji. Swoje zadania Centrala realizuje 
poprzez wyspecjalizowane komórki organi-
zacyjne: wewnętrzne biuro rachunkowe, ka-
dry, kontroling, IT, archiwizacja dokumentów, 
ochrona środowiska. Usługi świadczone przez 
Centralę na rzecz spółek komandytowych z 
Grupy HYDROSOLAR mają charakter outsour-
cing’u.

2011, czyli  Hydrosolar dzisiaj
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Rok 2011 {

weszli: Piotr Sobierajewicz – prezes zarzą-
du, Ewa Dudek – wiceprezes zarządu (do 
grudnia 2007), Roman Marek Bobola – 
wiceprezes zarządu (do roku 1996).
W roku 1997 mając na celu dalszy rozwój i za-
spokojenie potrzeb klientów postawiono  
na realizację innowacyjnych projektów o du-
żym znaczeniu dla organizacji. Istotnym dzia-
łaniem było zastosowanie nowych tech-
nologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
Stworzono nowe działy i obszary organiza-
cyjne takie, jak: Pion Techniczny, Logistycz-
ny, Sprzedaży, Magazynu i Transportu, Ekono-
miczno-Finansowy oraz Administracyjny.
Dobra współpraca międzydziałowa i dobra 
komunikacja znalazła odzwierciedlenie 
w dalszym procesie rozwoju Grupy HYDROSOLAR. 
W roku 1999 dołączył do zarządu, obok Ewy i 
Piotra – jako wiceprezes zarządu Jan Dudek.

Sieć sprzedaży – budowa spółek  
zewnętrznych i… konsolidacja  
w jeden podmiot
Od 1995 roku rozpoczęto budowę sieci sprze-
daży bazujących na oddziałach zewnętrz-
nych. Ówczesna polityka firmy stawiała  
na samodzielność jednostek i zainteresowa-
nie zarządzających wynikiem ich działalno-
ści. Pierwsze zewnętrzne oddziały zostały zor-
ganizowane w formie spółek z o.o.:
1994 r. – HYDROSOLAR-2 z siedzibą w Rzeszo-
wie, na czele z Tomaszem Tasiorem,
1998 r. – HYDROSOLAR-3 z siedzibą w Żorach, 
na czele z Krzysztofem Żebrowskim,
1997 r. – HYDROSOLAR-4 z siedzibą w Kiel-
cach, na czele z Antonim Poradziszem,
2004 r. – HYDROSOLAR-5 z siedzibą we Wro-
cławiu, na czele z Grzegorzem Popławskim
W 2004 roku krytycznie oceniając dotych-
czasowe efekty odrębnego funkcjonowania 
spółek i dążąc do lepszej skuteczności za-

rządzania, podjęto decyzję o konsolidacji gru-
py w jeden podmiot HYDROSOLAR Sp. z o.o. 
w Krakowie. Uporządkowano organizację, 
tworząc regiony na bazie wcześniejszych 
spółek z o.o.
Konsolidację zakończono w 2006 roku.

Samoobsługowe  
Hurtownie Instalacyjne

Od 2008 roku w Grupie Hydrosolar tworzone 
są Samoobsługowe Hurtownie Instalacyjne 
(SHI) dedykowane do fachowych instalato-
rów, prowadzących małe i średnie przedsię-
biorstwa. Taka forma handlu z instalatorem 
efektywnie aktywizuje sprzedaż. Wszystko  
w zasięgu ręki, szybki dostęp do każdego 
produktu, sprawna obsługa, bogaty asorty-
ment (około 3 tys. produktów z zakresu insta-
lacji, techniki grzewczej i sanitarnej), łatwy  
i bezkolizyjny dojazd, jednolity standard wy-
posażenia – to cechy charakterystyczne sys-
temu w SHI, gwarantujące ofertę fachową, 
szybką i łatwo dostępną.
Ze względu na lokalizacje, samoobsługowe 
punkty sprzedaży zostały podzielone na dwa
rodzaje:
- o charakterze miejskim utworzone w du-
żych miastach, przy głównych trasach
przelotowych, odpowiednio zlokalizowane,  
o dużej ilości miejsc parkingowych,
- pozamiejskie zlokalizowane w małych miej-
scowościach gdzie najczęściej krzyżują się 
drogi instalatorów lub znajdują się ich siedzi-
by. Asortyment znajdujący się w tych loka-
lizacjach jest wystarczający, aby zapewnić 
płynność prac instalatorskich i awaryjnych.
Obecnie w Grupie HYDROSOLAR działają 
następujące Samoobsługowe Hurtownie
Instalacyjne: 
– od 2008 roku – SHI Ostrowiec Świętokrzyski, 
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Targi odbyły się 8 października 
2011 roku na terenie stadionu Klu-
bu Sportowego KORONA na kra-
kowskich Krzemionkach (Kraków, 
ul. Parkowa). 
Program obejmował:  wystawę 
producentów branży instalacyjnej, 
Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Pu-
char Hydrosolaru, przysmaki z gril-
la, wesołe miasteczko, koncert…
Jednym z ważniejszych punktów 
imprezy była akcja charytatywna 
na rzecz podopiecznych Stowarzy-
szenia Siemacha.

Wielkie Targi Branżowe Grupy Hydrosolar 
SHI Zamość, SHI Gorlice, SHI Chrzanów,
SHI Racibórz, SHI Tarnobrzeg
– od 2009 roku – SHI Kraków 1, SHI Wrocław 1.
W 2010 roku w wyniku restrukturyzacji firma 
dokonała przeobrażenia istniejących
oddziałów w Opolu, Legnicy, Katowicach, 
Gliwicach, Bielsku-Białej, Radomie i Lublinie 
w jednostki o charakterze sprzedaży samo-
obsługowej.
– w 2010 roku uruchomiono SHI Rzeszów 1, SHI 
Kędzierzyn Koźle i SHI Kraków 2.
– w 2011 roku rozpoczęły działalność dwie 
hurtownie niskobudżetowe – SHI Puławy i SHI
Kielce 1, które mimo niższych kosztów utrzy-
mania i mniejszej powierzchni handlowej
(150-200 m2), utrzymują podobną ofertę asor-
tymentową i równie wysoki poziom obsługi 
jak pozostałe SHI. W tym samym roku (2011) 
powstały jeszcze dwa nowe punkty
sprzedaży – SHI Dębica i SHI Świdnica.

Grupa RADSON
W 2007 roku w porozumieniu z firmą Rettig 
Heating Sp. z o.o., która jest częścią koncernu 
Rettig ICC Group, w ramach struktur HYDRO-
SOLARU została utworzona grupa mająca za 
zadanie promowanie marki RADSON.
Pracownicy grupy, na czele z Markiem Bar-
tusikiem, inicjują i angażują się w szereg róż-
norodnych działań służących budowaniu 
odpowiedniej pozycji marki Radson. Mają 
znaczący wpływ na fakt, iż produkty Radson 
(grzejniki płytowe, łazienkowe, dekoracyjne, 
kolumnowe, kanałowe, konwektorowe) są 
skutecznie i z sukcesem sprzedawane w Pol-
sce przez firmę HYDROOSOLAR.
Partnerem w firmie Rettig jest Janusz Frącko-
wiak, który swoim doświadczeniem i auto-
rytetem w istotny sposób wspiera działania 
grupy Radson utworzonej wewnątrz HYDRO-
SOLARU.  

W wyniku dążeń Unii Europejskiej do zwięk-
szenia udziału energii odnawialnej, firmy,  
jak i indywidualnych odbiorców czeka co 
najmniej 20 lat podwyżek cen energii elek-
trycznej. Takie wnioski płynął z raportu Komi-
sji Europejskiej „Energy Roadmap to 2050”  
– informuje „The Financial Times”. 
Dziennik dotarł do raportu Komisji Europej-
skiej, który przedstawia pięć scenariuszy 
odejścia od konwencjonalnych źródeł ener-
gii (np. węgla czy gazu ziemnego), które 
obecnie zaspokajają połowę bilansu ener-
getycznego UE, na rzecz energii odnawialnej. 
Z zawartych w nim analiz największym źró-
dłem energii elektrycznej w roku 2050 będą 
farmy wiatrowe, które wyprzedzą węgiel  
i energetykę jądrową. Farmy wiatrowe  
w 2050 roku mogą dostarczać nawet 49% 
energii elektrycznej w UE, gdy obecnie dostar-
czają 5%.  Z przedstawionych wariantów wy-
nika, że przejście na zieloną stronę mocy bę-
dzie skutkowało w latach 2020-2030 dużymi 
podwyżkami cen energii. W przypadku prze-
wagi OZE do 2050 roku średnie ceny dla go-
spodarstw domowych mogą wzrosnąć  
o ponad 100%. Z kolei według scenariusza, 
który zakłada dywersyfikację dostaw ener-
gii i większy udział energii jądrowej oraz wy-
chwytywanie i składowanie dwutlenku wę-
gla – „tylko” o 43%. Dziennik Gazeta Prawna 
alarmuje, że wyższe ceny energii elektrycz-
nej przyczynią się do spowolnienia rozwo-
ju gospodarczego. Poza tym europejska go-
spodarka może przestać być konkurencyjna 
w stosunku do gospodarki Stanów Zjedno-
czonych i krajów rozwijających się.
www.ekologia.pl

Czy energia 
odnawialna  
może zrujnować UE?
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 34 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
8)  w rozdzielaczach, do pomiaru strumienia objętości w poszczególnych obiegach.  9)  niski głos kobie-
cy.  10)  cukierek z rulonika.  12)  psie lokum.  14)  niezbędny w jadalni.  15)  używana przez matadora.  16)  
maluch w gniazdku.  17)  imię Terentiew.  18)  medykament.  19)  do wbijania spinek w podłogówce.  22)  
walcowaty element mechanizmu zegarka.  24)  otula szyję.  26)  miasto z siedzibą firmy KAN.  27)  z niego 
wkładka w rurach wielowarstwowych.  30)  Bruce, mistrz kung-fu.  31)  okres w dziejach.  32)  system rurowy 
firmy KAN.  33)  urzędowy wykaz stawek.
PIONOWO:
1)  podstawowy wymiar rur i przewodów.  2)  początkowy punkt na skali.  3)  między stępem a galopem.  4)  
zewnętrzny lub wewnętrzny na rurze metalowej.  5)  rozum, intelekt.  6)  rodzaj kształtki rurowej gwintowa-
nej stosowanej do łączenia rur.  7)  rozdziela płyty grzejne w ogrzewaniu podłogowym.  9)  największy port 
Jemenu.  11)  PE.  13)  gatunek tłustego śledzia.  19)  zestawienie z rubrykami.  20)  chrześcijański demo-
krata.  21)  Kamil, skoczek narciarski.  22)  jak Wisła szeroka.  23)  samiec świni.  24)  wykrywacz obiektów 
podwodnych.  25)  sosna wysokogórska.  28)  Stanisław, autor "Cyberiady."  29)  kończy partię szachów.

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwi-
skiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą pra-
widłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy 
pokrowiec na garnitur, dwie torby podróżne 
oraz dwie bluzy polarowe.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego  
e-czasopisma InstalReporter (lub zaprenume-
rowanie od bieżącego wydania).

Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w 
InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 7 listopada 2011 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 18/2011 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie KAN za ufundowanie 
nagród.

Krzyżówka z firmą KAN

ROZWIąZANIE POPRZEDNIEJ KRZYżóWKI
z numeru 16/2011 InstalReportera,  
KRZYżóWKA Z JUNKERSEM, hasło: Ogrzewanie 
marki Junkers – komfort, który polubisz

Nagrody otrzymują:
• T-shirt + wizytownik skórzany: Jerzy Albrecht
• zegarek: Ryszard Osuch • bluzy polarowe: 
Jacek Winnicki, Paweł Lignar

1 x
pokrowiec 
na garnitur

2 x
 bluza 

polarowa

2 x
torba

podróżna 

http://www.instalreporter.pl
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  Zupełnie nowa spółka Danfoss Poland  
Sp. z o.o. jest wynikiem połączenia dwóch, 
działających dotychczas oddzielnie firm
należących do grupy Danfoss tj. Danfoss  
Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowiec-
kim i Danfoss LPM Sp. z o.o. z siedzibą w Tu-
chomiu. W wyniku połączenia, od dnia 30 
września 2011 roku, na rynku funkcjonuje tyl-
ko jedna spółka pod nową nazwą – Danfoss 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Ma-
zowieckim. Działalność firmy prowadzona 
będzie w dwóch lokalizacjach: w Grodzisku 
Mazowieckim oraz w Tuchomiu.

Historia 20 lat Danfoss w Polsce

Danfoss był jedną z pierwszych firm zagra-
nicznych, które po transformacji ustrojowej 
rozpoczęły działalność produkcyjną  
w Polsce.
Obecnie zatrudnia ponad 1200 pracow-
ników i generuje sprzedaż bliską 500 mln 
złotych rocznie. 
W 1991 zarejestrowana została firma Dan-
foss Sp. z o.o. W 1992 roku przy ulicy Obozo-
wej w Warszawie ruszyła produkcja termosta-
tów grzejnikowych. Firma zatrudniała wtedy 

Podsumowanie 
20 lat Danfoss 
w Polsce 
30 września Danfoss świętował 20-lecie swojej działalności na polskim 
rynku. Dzień ten był równocześnie ostatnim dniem funkcjonowania 
Danfoss Sp. z o.o. i pierwszym dniem działania podmiotu o nowej nazwie 
Danfoss Poland Sp. z o.o. 

Uroczystości związane z obchodami 20-le-
cia firmy Danfoss w Polsce miały miejsce  
na terenie Wyścigów Konnych Służewiec  
w Warszawie. Jest to zabytkowy obiekt bę-
dący prawdziwą perłą architektury mię-
dzywojennej i zarazem jednym z najwięk-
szych i najpiękniejszych torów wyścigowych 
na świecie.
Na uroczystość zostali zaproszeni m.in.

przedstawiciele władz państwowych i sa-
morządowych oraz członkowie rodziny za-
łożyciela Danfoss i najwyższych władz gru-
py Danfoss. W programie spotkania oprócz 
uroczystej części oficjalnej przewidziano 
gonitwy – z możliwością obstawiania wyni-
ków gonitw (typowania), następnie konne 
pokazy kaskaderskie oraz… konkurs na naj-
ciekawszy kapelusz. 

Danfoss i jego goście na Wyścigach Konnych 

Adam Jędrzejczak, prezes zarządu 
Danfoss Poland Sp. z o.o., pracuje  
w firmie od 10 lat i jest pierwszym 
prezesem z „polskim paszportem”.
W swoim przemówieniu 
przypomniał krótko historię firmy 
Danfoss w Polsce, podziękował 
pracownikom, klientom i firmom 
współpracującym z Danfossem. 
Wśród ciekawych faktów 
przytoczonych przez prezesa warto 
wspomnieć m.in. o 22 mln głowic 
termostatycznych pracujących w 
Polsce

Jørgen M. Clausen, syn założyciela 
Danfossa Madsa Clausena, 
przedstawiciel zarządu Danfoss 
sporo uwagi poświęcił globalizacji 
w koncernie, docenił rolę i wkład 
polskiego przedstawicielstwa 
koncernu w rozwój myśli 
technicznej. Zaznaczył, że bardzo 
dużo się na przykładzie Polski 
nauczono, doświadczenia nabyte 
w Polsce przenoszone były na 
nowe rynki m.in. do Chin i Rosji

Niels B. Christiansen, prezes 
zarządu Grupy Danfoss, zwrócił 
uwagę, że Danfoss to koncern 
wytyczający sobie cele wyższe niż 
tylko zysk, to firma działająca  
z myślą o poszanowaniu klimatu, 
ochronie środowiska  
i oszczędności energii. Zwrócił też 
uwagę na obecną sytuację  
i możliwość wykorzystania synergii 
dzięki połączeniu Danfoss Sp. z o.o. 
i Danfoss LPM Sp. z o.o.

Na uroczystość obchodów jubileuszu przybyli przedstawiciele kierownictwa koncernu z 
Danii, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych 
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40 osób. 20 lat temu Danfoss był pierwszym 
producentem termostatów, który reklamował 
swoje produkty w telewizji. Między innymi ta 
kampania przyczyniła się do tego, że Dan-
foss stał się synonimem termostatu grzejniko-
wego w Polsce. Klienci zaczęli pytać w skle-
pach nie o zawory i termostaty, ale  
o „danfossy”.

Nowe firmy w strukturach Grupy Danfoss
W lutym 1998 roku działalność produkcyjną 
rozpoczęła fabryka Danfoss w Grodzisku Ma-
zowieckim. W 2002 roku firmy Saginomiya Se-
isakusho Inc. i Danfoss A/S podpisały umowę 
joint venture. Celem nowo powstałej spółki 
– Danfoss Saginomiya, była dystrybucja ele-
mentów automatyki chłodniczej i klimatyza-
cyjnej na rynek europejski oraz produkcja 
i sprzedaż kompaktowych wyłączników ci-
śnieniowych. 
W 2003 roku Grupa Danfoss zakupiła fińskie-
go producenta urządzeń ciepłowniczych 
LPM, w wyniku czego na polskim rynku po-
wstała spółka Danfoss LPM Sp. z o.o. z zakła-

dem  w Tuchomiu. W 2005 roku firma DEVI 
Polska, producent systemów elektrycznego 
ogrzewania podłogowego i systemów prze-
ciwoblodzeniowych została włączona  
w struktury Danfoss. W połowie 2008 roku  
w Grodzisku Mazowieckim do użytku oddano 
nową halę produkcyjną, w której rozpoczę-
to wytwarzać pompy ciepła i elementy elek-
trycznych systemów ogrzewania.

Danfoss jest wyróżniany, jako najlepszy pra-
codawca regionu, a ostatnio został również 
uhonorowany zaszczytnym trzecim miejscem 
w rankingu firm odpowiedzialnych społecz-
nie. Firma działa według maksymy założyciela 
grupy Madsa Clausena – jakość tworzy jakość. 
Oznacza to, że aby dostarczać produkty naj-
wyższej jakości, środowisko pracy, w którym one 
powstają, musi być dostosowane do wysokich 
norm i standardów. Dzięki temu Danfoss oferuje 
klientom najlepsze rozwiązania dla takich seg-
mentów, jak: chłodnictwo, ogrzewnictwo i cie-
płownictwo, automatyka przemysłowa oraz 
napędy elektryczne.  

Siedziba firmy Danfoss Poland Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

MIERNIK WIELOfUNKCYJNY TESTO 480 
Urządzenie testo 480 zapewnia integralne wsparcie konsultantom, ekspertom, technikom oraz 
serwisantom pracującym w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji. Za pomocą jednego urządze-
nia pomiarowego i wielu sond można mierzyć i zapisywać parametry takie, jak prędkość prze-
pływu, temperatura, wilgotność, ciśnienie, natężenie oświetlenia, ciepło wypromieniowane, 
poziom turbulencji oraz CO2. Od pomiaru do raportu – testo 480 potrzebuje praktycznie chwili, 
aby ocenić stan systemu HVAC oraz charakterystyki powietrza w miejscach pracy. 
• Za pomocą dużego kolorowego wyświetlacza, wystarczy wprowadzić tylko lokalizację bez-
pośrednio do przyrządu lub do komputera, korzystając z oprogramowania EasyClimate. 
• Pomiar za pomocą dowolnie definiowanych programów pomiarowych np. pomiar graficz-
no-punktowy zgodny z normą HVAC EN 12599. 
• Szybkie i niezawodne zapisywanie odczytów w mierniku za pomocą przycisku trackpad i przy-
pisywanie ich do lokalizacji/ punktu pomiarowego.
 • Wydruk danych na miejscu, transfer do komputera za pomocą karty SD lub kabla USB. 
• Analiza, zarządzanie i archiwizowanie danych dzięki oprogramowaniu „EasyClimate”. Szyb-
kie i łatwe tworzenie profesjonalnych 
raportów za pomocą kreatora.
 

 TESTO
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NOWOŚCI W OfERCIE KOMINóW SLIM
Forma Komin-Flex we wrześniu wpro-
wadziła do sprzedaży nowe elemen-
ty w ofercie kominów izolowanych 
typu SLIM, są to: podpory konsoli na-
stawnej oraz obejmy nastawne.
 

 KOMIN-fLEX

ECOMAX 800 P Z SONDą LAMBDA
Firma Plum wprowadziła na rynek nową wersję regulatora ecoMAX 800 P ze 
zdalnym sterowaniem (z ecoSTER 200), sondą lambda i pełną modulacją IN-
DIVIDUAL FUZZY LOGIC.  Ten zintegrowany regulator wyróżnia wyposażenie 
o wielu ciekawych funkcjach i możliwościach. ecoMAX 800 P zapewnia roz-
budowę BUS o układy mieszaczowe, ma możliwość współpracy z buforem  
oraz współpracuje z modułem ecoLAMBDA. Wyniki pomiarów z modułu prze-
syłane są cyfrowym interfejsem komunikacyjnym współpracującym z mo-
dułem ecoMAXa 800 P, którego zadaniem jest utrzymanie zawartości tlenu  
i temperatury spalin na zadanym poziomie przez sterowanie dopływem po-

wietrza do paleniska. Regulator ecoMAX 800 P to nowa generacja urządzeń umożliwiających indywidualne dopasowa-
nie do kotłów różnej konstrukcji i palników pelletowych. Zdecydowaną jego przewagą jest intuicyjna obsługa (system TO-
UCH & PLAY), czytelny wyświetlacz graficzny oraz nieskomplikowane menu z podziałem na część użytkownika i serwisu. 
Prezentacja produktu na www.video.plum.pl
 

 PLUM

REGULATOR CMIX
De Dietrich od dnia 22 sierpnia wprowadził do dystrybucji nowy re-
gulator dedykowany do kotłów MCR/II o nazwie handlowej Cmix. 
Regulator Cmix jest następcą starszej wersji o nazwie VS 5500 Plus  
i pozwala na rozszerzenie funkcjonalności kotłów kondensacyjnych 
typoszeregu MCR/II… oraz jego przyszłych wersji. 
Zalety regulatora Cmix w porównaniu do VS 5500 Plus:
• możliwość niezależnego sterowania dwoma obiegami grzewczy-
mi z zaworami mieszającymi,
• nowy duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny z zamontowanym czuj-
nikiem pomieszczenia, z podświetleniem i menu opisowym,
• możliwość definiowania i programowania obsługi dwóch nieza-
leżnych obiegów grzewczych w dowolnej konfiguracji,
• bogate menu opisowe objaśniające aktualnie wyświetlany parametr,
• automatyczna diagnostyka błędów,
• szeroki moduł funkcji testowych dla sprawdzenia poprawności 
konfiguracji i podłączenia,
• możliwość opcjonalnego podłą-
czenia drugiego wyświetlacza z czuj-
nikiem temperatury pomieszczenia.
Cena katalogowa netto to 1610 zł.
 

 DE DIETRICH

PROTECTOR MINI C/R DO WODY ZIMNEJ
Filtracja mechaniczna to podstawowy proces uzdatniania wody. Filtr me-
chaniczny do wody pitnej montowany jest w instalacji w celu usuwania za-
nieczyszczeń płynących w wodzie, które dostają się do niej głównie po kon-
serwacji lub montażu nowych przyłączy do istniejącej sieci. W instalacji bez 
filtra ochronnego zanieczyszczenia mogą powodować usterki sprzętu go-
spodarstwa domowego, blokadę zaworów i cieknące krany, a to prowadzi 
do powstawania korozji i pękania rur. Można tego uniknąć, montując trwały 
filtr Protecor mini C/R do wody zimnej z mosiężną głowicą i przeźroczystym 
kloszem wykonanym z wysokiej jakości tworzywa i wyposażonym w element 
filtracyjny ze stali nierdzewnej. Ten wytrzymały i zajmujący niewiele miejsca 
filtr jest skuteczną ochroną domowej instalacji przed zanieczyszczeniami 
stałymi płynącymi w wodzie. Filtr dostępny jest w trzech średnicach przy-
łączy, można do niego podłączyć manometr i reduktor ciśnienia (opcja). 
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Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska

redakcja@instalreporter.pl
tel. 22 40 399 04, tel. kom. 600 055 160

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

p r o d u k t y

SYSTEM EC-VENT – INTELIGENTNA KONTROLA 
WENTYLACJI Z WYKORZYSTANIEM WENTYLATORóW EC 
System EC-Vent jest czymś więcej niż tylko układem sterowania wentylatorami EC. Jest to 
rozwiązanie, które pozwala stworzyć w pełni funkcjonalny i prosty w obsłudze system wen-
tylacji zorientowanej na zapotrzebowanie z wykorzystaniem energooszczędnych wentyla-
torów z silnikami elektronicznie komutowanymi (EC).  
Zalety systemu EC-vent: 
- niższe zużycie energii w stosunku do tradycyjnych systemów,
- sterowanie poprzez zapotrzebowanie,
- łatwa instalacja i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
- niższy poziom hałasu i dłuższa żywotność systemu,
- system wyposażony w zewnętrzne czujniki temperatury, stężenia CO2 i wilgotności, 
- możliwość nastawy tygodniowej, 
- wbudowany transformator z 24 V do zasilania czujników, klap itp. przyjazne dla użytkow-
nika menu.                                                                                                         
Za pomocą systemu EC-VENT możemy zarządzać jednym lub dwoma wentylatorami w za-
leżności od temperatury lub stężenia CO2.  Realizowane jest to poprzez pełną kontrolę wy-
dajności wentylatorów lub stopnia otwarcia przepustnic regulatorów VAV (wentylacja zrów-
noważona). System EC-VENT może być także użyty do ogrzewania lub chłodzenia przy 
wykorzystaniu istniejących urządzeń.
Kontrola pojedynczego parametru, jak np. temperatury, może odbywać się w kilku różnych 
strefach. Alternatywne czynniki jak zawartość CO2, wilgotność, ciśnienie mogą być łączo-
ne i wykorzystane do odpowiednio wydajnej kontroli prędkości wentylatora EC. 
Funkcja programowania tygodniowego jest dostępna w standardzie.
System zawiera panel sterowania z czy-
telnym wyświetlaczem LCD, jednostkę 
centralną w pomieszczeniu roboczym 
(blisko wentylatora). Jednostka central-
na ma wbudowane czujniki tempera-
tury oraz wilgotności. Pełen zakres do-
stępnych akcesoriów obejmuje czujniki 
detekcji CO2, przetworniki ciśnienia, czuj-
niki wilgotności oraz detekcji ruchu.
Na stronie firmy można obejrzeć wizu-
alizację systemu: http://www.systema-
ir.com/static/ec_vent_en/
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