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Hasło: Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej 
– Finanse – Prawo – Ryzyko
Jak co roku spotkanie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych 
odbędzie się w hali EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, w War-
szawie, w tym roku 6 marca.
Organizatorzy spotkanie to chcą poświęcić zagadnieniom fi-
nansowania efektywności energetycznej, prawu i ryzyku wdra-
żania tych instrumentów. 
Zaproszeni zostaną specjaliści, aby podzielić się ze swoją wie-
dzą, będą też przedstawiciele administracji, którzy przekażą 
najnowsze informacje dotyczące wdrażania RECASTU i usta-
wy o efektywności  energetycznej. Przedstawiciele NFOŚiGW 
opowiedzą o planach wprowadzenia nowych  instrumentów fi-
nansowania efektywności  energetycznej. Poruszony zostanie 
problem ryzyka związanego ze wzrostem cen energii i ryzyka 
niezaostrzania standardów energetycznych. 

W trakcie Forum zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. II Krajowy Plan działań na rzecz efektywności energetycznej;
2. Plan wdrażana Dyrektywy 31/2010/WE RECASTu o charaktery-
styce energetycznej budynków;
3. Zakres wsparcia inwestycji efektywności energetycznej przez 
NFOŚiGW;
4. Termomodernizacja i Kredyt Technologiczny;
5. Ryzyko – podaż i popyt (ceny energii – prognoza cen po-
daży, inwestycje w środowisko, strona popytowa, prognoza 
zapotrzebowania itd.);
6. Ryzyko – unijne programy finansowania budownictwa 
energooszczędnego na 2013 i lata następne;
7. Białe Certyfikaty;
8. ESCO szanse i zagrożenia;
9. RECAST Wymagania zgodne z kryterium kosztu optymalnego;
10. Potrzeba harmonizacji audytu – nieprzystosowanie audy-

tu termomodernizacyjnego do innych instrumentów finansowych;
11. Wsparcie inwestycji efektywności energetycznej przez Euro-
pejski Bank Inwestycyjny program – Polseff;
12. Środowisko na rzecz poprawy przepisów budowlanych.
Źródlo: www.zae.org.pl

Informacja zarządu ZAE  w sprawie warunków uzasadnia-
jących wpisanie osób na Listę Referencyjną Audytorów 
Dotychczasowe zasady wpisywania na Listę Referencyjną Au-
dytorów przewidywały możliwość wpisania na listę wyłącz-
nie autorów audytów opracowanych dla przedsięwzięć reali-
zowanych w trybie ustawy o wspieraniu termomodernizacji, 
które zostały pozytywnie zweryfikowane przez BGK. W ostat-
nim okresie zgłaszane były do ZAE liczne wnioski o umożliwie-
nie wpisania na Listę Referencyjną Audytorów tych osób, które 
wykonały audyty energetyczne dla przedsięwzięć termomo-
dernizacyjnych finansowanych w ramach programów Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
i Wojewódzkich Funduszy OŚiGW. Autorzy tych wniosków pod-
kreślali, że wg wytycznych NFOŚiGW audyty są wykonywane 
wg zasad ustalonych w ustawie z 21.11.2008 o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz rozporządzenia z 17.03.2009 
w sprawie zakresu i form audytu energetycznego i remonto-
wego, a w trybie przyznawania dotacji lub pożyczek z NFO-
ŚiGW i Wojewódzkich Funduszy OŚiGW prawidłowość wyko-
nania audytu jest weryfikowana. Tym samym potwierdzenie 

kwalifikacji audytora jest analogiczne jak audytorów opraco-
wujących audyty w trybie ustawy. Zarząd ZAE, na zebraniu  
w dniu 6 grudnia 2011 r. rozpatrzył omówioną wyżej sytuację  
i podjął uchwałę, w której ustalono co następuje:
1. Opracowanie audytów energetycznych dla przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych finansowanych w ramach progra-
mów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy OŚiGW,  
a także Regionalnych Programów Operacyjnych może być  
podstawą do wpisania ich autorów na Listę Referencyjną Au-
dytorów prowadzoną przez ZAE.
2. Warunkiem wpisania na ww. listę jest czynne uczestnictwo 
w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz zgłoszenie w for-
mie wypełnionej ankiety oraz przedstawienie dokumentów 
potwierdzających:
a) wykonanie audytów przez zgłaszającego wniosek 
oraz
b) akceptację wsparcia finansowego inwestycji, których  
dotyczyły audyty.
Źródlo: www.zae.org.pl

Nowe zasady wpisywania na Listę Referencyjną Audytorów ZAE

Znany jest już termin Forum Termomodernizacja: 6 marca 2012 r. 
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Jest już nowa wersja programu KAN ozc 4.0 do obli-
czania projektowego obciążenia cieplnego pomiesz-
czeń oraz sezonowego zapotrzebowania na energię 
cieplną do ogrzania budynków. Obliczenia są wyko-
nywane zgodnie z nowymi normami PN-EN 12831 i PN-
-EN ISO 13370 oraz starą normą PN-B-03406. 
Program KAN ozc 4.0 umożliwia: 
- obliczenie współczynników przenikania ciepła U dla 
ścian, podłóg, dachów i stropodachów,
- tworzenie wykresów rozkładu temperatury i ciśnienia 
cząstkowego pary wodnej w przegrodach,
- obliczenie projektowego obciążenia cieplnego dla 
poszczególnych pomieszczeń według starej i nowej 
normy,
- obliczenie projektowego obciążenia cieplnego 
mieszkań, stref i całego budynku,
- na życzenie projektanta dobór wstępny wielkości 
grzejników w pomieszczeniach,
- obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ener-
gię cieplną potrzebną do ogrzania mieszkań, stref i 
całego budynku,
- automatyczne przeliczanie strat ciepła pomieszczeń 
i całego budynku w przypadku zmiany konstrukcji 
(izolacyjności) przegród budowlanych,
- obliczanie budynków wyposażonych w różne syste-
my wentylacji (łącznie z układami z rekuperacją i re-
cyrkulacją powietrza),
- uwzględnianie rekuperacji i recyrkulacji przy określa-
niu sezonowego zużycia energii,
- obliczenia wskaźników sezonowego zapotrzebowa-
nia na energię cieplną:
  EV [kWh/(m3•rok)], EA [kWh/(m2•rok)]
  EV [GJ/(m3•rok)], EA [GJ/(m2•rok)] 
Wyniki obliczeń projektowego obciążenia cieplnego 
stanowią dane wyjściowe dla programu KAN co-Graf, 
służącego do projektowania nowych oraz regulacji 
ilościowo jakościowej istniejących instalacji centralne-
go ogrzewania.

Inspiracją do powstania dwóch kalen-
darzy jest obchodzony w 2012 roku wy-
jątkowy jubileusz 90-lecia istnienia fir-
my Grupa Armatura. Poszczególne 
karty kalendarza, zatytułowanego 90 
lat Kobiecego Piękna ozdobiły orygi-
nalne akty, wykonane na przestrzeni 
minionego wieku. Ilustrują one  
9 dekad różnorodnego postrzegania 
kobiecej natury. Fotografie umieszczo-
ne na stronach kalendarza ukazują 
zmiany, jakie dokonywały się w po-
strzeganiu kobiecego piękna. Każde 
ze zdjęć prezentuje artystyczne wizje 
portretów nawiązujących do malar-
stwa Rubensa, paryskiego Moulin Ro-
uge, kokieteryjnego pin–up girls oraz 
współczesnej kobiecej zmysłowości. 
Kalendarz uzupełniono o płytę z orygi-
nalnym, winylowym wykonaniem ope-
retki Fi Fi, popularnej w Paryżu lat 50.
Głównymi bohaterami drugiego ka-
lendarza są pracownicy Grupy Ar-
matura i ich pasje. W ten oryginalny 
sposób firma podziękowała współpra-
cownikom za wieloletnie zaangażowa-
nie włożone w codzienną pracę. Oso-
by, które pojawiły się w kalendarzu 
zostały wyłonione w ramach konkur-
su „Podziel się z nami swoimi pasjami”, 
przeprowadzonego wśród pracow-
ników. Do przedsięwzięcia zakwali-
fikowano 14 wybranych osób, które 
opowiedziały o swoich pasjach oraz 
zilustrowali je fotografiami. Osobiste ko-
mentarze i zdjęcia pracowników-pa-
sjonatów prowadzą nas przez poszcze-
gólne miesiące nowego 2012 roku.

Nowy program KAN 
ozc 4.0

Kalendarz obrazujący 90 lat 
Kobiecego Piękna

Origami  
– niezwykła pasja Ewy Mitka 
pracującej w firmie Grupa 
armatura

Grupa Armatura: 
kalendarze jubileuszowe

a k t u a l n o ś c i

Zapraszamy na kolejny cykl  WILO PROFESSIONAL 
TOUR, czyli bezpłatne szkolenia dla Instalatorów  
i Projektantów połączone z imprezą targową. 
Podczas tych spotkań będą Państwo mogli zgłę-
bić wiedzę teoretyczną, przedyskutować intere-
sujące zagadnienia oraz uczestniczyć w szkoleniu 
praktycznym. Będzie to również doskonała okazja 
do zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwią-
zaniami w technice pompowej. 
Sprawdź, kiedy i gdzie możemy się spotkać,  
i zarejestruj się już dziś!
Szczegółowy plan szkoleń na www.wilo.pl

Data Miejscowość

7 luty Bydgoszcz

10 luty Poznań

14 luty Szczecin

16 luty Słupsk

21 luty Gdańsk

23 luty Olsztyn

28 luty Lublin

1 marzec Rzeszów

6 marzec Kielce

8 marzec Łódź

13 marzec Zielona Góra

15 marzec Wrocław

20 marzec Kraków

22 marzec Katowice

27 marzec Białystok

29 marzec Warszawa

WILO 
PROFESSIONAL 
TOUR 
Zapisz się na 
bezpłatne szkolenie 
dla profesjonalistów!
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Od grudnia 2011 roku funkcję dyrektora sprzedaży i marke-
tingu Hansgrohe Polska objął Robert Kamiński, przejmując 
jednocześnie odpowiedzialność za funkcjonowanie struk-
tur handlowych, marketingowych i serwisowych w firmie.
Robert Kamiński jest osobą o bogatym doświadczeniu za-
wodowym. Pracował w firmach o europejskiej i azjatyckiej 
kulturze organizacyjnej – zajmował stanowiska dyrektora 
handlowego, dyrektora marketingu oraz prezesa zarzą-
du w firmach takich, jak: Philips, Sony, Aiwa czy Haier. Przez 
ostatnie lata prowadził również własną firmę aktywnie 
działającą na rynkach polskim i chińskim.
Wyznaję zasadę, że biznes tworzą ludzie, a nie jedynie pro-
dukty – mówi Robert Kamiński – i mam nadzieję, że uda 
nam się wspólnie z zespołem pracowników Hansgrohe  
z sukcesem wejść w trzecią dekadę działalności firmy  
w Polsce.
Robert Kamiński urodził się w 1967 roku w Warszawie. Ukoń-
czył studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Elek-
troniki. Prywatnie lubi podróżować, bardzo ceni analogowy 
wymiar życia (jest kolekcjonerem gramofonów i płyt analo-
gowych, magnetofonów, zegarków mechanicznych, foto-
grafuje analogowymi aparatami). 

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-
-NOT Normalizacji organizuje 1 lute-
go 2012 roku w siedzibie Naczelnej 
Organizacji Technicznej I Europejskie 
Forum Normalizacyjne pt. „Korzyści 
wynikające z normalizacji w dziedzi-
nie bezpieczeństwa”. Patronat nad 
wydarzeniem objęli Ewa Mańkiewicz-
-Cudny, prezes Naczelnej Organizacji 
Technicznej oraz Tomasz Schweitzer, 
prezes Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego.  
Podczas Forum zostaną poruszone 
następujące zagadnienia dot.:
• roli normalizacji w zarządzaniu bez-
pieczeństwem – System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji;
• znaczenia normalizacji w zwiększa-
niu bezpieczeństwa – ciągły proces 
doskonalenia;
• poszukiwania optymalnych syste-
mów zabezpieczeń obiektów zapew-
niających maksymalne bezpieczeń-
stwo;
• znaczenia normalizacji w kształto-
waniu właściwego poziomu bezpie-
czeństwa teleinformatycznego;
• normalizacji bezpieczeństwa bu-
dowlanego jako czynnika nowocze-
sności budownictwa;
• normalizacji bezpieczeństwa bu-
dowli drogowych i mostowych jako 
nadrzędnego czynnika w rozwo-
ju krajowej infrastruktury drogowej – 
rola PN/EN oraz krajowych specyfika-
cji technicznych;
• krajowego bezpieczeństwa infor-
macji niejawnych w pakiecie norm  

i przepisów prawnych,
• audytu wewnętrznego obiektów, 
firm i systemów teleinformatycznych 
jako podstawy podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa;
• roli normalizacji w kształtowaniu 
poziomu bezpieczeństwa maszyn.
Prelegentami podczas konferencji 
będą eksperci m.in. z Polskiego Ko-
mitetu Normalizacyjnego – Jerzy Kra-
wiec, zastępca prezesa ds. informa-
tyzacji i logistyki i Ryszard Grabiec, 
kierownik Sektora Obronności i Bez-
pieczeństwa Powszechnego oraz  
z Komitetów Technicznych działa-
jących przy PKN, CIOP-PIB i branżo-
wych stowarzyszeń naukowo-tech-
nicznych.
Więcej informacji na temat I Euro- 
pejskiego Forum Normalizacyjnego 
znajduje się na stronie internetowej 
Naczelnej Organizacji Technicznej. 
Karty zgłoszenia są dostępne  
w Biurze ZG FSNT-NOT (tel. 22 336 14 68, 
email: bozena.makuch@not.org.pl).
Źródło: FSNT-NOT

Nowy dyrektor sprzedaży i marketingu  
w Hansgrohe Polska

I Europejskie Forum Normalizacyjne 
już 1 lutego 2012 r.

Kierownictwo spółki De Dietrich podjęło decyzję o zmia-
nach personalnych na stanowisku dyrektora ds. sprze-
daży. Od dnia 1 stycznia 2012 r. stanowisko to objął Mar-
cin Wojsznis, dotychczasowy dyrektor regionu Kraków. 
Marcin Wojsznis przejmuje odpowiedzialność za reali-
zację rocznych celów spółki, związanych ze sprzedażą 
i marżą na rynku polskim. Został on pełnomocnikiem 
zarządu De Dietrich, odpowiedzialnym za przygoto-
wanie i realizację umów handlowych między spółką 
a firmami hurtu. Nowy dyrektor ds. sprzedaży będzie 
współtworzył politykę handlową spółki. Podlegać mu 
będą dyrektorzy regionów, a za ich pośrednictwem 

wszyscy pozostali przedstawiciele handlowi, zatrudnie-
ni w De Dietrich. „Jestem przekonany, że dotychczaso-
we doświadczenie zdobyte w strukturach naszej spół-
ki oraz zaangażowanie Marcina Wojsznisa przyczyni 
się do rozwoju obrotów i poprawy marż w naszych fir-
mach oraz umocni wizerunek naszej firmy na rynku 
polskim, w trudnym czasie dekoniunktury gospodar-
czej. Bardzo proszę o udzielenie nowemu dyrektoro-
wi sprzedaży wsparcia w realizacji jego misji” - powie-
dział prezes zarządu De Dietrich Kazimierz Gołecki. Do 
czasu zatrudnienia nowego dyrektora regionu Kraków 
Marcin Wojsznis będzie pełnił jego obowiązki.

Zmiany kadrowe w De Dietrich

http://www.instalreporter.pl
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Z początkiem 2012 roku Grupa Onninen – dystry-
butor artykułów elektrotechnicznych, instalacyj-
no-grzewczych, sanitarnych i wentylacyjnych  
w Europie – powitała klientów nową stroną inter-
netową. Witryna została starannie przebudowa-
na, zyskując tym samym nowoczesny, bardziej 
profesjonalny i przyjazny wygląd. Szczególną 
uwagę zwraca przejrzystość strony głównej, jak 
również proste i czytelne menu, które z pewno-
ścią ułatwi klientom wyszukiwanie i nawigację 
po witrynie. Wszystkie kluczowe informacje zilu-
strowane są nowymi zdjęciami wizerunkowymi, 
a kolorystyka strony utrzymana jest w granacie – 
kolorze korporacyjnym. 
Strona zawiera nie tylko kompendium wiedzy na 
temat firmy Onninen, ale również wiele cieka-
wych informacji branżowych i aktualności przy-
datnych każdemu instalatorowi. Na stronie klien-
ci znajdą również informację na temat marki 
własnej online i OPAL oraz akcji promocyjnych 
prowadzonych w ogólnopolskiej sieci hurtowni. 
Oglądalność naszej witryny sukcesywnie rośnie. 
Z dnia na dzień odwiedza ją coraz więcej klien-
tów z różnych sektorów działalności, a my stara-
my się jak najlepiej wychodzić naprzeciw ich po-
trzebom i oczekiwaniom – mówi Kinga Witczak, 
kierownik ds. komunikacji w firmie Onninen  
Sp. z o.o. Wygląd stron internetowych uległ mo-
dyfikacji w całej Grupie Onninen, która prowadzi 
działalność na terenie Finlandii, Szwecji, Norwe-
gii, Polski, Rosji i krajów nadbałtyckich (Litwa, Ło-
twa, Estonia). 
Chcemy wzmocnić rozpoznawalność marki  
i ujednolicić nasz wizerunek w całej Grupie On-
ninen, aby był on spójny i korespondował z wi-
zją profesjonalnego partnera w usługach mate-
riałowych dla szerokiego spektrum odbiorców 
– mówi Kinga Witczak.
Więcej informacji na www.onninen.pl 

Nowa strona internetowa ONNINEN

Według „Bloomberg New Energy Finance” lądowe parki 
wiatrowe będą w 2016 roku wytwarzać taką samą ilość ener-
gii elektrycznej, jak elektrownie bazujące na paliwach ko-
palnych. Analitycy przewidują, że do roku 2016 przeciętna 
farma wiatrowa będzie w pełni konkurencyjna. 
Zespół ds. energetyki wiatrowej w Bloomberg New Energy Fi-
nance, w opublikowanym w listopadzie 2011 roku raporcie, 
szacuje, że wytwarzanie lądowych turbin wiatrowych cha-
rakteryzuje się tzw. 7% „krzywą doświadczenia” – czyli 7% 
spadkiem kosztów dla każdego podwojenia mocy zainsta-
lowanej. Światowe ceny turbin wiatrowych, wyrażone w ce-
nach realnych, spadły z 2 milionów €/MW w 1984 roku do 
mniej niż 0,88 miliona €/MW w pierwszej połowie 2011 roku.  
W 1984 roku moc zainstalowana na świecie wynosiła zaled-
wie 0,3 GW; w 2011 – ponad 240 GW. 
Realne koszty eksploatacji i konserwacji farm wiatrowych 
również uległy zmniejszeniu. Dzięki rosnącemu doświadcze-
niu operatorów oraz polepszeniu jakości turbin wiatrowych  
w okresie życia projektu koszty te zmniejszyły się z średnio  
50 €/MWh w latach 80. XX wieku do 11 €/MWh w dniu dzisiej-
szym.
Na skutek tych wszystkich ulepszeń każdy megawat mocy 
zainstalowanej wybudowany na lądzie w latach 80. XX wie-
ku mógł wytworzyć 1,8 GWh energii elektrycznej rocznie; je-
den megawat mocy zainstalowanej we współczesnych, wyż-
szych i bardziej wydajnych turbinach może dostarczyć  
2,9 GWh energii elektrycznej rocznie.
Bloomberg NEF oczekuje, że ze względu na strukturalny nad-
miar mocy oraz rosnącą konkurencję w branży energety-
ki wiatrowej ceny turbin wiatrowych w perspektywie kil-
ku najbliższych lat będą nadal maleć. W tym samym czasie 
wdrażanie projektów większych turbin z dłuższymi łopata-
mi, zaprojektowanych do przechwytywania większej ilości 
energii nawet w lokalizacjach o słabych warunkach wiatro-
wych spowoduje dalszy wzrost współczynnika wykorzystania 
mocy. Te dwie zmiany przyczynią się do dalszego zmniejsze-
nia się kosztu energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru, do 
poziomu równego konwencjonalnym źródłom energii.
Redakcja AgroNews

Wiatr dogoni węgiel  
w 2016 roku

http://www.instalreporter.pl
http://www.kape.gov.pl/new/docs/BupS_Poland_spotkanie_12012012_program.pdf
http://www.kape.gov.pl/new/docs/BupS_Poland_spotkanie_12012012_karta_rej.docx
http://www.instalreporter.pl
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Już 10 stycznia rozpoczęła się druga edycja, 
poświęconego nauce i technice, programu 
edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, 
który tym razem swym zasięgiem obejmie 
Warszawę i Wrocław. 
Organizator – firma Bosch, we współpracy 
z Politechnikami Warszawską i Wrocławską, 
przygotował atrakcyjny program warszta-
tów kreatywnych.
Po raz drugi organizatorzy „Akademii Wyna-
lazców im. Roberta Boscha” zaproszą gim-
nazjalistów na wykłady i praktyczne warsz-
taty poświęcone nauce i technice. Tym 
razem będą oni mogli wziąć udział aż  
w trzech wybranych warsztatach. 
Gimnazjaliści będą zdobywać wiedzę, 
eksperymentować i majsterkować pod 
okiem przedstawicieli Studenckich Kół Na-
ukowych Politechniki Warszawskiej i Wro-
cławskiej. Projektowanie obwodów elek-
trycznych, windy, zwiedzanie laboratoriów 
samochodowych, lotniczych czy holografii, 
konstruowanie robotów – to tylko przykłady 
atrakcji przewidzianych w programie. Na-
stępnie uczniowie staną do rywalizacji  
w konkursie na najlepszy pomysł na wyna-
lazek.
Nowością w tegorocznej edycji programu 
jest „Klub Absolwenta Akademii Wynalaz-
ców im. Roberta Boscha”. Jest to specjalne 
wyróżnienie dla autorów najlepszych wy-
nalazków, którzy zakwalifikowali się do fina-
łowej dziesiątki konkursu w pierwszej edycji 
programu. Będą oni mogli uczestniczyć  
w dodatkowych zajęciach związanych  
z nauką, techniką i wynalazczością jak  

np. warsztaty w siedzibie firmy Robert Bosch 
Sp. z o.o.
Zapisy na warsztaty w ramach „Akademii 
Wynalazców im. Roberta Boscha” trwają  
do 13 lutego 2012 roku poprzez stronę  
www.akademiawynalazcow.edu.pl. 
Zwieńczeniem programu będzie wyłonie-
nie zwycięzców konkursu na pomysł wyna-
lazku w obu miastach podczas uroczystych 
Gal Finałowych zaplanowanych na czer-
wiec 2012 roku. 
Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne na-
grody rzeczowe dla autorów najciekaw-
szych projektów, ich opiekunów oraz szkół. 
Udział w Akademii jest bezpłatny.
W pilotażowej edycji „Akademii Wynalaz-
ców im. Roberta Boscha”, która odbyła się 
w Warszawie w roku szkolnym 2010/2011 
wzięło udział ponad 300 uczniów z 35 war-
szawskich gimnazjów.
Celem programu jest zainteresowanie gim-
nazjalistów przedmiotami ścisłymi, uczel-
niami technicznymi jako możliwą ścieżką 
edukacyjną, nauką poprzez zabawę oraz 
wsparcie uzdolnionych technicznie mło-
dych osób. 
Druga edycja programu jest prowadzona 
pod patronatem m.in. Ministra Edukacji Na-
rodowej, Polskiej Akademii Nauk, Urzędu Pa-
tentowego RP, Jego Magnificencji Rekto-
ra Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. 
inż. Włodzimierza Kurnika, Jego Magnificen-
cji Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. 
dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, we 
współpracy ze Studenckimi Kołami Nauko-
wymi działającymi przy obu uczelniach.

Rusza II edycja  
„Akademii Wynalazców 
im. Roberta Boscha”

a k t u a l n o ś c i

http://www.forumwentylacja.pl/


Minister gospodarki Waldemar Pawlak objął 
honorowym patronatem Międzynarodowe 
Targi Instalacyjne INSTALACJE oraz odbywa-
jące się w tym samym czasie targi WODO-
CIAGI, KOMINIKI, SECUREX, SAWO.
Podczas targów odbędą się 3. Mistrzostwa 
Polski Instalatorów. Impreza ta przyciąga 
setki instalatorów z całej Polski. Magnesem 
jest nie tylko urok poznańskiego starego 
miasta i nowości na targach INSTALACJE, 
ale przede wszystkim chęć udowodnienia 
sobie i całej konkurencji, że jesteśmy najlep-
szym instalatorem w Polsce. 
Nie bez znaczenia jest pula nagród do 
zdobycia, która wynosi około 200 tys. 
złotych. A świadomość, że zwycięzca wy-
jedzie z targów nowiutkim Volkswage-
nem Caddy podnosi dodatkowo poziom 
adrenaliny. Całe to widowisko odbędzie się 
już w kwietniu podczas targów. Zaprasza-
my do udziału w nim wszystkich czynnych 
zawodowo instalatorów. Zgłoszenia udzia-
łu będzie można dokonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem Mistrzostw w punkcie 
rejestracji. 
Więcej informacji już wkrótce, a poniżej  
krótka rozmowa z Jarosławem Bana-
chem, zwycięzcą poprzedniej edycji.
 
Małgorzata Dobień: Dlaczego zdecydo-
wał się Pan na udział w zawodach?
Jarosław Banach: Główną motywacją do 
przyjazdu do Poznania na INstAlACje była 
chęć nawiązania nowych kontaktów zawo-
dowych, które zaowocowałyby w przyszło-
ści wzrostem zleceń na rzecz mojej firmy. 
jadąc na targi nie wiedziałem o Mistrzo-
stwach Polski Instalatorów. Dowiedziałem 

się o nich przypadkiem. Zwiedzając stoiska, 
zobaczyłem na wystawie firmy Grundfos in-
formację o możliwości uczestnictwa w kon-
kursie. Postanowiłem wziąć udział w zawo-
dach.
M.D. Czy startując myślał Pan o nagro-
dzie głównej?
J.B. Konkurs ten jednakże traktowałem 
jako zabawę, a bardziej jako chęć spraw-
dzenia swoich umiejętności, sprawności fi-
zycznej i manualnej. Informacja o wejściu 
do finału była dla mnie wielkim zaskocze-
niem. 
Gdy konkurs się toczył widać było dużą ry-
walizację. Kolejne informacje o kwalifika-
cji mojej osoby do następnych etapów mi-
strzostw były dla mnie ogromną radością. 
Czułem się dumny, że potrafiłem pokonać 
tak wielu instalatorów.
M.D. Czy po tym wydarzeniu zmieniło 
się coś w Pańskim życiu zawodowym?
J.B. Udział w MPI wpłynął na moje życie za-
wodowe zmieniając je na lepsze i efektyw-
niejsze. 
Potencjalni klienci, którzy życzą sobie ofert 
cenowych od kliku firm, punktują moje osią-
gnięcie i często wybierają moje przedsię-
biorstwo. 

Planując wizytę wcześniej, 
jest szansa na tańszy bilet: 

kliknij, aby dowiedzieć się więcej  
o zasadach wstępu

kup bilet on-line
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Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60–734 Poznań,  tel.  61 869 20 00, fax  61 869 29 99, www.mtp.pl

Wejdź na  www.mtp24.pl  i  kup bilet on-line!

www.tcs.mtp.pl

www.instalacje.mtp.pl

W tym samym terminie:

www.wodociagi.mtp.pl www.kominki.mtp.pl

Nie przegap:

odwiedź Strefę Mistrzów 
– wybierz najlepszy produkt!

20122012
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INSTALACJE  
– aktualności przedtargowe

http://instalacje.mtp.pl/pl/informacje_dla_zwiedzajacych/zasady_wstepu/
https://www.mtp24.pl/index.dhtml
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Już 1 stycznia zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, czyli rewolucji śmie-
ciowej. Polska dołącza do europejskiego standardu zago-
spodarowania śmieci komunalnych. Na terenie całego kraju 
porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r.
Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która spraw-
dziła się już z powodzeniem w większości krajów europej-
skich. Działa tak: gmina zapewnia odbieranie i właściwe, 
ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich od-
padów komunalnych i możliwość selektywnego zbierania 
odpadów, czyli wymagając od nas ekologicznych zacho-
wań, jednocześnie daje nam do nich warunki, np. ustawia-
jąc odpowiednie pojemniki. 
Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w dro-
dze przetargu firma. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkań-
cy uiszczają jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu 
nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. Wyją-
tek stanowią osoby segregujące śmieci – ekologiczni płacą 
mniej.
Co oznacza to dla statystycznego Kowalskiego? Po 
pierwsze będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory 
musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego 
śmieci. Teraz zrobi to za niego gmina. Po drugie – koniec ze 
zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się 
szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – 
gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punk-
ty odbioru takich odpadów. Po trzecie – koniec z poszukiwa-
niem najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci. Mieszkańcy 
będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczo-
na w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybie-
rze przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik Kowalskiego, a jego 
zawartość wywiezie. Co więcej, będzie również musiała spra-
wować nadzór nad dalszym losem odpadów. No i po czwar-
te – jeśli Kowalski selekcjonuje odpady, to z korzyścią dla 
środowiska, ale i dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina 
będzie pobierać niższe opłaty. Dzięki równej, bez względu na 
ilość wytworzonych w danym okresie odpadów, stawce za 
odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać 

śmieci ani do lasu, ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby 
śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – 
co mimo, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi niebez-
pieczny dla zdrowia ludzi problem w wielu miejscach kraju.
Gminy zyskują nowe kompetencje i nowe narzędzia do dzia-
łania, a także „surowce”, bo dysponując opłatami za odpa-
dy od mieszkańców mają w ręce kapitał do nowych inwe-
stycji. Do przetwarzania odpadów w Polsce wciąż brakuje 
specjalistycznych zakładów: kompostowni do przetwarza-
nia odpadów mokrych, spalarni dla aglomeracji i sortow-
ni, gdzie możliwe jest odzyskanie ze zmieszanych odpadów 
tych, które mogą mieć drugie życie po życiu i stać się surow-
cami do ponownego wykorzystania. W nowym systemie gmi-
ny zyskają możliwość skuteczniejszego ubiegania się  
o pieniądze unijne na tworzenie takich instalacji do zagospo-
darowania odpadów. Będą też mogły tworzyć inwestycje na 
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Co zmieni takie postępowanie z odpadami komunalny-
mi? Przede wszystkim mamy szansę na zawsze pożegnać się 
z nielegalnymi wysypiskami w lasach i upowszechnić sorto-
wanie śmieci. Rewolucja śmieciowa sprowokuje też szybsze 
tworzenie kompleksowej infrastruktury do zagospodarowania 
odpadów – czekają nas liczne inwestycje w nowoczesne in-
stalacje i nowy etap współpracy samorządów z przedsiębior-
cami zajmującymi się przewozem i zagospodarowaniem od-
padów.
1 stycznia rozpoczął się proces wdrażania ustawy w życie. 
Potrwa maksymalnie 18 miesięcy. O tym, kiedy nowy system 
zacznie działać w poszczególnych miejscowościach, miesz-
kańcy dowiedzą się w lokalnych Urzędach Gminy. Każda 
gmina ma obowiązek przeprowadzić kampanię informującą 
swoich mieszkańców o nowych zasadach.
Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(DzU Nr 152, poz. 897) została podpisana przez Prezydenta RP 
15 lipca br. Dokument wszedł w życie 1 stycznia 2012 r.

www.mos.gov.pl

BWT Polska ma 20 lat. 
Z tej okazji firma przy-
gotowała wiele zmian: 
od nowej koncepcji 
wizualnej związanej z 
logo firmy przez wpro-
wadzenie wielu no-
wych produktów i pro-
mocji cenowych, po akcje i zabawy z nagrodami. 
Pierwsza zabawa z nagrodami to krzyżówka z InstalReporte-
rem, można w niej wygrać mini filtr dający maxi korzyści:  
Protector mini C/R ¾” – zapraszamy do rozwiązania krzyżówki  
str. 56.
Firma BWT Polska od 20 lat dystrybuuje w Polsce nowocze-
sne, wysokiej jakości, pochodzące z europejskich fabryk BWT 
produkty do uzdatniania wody. 
Najbardziej znane i popularne, sprawdzone przez setki in-
stalatorów to zmiękczacze Bewamat (w nowej wersji Bewa-
mat+), Euromat oraz filtry mechaniczne Uni, Protector BW,  
Europafilter. 
Każdego roku do oferty wprowadzane są nowe rozwiązania  
i produkty. Europejskie centra innowacyjności BWT stale  
pracują nad rozwojem i unowocześnianiem swoich produk-
tów. W roku 2012 już podczas targów Instalacje 2012 w Po-
znaniu firma zaprezentuje najnowsze zmiękczacze m.in. AQA 
perla z panelem dotykowym oraz nowe filtry BWT E1 z wkła-
dem filtracyjnym wielokrotnego użytku nadającym się do 
mycia w zmywarce. 
Firma przygotowała zmiany w produktach związane z ekolo-
gicznym podejściem polegające na wielokrotnym używaniu 
elementów filtracyjnych po to, aby nie zanieczyszczać środo-
wiska. 
Nowe logo BWT – For You and Planet Blue to także część 
tej koncepcji. BWT – For You, czyli BWT dla Klientów, Pracow-
ników, Partnerów oraz BWT – For Planet Blue czyli dla naszej 
Niebieskiej Planety. 
BWT to partner wielu firm, ale także firma biorąca odpowie-
dzialność za naszą planetę, BWT to produkty i technologie 
przyjazne dla środowiska i czystej wody. 

20 lat BWT  
w Polsce

Nowa ustawa o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach

http://www.instalreporter.pl
http://www.bwt.pl/PL/
http://www.instalreporter.pl
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W październiku  2011 r. ruszył program lojalnościowy 
przygotowany specjalnie z myślą o instalatorach - FLO-
WAIR FOOTBALL CLUB. Dokonując zakupów z oferty 
FLOWAIR, instalator zbiera punkty, które w ciągu całe-
go roku może wymieniać na sportowe nagrody. 
Aktualnie zaś firma wprowadziła nowość w programie 
– Kupon Moto Pass. To propozycja nagrody łącząca 
w sobie ofertę znanych sieci stacji benzynowych, skle-
pów motoryzacyjnych oraz sieci stacji diagnostycz-
no-usługowych. Kupon Moto Pass jest akceptowany 
przez sieć stacji BP, Shell, Statoil oraz sklepy i centra ser-
wisowe FeuVert.
Więcej informacji www.sportowenagrody.pl

Od 1.01.2012 r. firma He-
walex przyjęła nową for-
mę własności Hewalex 
Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością Spółka 
komandytowa. Prezesem 
spółki pozostaje dotych-
czasowy właściciel i zało-
życiel Leszek Skiba. 

W XII edycji rankingu redakcja dziennika „Puls Biznesu” przyznano Gazele Biznesu 2011.
Gazele Biznesu – to zestawienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. 
Jego autorem jest Coface Poland – specjalista w dziedzinie informacji gospodarczej. Naj-
ważniejszym celem Gazel Biznesu 2011 jest promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. O 
miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osią-
gnięty w ciągu trzech badanych lat. Uroczyste rozdanie pamiątkowych dyplomów i statuetek 
odbywać się będzie podczas uroczystych Gali Finałowych w poszczególnych regionach kra-
ju. W gronie najbardziej dynamicznych firm w Polsce znalazły się również firmy z branży insta-
lacyjnej: Ferro, Barbor, AES (Grupa SBS), Termet, Terma Technologie, TG Instalacje, Gal-
met, Tyco Thermal Controls, Klima-Therm.

Firma BARTOSZ – producent rekuperato-
rów i central wentylacyjnych oraz syste-
mów uzdatniania wody, serdecznie za-
prasza firmy instalacyjne, firmy handlowe 
oraz innych specjalistów branży HVAC na 
bezpłatne seminarium szkoleniowe w za-
kresie: Wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła oraz zestawów filtra-
cyjnych do wody Aqua Recital.
Jednodniowe szkolenia Firma BARTOSZ 
organizuje od stycznia do marca 2012 
w różnych miastach Polski w godzinach 
10.00-16.00, w następujących miejscach: 
- Wrocław 7.02 NOT, ul. Marszałka J. Pił-
sudskiego 74
- Poznań 8.02 NOT, ul. Wieniawskiego 5/9
- Szczecin 9.02 NOT, Al. Wojska Polskiego 
67
- Toruń 10.02 Hotel Heban, ul. Małe Gar-
bary 7
- Katowice 28.02 Hotel Diament, ul. Wita 
Stwosza 37
- Kraków 29.02 Hotel Conrad, ul. Josepha 
Conrada 29
- Rzeszów 1.03 Hotel Nowy Dwór (Świlcza), 
Świlcza 146 E

Zgłoszenie i szczegółowy program:  
www.bartosz.com.pl

Gazele Biznesu 2011 rozdane

FLOWAIR FOOTBALL CLUB BARTOSZ zaprasza 
na szkolenia 2012

Hewalex 
zmienia 
formę 
własności

Wszystkim zainteresowanym złożeniem 
wniosku w ramach programu prioryteto-
wego „Dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń 
budynków do zbiorczego systemu kana-
lizacyjnego” – zgodnie z punktem 5 pro-
gramu „Nabór ciągły w każdym roku do 
wyczerpania środków przeznaczonych 
na dany rok” – przypominamy, że wnio-
ski o dofinansowanie w ramach budżetu 
na rok 2012 należy składać w Kancelarii 
NFOŚiGW od 2 stycznia 2012 r. w godzi-
nach jej pracy (tj. od 7.30 do 15.30).
Treść programu oraz formularze wnio-
sków są dostępne na stronie interneto-
wej NFOŚiGW.

Więcej na www.instalreporter.pl

Od 2 stycznia  
2012 r. można 
składać 
w NFOŚiGW wnioski 
na dofinansowanie 
przydomowych 
oczyszczalni  
i podłączenia 
budynków do 
zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego
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http://www.instalreporter.pl
http://www.bartosz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=256&Itemid=110
http://instalreporter.pl/artykul/od-2-stycznia-2012-r-mozna-skladac-w-nfosigw-wnioski-na-dofinansowanie-przydomowych-oczyszczalni-i-podlaczenia-budynkow-do-zbiorczego-systemu-kanalizacyjnego/#nasza_tresc
http://www.wentylacja.com.pl
http://www.instalreporter.pl
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OFERTY FIRM  
Z nowym rokiem… nowa praca KAN: 

DORADCA TECHNICZNY NA KRAJE POŁUDNIOWE Nr ref. RPT
Wymagania
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: inżynieria  
sanitarna/środowiska
• min. 3 letnie doświadczenie w branży instalacji wodnych i grzew-
czych
• umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń w języku angiel-
skim
• dyspozycyjność związana z częstymi wyjazdami służbowymi 
(Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Chorwacja)
• prawo jazdy kat. B
• mile widziane polskie uprawnienia projektowe lub wykonawcze
Zadania
• doradztwo techniczne w zakresie promowania, wykonawstwa 
oraz projektowania systemów i produktów Grupy KAN
• organizowanie i prowadzenie szkoleń dla projektantów oraz wy-
konawców instalacji grzewczych/sanitarnych z Krajów Południo-
wych
• bieżąca obsługa klientów, współpraca z istniejąca siecią dystry-
bucji
http://www.kan.com.pl/praca/RPT.html

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY NA RYNKI EUROPY POŁUDNIOWEJ
Nr. ref. RP
Wymagania
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana zna-
jomość języka czeskiego i/lub słowackiego
• wykształcenie wyższe techniczne
• znajomość branży instalacji wodnych i grzewczych
• dyspozycyjność związana z częstymi wyjazdami służbowymi
• mile widziana znajomość specyfiki rynku Europy Południowej
• prawo jazdy kat. B
Zadania
• realizacja planów sprzedażowych na terenie Europy Południo-
wej
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów
• utrzymywanie relacji z obecnymi klientami
http://www.kan.com.pl/praca/RP.html

BWT:  

SERWISANT W DZIALE SERWISU UZDAT-
NIANIA WODY 
Wymagania
• umiejętność analizy oraz rozwiązywa-
nia problemów technicznych
• umiejętność posługiwania się schema-
tami technicznymi oraz dokumentacją 
serwisową
• prawo jazdy kat. B. 
• gotowość do częstych wyjazdów
• uprawnienia elektryczne
• dobrze widziana znajomość języka an-
gielskiego lub rosyjskiego
• wysoka kultura osobista
Zadania 
• montaż, serwis, konserwacja urządzeń  
u klienta
• naprawy gwarancyjne i pogwarancyj-
ne urządzeń 
• diagnozowanie uszkodzeń
• dobór części zamiennych
• dokumentowanie przeprowadzonych 
prac
Preferowani będą kandydaci z doświad-
czeniem zawodowym. 
praca@bwt.pl 
http://www.bwt.pl/PL/O_nas/Kariera/Ser-
wisant.htm

REGIONALNY KOORDYNATOR SPRZE-
DAżY W DZIALE TECHNOLOGII UZDAT-
NIANIA WODY 
Wymagania
• znajomość rynku instalacyjnego – hur-
towego
• wykształcenie techniczne, preferowa-
ni będą kandydaci z ukończonym kie-

runkiem Inżynierii Środowiska na wyższej 
uczelni technicznej
• dobra znajomość pakietu MS Office
• komunikatywna znajomość języka an-
gielskiego. Język rosyjski będzie dodatko-
wym atutem
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do częstych krajowych wy-
jazdów służbowych 
• zdolności organizacyjne
• łatwość nawiązywania kontaktów
• odporność na stres
Zadania
• nawiązywanie i utrzymywanie relacji 
z Klientami w woj.: śląskim, małopolskim, 
łódzkim, opolskim 
• wyszukiwanie inwestycji związanych z 
uzdatnianiem wody, basenami i fontan-
nami w ww. województwach
• sprzedaż produktów do uzdatniana 
wody, basenów i fontann 
• prowadzenie szkoleń dla klientów w 
ww. województwach
• nawiązywanie i utrzymywanie kontak-
tów z biurami projektowymi 
Preferowani będą kandydaci z doświad-
czeniem zawodowym.
praca@bwt.pl 
http://www.bwt.pl/PL/O_nas/Kariera/sta-
nowisko.htm

PRODUCT MANAGER PREPARATóW 
CHEMICZNYCH 
Wymagania
• wykształcenie wyższe techniczne lub 
chemiczne
• znajomość przepisów dotyczących ob-
rotu preparatami chemicznymi
• komunikatywna znajomość języka an-

gielskiego w mowie i piśmie
• prawo jazdy kat. B i gotowość do wy-
jazdów
• samodzielność, aktywność, dobra or-
ganizacja pracy
Zadania
• sprzedaż produktów chemicznych
• wprowadzanie na rynek nowych pro-
duktów
• certyfikacja wprowadzanych prepara-
tów
• przygotowanie merytoryczne materia-
łów informacyjnych o preparatach
• tłumaczenia z j. angielskiego materia-
łów o produktach
• opracowywanie i prowadzenie szkoleń 
z zakresu portfolio oraz stosowania pro-
duktów dla osób zajmujących się sprze-
dażą i stosowaniem preparatów
• doradztwo techniczne z zakresu wła-
ściwości i stosowania preparatów oraz 
korzyści dla klientów
• utrzymywanie i rozwój współpracy  
z Klientami
• współpraca przy tworzeniu kampanii 
promocyjnych preparatów
• udział w międzynarodowych spotka-
niach związanych z tworzeniem, stoso-
waniem oraz wprowadzaniem do sprze-
daży preparatów chemicznych
• udział w międzynarodowych szkole-
niach związanych ze stosowaniem  
i sprzedażą oferowanych preparatów 
chemicznych
Preferowani będą kandydaci z doświad-
czeniem zawodowym. 
praca@bwt.pl 
http://www.bwt.pl/PL/O_nas/Kariera/Pro-
duct_Manager.htm

http://www.instalreporter.pl
http://www.bwt.pl/PL/O_nas/Kariera/Product_Manager.htm
http://www.bwt.pl/PL/O_nas/Kariera/Serwisant.htm
http://www.bwt.pl/PL/O_nas/Kariera/stanowisko.htm
http://www.instalreporter.pl
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KISAN:  

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
województwo mazowieckie Region Zachodni
Wymagania
• doświadczenia zawodowego w branży budowlanej na po-
dobnym stanowisku 
• samodyscypliny, zaangażowania, kreatywności i entuzja-
zmu
• dynamizmu w działaniu i umiejętności samodzielnej organi-
zacji pracy
• łatwości w nawiązywania kontaktów i komunikatywności
• znajomości obsługi komputera
• prawo jazdy kat. B.
• wykształcenie wyższe techniczne będzie dodatkowym atu-
tem (preferowana inżynieria środowiska)
Zadania
• współpraca z dystrybutorami, instalatorami, biurami proje- 
któw
• obsługa inwestycji
• przeprowadzanie szkoleń i prezentacji
• sporządzanie specyfikacji towarowych i ich wycena
• kształtowanie i budowanie dobrego wizerunku firmy
• raportowanie do Szefa Sprzedaży.
kisan@kisan.pl
http://kisan.pl/praca

UPONOR:  

DORADCA TECHNICZNY
na teren województw: małopolskiego i pod-
karpackiego
Wymagania
• wykształcenie wyższe techniczne, preferowa-
ne kierunki: Inżynieria sanitarna i wodna lub po-
krewne
• doświadczenie w branży instalacji wodno-
-grzewczych
• znajomość programów do projektowania bę-
dzie dodatkowym atutem
• prawo jazdy kat. B
Zadania
• współpraca z architektami, biurami projekto-
wymi, inwestorami, firmami wykonawczymi
• prowadzanie prezentacji, szkoleń dla projektan-
tów i architektów
• doradztwo techniczne w zakresie instalacji 
wodno-grzewczych
• wspomaganie działu handlowego w realizacji 
planów sprzedaży
rekrutacja@uponor.com
http://www.uponor.pl/o-uponor/uponor-as-an-
-employer/vacancies/pl_technical-advisor.aspx

ONNINEN:

HANDLOWIEC Nr ref. H/HEPAC/Gdańsk/2012
HANDLOWIEC Nr ref. H/Warszawa/2012
Wymagania
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży sanitar-
no-grzewczej (Gdańsk); branży sanitarno-grzewczej lub elektrotechnicz-
nej (Warszawa)
• wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe
• bardzo dobra znajomość rynku lokalnego
• prawo jazdy kat. B
• biegła znajomość programów MS Office
• skuteczność w negocjacjach handlowych
• umiejętność organizowania pracy własnej
• umiejętność pracy w zespole
• wysokie umiejętności interpersonalne 
Zadania
• bezpośrednia obsługa klientów w oddziale
• przygotowywanie ofert
• aktywne poszukiwanie i zdobywanie nowych klientów
• realizowanie polityki handlowej firmy
• utrzymywanie dobrych relacji z klientami
CV+ list motywacyjny na: rekrutacja@onninen.pl
Oferty bez numeru referencyjnego oraz klauzuli o ochronie danych oso-
bowych nie będą rozpatrywane.
http://www.onninen.com/poland/kariera/aktualne/Pages/Default.aspx

Od pierwszego grudnia 2011 r. działa Jaga Polska sp. z o.o. – 
oddział marki Jaga, belgijskiego producenta grzejników. Nowo 
utworzona firma będzie zajmować się dystrybucją, logistyką 
marki Jaga oraz promocją filozofii i proekologicznej produkcji 
grzejników.  
Do utworzenia oddziału skłoniła Jagę obiecująca dynamika 
rozwoju polskiego rynku oraz zaangażowanie osób dotychczas 
odpowiedzialnych za sprzedaż grzejników i promocję marki 
Jaga. Nie bez znaczenia jest także pozycja geograficzna Polski, 

która docelowo może stanowić wsparcie logistyczne dla ryn-
ków wschodniej Europy.
Firmę Jaga Polska tworzą: Dariusz Majchrzak i Grzegorz Rajm, 
osoby z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży grzejników 
marki Jaga oraz Jan Kriekels (CEO Jaga N.V.). 
Zadania, jakie na najbliższą przyszłość wytyczyła sobie Jaga 
Polska, to m.in. stworzenie mocnej sieci dystrybucji oraz za-
szczepienie obecnym i przyszłym dystrybutorom filozofii Jaga 
dotyczącej szacunku dla środowiska i człowieka. 

– jesteśmy przekonani, że idea powstania 
jaga Polska jest jak najbardziej właściwa. 
Klarowna struktura sprzedaży, w której biu-
ro przedstawicielskie spina wszelkie działania 
handlowe marki, pozwala uprościć proces
 dystrybucji i rotacji towaru na rynku, także na dużych inwesty-
cjach – mówi Dariusz Majchrzak, współwłaściciel Jaga Polska.
Biuro firmy Jaga Polska mieści się w Warszawie przy ul. Zwycięz-
ców 28 (Galeria Saska Kępa). 

Grzejniki Jaga – nowy etap

http://www.instalreporter.pl
http://www.uponor.pl/o-uponor/uponor-as-an-employer/vacancies/pl_technical-advisor.aspx
http://www.instalreporter.pl
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Systemy oddymiania naturalnego

Wentylacja po˝arowa:
• chroni ludzi przed dymem i toksycznymi produktami spalania;
• chroni ludzi i budynek przed temperaturà, promieniowaniem cieplnym;
• ogranicza rozprzestrzenianie si´ po˝aru;
• umo˝liwia ewakuacj´ ludzi, poprawia bezpieczeƒstwo ekip ratowniczych.

BSH
projektuje, dostarcza, uruchamia, serwisuje

Wentylatory oddymiajàce, napowietrzajàce

Systemy ró˝nicowania ciÊnieƒ dla dróg ewakuacyjnych

Bezkana∏owe 
systemy 
wentylacji 
gara˝y.

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Właściwa wentylacja gwarancją  
bezpiecznej ewakuacji  

Rzeczywista 
skuteczność 
systemów wentylacji 
pożarowej w wysokich 
budynkach

  Grzegorz Kubicki

  Na konieczność stosowania systemów za-
bezpieczających drogi ewakuacji w budyn-
kach wielokondygnacyjnych jednoznacznie 
wskazują przepisy przeciwpożarowe [1] oraz 
techniczno-budowlane [2]. 
Od kilkunastu już lat, wraz z każdą noweliza-
cją stosownych rozporządzeń, coraz lepiej 
precyzowane są wymagania odnośnie tech-
nicznego wyposażenia budynków oraz typu  

i jakości elementów stanowiących o jego 
bezpieczeństwie pożarowym. W ochronie 
dróg ewakuacji szczególną rolę pełnią sys-
temy wentylacji pożarowej, czyli „urządzenia 
zapobiegające zadymieniu lub oddymiają-
ce lub urządzenia i inne rozwiązania tech-
niczno-budowlanych zapewniających usu-
wanie dymu”. 
Poprawna realizacja przemyślanej koncepcji 

Przeprowadzone na etapie odbiorów, ograniczone próby pożarowe 
potwierdzają najczęściej skuteczne działanie instalacji przy założonym 
projektem scenariuszu pożaru i ewakuacji. Pojawia się jednak pytanie, 
czy można mówić o wysokim stopniu bezpieczeństwa użytkowników 
budynku? I w tym miejscu można mieć szereg wątpliwości, wynikających 
zarówno z technicznych ograniczeń, jakie mają obecnie stosowane 
układy wentylacji pożarowej, dalekiej od doskonałości jakości standardów 
projektowania, jak i z nie do końca świadomych działań użytkowników 
budynku. 

http://www.bsh.pl
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ochrony dróg ewakuacji w większości przy-
padków, dzięki dopuszczeniu budynku do 
eksploatacji, pozwala na osiągnięcie ogól-
nego stanu zadowolenia wykonawcy, inwe-
stora i przedstawicieli PSP.

Ograniczenia systemów 
zapobiegania zadymieniu 

Budynki wysokie zgodnie z krajowymi przepi-
sami powinny zostać wyposażone w instala-
cje zapobiegania zadymieniu. O skutecznym 
działaniu tego typu instalacji można mówić, 
jeżeli będą one w stanie zagwarantować 
spełnienie w określonym czasie (potrzebnym 
do ewakuacji lub podjęcia akcji ratowniczej) 
czterech podstawowych funkcji – omówio-
nych niżej. 
Problem stabilizacji ciśnienia jest od lat 
przedmiotem moich badań, z których wyni-
ka, że nie jest możliwe jego rozwiązanie bez 

uwzględnienia naturalnie występujących 
zjawisk fizycznych takich, jak ciąg termiczny 
oraz opory przepływu powietrza. Do niedaw-
na wpływ wymienionych zjawisk był margi-
nalizowany lub całkowicie pomijany, co ma 
pewne uzasadnienie dla systemów funkcjo-
nujących w budynkach średniowysokich, ale 
jest trudne do zaakceptowania w obiektach 
wysokich, a całkowicie niedopuszczalne dla 
segmentu obiektów wysokościowych.
Prowadzone badania fizykalne oraz symu-
lacje komputerowe wskazują, że zarówno 
najbardziej klasyczne układy napowietrza-
nia jedno- i wielopunktowego, jak i systemy 
wykorzystujące klapy upustowe, w naszych 
warunkach klimatycznych nie zawsze gwa-
rantują spełnienie warunków stabilizacji ci-
śnienia. 
Brak właściwego wyrównania poziomu nad-
ciśnienia może doprowadzić do znacznego 
przekroczenia wymaganej siły potrzebnej do 

1   Należy wytworzyć i utrzymać stabilne nadciśnienie w strefie chronionej nadci-
śnieniem (klatka schodowa, przedsionek pożarowy) w stosunku do przestrzeni ota-
czającej. Cel ten realizowany powinien być w czasie, kiedy klatka schodowa po-
zostaje zamknięta tzn. wszystkie prowadzone na nią drzwi są zamknięte.
2   Należy chronić trzon klatki schodowej podczas prowadzenia ewakuacji i ak-
cji ratowniczej. Realizacja tego warunku jest możliwa, jeżeli w otwartych drzwiach 
pomiędzy strefą podwyższonego ciśnienia i strefą o niepodwyższonym ciśnie-
niu (na kondygnacji objętej pożarem) utrzymana zostanie minimalna wymagana 
prędkość przepływu powietrza.
3   Utrzymanie nadciśnienia w strefie podwyższonego ciśnienia na takim pozio-
mie, żeby uciekający ludzie mogli się do niej dostać. Zadanie to wyraża siła po-
trzebna do otwarcia drzwi określona na maks. 100 N.
4   System musi w krótkim czasie powrócić do funkcji utrzymania nadciśnienia  
w trzonie klatki schodowej po każdym zamknięciu drzwi ewakuacyjnych.

Funkcje systemów zabezpieczenia przed 
zadymianiem pionowych dróg ewakuacji

http://www.flaktwoods.pl
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otwarcia drzwi. Zdecydowanie lepsze 
rozwiązanie stanowi zastosowanie tzw. ukła-
dów przepływowych wykorzystujących dla 
stabilizacji ciśnienia zjawisko oporów przepły-
wu powietrza. Prawidłowo zaprojektowane
i wykonane systemy przepływowe są w sta-
nie zniwelować nawet duże różnice ciśnie-
nia, jakie pojawiają się na skutek działania
ciągu termicznego w klatkach schodowych
wysokich budynków. O zaletach tej (opraco-
wanej w Polsce) metody wymownie świad-
czy jej coraz powszechniejsze stosowanie, 
nawet wśród zatwardziałych do niedawna
oponentów.
Najnowszy, realizowany aktualnie program
badawczy ma na celu wyeliminowanie jesz-
cze jednego ograniczenia obecnie stosowa-
nego systemu wentylacji pożarowej. Układy
te funkcjonują w oparciu o z góry założony
scenariusz ewakuacji, który mówi np. o okre-
ślonej konfiguracji drzwi otwartych prowa-
dzących do przedsionka pożarowego i klatki
schodowej. W oparciu o ten scenariusz opra-
cowuje się założenia do stosunkowo prostych
algorytmów sterowania, wyznacza się wiel-
kość wentylatorów napowietrzających i od-
dymiających itd.
Jak wskazują jednak praktyczne ekspery-
menty, układy takie, zdolne przejść procedu-
ry odbiorcze realizowane zgodnie z założe-
niami scenariusza, gubią swoją skuteczność 
w przypadku odejścia od założeń projek-
towych (np. większej liczby jednocześnie 
otwartych drzwi, nieplanowego rozszczelnie-
nia przestrzeni chronionej na skutek stłucze-
nia lub pęknięcia okien itd.). 
Wspomniany program ma na celu skonstru-
owanie układu różnicowania ciśnienia adop-
tującego się do rzeczywistych warunków 
ewakuacji i parametrów otoczenia. Wykorzy-
stanie najnowszych osiągnięć zaawansowa-

nej automatyki pozwala płynnie sterować 
wydajnością wentylatorów pożarowych  
w taki sposób, żeby w jak najszerszym zakre-
sie możliwa była ochrona dróg ewakuacji, 
również w sytuacjach, których nie zakłada 
scenariusz pożarowy. 
Pierwsze osiągnięte na stanowisku testowym 
wyniki działania algorytmów predykcyjnych 
są bardzo obiecujące. Przykładem może być 
funkcjonowanie modeli neuronowych, któ-
rych zastosowanie dla sterowania przetwor-
nicą częstotliwości pozwala na płynną i bar-
dzo szybką (poniżej wymaganych 3 s) zmianę 
wydajności wentylatora napowietrzania po-
żarowego, dostosowującego się do różnych 
zakłóceń i scenariuszy napowietrzania. 
Okazuje się, że stosując technikę XXI wie-
ku można przy stosunkowo niewielkim nakła-
dzie środków stworzyć adaptacyjny układ 
różnicowania ciśnienia zdolny do znacz-
nie szerszego zakresu skutecznego działania 
niż stosowane dotychczas rozwiązania. Przy 
obecnym tempie prac bardzo możliwa jest 
prezentacja pierwszego tego typu układu  
w wersji komercyjnej już na marcowym Fo-
rum Wentylacji. 

Projektowanie – według jakich 
standardów: normy czy instrukcji ITB?

Wybór konkretnego standardu projektowego 
ma znaczny wpływ na końcową konfigura-
cję i funkcjonowanie systemu wentylacji po-
żarowej. 
Problem polega na tym, że projektant ma 
bardzo ograniczony wybór drogi projektowa-
nia, a żaden z dwóch dostępnych standar-
dów nie można uznać za  doskonały.
Jak wynika z przedstawionej na schema-
cie skróconej charakterystyki, wyniki obli-
czeń wielkości instalacji oraz sama instala-

otwar-
cia drzwi. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie 
stanowi zastosowanie tzw. układów przepły-
wowych wykorzystujących dla stabilizacji ci-
śnienia zjawisko oporów przepływu powie-
trza. Prawidłowo zaprojektowane  
i wykonane systemy przepływowe są w sta-
nie zniwelować nawet duże różnice ciśnie-
nia, jakie pojawiają się na skutek działania 
ciągu termicznego w klatkach schodowych 
wysokich budynków. O zaletach tej (opraco-
wanej w Polsce) metody wymownie świad-
czy jej coraz powszechniejsze stosowanie, 
nawet wśród zdecydowanych do niedawna 
opo-

nen-
tów.
Najnowszy, realizowany aktualnie program 
badawczy ma na celu wyeliminowanie jesz-
cze jednego ograniczenia obecnie stosowa-
nego systemu wentylacji pożarowej. Układy 
te funkcjonujące w oparciu o z góry założony 
scenariusz ewakuacji, który mówi np. o okre-
ślonej konfiguracji drzwi otwartych prowa-
dzących do przedsionka pożarowego i klatki 
schodowej. W oparciu o ten scenariusz opra-
cowuje się założenia do stosunkowo prostych 
algorytmów sterowania, wyznacza się wiel-
kość wentylatorów napowietrzających i od-

dy-

Rozkład ciśnienia (ciąg kominowy) dla klatki schodowej o wysokości H = 90 m 
i założonych temperatury powietrza tzew = 0oC, twew =18oC (sym. Grzegorz Sypek)

Contours of Static Pressure (pascal) Nov 16, 2009
ANSYS FLUENY 12.0 (3d, dp, pbns, rngke)

Stanowisko badawcze firma PLUM (Białystok)
(ocena skuteczności regulacji – nowoczesne algorytmy sterowania)

1 – wentylator osiowy z silnikiem trójfazowym 75 kW sterowanym falownikiem
2 – przepustnica wielopłaszczyznowa do symulacji oporów przepływu w kanale 
3, 4 – przepustnice regulacyjne
5 – przepustnica do regulacji przecieku w pionowej drodze ewakuacyjnej
6 – przepustnica symulująca drzwi: otwieranie 1 sekunda, zamykanie 3 sekundy
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cja, dla tego samego obiektu, w zależności 
od przyjętego standardu muszą się znacznie 
różnić. Przykładem może być sposób dostar-
czenia powietrza do trzonu klatki schodowej. 
Instrukcja ITB (oparta na przepisach francu-
skich) nie narzuca w tym zakresie żadnych 

ograniczeń i rzeczywiście we Francji funkcjo-
nują układy jedno- lub dwupunktowego na-
powietrzania budynków kilkudziesięciu kon-
dygnacyjnych, za pomocą wentylatorów 
jednobiegowych, które to jednak układy 
„przypadkowo” odbiera się wyłącznie  

Standardy projektowania
dla systemów zapobiegania zadymianiu
PN-EN 12101-6 (proj. EN 12101-13)
Systemy kontroli rozprzestrzeniania 
dymu i ciepła – część 6. Wymagania 
techniczne dotyczące systemów róż- 
nicowania ciśnień – Zestaw urządzeń

Wymagania:
– ochrona klatki schodowej (nadciś- 
   nienie),
– przepływ między klatką schodową  
   a pozostałymi częściami budynku,
– siła potrzebna do otwarcia drzwi,
– instalacja odbioru powietrza.

Obliczenia:
– ilość powietrza potrzebna do ochrony 
   klatki schodowej dla spełnienia wa-
   runku nadciśnienia (przecieki),
– ilość powietrza potrzebna do ochrony 
   klatki schodowej dla spełnienia wa-
   runku nadciśnienia (przecieki) + pręd-
   kość przepływu w drzwiach otwar-
   tych,
– obliczenia ilości usuwanego powietrza,
– obliczenia siły potrzebnej do otwarcia 
   drzwi.

Instrukcja nr 378/2002 ITB  
(zał. C proj. EN 12101-13)
Projektowanie instalacji wentylacji po-
żarowej dróg ewakuacyjnych w budyn-
kach wysokich i wysokościowych

Wymagania:
– ochrona przestrzeni klatki schodowej
   (nadciśnienie),
– przepływ między klatką schodową  
   i przedsionkiem,
– przestrzeń między przedsionkiem  
   i korytarzem,
– oddymianie korytarzy.

Obliczenia:
– ilość powietrza potrzebna do ochrony 
   klatki schodowej dla spełnienia warun-
   ku przepływu (prędkość przepływu),
– ilość powietrza potrzebna do ochro-
   ny przedsionka pożarowego (pręd-
   kość przepływu i wielkość transferu 
   lub wydajność instalacji nawiewnej  
   i wyciągowej),
– obliczenia wydajności instalacji oddy-
   miania korytarzy lub instalacji nawie-
   wu i oddymiania korytarzy.

Rzeczywisty rozkład ciśnienia z uwzględnieniem ciągu termicznego  
i oporów przepływu powietrza – system z klapą upustową

Nadciśnienie w obrębie najwyższych 
kondygnacji klatki schodowej 50 Pa

Nadciśnienie w obrębie najniższych 
kondygnacji klatki schodowej -5 Pa

Nadciśnienie w obrębie najwyższych 
kondygnacji klatki schodowej 50 Pa

Nadciśnienie w obrębie najniższych 
kondygnacji klatki schodowej 96 Pa

Rozkład ciśnienia statycznego w przekroju pionowym klatki schodowej budynku  
13-kondygnacyjnego dla t1 = 20oC i te = -20oC

Rozkład ciśnienia statycznego w przekroju pionowym klatki schodowej dla t1 = te = 20oC
z uwzględnieniem ciągu termicznego i oporów przepływu powietrza – system z klapą upustową

Wyniki obliczeń dla wariantu z nawiewem wielopunktowym 
i strumienia powietrza dla systemu klasy B (zgodnie z PN-EN 1210 1-6). 

Całkowity strumień powietrza dostarczany do klatki schodowej Vm = 30 000 m3/h
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w ciepłych miesiącach wiosenno-letnich  
(i to w generalnie znacznie łagodniejszym od 
naszego klimacie). Norma europejska przewi-
duje dla budynków o wysokości powyżej  
11 m konieczność stosowania nawiewu 
wielopunktowego, który ma za zadanie wy-
równać rozkład ciśnienia w trzonie klatki 
schodowej. Tymczasem, jak wskazują ekspe-
rymenty naukowe i doświadczenia praktycz-
ne, sposób dostarczenia powietrza nie ma 
widocznego wpływu na rozkład ciśnienia  
w klatce schodowej i konieczne jest stosowa-
nie rozwiązań technicznych przeciwdziałają-
cych skutkom występowania efektu komino-
wego [3].
Standard europejski w obecnym kształcie 
przewiduje zastosowanie klap upustowych  
i zaleca, przy niekorzystnych warunkach ze-
wnętrznych, uruchomienie systemu na godzi-
nę przed badaniem odbiorczym. Na pytanie: 
z jakim wyprzedzeniem przed wybuchem 
pożaru zadziałać powinien system bezpie-
czeństwa? – już norma nie odpowiada. Na 
szczęście w nowej wersji normy dopuszczo-
ne zostaną do stosowania inne rozwiąza-
nia stabilizacji ciśnienia (na przykład układ 
przepływowy), które są w stanie zapobiegać 
nie tylko wysokiemu nadciśnieniu, ale prze-
ciwdziałać znacznie groźniejszym skutkom 
podciśnienia w kubaturze klatki schodowej. 
Innym przykładem rozbieżności obu standar-
dów są przedsionki pożarowe. 
Wymagania odnośnie napowietrzania tej 
przestrzeni sprecyzowane są jedynie w in-
strukcji ITB. Problem jednak pojawia się przy 
projektowaniu powszechnie stosowanego 
systemu typu B (zakładającego transfer po-
wietrza nawiewanego do przedsionka poża-
rowego na korytarze ewakuacyjne). Krajo-
we przepisy w odróżnieniu od (bazowych dla 
standardu) przepisów francuskich nie ogra-

niczają do jednego liczby wyjść z przedsion-
ka na korytarz ewakuacyjny. W związku z tym 
dość powszechnie wykonuje się przedsion-
ki z dwoma lub więcej drzwiami łączącymi 
je z korytarzami. Oprócz ryzyka „przedmu-
chania” przedsionka dymem, konsekwen-
cją takich rozwiązań jest zwielokrotnienie ilo-
ści powietrza dostarczanego do przedsionka 
pożarowego, co wymusza zbędne zwiększe-
nie całej instalacji. 
Norma PN-EN 12101-6 jest zdecydowanie 
bardziej liberalna w stosunku do przedsion-
ków pożarowych (które tak naprawdę nie są 
w tym dokumencie jednoznacznie sprecy-
zowane). Przykładowo wykonując oblicze-
nia zgodnie z zaleceniami normy (oparte na 
oszacowaniu efektywnego pola przepływu  
i przecieków) dla wspólnego przedsionka 
klatki schodowej i szybu windy, okazać się 
może, że dla utrzymania wymaganego po-
ziomu nadciśnienia nie ma potrzeby wykony-
wania nawiewu pożarowego do przedsion-
ka?! Wymagana ilość powietrza dostarczana 
jest bowiem w tym przypadku przez nie-
szczelności w ścianach i drzwiach klatki scho-
dowej oraz szybu windy. 
Problemów i rozbieżności dotyczących  
ww. standardów jest znacznie więcej (np. 
sposób odbioru powietrza i dymu, zabezpie-
czenia szybów wind, holów wejściowych itd.). 

Eksploatacja budynku a wentylacja 
pożarowa

O skuteczności działania zarówno systemów 
oddymiania, jak i różnicowania ciśnienia 
decyduje nie tylko dobre funkcjonowanie 
wszystkich elementów tego systemu, ale rów-
nież właściwe użytkowanie obiektu, jak cho-
ciażby sposób wykorzystywania klatek scho-
dowych. 

W ostatnim czasie miałem okazję przepro-
wadzić w domu studenckim prosty ekspe-
ryment. Polegał on na ręcznym zamknięciu 
wszystkich drzwi prowadzących na klatkę 
schodową i powtórnym sprawdzeniu ich po-
łożenia po upływie 15 min. 
Okazało się, że z zamkniętych 15 par drzwi, 
w takim stanie zastałem jedynie 7, pozosta-
łe były otwarte i zablokowane w tym poło-
żeniu (czasami paradoksalnie z wykorzysta-
niem gaśnic).
Podobny efekt dały eksperymenty powtó-
rzone w dniach następnych i to w godzi-
nach, kiedy gros studentów powinno prze-
bywać na zajęciach poza akademikiem. 
Wspomnieć należy również, że część z samo-
zamykaczy w drzwiach klatki schodowej  

i przedsionków pożarowych była urwana lub 
uszkodzona, a jedne z drzwi przeciwpożaro-
wych nie wytrzymało kontaktu z nadmierną 
energią przyszłej inteligencji. 
Podobna sytuacja dotyczy bardzo wielu bu-
dynków mieszkalnych i użyteczności publicz-
nej. Projektant systemu zabezpieczenia klatki 
schodowej powinien mieć świadomość spo-
sobu użytkowania dróg ewakuacyjnych  
w konkretnym obiekcie i przeciwdziałać opi-
sanym powyżej zjawiskom. 
Jedną z możliwych do zastosowania metod 
może być wyposażenie drzwi prowadzących 
do przestrzeni chronionej w elementy samo-
zamykające i utrzymywanie ich podczas nor-
malnego funkcjonowania budynku w stanie 
otwartym. Alarm pożarowy powinien po-
wodować zwolnienie elektrozaczepów i za-
mknięcie drzwi dla realizacji założeń sce-
nariusza pożarowego (rozwiązanie takie 
przewidują przepisy techniczno-budowlane). 

Wentylacja pożarowa – jak działa w praktyce? 
Na przykładzie domy studenckiego 
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W wysokiej klasy budynkach biurowych, 
w których normalna komunikacja odby-
wa się z wykorzystaniem wind, a stan otwar-
cia drzwi prowadzących na pionowe drogi 
ewakuacyjne jest monitorowany, utrzyma-
nie wszystkich elementów instalacji bezpie-
czeństwa pożarowego jest zadaniem sto-
sunkowo prostym. Inaczej jednak wygląda 
sytuacja w wielu obiektach użyteczności pu-
blicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbioro-
wego, gdzie użytkownikom zamykające się 
drzwi bardzo przeszkadzają w swobodnej ko-
munikacji. 
Jako przykład można przytoczyć tu chociaż-
by domy studenckie, gdzie klatki schodo-
we oprócz często (w trybie całodobowym) 
uczęszczanego szlaku komunikacyjnego, peł-
nią również funkcje miejsca spotkań towarzy-
skich i półoficjalnych palarni. W takiej sytu-
acji, przyjmowany jako założenie projektowe, 
stan drzwi zamkniętych (realizowany przez sa-
mozamykacze), jest zjawiskiem fikcyjnym. 

Podsumowanie

Wentylacja pożarowa jako podstawowa in-
stalacja zabezpieczenia ewakuacji powin-
na zostać nie tylko szczególnie starannie 
zaprojektowana i wykonana, ale również ko-

nieczne jest przestrzeganie zasad eksploata-
cji systemu oraz właściwego użytkowania 
budynku. Połączenie wszystkich tych ele-
mentów wymaga wbrew pozorom znaczne-
go nakładu pracy, doświadczenia oraz to 
co najważniejsze wyobraźni od wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego. Jestem 
przekonany, że nowe procedury odbiorcze, 
postępujące zmiany w przepisach, będą 
zdecydowanie promować dobre i bezpiecz-
ne rozwiązania, co przekłada się na zna-
czącą poprawę bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników wysokich budynków.

Literatura:
[1] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji z dn. 07.06.2010 r. (uchy-
lające rozporządzenia z 21.04.2006) w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010 Nr 109 poz. 719 z dn. 2010.06.30) 
[2] Rozporządzenie ministra infrastruktury ze 
zmianami z dnia 12 marca 2009 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2009 Nr 56 
poz. 461)
[3] Wyniki zamieszczonych symulacji - Grze-
gorz Sypek firma SMAY Sp. z o.o.  

W komitecie CEN trwają prace nad normą projektową EN 12101-13, która zwie-
rać będzie zmodyfikowane zapisy EN 12101-6 oraz (w załączniku C) nową wer-
sję tzw. przepisów francuskich. 
Być może opublikowanie tego dokumentu pozwoli wreszcie uporządkować 
procedurę projektowania systemów różnicowania ciśnienia. Wypada mieć na-
dzieję, że w tym przypadku numer 13 nie okaże się pechowy. 

W przygotowaniu nowe przepisy

O programach 
dofinansowania 
pomp ciepła  
dla inwestorów 
indywidualnych 

  opracowanie: SPIUG 

  Ostatnio coraz częściej pojawiają się za-
pytania inwestorów indywidualnych doty-
czące możliwości dofinansowania instala-
cji pompy ciepła. Od pewnego czasu toczy 
się dyskusja na temat przygotowania przez 
Ministerstwo Gospodarki programu na rzecz 
systemu wsparcia rozwoju wytwarzania cie-

pła w oparciu o tę technologię. Mamy na-
dzieję, że finałem tej dyskusji będzie stwo-
rzenie mechanizmów, które pozwolą na 
lepsze wykorzystanie pomp ciepła dla po-
prawy efektywności energetycznej i wyko-
rzystania OZE do wytwarzania ciepła  
i chłodu w Polsce. 

Korzystając z uprzejmości Banku Ochrony Środowiska, NFOŚiGW 
oraz Ministerstwa Gospodarki, zebraliśmy kilka informacji na temat 
przykładów, w jaki sposób można obecnie realizować inwestycje na 
pompach ciepła, korzystając z dostępnych programów. Problemem 
ich wykorzystania jest to, że nie ma jednolitego dla całego obszaru 
Polski systemu wsparcia. Możliwości w tym kierunku różnią się często 
w zależności od lokalizacji inwestycji, jak też jej charakteru. 
Dlatego też posłużymy się tutaj tylko przykładami, aby nie zaciemniać 
obrazu możliwości w tym zakresie. Celowo pomijamy informację  
o unijnym dofinansowaniu tego typu inwestycji w ramach np. 
Programu Operacyjnego, czy regionalnego Programu Operacyjnego, 
które z uwagi na założenia brzegowe, eliminują inwestorów 
indywidualnych z grupy beneficjentów. 
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Program Rozwoju Obszarów  
Wiejskich

Międzynarodowym programem wsparcia, 
który mógłby mieć tutaj znaczenie, jest Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 tzw. PROW. Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich może stanowić alternaty-
wę dla wsparcia inwestycji z sektora ener-
getyki dla projektów, które nie kwalifikują się 
do otrzymania pomocy z krajowych progra-
mów operacyjnych oraz regionalnych pro-
gramów operacyjnych. W ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przewi-
dziany został szeroki zakres wsparcia inwesty-
cji z sektora energetyki, począwszy od pro-
jektów wytwarzania lub dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych poprzez wytwarzanie 
produktów energetycznych z biomasy oraz 
produktów rolnych wykorzystywanych do 
wytwarzania energii odnawialnej. Zgodnie 
ze specyfiką PROW dofinansowanie dedyko-
wane jest dla obszarów wiejskich, dla osób 
prowadzących działalność rolniczą oraz dla 
MSP. Budżet PROW na lata 2007-2013 wynosi 
łącznie 17 217 817 541 EUR, w tym 13 230 038 
156 pochodzi z EFRROW, a 3 987 779 385 EUR 
z budżetu krajowego. Niemniej jednak, war-
to wcześniej zasięgnąć informacji co do do-
stępności środków w danym regionie, ponie-
waż budżety zostały często już wykorzystane 
oraz sprawdzić, czy pompy ciepła podlega-
ją pod ten program, gdyż w wielu regionach 
główny nacisk został położony na produkcję 
biomasy. 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Przeznaczone są do obsługi mniejszych pro-
jektów o wartości poniżej 10 mln PLN. Woje-

wódzkie Fundusze Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przyzna-
je dotacje przedsiębiorstwom, instytucjom 
i osobom fizycznym prowadzącym działal-
ność gospodarczą. Dotacje przeznaczone są 
na: zakup i montaż instalacji solarnych, pomp 
cieplnych, ogniw fotowoltaicznych, kotłowni 
na biomasę oraz urządzeń w procesie reku-
peracji energii. Kwota dotacji wynosi do 40% 
całkowitego kosztu zadania. 
Inne źródła, gdzie można się dowiadywać 
o możliwość dofinansowywania indywidu-
alnych projektów opartych o pompy ciepła 
to: Powiatowe Fundusze Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Gminne Fundusze 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Niemniej jednak, należy pamiętać, że nie jest 
to jednolity system wsparcia i wiele zależy od 
lokalnej interpretacji zasad. 

Finansowanie pomp ciepła przez Bank 
Ochrony Środowiska 
Pompy ciepła, jako urządzenia proekolo-
giczne, z grupy odnawialnych źródeł energii, 
mogą liczyć w BOŚ Banku na finansowanie 
na preferencyjnych warunkach. Podstawową 
formą finansowania, dostępną klientom reali-
zującym instalacje z wykorzystaniem pomp 
ciepła są kredyty udzielane przez Bank we 
współpracy z Wojewódzkimi Funduszami 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW). 
Jak wspomniane było na wstępie, warunki 
kredytowania są różne w różnych wojewódz-
twach, ponieważ każdy WFOŚiGW kieruje 
się polityką odpowiadającą potrzebom re-
gionalnym. Dlatego przed podjęciem decy-
zji o wykorzystaniu wsparcia, warto wejść na 
stronę internetową lokalnego WFOŚiGW, aby 
uzyskać informację, czy w danym wojewódz-
twie w ogóle pompy ciepła są przewidziane 

do udziału w programach dofinansowania, 
zarówno jeżeli chodzi o programy kredytowe 
BOŚ, jak także inne programy wsparcia reali-
zowane przez WFOŚiGW. Dlatego w każdym 
województwie inaczej są zdefiniowane 
takie parametry, jak: przedmiot inwestycji, 
podmiot uprawniony do ubiegania się  
o kredyt, wysokość kredytu i jego udział  
w kosztach całkowitych przedsięwzięcia, 
długość okresu kredytowania i okresu karen-
cji w spłacie kapitału oraz wysokość opro-
centowania. W każdym jednak przypadku 
oprocentowanie będzie miało preferencyjny 
charakter, a więc będzie mniejsze niż opro-
centowanie kredytów stosowane powszech-
nie na rynku, ze względu na udział środków 
WFOŚiGW, najczęściej w formie dopłaty do 
odsetek. Pompy ciepła można sfinansować 
preferencyjnym kredytem zaciągniętym  
w BOŚ S.A. prawie w każdym województwie. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie internetowej banku: www.bosbank.pl, 
w zakładce EKOLOGIA, a także w placów-
kach BOŚ. Finansowaniu pomp ciepła w BOŚ 
Banku może też służyć kredyt udzielany we 
współpracy z dystrybutorami tych urządzeń. 
Wykaz firm współpracujących z bankiem 
dostępny jest w wyszukiwarce, umieszczo-
nej w zakładce EKOLOGIA, po wejściu kolej-
no na „kredyty proekologiczne” i „kredyty 
na urządzenia i wyroby służące ochronie śro-
dowiska”. W przypadku kredytów krótkoter-
minowych udzielanych w tej formule, opro-
centowanie może spaść nawet do 1% w skali 
roku. Instalacja pomp ciepła przez przedsię-
biorców może być finansowana w BOŚ Ban-

ku także z wykorzystaniem środków zagra-
nicznych, we współpracy z niemieckim KfW 
Bankengruppe czy nordyckim – NIB. W dobo-
rze odpowiedniego produktu, najkorzystniej 
spełniającego oczekiwania inwestora po-
mogą pracownicy banku, a w szczególności 
główni ekolodzy, zatrudnieni w Centrach Kor-
poracyjnych. Ich lista, wraz z danymi kontak-
towymi dostępna jest na stronie internetowej 
BOŚ S.A. 

W planach NFOŚiGW

W listopadzie 2011 r. Narodowy Fundusz 
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przedstawił wstępny projekt programu dopłat 
do kredytów na budowę domów energoosz-
czędnych. Grupą docelową programu miały-
by być osoby fizyczne budujące nowe domy 
i mieszkania. Zdaniem NFOŚiGW, byłaby to 
szansa do wykorzystania wsparcia dla sto-
sowania także pomp ciepła. Zasadą wspar-
cia byłoby to, że premiowany byłby końcowy 
efekt energetyczny inwestycji. Obecnie trwa-
ją prace nad ustalaniem szczegółów, na któ-
rych opierałby się program m.in. końcowego 
efektu energetycznego, dla którego byłaby 
przyznawana premia o określonej wysokości. 
Podobnie, jak wypadku programu wsparcia 
dla kolektorów słonecznych, także ten pro-
gram byłby realizowany w oparciu o współ-
pracę z bankami polegającą na dotacji do 
kredytów lub odsetek. Na razie projekt jest  
w przygotowaniu i za wcześnie mówić o koń-
cowych założeniach w oparciu, o które moż-
na by planować inwestycje w 2012 roku.  
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- merytoryczne artykuły, 
- liczne szkolenia, 
- fora dyskusyjne, publikacje, 
- ale również zabawne konkursy i programy 
lojalnościowe z atrakcyjnymi nagrodami. 

Program Instalator 2012

W ramach Platformy Instalatorów Viessmann, 
rusza nowy program promocyjny Instala-
tor 2012 dla wykonawców dokonujących 
zakupów urządzeń marki Viessmann w sie-
ci Partnerskich Firm Handlowych. Przystępu-
jąc do Programu, instalatorzy mają możli-
wość zdobywania i gromadzenia punktów 
za zakup, montaż i uruchomienie systemów 
grzewczych Viessmann. Uzyskane w ten spo-
sób punkty mogą być wymieniane na liczne, 
atrakcyjne nagrody. Program jest kierowa-
ny do wszystkich instalatorów, zarówno tych 
związanych już z programami promocyjnymi 
Viessmann oraz do nowych osób. Program 
Instalator 2012 potrwa od 1 stycznia 2012 roku 
do 1 stycznia 2013 roku. Szczegóły na ten te-
mat można uzyskać na platformie www.vies-
smann-serwis.pl lub u operatora projektu – 
Anny Dziewierz dwz@viessmann.com. 

Zapraszamy do grona profesjonalistów!  

  Tylko dla profesjonalistów

Aby ułatwić dostęp do informacji, zadbać 
o poziom świadczonych usług, a także zin-
tegrować środowisko instalatorów certyfi-
kowanych specjalistów, Viessmann stworzył 
platformę dla profesjonalistów www.vies-
smann-serwis.pl. Jej celem jest dostarczenie 
rozwiązań i stworzenie kompendium wiedzy 
potrzebnej do codziennej pracy instalatorów, 
wykonawców i sprzedawców. Wspólnie wy-
pracowane standardy pracy ułatwią klien-
tom wybór wykonawcy, a także zapewnią 
najwyższą jakość świadczonych usług. 
To właśnie od instalatorów zależy poziom ca-
łej branży grzewczej i zadowolenie klientów, 
dlatego też Viessmann chce wspierać pro-
fesjonalistów, którzy stoją na straży efektyw-
ności i jakości. Platforma Instalatorów Vies-
smann to:

rusza nowa platforma internetowa  
i program lojalnościowy Viessmann  

Viessmann  
z myślą o profesjonalistach 

  Dawid Pantera

Viessmann opracował 
specjalną platformę, 
która skupia środowisko 
specjalistów – instalatorów 
branży grzewczej. Bogate 
źródło najnowszych informacji, 
doradztwo, szkolenia, a także 
liczne programy promocyjne 
z atrakcyjnymi nagrodami, to 
wszystko po zalogowaniu na 
www.viessmann-serwis.pl.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 080 124;
32 222 03 70
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  Ogrzewanie podłogowe, jako płaszczy-
zna grzejna układana na poziomej konstruk-
cji, składa się z następujących warstw:
• warstwy izolacji cieplnej,
• warstwy izolacji przeciwwilgociowej, nie-
rzadko zintegrowanej z izolacją cieplną,
• płyty grzejnej z rurami – posadzki. 

Budowa płyt systemowych 
i ich zastosowanie 

Płyta izolacyjna w ogrzewaniu podłogowym  
stanowi podstawę do jego wykonania. Musi 
spełniać wiele funkcji, zaczynając od za-
pewnienia minimalnej wymaganej izolacji 
cieplnej, poprzez stabilność całej konstrukcji 
podczas układania rur, jak również stanowić 
wystarczającą barierę przeciwwilgociową.
Wszystkie te wymagania spełnia izolacyjna 
płyta systemowa ogrzewań podłogowych  
Kisan Comfort. 
Płyta jest wykonana z polistyrenu ekspando-
wanego klasy EPS100, materiału o bardzo ni-
skiej nasiąkliwości, dodatkowo mającego 
znacznie lepsze właściwości tłumiące dźwię-
ki niż polistyreny wytwarzane innymi meto-
dami. Płyta jest odporna na deformację, a 
duża powierzchnia wypustek pozwala na 
swobodne przemieszczanie się po niej. Kra-
wędzie płyt mają zatrzask dający możliwość 
trwałego i szczelnego połączenia, spełniają-
cego wymagania normy ogrzewań podło-
gowych PN-EN 1264-4.
Rura ogrzewania podłogowego, o średnicy 
zewnętrznej 14 lub 16 mm, jest mocowana 
pomiędzy wypustkami w sposób uniemożli-
wiający jej dalsze przemieszczanie się. Zasto-
sowanie  dostępnego rozstawu o krotności 
10 cm pozwala na nieograniczone sposoby 
prowadzenia wężownic: ślimak, meander  
i podwójny meander.

Rury, układ rozdzielacza, regulacja 

Rury. Do wszystkich systemów Kisan Comfort 
mają zastosowanie uniwersalne rury Kisan  
koloru białego  PE-Xb/AL./PE lub dedyko- 
wane do ogrzewań płaszczyznowych rury  
Kisan koloru czerwonego PE-RT/AL./PE, obie 
w zakresach średnic 14x2,0 mm, 16x2,0 mm 
i 20x2,25 mm. Mają konstrukcję wielowar-
stwową (kompozytową), składają się z rury 
wytworzonej z taśmy aluminiowej, zgrzewa-
nej w sposób ciągły ultradźwiękami oraz na-
łożonych z obu stron warstw kleju i polietyle-
nu wysokiej jakości.

Układ rozdzielacza. W celu obniżenia tem-
peratury czynnika grzejnego do pożądanych 
wartości, norma ogrzewań podłogowych 
PN-EN 1264 wspomina o maksymalnej tem-
peraturze czynnika grzewczego 55oC, ideal-
nym do zastosowania jest kompletny układ 
mieszający UMRc z zaworem trójdrogowym  
z rozdzielaczem i zintegrowany z pompą 
obiegową. Układ został oparty na 2- do 
12-sekcyjnych rozdzielaczach ze stali nie-

Do podłóg z jastrychem mokrym  
lub suchym

Kisan Comfort – 
system ogrzewania 
płaszczyznowego ściennego  
i podłogowego

  marcin ciuchnowicz

Firma Kisan jest polskim producentem systemów rurowych, mogącym się 
poszczycić już 20-letnim stażem w produkcji rur wielowarstwowych  
i złączy do wodnych systemów instalacji wewnętrznych grzewczych,  
jak i wodociągowych.
W 2010 roku firma wprowadziła na rynek Kisan Comfort – system 
ogrzewania płaszczyznowego ściennego i podłogowego, dokładnie 
wpasowujący się w trendy nowoczesnego i komfortowego myślenia  
o ogrzewaniu mieszkań i domów w XXI w.

Kisan Sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Gen. Okulickiego 19
05-500 Piaseczno
tel. 22 701 71 30,
faks 22 701 71 34
www.kisan.pl
office@kisan.pl
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rdzewnej. Wyposażono je na belce górnej  
w przepływomierze o zakresie regulacji do 
5 l/min. oraz wkładki zaworowe o standar-
dzie gwintu M30x1,5 na belce dolnej z możli-
wością zainstalowania siłowników termoelek-
trycznych sterowanych elektrycznie o takim 
gwincie. 
W zestawie zamontowano 3-biegową pom-
pę obiegową WILO RS 15/6 wraz z przylgo-
wym bezpiecznikiem termicznym na belce 
zasilającej. 

Regulacja temperatury zasilającej ogrze-
wanie płaszczyznowe następuje na zaworze 
trójdrogowym ESBE VTA 322 o zakresie regu-

lacji 35÷60oC, a jej kontrola poprzez termo-
metr przylgowy.
W takiej konfiguracji układ jest w stanie prze-
kazać moc cieplną na powierzchnię ogrze-
wań płaszczyznowych około 125 m2.

żywotność podłogówki = czas życia 
budynku

Konstrukcja instalacji ogrzewania podłogo-
wego powoduje, że czas eksploatacji tej in-
stalacji nie powinien być krótszy od okresu 
eksploatacji budynku, tj. ok. 50 lat, ponieważ 
wymiana instalacji ogrzewania podłogowe-
go w okresie eksploatacji budynku jest bar-

dzo uciążliwa i wiąże się z dużymi nakładami 
finansowymi. Fakt ten stawia szczególne wy-
magania jakościowe stosowanym materia-
łom, takie jak: trwałość ponad 50 lat, szczel-
ność tlenowa oraz znaczna wytrzymałość na 
naprężenia rozciągające.
Wysokie wymagania dotyczą wszystkich ele-
mentów składowych instalacji ogrzewania 
podłogowego, w tym również materiałów 
użytych do wykonania płyty grzejnej i izolacji 
ciepłochronnej. Do wykonywania instalacji 
ogrzewania podłogowego należy stosować 
materiały atestowane o jakości gwarantu-
jącej bezawaryjną eksploatację w okresach 
między remontami generalnymi budynku.  

Płyta ma zastosowanie w dwóch różnych systemach ogrzewań 
podłogowych, z mokrym lub suchym jastrychem.

Kisan Comfort Floor Fast 1  – system z mokrym jastrychem 
charakteryzuje się łatwą i szybką techniką układania, ze wzglę-
du na brak użycia dodatkowych elementów mocujących rurę do 
izolacji, rolę tę spełniają wyprofilowane wypustki płyty izolacyj-
nej. Dzięki pełnemu schowaniu rur między wypustkami płyta ma 
niezwykłą dodatkową cechę, jaką jest zapewnienie ochrony uło-
żonym rurom na czas dalszych prac budowlanych.
Płyta grzewcza w systemie tradycyjnym, tak zwanym mokrym, 
może być wykonana poprzez wylanie na izolację mieszanki an-
hydrytowej na bazie gipsu lub cementowej. Mieszanka anhydry-
towa, ma niższą o około 30% możliwą wysokość zabudowy oraz 
większy o około 20% współczynnik przewodzenia ciepła w sto-
sunku do tradycyjnej wylewki cementowej.
Ostatnia cecha, w połączeniu z niższą wysokością zalewania 
ogrzewania podłogowego, czyli mniejszą masą, powoduje iż pły-
ta grzewcza wykonana na bazie jastrychu anhydrytowego ma 
dużo mniejszą bezwładność cieplną. Skutkuje to lepszymi para-
metrami regulacyjnymi, szybszym dostosowaniem się grzejnika 

podłogowego do zmieniającej się temperatury w pomieszczeniu.
System ma możliwość zastosowania w instalacjach ogrzewania, 
jak również i chłodzenia podłogowego.

Kisan Comfort Floor Dry 2  – system z suchym jastrychem jest 
idealnym rozwiązaniem dla budynków nowo budowanych i ist-
niejących, w których występują stropy drewniane lub dla budyn-
ków, w których wymaga się mniejszej masy obciążającej stropy 
lub szybkiej realizacji prac budowlanych.
Ten sposób wykonania płyty grzewczej jest nazywany suchym 
ze względu na użycie gotowych płyt podłogowych kładzionych 
bezpośrednio na izolację z zainstalowanymi rurami grzewczymi. 
Płyty gipsowo-włóknowe, stanowiące suchy jastrych, są wprost 
kładzione na płytę systemową z wypustkami ogrzewania podło-
gowego. Masa płyt wynosi około 22 kg/m2 przy grubości 18 mm  
i jest to kilkakrotnie mniej niż przy wylewkach jastrychowych wyle-
wanych na ogrzewanie podłogowe na mokro. Emisja ciepła  
w tym systemie jest dodatkowo wspomagana przez lamele grzej-
ne z blachy metalowej. Ze względu  na bardzo niską masę płyty 
grzewczej system charakteryzuje się doskonałymi regulacyjnymi 
parametrami cieplnymi.

Płyty systemowe do wylewek lub stropów drewnianych

1

Rozdzielacz Kisan do ogrzewania podłogowego

2
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Zawory mieszające trzy- i czterodrogowe, 
zawory termostatyczne, grupy pompowe

Układy mieszające 
do c.o.  
– funkcje i zakres stosowania

  alfred adamczewski

Zastosowanie w jednej instalacji centralnego ogrzewania kilku różnych 
źródeł ciepła, czy systemów ogrzewań (podłogowe, grzejnikowe), 
wymaga najczęściej wydzielenia w układzie osobnych obiegów, 
o odmiennych parametrach wody grzewczej. Rozwiązanie problemu 
wymusza na projektancie zastosowania w instalacji specjalistycznej 
armatury mieszającej. W artykule o metodach i rozwiązaniach technicznych 
mieszania wody grzewczej w instalacjach c.o. 

rys. 1  Zawór trzydrogowy i sposób montażu w instalacji
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parametry wody grzewczej. Jest też z regu-
ły trwały, większość części wykonana jest 
obecnie ze stali nierdzewnej lub aluminium. 
Kotły na paliwo stałe, jak i kominki mają 
ograniczone możliwości regulacyjne, nara-
żone są ponadto na tzw. „zimny rozruch”, 
powstający podczas rozpalania i sprzyjają-
cy korozji. Ogrzewania słoneczne uzależnio-
ne są z kolei od warunków atmosferycznych, 
często produkują duże ilości ciepła wtedy, 
gdy nie ma na nie zapotrzebowania, wyma-
gają więc współpracy z urządzeniami bufo-
rującymi, magazynującymi ciepło. Włącze-
nie powyższych źródeł do jednego systemu 
grzewczego nie byłoby możliwe bez rozdzie-
lenia poszczególnych obiegów i zastosowa-

nia w nich odrębnych pomp wymuszających 
cyrkulację. 
Utrzymanie w obiegach odpowiedniej 
temperatury wymaga z kolei zastosowa-
nia w instalacji szeregu czujników i arma-
tury mieszającej. Spróbujmy przyjrzeć się 
dostępnym rozwiązaniom.

Zawory mieszające trzydrogowe

Mają zastosowanie do regulacji jakościowej,  
zapewniając stały przepływ w instalacji. Ich 
podstawowe zadanie, to ochrona odbiornika 
ciepła przed zbyt wysoką temperaturą, po-
przez zmieszanie wody zasilającej z wodą po-
wrotną. 

  W domu jednorodzinnym stratyfikacja 
energii cieplnej jest bardzo popularna, szcze-
gólnie w regionach narażonych na częste 
wyłączenia prądu czy na dużych działkach 
mogących wykorzystywać naturalne ciepło 
z biomasy. Instalacje grzewcze korzystają  
w takim wypadku przynajmniej z dwóch nie-
zależnych źródeł ciepła np. kotła gazowego  
i kotła na paliwo stałe, bądź kominka z płasz-
czem wodnym. 
Z czasem instalacja taka może zostać do-
datkowo wzbogacona o finansowane w du-
żej części z budżetów gminy ogrzewanie sło-
neczne. Z tych trzech źródeł ciepła tylko 
kocioł gazowy ma rozbudowaną automa-
tykę i pozwala niemal dowolnie regulować 

rys. 4  Pozycje pracy zaworu 
czterodrogowego
1 - dopływ wody gorącej z kotła, 
2 - zasilanie instalacji, 3 - powrót 
z instalacji, 4 - powrót do kotła, 
A - całkowicie zamknięty, przepływ 
tylko w obiegu kotłowym, 
B - otwarty w 50%, 
C - całkowicie otwarty, cała woda 
gorąca płynie na obieg instalacji, 
D - częściowo otwarty na instalację, 
większość wody wraca do kotła, 
e - otwarty w ponad 50%, 
niewielka ilość wody zawracana jest 
bezpośrednio do kotła

Fot. 1  Zawór czterodrogowy ze sterowaniem ręcznym (po 
prawej), siłownik do zaworów trzy- i czterodrogowych (po lewej)

rys. 3  Zawór czterodrogowy w układzie kotła z zasobnikiem c.w.u.
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rys. 2  Zawór trójdrożny z siłownikiem 
sterowanym regulatorem r801
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Zawory trzydrogowe mogą być sterowane 
manualnie lub poprzez siłownik. Sterowanie 
manualne zapewnia tylko jednorazową na-
stawę zaworu, sterowanie z użyciem siłowni-
ka jest automatyczne i w zależności od jego 
budowy może być:
- trzypunktowe,
- proporcjonalne.
Zawory trzydrogowe współpracujące z pom-
pą wymagają montażu pompy zawsze po 
stronie otwartego zaworu. Na rys. 1  jest to 
strona AB, strona A powinna być przyłączo-
na do wody gorącej, a strona B (bocznik) 
do wody schłodzonej. Instalując zawór trzy-
drogowy dla zabezpieczenia instalacji przed 
przepływem dwukierunkowym w rurze po-
wrotnej do kotła, zaleca się wykonać syfon 
cieplny o wysokości 3-6 średnic rury przyłą-
czeniowej.
Zawory trzydrogowe z siłownikami sterowa-
nymi regulatorami elektronicznymi stano-
wią w pełni automatyczną regulację obiegu 
grzewczego np. ogrzewania podłogowego, 
pilnując w sposób ciągły zadanej na regula-
torze temperatury. 

Zawory czterodrogowe

Mają zastosowanie do regulacji tempera-
tury wody zasilającej instalację z jednocze-
snym podniesieniem temperatury wody po-

rys. 5  Schemat współpracy kotła na biomasę z zaworem czterodrogowym 
z siłownikiem i elementem sterującym 
1 - kocioł z podajnikiem retortowym, 2 - regulator ecoMAX – moduł 
wykonawczy, 3 - regulator ecoMAX – panel sterujący, 4 - wentylator,  
5 - czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 - czujnik 
temperatury kotła, 8 - czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej,  
9 - czujnik temperatury mieszacza, 10 - czujnik temperatury – pogodowy,  
12 - pompa obiegu ciepłej wody użytkowej, 13 - pompa obiegu mieszacza, 
14 - siłownik mieszacza, 15 - zasobnik ciepłej wody użytkowej,  
16 - termostat pokojowy, 27 - czujnik temperatury powrotu.

rys. 6  Zawór mieszający termostatyczny jako zabezpieczenie kotła na 
paliwo stałe przed „zimnym rozruchem”

rys. 7  Budowa zaworu mieszającego termostatycznego
1 - czujnik termostatyczny, 2 - grzybek zaworu, 3 - sprężyna 
powrotna, 4 - korek zaślepiający, 5 - korpus zaworu

Fot. 2  Grupa 
pompowa  
regumat rTa  

Pobierz artykuł „Zawory mieszające 
termostatyczne do kotłów na paliwo 
stałe” z numeru grudniowego  
InstalReportera.

Pobierz artykuł
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wracającej do kotła. Nadają się szczególnie 
do instalacji z kotłem na paliwo stałe, chro-
niąc go przed korozją. Zawór czterodrogowy 
jest tanim i skutecznym rozwiązaniem regula-
cji układu kotła z zasobnikiem c.w.u., dzieląc 
ciepłą wodę z zasilenia kotła na dwa nieza-
leżne obiegi. 
W okresie zimowym zawór w takim układzie 
ustawiany jest zwykle na 50% zmieszania 
(50% ciepłej wody płynie na instalację c.o.,  
a drugie 50% zasila zasobnik). W okresie let-
nim przestawienie zaworu w położenie skraj-
ne umożliwia kierowanie 100% wody na za-
sobnik. Przy zastosowaniu siłownika regulacja 
zaworem staje się w pełni automatyczna  
i może być przeprowadzana w sposób płyn-
ny, optymalizując zużycie ciepła. 
Zawory czterodrogowe powinny być tak 
podpięte do instalacji, aby pompa obiego-

wa c.o. znajdowała się albo po stronie zasila-
nia instalacji, albo po stronie powrotu  
z instalacji do zaworu. Wszystkie inne położe-
nia pompy są nieprawidłowe. Warto zwrócić 
uwagę, że wielu producentów kotów na bio-
masę stawia za warunek gwarancji kotła za-
mocowanie w instalacji zaworu czterodrogo-
wego. 
Możliwe pozycje pracy zaworów cztero-
drogowych pokazuje rys. 4 , niezależnie od 
sposobu regulacji (manualna, z użyciem si-
łownika) zakres obrotu zaworów (elementu 
dławiącego) wynosi  0-90o. Przy czym okre-
ślenie zawór całkowicie zamknięty lub całko-
wicie otwarty oznacza w praktyce odcięcie 
jednego obiegu i skierowanie całego stru-
mienia czynnika na drugi obieg. Wszystkie 
pozycje pośrednie między 0 a 90o oznaczają 
częściowe zmieszanie.  

W układach z kotłami na paliwo  
stałe

W czasie rozpalania w komorze palenisko-
wej, na ściance wymiennika ciepła wystę-
puje zjawisko wykraplania się pary wodnej 
zawartej w spalinach. Jest to spowodowa-
ne dużą różnicą temperatury pomiędzy zim-
ną ścianką wymiennika a gorącymi spalina-
mi. Im bardziej wilgotne paliwo, tym proces 
jest intensywniejszy, kocioł szybko ulega za-
nieczyszczeniu tłustą sadzą, spada jego wy-
dajność, pojawia się też korozja narażonych 
na wilgoć elementów. Roszenie kotła ustaje 
po osiągnięciu po stronie wody instalacyjnej 
temperatury >50oC (w kotłach ze zgazowa-
niem drewna temperatura powrotu powin-
na być nawet wyższa, rzędu 75oC). Ograni-
czenie wpływu tzw. „zimnego rozruchu” na 

rys. 8  Schemat instalacji solarnej z zaworem trójdrożnym 
termostatycznym na wyjściu ciepłej wody
 1 - mieszacz termostatyczny, 2 - woda zmieszana, 3 - zawór do 
napełniania obiegu kolektora, 4 - zawory odcinające, 5 - zawór zwrotny, 
6 - reduktor ciśnienia, 7 - filtr siatkowy, 8 - pompa obiegu kolektora, 9 - 
zawór bezpieczeństwa, 10 - naczynie przeponowe, 11 - zasobnik ciepła

rys. 9  Przykłady stosowania 
zespołów pompowych Regumat
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trwałość kotła wymaga jak najszybszego do-
prowadzenia do wzrostu temperatury wody 
w wymienniku komory paleniskowej. 
Dla kotłów na biomasę, współpracujących  
z zasobnikami ciepła, jakiekolwiek włączenie 
pompy obiegowej będzie skutkowało szyb-
kim, ponownym wychłodzeniem kotła zim-
ną wodą powrotną z instalacji lub zasobnika. 
Aby temu zapobiec, w instalacji pomiędzy 
kotłem a zasobnikiem lub kotłem a instala-
cją, instaluje się układ mieszający, wymusza-
jący tzw. „mały obieg kotła”. Układ taki za-
wraca wodę obiegową z powrotem do kotła 
do momentu, aż temperatura wody osiągnie 
żądaną wartość ustawioną na termostacie. 
Zmieszanie może być w praktyce realizowa-
ne przez:
- zawór czterodrogowy,
- zawór trójdrogowy termostatyczny,
- zespół pompowy z funkcją zmieszania.

Zawory mieszające trójdrogowe  
termostatyczne

W odróżnieniu do zwykłych zaworów trójdroż-
nych umożliwiają regulację jakościową poprzez 
sterowanie stopniem zmieszania wody  
w układzie w taki sposób, aby na wyjściu z za-
woru woda osiągała zawsze wartość nasta-
wioną na elemencie termostatycznym. Zawór 
może być zamocowany na powrocie do ko-
tła, jak i na zasileniu. Zalecane jest rozwiązanie 
pierwsze, w którym zawór pracuje w trybie mie-
szającym, chroniąc kocioł przed korozją. Zawo-
ry mieszające termostatyczne mają podobną 
budowę i zasadę działania, różnice pojawiają 
się w ich wydajności i odporności na tempera-
turę. Przy doborze zaworu należy więc zwrócić 
uwagę na jego maksymalne parametry pracy, 
nieco inne konstrukcje stosujemy do ogrzewań 
podłogowych pracujących na niskich parame-
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trach, a inne w systemach solarnych. Schemat 
włączenia zaworu mieszającego do instala-
cji solarnej przedstawia rys. 8 . Zawór mieszają-
cy zabezpiecza w tym wypadku wyjście wody 
gorącej przed przekroczeniem dopuszczalnej 
temperatury, mieszając wodę gorącą wycho-
dzącą z zasobnika solarnego z wodą zimną. 
Zwracam uwagę na konieczność stosowania  
w takim układzie zaworów zwrotnych z obu 
stron mieszacza oraz zaworu redukcyjnego. Dla 
prawidłowego działania zaworu mieszającego 
ciśnienie z obu stron mieszacza powinno być  
w miarę jednakowe, w przeciwnym razie woda 
zimna nie wpuści wody gorącej z zasobnika.

Grupa pompowa do zabezpieczenia 
kotła przed niską temperaturą powrotu

W opisywanym powyżej układzie chronią-
cym kocioł przed korozją, zawór termo-

statyczny pełni rolę tylko układu miesza-
jącego i musi współpracować z pompą 
obiegową. Przy małej ilości miejsca w ko-
tłowni rozwiązanie takie może być uciążliwe, 
dlatego na rynku dostępne są  tzw. „grupy 
pompowe”, w skład których wchodzi pom-
pa cyrkulacyjna, mieszacz termostatyczny, 
zawory ocinające oraz opcjonalnie termo-
metry i czujniki zanurzeniowe. 
Urządzenia powyższe pozwalają na zopty-
malizowanie uzbrojenia kotłowni i zamoco-
wanie w niewielkiej przestrzeni w ochronnej 
łupinie (energooszczędność) wielu elemen-
tów, ograniczając do minimum czas monta-
żu instalacji. 
Zespoły pompowe mogą pracować w róż-
nej konfiguracji, regulując temperaturę wody 
w obiegu kotłowym, jak i w obiegach insta-
lacji c.o. grzejnikowej czy ogrzewania podło-
gowego. W tym ostatnim przypadku zespoły 

Fot. 3   Laddomat 21, kompletny zespół pompowy
rozpalanie kotła – na tym etapie układ ma za zadanie 
doprowadzić w jak najkrótszym czasie do wysokiej temperatury 
w wymienniku ciepła kotła, zawór termostatyczny jest zamknięty 
i przepuszcza przez pompę tylko wodę z by-passu, powodując 
krótki obieg kotła.
Faza robocza – wzrost temperatury wody  
w układzie powoduje stopniowe otwieranie się zaworu 
mieszającego i mieszanie wody z by-passu z wodą powrotną  
z instalacji.
Faza końcowa – po osiągnięciu wymaganej temperatury 
na powrocie zawór mieszający zamyka całkowicie bypass, 
przez pompę przepływa tylko woda powrotna z instalacji lub 
zasobnika, całe ciepło z kotła idzie na ładowanie zasobnika
cyrkulacja grawitacyjna – przy wyłączonej pompie z powodu 
awarii, braku zasilania lub po zakończeniu palenia w kotle ( jeśli 
automatyka kotła np. czujnik w przewodzie spalin wyłączy 
pompę), w układzie przestaje działać ciśnienie pompy na zawór 
zwrotny grawitacyjny. Zawór ten otwierając się, umożliwia 
niewielkie krążenie wody w instalacji na zasadzie różnicy 
gęstości wody powrotnej schłodzonej a wody zasilającej gorącej. 
Intensywność cyrkulacji jest zależna od budowy samej instalacji, 
średnicy rur, liczby kolanek itp.

wyposażone są w odporne na korozję pom-
py z brązu, ze względu na możliwość zastoso-
wania w pętlach rur dyfuzyjnie nieszczelnych, 
przepuszczających powietrze. 

Grupa pompowa do cyrkulacji  
i zabezpieczenia kotła przed niską 
temperaturą

W jej skład wchodzi termostatyczny zawór 
mieszający, pompa cyrkulacyjna, zawór 
zwrotny do cyrkulacji oraz opcjonalnie ter-
mometry i zawory odcinające. Tak bogate 
wyposażenie czyni z grupy pompowej samo-
wystarczalny układ mieszający zabezpie-
czający kocioł nie tylko przed „zimnym roz-
ruchem”, ale także przed brakiem zasilania. 
Zasada działania przykładowego urządze-
nia o nazwie handlowej Laddomat 21 zosta-
ła pokazana na fot. 3 .  

ODDZIAŁY:
Bartosz Kielce

ul. Zgoda 58a, 25-378 Kielce
tel. (41) 314-12-87
fax (41) 314-12-78

kielce@bartosz.com.pl

Bartosz Kraków
ul. Sikorki 23, 31-589 Kraków

(12) 684-00-73
krakow@bartosz.com.pl

Bartosz Suwałki
ul. Emilii Plater 1, 16-400 Suwałki

tel. (87) 565-36-85
fax (87) 566-49-98

suwalki@bartosz.com.pl

Oddział Zachód
woj. wielkopolskie, dolnośląskie,

lubuskie, kujawsko-pomorskie,
zachodniopomorskie

tel. 609 599 510
poznan@bartosz.com.pl

ul. Sejneńska 7
15-399 Białystok
tel. (085) 745 57 12
fax (085) 745 57 11
bartosz@bartosz.com.pl
www.bartosz.com.pl

Firma BARTOSZ Sp. J. Bujwicki, Sobiech

nowa, kompaktowa centrala wentylacyjna

Zdrowy klimat w zdrowym domu!

Woda źródlana w Twoim domu

FILTRY AQUA REVITAL
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ki temu przednie panele nowych grzejników 
dekoracyjnych Purmo po zamontowaniu są 
oddalone od powierzchni ściany zaledwie  
o 83 mm, stanowiąc zintegrowany z prze-
strzenią element dekoracyjny wnętrza. 
Purmo Tinos i Paros mogą być montowane  
w każdym pomieszczeniu. Ich ciekawy, ale 

Tinos i Paros  
– nowe grzejniki  
dekoracyjne Purmo

  Purmo Tinos i Paros to kwintesencja mi-
nimalizmu. Proste linie, nowoczesny design 
i najwyższa jakość stanowią o wartości no-
wych modeli dekoracyjnych grzejników mar-
ki Purmo. Płaskie panele przednie grzejników 
kryją najnowocześniejszą technologię grzew-
czą – są wydajne, zachowując jednocześnie 
oszczędną formę. 

W modelach Tinos i Paros płyta czoło-
wa i osłony boczne są wytwarzane jako je-
den element pozbawiony wszelkich łączeń 

i spawów. Nadaje to bryle grzejnika spój-
ność i łagodzi przejścia pomiędzy liniami. Po-
wierzchnia zachowuje idealnie wyprofilo-
wany kształt, niezależnie od kąta pod jakim 
obserwuje się grzejnik. Dlatego z powodze-
niem można zamontować go jako element 
dekoracyjny nawet w najbardziej widocznym 
punkcie mieszkania.

Nowością jest również wyjątkowy „płaski” 
wygląd grzejników oraz specyficzny spo-
sób ich montażu – bardzo blisko ściany. Dzię-

Najnowsze grzejniki dekoracyjne marki Purmo – Tinos oraz Paros  
– są wyrazem dbałości o estetykę. Czyste, proste linie i wyjątkowa klasa 
wykonania to emblematy ozdobnego minimalizmu, charakterystycznego 
dla najnowszych modeli grzejników Purmo.

Tinos ma proste krawędzie boczne, jego 
płaski panel przedni zintegrowany jest  
z osłonami bocznymi 

Paros ma stylowo zaokrąglone narożniki. 
Płyta czołowa oraz osłony boczne są 
wytwarzane jako jeden element  
i pozbawione łączeń

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 06, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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prosty wygląd sprawia, że dobrze komponu-
ją się z wystrojem salonu, kuchni, przedpoko-
ju, a nawet sypialni. 

Grzejniki Tinos i Paros są dostępne w ponad 
200 kolorach palety RAL. Dodatkowo można 
wybierać spośród 12 ekskluzywnych wykoń-
czeń metalicznych.
Nowe grzejniki dostępne są w wersji z jednym 
(typ 11) lub dwoma (typ 21) panelami grzew-
czymi. W wersji jednopanelowej grzejnik ma 
głębokość jedynie 73 mm. Po zamontowa-
niu przedni panel grzejnika jest oddalony od 
ściany zaledwie o 83 mm.  
Wszystkie grzejniki marki Purmo są objęte  
10-letnią gwarancją producenta.  

Moce: od 653 do 2446 W
Sposoby podłączenia: podłącze-
nie dolne poprzez 2 przyłącza G ½” 
Wymiary standardowe: szero-
kość od 325 do 855 mm; wysokość 
1800, 1950 lub 2100 mm
Kolor: standardowo biały RAL 
9016, inne kolory dostępne na za-
mówienie
Materiał: głęboko tłoczna blacha 
niskowęglowa walcowana na zim-
no FePO1 
Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
Ciśnienie próbne: 8 bar (po zain-
stalowaniu) 
Maksymalna temperatura: 99°C 
Malowanie podkładowe: KTL II – 
kataforeza drugiej generacji 
Malowanie końcowe: napylanie 
elektrostatyczne 
Ceny: od 1416 do 3143 zł netto

Dane techniczne Purmo 
Tinos i Purmo Paros 

Centrum logistyczne Rettig Heating w Ryb-
niku przeszło kilka lat temu gruntowną roz-
budowę i obsługuje dystrybucję nie tylko na 
terenie całej Polski, ale także do wielu in-
nych krajów europy. W związku z tym mieli-
śmy możliwość likwidacji magazynu w War-
szawie i przeniesienia biura handlowego do 
nowoczesnego biurowca. taka organizacja 
zapewnia większy komfort i efektywność pra-
cy oraz umożliwia jeszcze lepszą obsługę na-
szych Klientów – wyjaśnia dyrektor ds. sprze-
daży i marketingu Wojciech Makowski. 

12 stycznia oficjalnego otwarcia biura doko-
nali Tomasz Tarabura – dyrektor marki Purmo  
i Wojciech Makowski, dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu. Zgromadzeni goście mieli oka-
zję obejrzeć wernisaż humorystycznych grafik 
z grzejnikami Purmo w roli głównej, przygoto-
wanych specjalnie z okazji inauguracji biura. 
Po spotkaniu gospodarze zaprosili wszystkich 
zgromadzonych gości na spektakl w teatrze 
„Komedia”.  

  Biuro Handlowe koncernu Rettig 
Heating Polska rozpoczyna rok 2012  
w nowej warszawskiej siedzibie. 12 stycznia 
odbyło się uroczyste otwarcie nowego biura.

Biuro handlowe Purmo w Warszawie mie-
ści się w nowoczesnym biurowcu KEN Center 
przy ulicy Ciszewskiego 15. Na ponad  
500 metrach kwadratowych przewidziano 
przestrzeń na biura, sale konferencyjne  
i szkoleniowe oraz ekspozycję grzejników 
marki Purmo. Na ekspozycji zaprezentowane 
zostały wszystkie modele grzejników oraz sys-
temy ogrzewania podłogowego marki Pur-
mo. Klienci mogą ją oglądać w godzinach 
pracy biura. Nowe warszawskie biuro koncer-
nu Rettig Heating ma dogodną lokalizację  
w pobliżu metra oraz wygodny dojazd z lotni-
ska. Udogodnienia komunikacyjne i bliskość 
centrum handlowego KEN Center to kolejny 
krok w stronę wygody klientów. 

Nowa siedziba  
biura handlowego PURMO
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STRUKTURA

Wszystkie składniki / elementy z których składa się urządzenie są umieszczone wewnątrz konstrukcji i 
zamknięte osłonami w celu osiągnięcia założonej formy “kompletna jednostka”. 

W tylnej części znajdują się uszeregowane wszystkie wejścia oraz wyjścia instalacji. 

Cechy i zalety elementów składowych

Wieża energetyczna „T.E.S.”

lacja B.E.T. jest szybka i łatwa i nie wymaga 
specjalnego pomieszczenia. Zapewnić nale-
ży jedynie możliwość podłączenia elektrycz-
nego i gazowego oraz odprowadzania spa-
lin i skroplin.

Główne zespoły urządzenia

Zbiornik buforowy
Jest to zbiornik o pojemności wody około 
400 litrów. Może odbierać i gromadzić ener-
gię cieplną dostarczaną przez źródła ciepła 
(kolektory słoneczne, pompę ciepła i kocioł 
kondensacyjny, dodatkowe źródło – kominek 

z płaszczem wodnym).
Wymiennik solarny o powierzchni 1,4 m2 
umieszczony w dolnej części zbiornika 
pozwala na wykorzystanie dwóch pane-
li słonecznych o powierzchni 2,24 m2. Pio-
nowa budowa zasobnika pozwala na wy-
korzystanie zjawiska stratyfikacji, a izolacja 
z elastycznego poliuretanu zmniejsza straty 
ciepła.

Pompa cieplna
Urządzenie typu powietrze-woda zaprojekto-
wane do produkcji ciepłej wody. Uruchamia 
się wtedy, gdy energia cieplna dostarczana 
z urządzenia solarnego nie jest w stanie pod-
nieść temperatury wody w zbiorniku powyżej 
ustawionej wartości.
Pompa odzyskuje nadmiar ciepła oraz cie-
pło rozproszone w B.E.T. Moc elektryczna wy-
nosi około 0,7 kW przy wydajności termicz-
nej 3 kW. W górnej części pompy znajdują się 
parownik, kompresor i wentylator.

Kocioł kondensacyjny
Jest to urządzenie ostatniej generacji, typu 
C. Wydajność termiczna regulowana jest od 
15 do 25,7 kW. Kocioł wyposażono w palnik 
gazowy i wymiennik kondensacyjny ze stali 
nierdzewnej (inox). 
Kocioł uruchamia się, gdy energia ciepl-
na dostarczana z układu słonecznego oraz  
z pompy ciepła nie jest w stanie podnieść 
temperatury wody w zbiorniku ponad zało-
żoną wartość. Duża powierzchnia wymiany, 
stabilność procesu spalania oraz temperatu-
ra zasilania pozwalają na bardzo dużą wy-
dajność i niską emisję zanieczyszczeń. 
Kocioł znajduje się w górnej części B.E.T. 
i ewentualne straty ciepła wstępnie ogrze-
wają powietrze przemieszczające się w kie-
runku parownika pompy cieplnej.

Kocioł, pompa ciepła  
i bufor w jednej obudowie

B.E.T.  
czyli Wieża 
Energetyczna Biasi

  andrzej maksymiuk

  Budowa systemu

Kompletny system składa się z:
- dwóch kolektorów słonecznych, 
- zbiornika buforowego o pojemności  
400 litrów,
- pompy ciepła,
- kotła kondensacyjnego,
- zespołu obiegu hydraulicznego (pompy,  
zawory mieszające, zawory bezpieczeństwa, 
naczynia przeponowe itp.).
Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia 
zewnętrznego źródła ciepła, jak kominek  
z płaszczem wodnym czy kocioł centralnego 

ogrzewania zasilany paliwem stałym.
System może zasilać trzy układy grzewcze – 
jeden o wysokiej i dwa o niskiej temperaturze 
oraz wytwarzać c.w.u. 
Zarządzaniem wszystkimi źródłami energii 
i urządzeniami obiegów hydraulicznych zaj-
muje się sterownik Clima-Sun z innowacyjny-
mi rozwiązaniami projektowymi. 
Interfejs wyświetlacza sterownika może być 
ustawiony na jeden z sześciu języków. Wszyst-
kie elementy urządzenia z wyjątkiem kolekto-
rów słonecznych znajdują się w jednej obu-
dowie. W tylnej części urządzenia znajdują 
się wszystkie przyłącza hydrauliczne. Insta-

Budowa B.e.T. 

Wieża Energetyczna Biasi jest systemem, który 
integruje ciepło wytworzone przez większą 
liczbę źródeł energetycznych i wykorzy- 
stuje go do centralnego ogrzewania oraz 
do podgrzewania wody. Urządzenie zostało 
skonfigurowane tak, aby: wytwarzać, 
rozprowadzać i regulować energię cieplną  
przez 12 miesięcy w roku.
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Regulator pogodowy Clima-Sun
Clima-Sun jest mikroprocesorowym urządze-
niem elektronicznym przewidzianym  
do kontroli i zarządzania systemem energe-
tycznym. Cechy charakterystyczne to: duży 
wyświetlacz z pięcioma funkcjami, które po-
zwalają przeglądać strony z menu podsta-
wowym i menu podrzędnym w celu zmiany 
parametrów, wyświetlenia nieprawidłowości, 
czy sprawdzenia działania każdego z urzą-
dzeń działających w systemie. 
W razie awarii jest przewidziane działanie 
awaryjne zarówno zimowe, jak i letnie za-
pewniające minimalne funkcjonowanie  
w oczekiwaniu na naprawę.  

Kocioł 
Regulacja mocy i temperatury dostarcza-
nego ciepła: reguluje automatycznie dwie 
wielkości w zależności od potrzeb i działania 
urządzenia w danym momencie.
Godziny pracy: liczy godziny pracy kotła.
Diagnostyka alarmów: wskazuje ewentualne 
nieprawidłowości w działaniu kotła.
Konserwacja (serwis): sygnalizuje koniecz-
ność wykonania prac konserwacyjnych po 
określonym czasie działania kotła.

Układy c.o.
Działanie pogodowe: pozwala układom 
osiągnąć optymalną temperaturę wyliczoną 
na podstawie temperatury panującej na ze-
wnątrz. Zastosowana termoregulacja pozwala 
na kontrolę pogodową temperatury zasilają-
cej układy poprzez wybór 45 krzywych pogo-
dowych (zakres od 0,1 do 4,5: z postępem co 
0,1). Regulacje fabryczne wynoszą: K=2 dla 
układu bezpośredniego i K=0,8 dla układów 
mieszaczowych.
Czasowy „wybieg” pompy: pozwala pozbyć 
się nadmiaru ciepła. Przedział czasowy może 
być ustawiony oddzielnie dla każdego układu.
Wybór rodzaju działania: pozwala na wybór 
termostatu i uzyskanie działania włączone/wy-
łączone lub komfort/economy.
Sterowanie pompą układu bezpośredniego: 
pozwala stopniowo osiągać żądaną temperaturę.
Kontrola PID: pozwala sterować zaworami 
układów mieszaczowych, stosując logikę: pro-
porcjonalną – integracyjną – pochodną. 
Funkcja zapobiegająca zamarzaniu: chroni 
układy przed zamarzaniem.

Kolektory słoneczne
Regulacja szybkości pompy: reguluje  

obroty pompy (regulacja fazowa) w oparciu 
o różnicę temperatury pomiędzy kolektorem 
a wodą w zbiorniku buforowym.
Funkcja ograniczenia temperatury  
kolektorów: chroni obieg solarny przed zbyt 
wysoką temperaturą, gwarantując, w szcze-
gólnych przypadkach, uruchomienie pompy, 
aby pozbyć się nadmiaru ciepła.
Funkcja zapobiegająca zamarzaniu: chroni 
układ solarny przed zamarzaniem poprzez po-
miar temperatury kolektora solarnego.

Zbiornik buforowy
Funkcja antyzamarzaniowa: chroni zbiornik 
przed zamarzaniem poprzez pomiar tempera-
tury dolnego czujnika znajdującego się 
w zbiorniku.

Wytwarzanie c.w.u.
Priorytet c.w.u.: ogrzewanie wody włącza się, 
kiedy pojawia się zapotrzebowanie na c.w.u., 
przy czym może mieć miejsce ewentualnie 
całkowite lub częściowe wyłączenie ukła-
dów grzewczych. Wyłączenie to następuje po 
analizie temperatury otrzymywanej z górnego 
czujnika w zbiorniku buforowym oraz mocy do-
starczanej z kotła.
Regulacja mocy cieplnej: automatycznie re-
guluje moc kotła, biorąc pod uwagę żądaną 
wartość temperatury.
Wstępne podgrzanie w małym zbior-
nik c.w.u.: uruchamia obieg wody w małym 
zbiorniku, aby zapewnić szybką dostępność 
c.w.u.

Pompa ciepła
Programator pompy ciepła: włącza lub wy-
łącza urządzenie w zależności od zaprogra-
mowanych przedziałów czasu.

Clima-Sun – szeroki zakres sterowania

B.E.T.
rozmiary opakowania B.e.T.  

(dł. x wys. x gł.) mm 960x1840 
x1050

Kocioł
Nominalna moc użytkowa (30/50oC) kW 24

Sprawność przy obciążeniu  
nominalnym (30/50oC) % 106,1

maksymalna/minimalna temperatura oc 25/85
Kolektor

Powierzchnia całkowita/netto m2 2,5/2,29

Długość x szerokość x głębokość m 2,23x1,12 
x0,092

Maksymalne ciśnienie bar 8
Temperatura stagnacji oc 200

Grubość szkła hartowanego mm 4
Pompa cieplna

moc cieplna kW 3
cOP - 4
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Przewody, maty, folie 

Elektryczne 
ogrzewanie 
podłogowe  
– systemy, wymagania, 
regulacja  

  arkadiusz kaliszczuk

  „Elektryczna” podłoga może pełnić rolę 
ogrzewania zasadniczego lub wspomagają-
cego tzw. efekt „ciepłej podłogi”.

Ogrzewanie w wylewce 

Realizowane jest poprzez przewody grzejne, 
układane bezpośrednio na warstwie izolacji 
termicznej podłogi. Decydując się na ten ro-
dzaj ogrzewania warto pamiętać, że ogrze-
wanie w wylewce montuje się przed wyla-
niem zaprawy piaskowo-betonowej. Trzeba 
więc o montażu przewodów grzejnych po-
myśleć w odpowiedniej fazie inwestycyjnej 
obiektu i uczulić na to inwestora. Przewody 
grzejne pracujące wewnątrz wylewki nie wy-
magają szczególnego rodzaju zasilania. In-
stalacja jest zasilana standardowym napię-
ciem 230V (~50/60 Hz) dostarczanym przez 
trójżyłowy kabel elektryczny. 
Wymogiem obligatoryjnym nowoczesnej in-
stalacji ogrzewania podłogowego jest zasto-
sowanie wyłącznika różnicowo-prądowego, 
który zabezpieczy układ przed ewentualnymi 
przebiciami.

Przewody są produkowane jako gotowe ze-
stawy o określonej długości (od kilku np.  
7 m.b. najmniejsze do nawet ponad 300 m.b. 
kabla te większe) i mocy (od kilkudziesięciu 
W do kilku kW). Zestaw składa się z przewodu 
grzejnego oraz połączonego z nim, za po-
mocą hermetycznej mufy, przewodu zasilają-
cego. 
Przewody grzejne występują w licznych od-
mianach:
- jednostronnie i dwustronnie zasilane,
- o mocy np.: 10, 15, 17, 20, 25 W/m.b.

Budowa przewodu
Standardowy przewód grzejny składa sie 
jest z drutu oporowego (żyły grzejnej), osło-
ny (wewnętrznej warstwy izolacji np. poliety-
lenowej), ekranu (np. folii + oplotu, spełniają-
cych funkcję przewodu ochronnego)  
i izolacji zewnętrznej. 
Przewody mają jedną 1  lub dwie żyły grzej-
ne 2 . W przewodach jednożyłowych za-
silane są oba końce przewodu, przewody 
dwużyłowe zasilane są tylko z jednej strony, 
trochę łatwiej więc się je montuje.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe 
to ogrzewanie płaszczyznowe. 
Realizowane jest na dużej 
powierzchni, ale z niską temperaturą, 
co w porównaniu z grzejnikami 
konwekcyjnymi nie powoduje 
unoszenia się i polatywania kurzu 
– istotnego czynnika alergicznego. 
W tym wypadku nie występuje 
zjawisko konwekcji, czyli pionowego 
ruchu powietrza spowodowanego 
różnicą temperatury pomiędzy 
elementem grzejnym a otoczeniem. 
Temperatura powierzchni podłogi  
w wypadku elektrycznego 
ogrzewania podłogowego nie 
powinna przekraczać 26-28oc, 

dla porównania temperatura grzejnika osiąga nawet 60oc. ma to swoje 
uzasadnienie, gdyż grzejniki mając mniejszą powierzchnię oddawania ciepła, 
muszą sprostać nagrzaniu określonej ilości powietrza w pomieszczeniu.

1  Przewód grzejny dwużyłowy 2  Przewód grzejny jednożyłowy
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1) Wielodrutowa żyła grzejna
2) Izolacja z z XLPE
3) Ekran – folia AL/PET 
4) Ekran – oplot z ocynowanych  
drutów miedzianych
5) Powłoka zewnętrzna  
z ciepłoodpornego PCV

1) Wielodrutowa żyła grzejna
2) Izolacja z z XLPE
3) Ekran – folia AL/PET 
4) Ekran – oplot z ocynowanych  
drutów miedzianych
5) Powłoka zewnętrzna  
z ciepłoodpornego PCV
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Maty występują w następujących odmianach:
- jednostronnie i dwustronnie zasilane;
- o mocach: 100 i 150, 160 W/m2.
Maty zostały przystosowane do samodziel-
nego montażu. Dobór mat grzejnych jest ba-
nalnie prosty. W łazienkach, w których ogrze-
wanie podłogowe będzie zasadniczym 
systemem cieplnym powinno się stosować 
maty o mocy 150 lub 160 W/m2. Można je in-
stalować tylko pod posadzkami ceramiczny-
mi lub kamiennymi. W pozostałych pomiesz-
czeniach i w wypadku dogrzewania  
w łazience, wystarczające będą maty  
100 W/m2 (praktycznie każdy typ posadzki).
W jaki sposób instalować maty grzejne? Przy-
miarka „na sucho” pozwala dopasować 
matę do kształtu pomieszczenia. Dopuszczal-
ne jest rozcinanie siatki; nie wolno uszkodzić 
przewodu grzejnego. Niedopuszczalne jest 
skracanie mat. 

Nowością są ultracienkie przewody 
grzejne 5 , które dzięki swojej małej średnicy 
przeznaczone są do układania w warstwie 
kleju lub wylewki samopoziomującej oraz 
maty przeznaczone do montowania na 
sucho pod panelami lub deskę warstwową.
Ogrzewanie bezpośrednie również nie wy-

maga szczególnych warunków zasilania – 
stosuje się tu analogiczne, jak w przypadku 
przewodów pracujących w wylewce.

Folie grzejne 6  zbudowane są z płaskich 
drutów aluminiowych zatopionych w folii po-
liestrowej. Są bardzo cienkie, ich grubość to 
tylko 0,3-0,2 mm. Stosowane są często jako 
komfortowe dogrzewanie podłóg wykończo-
nych panelami drewnianymi lub laminowa-
nymi, przy pływającej konstrukcji podłogi. 
Dostępne są w zestawach składających się 
z modułów grzewczych. Można je przycinać 
na różną długość. Moce jednostkowe to np. 
60 i 80 W/m2.

Grubość izolacji termicznej  
– zalecenia

Podczas wykonywania podłogi (budowa 
na fot. 7 ), w której planowane jest ułożenie 
przewodów grzejnych pamiętać należy o za-
stosowaniu odpowiedniej izolacji termicznej, 
która w przyszłości pomoże zminimalizować 
koszty eksploatacyjne.
• Jeśli dom jest niepodpiwniczony to minimal-
na grubość izolacji powinna wynosić 10 cm. 
• Izolacja podłogi w domach podpiwniczo-

Układanie
Po doborze odpowiedniego rodzaju prze-
wodu grzejnego, należy obliczyć odstęp po-
między przewodami, dzieląc powierzch-
nię grzejną (niezabudowaną) przez długość 
przewodu grzejnego. Zasada obowiązująca 
podczas układania to:
- zachowanie odstępów między przewoda-
mi: nie mniej niż 5 cm, zazwyczaj do 20 cm; 
- minimalny promień gięcia przyjmuje się 
około 3,5D.
- min. temperatura instalowania: -5°C.

Samoregulujące przewody grzejne 3 . 
Dostępne są w ofercie niektórych producen-
tów. Automatycznie dostosowują swoją moc 
grzewczą do stref: jeśli nie mogą oddawać 
ciepła, samoistnie ograniczają swoją moc  
w danym miejscu, w strefach zimniejszych 
dostarczają więcej ciepła. Zewnętrzna po-
włoka przewodu, oplot i wewnętrzna izolacja 
zapewniają mechaniczną, chemiczną  
i elektryczną ochronę, główna jednak różni-
ca w porównaniu do klasycznego przewodu 
to dwie równoległe żyły zasilające zatopio-
ne w przewodzącym rdzeniu. Jeżeli obni-
ża się temperatura otoczenia, to rdzeń prze-
wodu mikroskopijnie się kurczy i ilość ścieżek 

elektrycznych w rdzeniu zwiększa się (więk-
sza ilość ciepła). Gdy temperatura otocze-
nia wzrasta, wtedy rdzeń rozszerza się, a ilość 
ścieżek elektrycznych się zmniejsza (wytwa-
rzana jest mniejsza ilość ciepła). Przewody 
te można ciąć na dowolną długość. Dzięki 
efektowi samoregulacji zapewniają dowolną 
aranżację pomieszczeń. 

Ogrzewanie na wylanej wylewce

Jeśli podłoga w danym pomieszczeniu zosta-
ła już wylana i nie ma możliwości podniesie-
nia jej poziomu, można wykonać ogrzewanie 
bezpośrednie pod materiałem wykończenio-
wym podłogi. 

Maty grzejne 4  układa sie na wylewce be-
tonowej pod wykończeniem podłogi (np. pod 
terakotą ). Maty to gotowe urządzenia – prze-
wód grzejny o małej średnicy połączony  
z przewodem zasilającym jest rozpięty i przy-
mocowany do siatki z włókna szklanego. Ich 
grubość zazwyczaj to około 3-4 mm. Produko-
wane są w gotowych zestawach o określonej 
szerokości i długości, a więc też i mocy. Kom-
paktowa budowa pozwala montować maty 
w warstwie zaprawy klejowej pod np. terakotą.  

4  mata grzejna samoprzylepna 5  Przewód grzejny ultracienki3  Samoregulujący kabel grzejny
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1) Wielodrutowa żyła grzejna
2) Izolacja z z FEP (Teflon)
3) Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych
4) Powłoka zewnętrzna z FEP (Teflon)

Budowa przewodu  
grzejnego Elektra  
UltraTec
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Właściwy wybór w 3 krokach
1. W pierwszej kolejności należy wybrać okre-
ślone urządzenie – przewody grzejne lub 
maty grzejne. Jeśli zbyt późno została podję-
ta decyzja o elektrycznym ogrzewaniu pod-
łogowym, można uratować sytuację, stosu-
jąc maty lub folie grzejne, które dzięki małej 
grubości można układać na gotową wylew-
kę w warstwie zaprawy klejowej.
2. Drugim krokiem jest wybranie wykończenia 
podłóg. Materiały używane na posadzki nie 
powinny mięć zbyt dużego oporu cieplnego. 
Oznacza to, że możemy stosować terakotę, 
gres, marmur, granit, wykładziny dywanowe, 
wykładziny z tworzyw sztucznych w specjal-
nym wykonaniu, wreszcie mozaikę dębową. 
3. Krok trzeci to rozplanowanie stałej zabudo-
wy w pomieszczeniach. Elektryczne ogrzewa-
nie podłogowe nie powinno być układane 
pod meblami (z wyjątkiem wersji samoregulu-
jących). Meble stanowią bowiem barierę  
w oddawaniu ciepła. Wyjściem z sytuacji są 
bez wątpienia meble na min. 5 cm nóżkach.

Sterowanie temperaturą

Nad odpowiednim komfortem czuwają wła-
ściwe regulatory temperatury. Firmy oferują 
bardzo wiele modeli o różnych właściwościach 
i możliwościach sterowania temperaturą po-
wietrza lub powierzchni podłogi.
W ogrzewaniu pomieszczeń można zastoso-
wać różne rodzaje regulatorów temperatury:
• elektroniczne manualne,
• elektroniczne z programatorem.
Regulatory elektroniczne charakteryzują się 
dużą dokładnością pomiaru temperatury 
(0,1-0,3°C). 
Wersje z programatorem mają możliwość 
programowania temperatury w cyklu dzien-
nym oraz tygodniowym. Umożliwiają odczy-

tywanie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym 
takich danych, jak: temperatura rzeczywista;  
zaprogramowana temperatura komfortowa  
i ekonomiczna; czas pracy systemu grzejne-
go; numer programu i jego symbol graficzny.
Wybrane modele mają funkcję adaptacyj-
ną: regulator temperatury sam „wylicza” 
moment włączenia ogrzewania, po to aby 
osiągnąć pożądaną temperaturę w czasie 
zaprogramowanym przez użytkownika.
Ze względu na sposób pomiaru tempera-
tury regulatory dzielimy na:
• z czujnikiem temperatury podłogi
• z czujnikiem temperatury powietrza i limitu-
jącym czujnikiem podłogowym (ten typ re-
gulatora mierzy temperaturę powietrza,  
a jednocześnie czujnik podłogowy zabezpie-
cza podłogę i przewody grzejne przed prze-
grzaniem). Jeżeli system ogrzewania pod-
łogowego jest uzupełnieniem istniejącego 
już (podstawowego) systemu grzewczego, 
to użytkownika interesuje efekt tzw. „cieplej 
podłogi” - wówczas należy zastosować regu-
lator temperatury wyposażony wyłącznie  
w czujnik temperatury podłogi. 
Jeżeli system ogrzewania podłogowego jest 
podstawowym źródłem ogrzewania, a użyt-
kownika interesuje uzyskanie optymalnej 
temperatury w pomieszczeniu, wówczas na-
leży zastosować regulator z wbudowanym 
czujnikiem temperatury powietrza i limitują-
cym czujnikiem podłogowym.
Ze względu na sposób montażu regulatory 
dzielimy na:
• podtynkowe;
• natynkowe;
• na szynę DIN.
Z odpowiednio dobranym regulatorem tem-
peratury system ogrzewania podłogowego 
zapewni maksymalny komfort termiczny przy 
wykorzystaniu jak najmniejszej ilości energii.  

nych oraz izolacja międzystropowa powinna 
wynosić minimum 5 cm. 
• Dla nieogrzewanej piwnicy przyjmuje się 
warstwę termoizolacji 7 cm.

Dlaczego ogrzewanie elektryczne?
Rosnącą popularność elektryczne ogrzewa-
nie podłogowe zawdzięcza niewątpliwie ta-
kim zaletom, jak:
- niskie koszty inwestycyjne,
- stosunkowo niskie koszty eksploatacji,
- łatwość i dokładność regulacji temperatury, 
a co za tym idzie
- wysoki komfort cieplny,
- oddzielna regulacja temp. dla każdego po-
mieszczenia,
- brak czynności konserwacyjnych,
- estetyka – niewidoczna instalacja pozwalają-
ca w pełni wykorzystać walory pomieszczeń.

8  OcD4, regulator 
temperatury 
z czujnikiem 
podłogowym

homogeniczny  
grafit-element  
grzejny poliestrowa folia

paski 
miedzi

posrebrzenie pasków miedzi

Grubość całości 0,3 mm

panele  
podłogowe

drewno płytki

pianka
klej

masa  
pozio- 
mująca

przewód 
T2Red
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Comfort Kable do elektrycznego 
ogrzewania podłogowego  
i przeciwoblodzeniowego

Firma Luxbud oferuje pełną gamę przewo-
dów grzejnych rezystancyjnych, stałoopo-
rowych z serii Comfort Kable, które znalazły 
szerokie zastosowanie w branży ogólnobu-
dowlanej. Firma dostarcza przewody grzejne 
jednostronnie (CK-1) i dwustronnie (CK-2) zasi-
lane o mocach jednostkowych 10, 18, 25  
i 30 W/m.
Zalety:
• plastyczność, wyjątkowa łatwość układa-
nia,
• zwiększone bezpieczeństwo przeciwpora-
żeniowe i odporność na wilgoć (dodatkowy 
ekran z folii aluminiowej),
• pełna ochrona na penetrację ekranu 
zgodnie z normą IEC 800, 
• klasa wytrzymałości mechanicznej – M2 
według IEC 60800:2009.
Kable z serii Comfort Kable sprzedawane są 
w gotowych zestawach o określonej mocy 
całkowitej i długości. 

LUXBUD  
Ogrzewanie elektryczne 
pod znakiem Comfort

  Ogrzewanie podłogowe –  
Comfort Maty

Maty grzejne z serii Comfort Mata stosowane 
są do ogrzewania podłóg z wykończeniem 
ceramicznym. Idealnie nadają się do monta-
żu wewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio  

w kleju pod terakotą zarówno 
przy remontach starej podłogi, 
jak również w nowych pomiesz-
czeniach. 
Mata wykonana jest z siatki  
z włókna szklanego, do której 
przymocowany jest taśmami ekranowany ka-
bel grzejny. 
Produkowane są maty jednostronnie zasila-
ne (CM-1) o gęstości mocy 100, 150 i 160 W/m² 
oraz dwustronnie zasilane (CM-2) o gęstości 
mocy 160 W/m².
Zalety:
• najcieńsza mata CMU – Comfort Mata  
o mocy 150 W/m² ma kabel grubości tylko 
2,4-2,7 mm,
• łatwy i szybki montaż,
• krótki czas nagrzewania posadzki, 
• izolacja żył grzejnych z teflonu,
• przewód na całej długości ekranowany,
• ograniczone promieniowanie elektroma-
gnetyczne (CM-1),
• szeroki zakres oferty: od 0,5 m² do 18,8 m² 
powierzchni.
Comfort Maty dostarczane są jako gotowe 
zestawy o określonej mocy całkowitej i dłu-
gości. Każdy komplet zawiera matę o odpo-
wiedniej powierzchni, rurkę peszla oraz pusz-
kę podtynkową. 
Zestawy wyposażone są w 3-metrowy prze-
wód zasilający (CM-1) lub 2x5 m (CM-2).

LUXBUD Sp.z o.o.
ul. Warszawska 50, 05-092 Łomianki
tel. 22 766 45 60, 22 766 45 70
faks 022 751 36 38
luxbud@luxbud.com.pl, www.luxbud.com.pl r
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Comfort Folia do ogrzewania  
podłogowego i sufitowego

Comfort Folia CFP znajduje zastosowanie 
przy ogrzewaniu podłóg wykończonych pa-
nelami drewnianymi lub laminowanymi. Gru-
bość rzędu 0,3 mm pozwala montować fo-
lie bezpośrednio pod panelami. Comfort 
Folia CFS wykorzystywana jest w sufitowym 
ogrzewaniu pomieszczeń. Folie montowane 
są pod płytami gipsowo-kartonowymi sufitu 
podwieszanego. 
Folie CFP do paneli podłogowych dostarcza-
ne są jako paski o szerokości 60 lub 100 cm (55 
lub 97 cm część grzejna) i długości w zależno-
ści od potrzeb, gęstości mocy 60 i 80 W/m². 
Folie CFS do sufitów dostarczane są jako pa-
ski o szerokości 40, 50 lub 60 cm (30, 40 lub  
50 cm część grzejna) i długości w zależności 
od potrzeb, gęstości mocy 140 i 200 W/m².
Zalety:
• łatwy i szybki montaż,
• grubość tylko  
0,3 mm,
• dowolna długość, 
możliwość cięcia co  
1 cm, 
• odporność na uszko-
dzenia mechaniczne,
• grafitowy element 
grzejny, zasilany przez 
dwa miedziane paski, 
• maksymalna długość 
zestawu do mocy  
2200 W.
Folie grzejne dostepne są 
w zestawach od 1 do 10 m 
długości. Inne długości 
dostępne są na zamó-
wienie. Przewody zasila-
jące długości 5 m.

Comfort Folia do ogrzewania luster 
Comfort Folie CFL to gotowe folie grzejne, sa-
moprzylepne, które przykleja się do tylnej 
części lustra. Folia ogrzewa lustro, chroniąc je 
przed zaparowaniem.
Bezpieczeństwo eksploatacji zapewnia Com-
fort Folii specjalna izolacja. Podczas montażu 
należy szczególnie zwracać uwagę, aby nie 
dopuścić do jej uszkodzenia. 
Comfort Folię można montować tylko raz. Za-
leca się podłączyć folię do obwodu elek-
trycznego ogrzewania lustra lub łazienki tak, 
aby była ona załączana razem z oświetle-
niem.
Folie CFL zasilane są napięciem 230 V AC,  
II klasa ochronności, gęstość mocy 200 W/m². 
Folie grzejne dostarczane są jako gotowe ze-
stawy o wymiarach:
- 274 x 252 mm, moc 12,5 W,
- 274 x 574 mm, moc 25 W,
- 519 x 524 mm, moc 50 W,
- 1004 x 524 mm, moc 100 W.  

Moce gotowych zestawów uzależnione są 
od typu zastosowanego przewodu grzejne- 
go i zawierają się w granicach od 120 do 
5900 W. 
Standardowo zestawy grzejne wykonywane 
są z przewodem zasilającym 2,5 m lub 3 m. 
Na zamówienie istnieje możliwość wykonania 
zestawów z inną długością przewodów zasi-
lających. 

W zależności od miejsca zastosowania pro-
ponujemy zestawy o różnej mocy jednostko-
wej oraz wskazujemy sposób ich instalacji. Na 
zamówienie wykonujemy również nietypowe 
zestawy grzejne.

Ecofloor SET zestawy kabla do  
ogrzewania podłogowego

Ecofloor jest cienkim, jednostronnie zasila-
nym, ekranowanym przewodem grzejnym 
stałooporowym stosowanym w ogrzewaniu 
podłogowym zamiast maty grzejnej. Idealnie 
nadaje się do montażu wewnątrz pomiesz-
czeń, bezpośrednio w kleju pod terakotą za-
równo przy remontach starej podłogi, jak 
również w nowych pomieszczeniach, w miej-
scach, w których ułożenie maty grzejnej jest 
uciążliwe ze względu na nieregularny kształt 
powierzchni ogrzewanej.
Zalety:
• plastyczność, wyjątkowa łatwość układa-
nia, 
• izolacja żył grzejnych z teflonu, 
• zwiększone bezpieczeństwo przeciwpora-
żeniowe i odporność na wilgoć (dodatkowy 
ekran z folii aluminiowej), 
• ekran ochronny z ocynkowanych żył mie-
dzianych, 
• ograniczone promieniowanie elektroma-
gnetyczne, 
• niewielka średnica zewnętrzna.
Ecofloor dostarczany jest jako gotowy ze-
staw o określonej mocy całkowitej  
i długości przewodu grzejnego. Moce zesta-
wów: od 65 do 2000 W. Zestaw wyposażony 
jest w przewód zasilający długości 3 m. 
Dodatkowo w skład zestawu Ecofloor wcho-
dzi: rurka peszla, samoprzylepna taśma mo-
cująca, puszka podtynkowa i wzornik odstę-
pów.
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  Wiele powodów przemawia za „ciepłą 
podłogą”. Podstawowe korzyści z zastosowa-
nia tego rozwiązania to: 
• równomierna dystrybucja ciepła w po-
mieszczeniach – najcieplejsza strefa powsta-
je dokładnie tam, gdzie jest potrzebna;
• bezpieczeństwo – systemy samoregulu-
jące to najbezpieczniejszy rodzaj instalacji 
grzewczych. Samoistnie utrzymują żądaną 
temperaturę, nie przegrzewają się, są odpor-
ne na uszkodzenia mechaniczne. Pozosta-
łe systemy dzięki zastosowaniu termostatów 
mają również wysoką klasę bezpieczeństwa;
• oszczędność energii – system jest załą-
czany cyklicznie tylko w stopniu pozwalają-
cym na utrzymanie zadanej temperatury lub 
tylko wtedy, kiedy mieszkańcy są w domu;
• swoboda aranżacji wnętrz – brak ko-
nieczności instalacji grzejników w pomiesz-
czeniach z ogrzewaniem podłogowym;
• higiena – mokre podłogi wysychają znacz-
nie szybciej;
• rozwiązanie przyjazne dla alergików – 
mniejsze ruchy powietrza a w konsekwencji 
mniej kurzu.

Ogrzewanie elektryczne a wodne
Wcale się nie wykluczają. Nawet, jeśli  
w domu znajduje się wodne ogrzewanie 
podłogowe, warto zainstalować dodatkowo 
elektryczne w newralgicznych pomieszcze-
niach, na przykład w łazienkach. W odróż-
nieniu od wodnego – elektryczne ogrze-
wanie charakteryzuje się krótkim czasem 
nagrzewu (nawet do 15 min!), dlatego poza 
sezonem grzewczym możemy zapewnić 
komfort cieplny w łazience bez uruchamia-
nia całego systemu. 

Koszty eksploatacji
Elektrycznymi systemami grzewczymi bez 

problemu można sterować precyzyjnie, okre-
ślając zmiany temperatury w ciągu doby 
dla każdego z pomieszczeń niezależnie. Sys-
tem grzewczy pracuje tylko w zaprogramo-
wanym czasie (na przykład rano i wieczorem 
kiedy korzystamy z łazienki), a przez więk-
szość doby jest nieaktywny. Zużywa tylko tyle 
energii, ile jest potrzebne do utrzymania za-
danej temperatury.
Brak kosztów konserwacji związanych z co-
rocznymi przeglądami instalacji, jak również 
bezawaryjność elektrycznych przewodów 
grzejnych (renomowani producenci udziela-
ją pełnej gwarancji na swoje systemy nawet 
do 20 lat) dodatkowo obniża koszty eksplo-
atacji. Przy zastosowaniu nowoczesnych sys-
temów ogrzewania podłogowego opartych 
na przewodach samoregulujących oraz od-
powiedniej izolacji podłoża użytkownik może 
oszczędzić dodatkowo 20% energii w porów-
naniu do klasycznego systemu.

Dobór systemu
Trzeba dobrać odpowiedni system w zależ-
ności od stadium budowy, typu planowanej 
posadzki czy przewidywanego przeznacze-
nia pomieszczeń. Mamy do dyspozycji różne 
rodzaje systemów ogrzewania podłogowe-
go takie jak stało-oporowe maty i przewo-
dy grzejne, jak również inteligentne przewody 
samoregulujące.

  Monika Michońska

Tyco Thermal Controls Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
tel. 800 800 114, faks 800 800 115
info_Poland@tycothermal.com
www.tycothermal.com/Poland/polish/
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RAYCHEM 
Inteligentne ogrzewanie 
podłogowe

Jednym z ważniejszych 
systemów zapewniającym  
wygodę, niezbędnych  
w nowoczesnym mieszkaniu  
czy domu jednorodzinnym jest  
ogrzewanie podłogowe. Do najbardziej  
efektywnych rozwiązań systemów ogrzewania  
podłogowego należy ogrzewanie elektryczne (relatywnie niska bezwładność 
systemu, szybki czas nagrzewu). Może pełnić funkcję zarówno ogrzewania 
podstawowego, jak i pomocniczego. System składa się z przewodów lub mat 
grzejnych, czujników temperatury i termostatu. Można również zastosować 
płyty izolacyjne, podnoszące efektywność cieplną systemu.
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Maty grzejne (T2QuickNet) – zasilane jed-
nostronnie, fabrycznie zakończone, cienkie, 
samoprzylepne, mogą być układane w wy-
lewce samopoziomującej, dostępne w wersji 
90 i 160 W/m².
Maty grzejne stosujemy. gdy:
- posadzka będzie z płytek ceramicznych lub 
kamienia naturalnego,
- nie ma miejsca na podwyższenie poziomu 
podłogi,
- mamy prostą, nieskomplikowaną po-
wierzchnię do ogrzania.

Stałooporowe przewody grzejne (T2Blue, 
CeraPro) – zasilane jednostronnie, fabrycznie 
zakończone, cienkie, przewody można bar-
dzo łatwo dopasować do każdego kształtu 
ogrzewanej powierzchni.
Stałooporowe przewody grzejne stosujemy, 
gdy:
- posadzka będzie z płytek ceramicznych lub 
kamienia naturalnego,
- nie ma miejsca na podwyższenie poziomu 
podłogi,
- mamy złożoną, skomplikowaną i  nieregu-
larną powierzchnię do ogrzania.
- musimy dostosować moc grzewczą do 
określonych wymagań (poprzez odpowiedni 
rozstaw przewodów).

Inteligentne, samoregulujące przewody 
grzejne (T2Red) – automatycznie dostoso-
wują swoją moc grzewczą do zewnętrznych 
źródeł ciepła (światło słoneczne, grzejni-
ki, oświetlenie, żywe stworzenia), utrzymując 
jednakową temperaturę podłogi na całej 
powierzchni. 
Połączony ze specjalnymi płytami izolacyjny-
mi T2Reflecta jest najbardziej energooszczęd-
nym i bezpiecznym rozwiązaniem. System nie 
wymaga termostatu.

Samoregulujące przewody grzejne stosuje-
my, gdy:
- posadzka będzie drewniana, z laminatu lub 
wykładziny dywanowej. Można go również 
stosować do płytek ceramicznych lub kamie-
nia naturalnego;
- jest miejsce na podwyższenie poziomu pod-
łogi (system zawierający dodatkowo płyty 
izolacyjne ma 13 mm grubości),
- inwestorowi zależy na nowoczesnym, ener-
gooszczędnym rozwiązaniu i niższych kosz-
tach eksploatacji.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest roz-
wiązaniem trwałym, zaprojektowanym do 
wieloletniej eksploatacji. Ważne jest jednak, 
aby zostało fachowo wykonane przez licen-
cjonowanego instalatora, jest to bowiem wa-
runek konieczny dla uzyskania pełnej gwa-
rancji.  

Mata grzejna (T2QuickNet) 

Stałooporowy przewód grzejney (T2Blue) 

Samoregulujący przewód grzejny (T2Red) 

Jak poinformowała Polska Agen-
cja Prasowa, największymi projekta-
mi, które sfinalizują w przyszłym roku 
rodzime koncerny energetyczne, 
będą bloki na biomasę w Elektrow-
niach Konin i Elbląg. 
Moc pierwszego z nich wyniesie  
50 MW, a drugiego 20 MW.  
W przypadku inwestycji w Koninie  
inwestorem jest Zespół Elektrowni 
Pątnów Adamów Konin, natomiast 
blok na biomasę w Elblągu buduje 
Energa. 
Pozostałe, duże inwestycje w pol-
skiej branży energetycznej, które zo-
staną uruchomione w przyszłym 
roku, to głównie farmy wiatrowe, re-
alizowane m.in. przez PGE, Energę  
i Tauron. 
PAP powołuje się na Grzegorza Wi-
śniewskiego, prezesa Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej (IEO), które-
go zdaniem w przyszłym roku moce 
w energetyce wiatrowej w naszym 
kraju zwiększą się o około 500 MW. 
Według prezesa IEO, w 2012 roku 
moce biogazowni zwiększą się  
o około 70 MW, instalacji solarnych 
termalnych przybędzie około  
150 MW, a małych elektrowni wod-
nych – kilkanaście megawatów.

www.gramwzielone.pl

Największe 
inwestycje 
w polskiej 
energetyce

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


38s t y c z e ń  2 0 1 2  ( 0 1 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Obiekt wybudowany w standardzie  
budynku pasywnego

„Ciepły” akademik 
w Graz 

  Przemysław Ślusarczyk

  Budownictwo pasywne cieszy się coraz 
większą popularnością na świecie między 
innymi za sprawą wysokiego komfortu ofe-
rowanego mieszkańcom, bardzo wysokiej 
wydajności energetycznej, czy jakości wyko-
nania. 
Jest to standard wydajny ekonomicznie, co 
oznacza innymi słowy, że początkowe wyż-
sze koszty inwestycyjne, które jednak kształtu-
ją się na rozsądnym poziomie, zwracają się w 
niedługim czasie. Dzięki temu budynek nieja-
ko zarabia na siebie, a jego właściciel może 
cieszyć się ze sporych oszczędności. 

W Polsce koszt budynku pasywnego jest 
nadal wyższy od realizacji tradycyjnej in-
westycji, choć ta tendencja wyraźnie się 
zmienia. 
Obecnie koszt 1 m2 ściany zewnętrznej bu-
dynku pasywnego jest niższy od ceny dla ty-
powego, nowego budynku. 
Różnica w cenie inwestycji (9-12%) wynika z 
podwyższonych nakładów na projektowanie 
oraz wykonanie niezbędnych instalacji. Do-
świadczenie pokazuje jednak, że im ten stan-
dard budownictwa staje się popularniejszy, 
tym jego cena spada. 

Budynki pasywne wyróżnia bardzo ważna cecha – są to obiekty dostępne 
dla wszystkich, nadające się do wszelkich zastosowań. 
Technologia budynku pasywnego jest tak uniwersalna, że może być  
z powodzeniem wykorzystywana zarówno w budownictwie mieszkalnym, 
jak i niemieszkalnym. W pasywnym standardzie można zrealizować 
zarówno osiedle mieszkaniowe, jak i fabrykę, można przeprowadzić 
termomodernizację zabytkowego obiektu oraz wznieść drapacz chmur. 
Wszechstronność tego standardu jest jego niekwestionowanym atutem. 
Nieczęsto bowiem się zdarza, aby w oparciu o te same obliczenia  
i założenia realizować tak wiele różnorodnych obiektów o odmiennym 
przeznaczeniu. Pomimo oczywistych różnic i sposobu wykorzystania  
w każdym wypadku gwarantowany będzie bardzo wysoki komfort.

Pasywny akademik w Austrii

Jak wspomniano, budynki pasywne nadają 
się do wszelkich zastosowań. Choć początko-
wo w standardzie domu pasywnego wzno-
szono budynki mieszkalne, to niebawem 
okazało się, że technologię tę można z po-
wodzeniem wykorzystać w sektorze budyn-
ków użyteczności publicznej. Przykładem 
nowatorskiego wykorzystania technologii 
budynku pasywnego, który łączy  

• Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2250 m2. 
• Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania obliczone na podstawie Pakietu do 
Projektowania Budynków Pasywnych wynosi 12,3 kWh/m2a.  Dla porównania wartość 
graniczna dla budynku pasywnego wynosi 15 kWh/m2a. Obowiązujące w  Austrii 
przepisy przewidują wartość < 45 kWh/m2a.  Ma ona zostać zaostrzona od 2012 roku 
do 35 kWh/m2a dla nowego budownictwa. 
• Wartości współczynników U dla przegród zewnętrznych wynoszą: ściana zewnętrzna 
0,125 W/m2K, ściany zewnętrzne w kontakcie z gruntem oraz posadzki 0,151 W/m2K, drzwi  
i okna 0,930 W/m2K, strop w kontakcie z powietrzem zewnętrznym 0,105 W/m2K. 
• Zapotrzebowanie na energię pierwotną  < 120 kWh/m2a. 
• Koszt inwestycji wyniósł około 3,5 miliona euro. 

Akademik w szczegółach technicznych i …kosztach
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ni z płyt z wełny mi-
neralnej twardej  
StoTherm Mineral. 
Materiał ten cha-
rakteryzuje się wyso-
ką odpornością me-
chaniczną i bardzo 
dobrą dyfuzyjnością. 
Jest on też przede 
wszystkim niepalny 
i opiera się na ma-
teriałach nieorga-
nicznych. Wewnątrz 
budynku zastosowano też inne rozwiązanie 
tego samego producenta. Wspomniane na 
początku uciążliwe obciążenie hałasem ty-
powe w akademiach, w opisywanej inwe-
stycji udało się znacznie zredukować dzięki 
położeniu na klatkach schodowych i kory-
tarzach 400 m2 wielowarstwowego mine-
ralnego akustycznego tynku natryskowego. 
Rozwiązanie to stosuje się wewnątrz pomiesz-
czeń na powierzchni ścian i sufitów, gdzie nie 
jest wymagana duża odporność mechanicz-
na. Charakteryzuje się on dobrymi właściwo-
ściami absorpcyjnymi w zakresie średnich  
i wysokich częstotliwości i jest stosunkowo lek-
ki. Materiał ten ma jeszcze tę właściwość, 
że jest w stanie pochłonąć stosunkowo dużą 

ilość wilgoci, przez co zapobiega nadmiernej 
kondensacji pary wodnej. 

Wszystko dla studentów…
W budynku przewidziano miejsce dla 87 
osób w 57 pokojach jedno-, dwu- oraz trzy-
osobowych. Ponadto na czwartym piętrze 
znajduje się świetlica, a w piwnicy stworzono 
pomieszczenia klubowe oraz salę muzyczną i 
siłownię. Dodatkową atrakcją są wspomnia-
ne wcześniej tereny zielone otaczające bu-
dynek, oferujące możliwość relaksu i nauki.               

Zdjęcia pochodzą ze strony www.sto.at z sek-
cji materiałów dla prasy. Autorem zdjęć jest: 
sto Ges.m.b.H./Christian schellander  

w sobie cechy budynku typowo mieszkalne-
go, a przy okazji wykazuje cechy obiektu biu-
rowego czy wręcz rekreacyjnego jest akade-
mik, który powstał w Austrii w mieście Graz. 
Zazwyczaj słowo akademik w polskich wa-
runkach przywołuje na myśl dość mieszane 
uczucia. Zwykle jednak są to miłe wspomnie-
nia z okresu studiów, które rekompensują ów-
czesne trudne warunki mieszkaniowe oraz 
nieustający nigdy hałas. Pomijając istot-
ne aspekty interkulturowe dotyczące bra-
ci studenckiej, opisywana inwestycja różni się 
znacznie od typowego akademika znanego 
nam z Polski. 

Architektura budynku
Obiekt wykonany jest w technologii pasyw-
nej, co wymagało stworzenia kompaktowej, 
zwartej bryły budynku. Już sam wygląd aka-
demika wyróżnia tę niecodzienną inwestycję. 
Dzięki temu możliwe było ograniczenie po-
wierzchni zabudowy działki, na której znajdu-
je się obiekt. Budynek otacza niewielki park  
i wkomponowuje się bardzo dobrze w zabu-
dowę miejską. Charakterystyczna forma fa-
sady wynika z konkretnych potrzeb miesz-
kańców oraz samego usytuowania budynku. 
Sześciopiętrowy obiekt z piwnicą pokryty jest 
w pełni elewacją z ociepleniem metodą lek-

ką mokrą. W centrum budynku znajduje się 
otwarte atrium przebiegające na wysokość 
sześciu pięter. Dzięki temu światło słoneczne 
przenika bezpośrednio do wnętrza budynku 
przez oszklony dach, zapewniając naturalne 
oświetlenie nawet na najniższych kondygna-
cjach. 

System grzewczy
Dzięki zastosowaniu technologii budownic-
twa pasywnego można było zrezygnować 
z konwencjonalnego systemu grzewczego. 
Do tego celu użyto – jak czyni się to w do-
mach pasywnych – komfortowego systemu 
wentylacyjnego z odzyskiem ciepła. Zastoso-
wano tu jedną centralę wentylacyjną, lecz 
zachowano możliwość indywidualnej regula-
cji temperatury w poszczególnych pomiesz-
czeniach. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową pokrywane jest dzięki instalacji so-
larnej oraz podłączeniu budynku do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Część zapotrzebowania 
energii elektrycznej pokrywają ogniwa foto-
woltaiczne (moc około 9000 kWh/a) zainsta-
lowane na dachu parkingu dla rowerów.

Izolacja – priorytetowy materiał  
w budynkach pasywnych
Termoizolacja budynku wykonana jest w peł-
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Internet źródłem wiedzy  
w poszukiwaniu produktu?

W ostatnim czasie prowadzonych jest wie-
le badań zachowania Klientów np. z jakich 
źródeł informacji korzystają, czym kierują się 
w wyborze produktu lub usługi itp. Niestety 
trudno jest na dzień dzisiejszy znaleźć ogól-
nodostępne badania zarówno w Polsce, jak 
i w innych krajach, dedykowane ściśle w od-
niesieniu do Klientów branży grzewczo-insta-
lacyjnej (G-I). Niewątpliwie firmy posiadają-
ce od dłuższego czasu stronę internetową 

dobrze widoczną w wyszukiwarce Google, 
w rozmowach podkreślają znaczący udział 
Klientów, którzy dowiedzieli się o firmie wła-
śnie z Internetu. 
W jednym z badań, jakie przeprowadzono 
na rynku niemieckim (TNS Infratest, 02.2008) 
zapytano Klientów, z jakich stron interneto-
wych korzystają oni, poszukując oferty sprze-
dażowej. Niemal w każdej badanej branży 
poszukiwanie zaczynało się od wyszukiwarki 
(Google) oraz stron dystrybutorów.
W ostatnim czasie dużą uwagę przykłada się 
do badania tzw. współczynnika ROPO (Rese-

Jaka jest atrakcyjność Internetu dla firm branży 
grzewczo-instalacyjnej?

Czy w Internecie 
są nasi Klienci?

  Ireneusz Jeleń

  Inwestycja np. w system grzewczy jest na 
tyle złożona, że raczej rzadko zdarza się, aby 
Klient dokonał wprost zakupu online. Chy-
ba, że dotyczy to prostego stosunkowo urzą-
dzenia, często zamiennika w przypadku mo-
dernizacji. Może to dotyczyć na przykład 
dwufunkcyjnych kotłów wiszących, podgrze-
waczy ciepłej wody użytkowej itp. 
Jeden z najchętniej używanych kanałów za-
kupu online, czyli aukcje internetowe, udo-
wadniają, że służą przede wszystkim jako in-
formacja dla Klienta i „ogłoszenie” firmy 
oferującej produkty czy usługi. Statystycz-
nie jedynie 0,6% aukcji obejmujących ko-

tły grzewcze kończy się transakcją sprzeda-
ży. Gdyby odnieść liczbę wyświetleń aukcji 
(średnio 50÷60 na aukcję), to odsetek sprze-
daży spadnie do… 0,01%.
A zatem wbrew niektórym opiniom, sprze-
daż aukcyjna urządzeń grzewczych, nie sta-
nowi realnego zagrożenia dla tradycyjnej 
sprzedaży. 
Liczba aukcji z samymi kotłami grzewczymi 
(ponad 5800) oraz ich wyświetleń (dla śred-
niej 50 razy na aukcję: 290 000 razy) świad-
czyć jednak może o tym, że Klienci są już  
w Internecie, a wielu oferentów jest świado-
mych tego faktu.

Im bardziej złożony jest produkt lub usługa, tym więcej pytań będzie 
miał Klient i tym dłużej będzie podejmował decyzję. Inwestycja w system 
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji itp. jest poważną decyzją skutkującą 
na wiele kolejnych lat jego eksploatacji. Dlatego częstym zachowaniem 
Klienta jest poszukiwanie informacji oraz opinii innych użytkowników  
w Internecie.

Dane własne WIGET.EDU.PL WiGET Blog 

Fakt: 
 Liczba ofert kotłów w popularnym serwisie aukcyjnym (02.01.2012): 
  ponad 5.800 ofert 
  średnia oglądalność aukcji: 50÷60 razy 
  liczba aukcji (spośród 5.800) ze złożoną ofertą kupna: 33 

 Średnia konwersja – współczynnik transakcji do liczby aukcji:  0,6% 

0,6% 

Wyniki odpowiedzi 
respondentów na 
pytanie: z jakich stron 
internetowych korzystają 
Państwo, szukając oferty 
sprzedaży (TNS Infratest, 
„Internetnutzer In 
Deutschland”, 02.2008)

Budowa i obsługa stron branży grzewczo-instalacyjnej 
 oferta wariantowa dla firm, salonów, instalatorów  

„Twoi Klienci już są  
w Internecie, pozyskaj ich…” 

Strony internetowe 

www.wiget.pl r
ek

la
m

a
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Czy w Internecie są Klienci dla  
branży grzewczo-instalacyjnej?

Wszystko wskazuje na to, że… tak. W kolejnym 
badaniu przeprowadzonym na rynku nie-
mieckim (brak polskich ogólnodostępnych 
badań w tym zakresie dla branży G-I) przez 
Research International, każdy Klient wskazał 
przeciętnie na równoległe korzystanie z 3 źró-
deł informacji decydujących o wyborze do-
stawcy urządzenia grzewczego. Najczęściej 
wskazywano na opinie znajomych, Internet 
oraz zdanie instalatorów, czy firm handlowo-
-usługowych.
A zatem w przypadku firmy z branży G-I, jej 
wpływ na decyzję Klienta jest decydujący. 
Na pierwszych trzech miejscach występu-
ją dwie pozycje, na jakie bezpośredni wpływ 
ma firma – własne kompetencje i zdolność 
przekonania Klienta swoją opinią, a także In-
ternet, czyli przede wszystkim „dobra” i „do-
brze widoczna” w Google strona interneto-
wa. Jeżeli jeszcze przyjąć, że Internet staje 
się forum dyskusyjnym i wymianą opinii tak-
że o wykonawcach, to można przyjąć, że 
na pierwszy punkt „Opinie innych”, firma ma 
także wpływ. 
Od jej rzetelności, fachowości, poziomu ob-
sługi zależeć będą później opinie byłych 
Klientów np. na forach internetowych.

Internet a sezonowość zamówień
Wiele informacji o Klientach w Internecie 
mogą przynieść także analizy ich zaintereso-
wań. Dowodem na to, że istnieje bezpośred-
nie powiązanie rynku z aktywnością Klientów 
w Internecie może być np. trend zaintere-
sowania dwoma przeciwstawnymi grupa-
mi produktów: ogrzewaniem i klimatyzacją. 
Widoczne jest w miarę wyrównane zainte-
resowanie „ogrzewaniem” w ciągu roku ze 
wzrostami u progu sezonu grzewczego. Klien-
ci dokonują zakupu systemów grzewczych 
przez cały rok, jako niezbędnego wyposaże-
nia domu czy mieszkania. 
Z kolei „klimatyzacja” jest produktem mocno 
sezonowym. Jeżeli nałożyć na wykres archi-
walne dane meteorologiczne, to okaże się, 
że idealnie charakter okresu letniego (ciepły, 
chłodny, deszczowy) ma wpływ na wysokość 
zainteresowania produktami z grupy „klima-
tyzacji” w danym roku. Niestety potwierdza 
to regułę, że o klimatyzacji myśli się, gdy jest 
już … gorąco, a fachowcy mają pełen port-
fel zamówień i odległe terminy realizacji in-
westycji.

Polski rynek sprzedaży w Intenecie,  
w tym dla branży G-I raczej rola  
informacyjna
Rynek sprzedaży w Internecie rośnie  

arch Online, Purchase Offline – „Szukanie On-
line, Zakup Offline”), który określa, jaki wpływ 
mają informacje w Internecie na późniejszy 
zakup w tradycyjnej formie u sprzedawcy 
(offline). 
Wnioski, jakie płyną z tego typu badań mó-
wią, że w większości branż znacznie większy 
od zakupu online (bezpośrednio w Interne-
cie) jest udział zakupów na zasadzie wcze-
śniejszego zapoznania się z produktem, usłu-
gą – na stronach internetowych, a dopiero 
później sfinalizowanie transakcji, np. poprzez 
odwiedzenie siedziby firmy usługowo-han-
dlowej. Im droższy i bardziej złożony produkt, 
tym bardziej efekt ROPO przeważa nad zaku-
pem online. 
Najpierw więc Klient zapoznaje się np. z pro-
duktem, a później finalizuje zakup w rzeczy-
wistym sklepie. Łączny efekt przełożenia In-
ternetu na sprzedaż sięga dla niektórych 
branż nawet 40÷50% (turystyka, telefony ko-
mórkowe). Nawet 2÷3 razy więcej osób doko-
nuje zakupu w sklepie rzeczywistym (offline) 
po zapoznaniu się z produktem czy usługą  

w Internecie, niż dokonuje zakupu bezpo-
średnio na aukcji czy w sklepie internetowym. 
Tak więc w przypadku branży G-I nie należy 
się zrażać tym, że procent transakcji bezpo-
średnich online jest niewielki. Są to produkty 
i systemy złożone, wymagające doradztwa, 
doboru i dokładnej wyceny, a Internet może 
skutecznie wspierać działalność usługowo-
-handlową różnej wielkości firmy z branży G-I.

Czy zatem warto inwestować swój 
czas i finanse w budowanie pozycji 
firmy w Internecie? 

Wyniki odpowiedzi respondentów 
na pytanie o źródła informacji 
dla klienta indywidualnego przed 
zakupem urządzenia grzewczego 
(Niemcy, Research International)

Sezonowość zainteresowania w wyszukiwarce Google dla fraz „klimatyzacja” i „ogrzewanie” w kategorii głównej „Dom i ogród” w latach 
2005-2011 (badanie wiget.edu.pl w Google Insight)
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w Polsce najdynamiczniej w Europie (+33%  
w 2010 r. wg Raport „e-commerce 2011” In-
ternet Standard, 2. miejsce dla porównania 
Francja +24%), liczba sklepów online prze-
kroczyła 10 000. Ten sam raport wskazuje, że 
dział „Dom i ogród”, do którego przypisana 
jest w Internecie branża grzewczo-instalacyj-
na, ma największy udział w sprzedaży online, 
bo aż 29,92%. Oczywiście większość obrotów 
w tym rozległym dziale przypada z pewno-
ścią na produkty niezwiązane z techniką 
grzewczą, czy instalacyjną, a raczej na wy-
posażenie wnętrz itp. W ogólnym rankingu 
(w ww. raporcie) sklepów online, pierwszy  
z tego działu sklep oferujący akcesoria sani-
tarne, łazienkowe znajduje się na 19. pozycji 
pod względem obrotów w 2010 roku.  
W całym rankingu 100 sklepów, tylko 5 oferu-
je produkty z działu instalacyjnego, sanitar-
nego i grzewczego.
Dla branży G-I Internet odgrywa jednak sil- 
ną rolę informacyjną i opiniotwórczą, która  
z pewnością będzie rosła wraz z dalszym roz-
wojem technologii w tej branży, a także po-
szukiwaniem alternatywnych rozwiązań wo-
bec chociażby wzrostu cen paliw i energii. 
W Internecie znajduje się ponadto duża gru-
pa aktywnych Klientów, wg badań także 
tych lepiej sytuowanych zawodowo i finanso-
wo. Dochodzi do tego pojęcie Prosumenta, 
czyli już nie „biernego” Klienta, ale osoby ak-
tywnie poszukującej informacji, a także dzie-
lącej się opiniami z innymi. 
Według badania Gemius z grudnia 2007 r., 
udział Prosumentów wynosi 37% w grupie 
użytkowników Internetu. Dla tej grupy – Inter-
net jest jedynym w zasadzie miejscem po-
szukiwania informacji i opinii. Dla firmy zdo-
bycie Prosumenta i później jego dobrej opinii 
może decydować o sukcesie sprzedażowym 
w dalszej działalności.  

  SANHA oferuje rury wielowarstwowe 
z tworzywa sztucznego MultiFit®-PEX z usiecio-
wanego radiacyjnie i tlenoszczelnego PE-Xc, 
będące sensownym rozszerzeniem asorty-
mentu dla instalacji grzewczych i chłodni-
czych. Są one przewidziane zwłaszcza do 
ogrzewania podłogowego albo podłączania 
przewodów grzejników w jastrychu oraz do 
instalacji chłodniczych. Rury są tlenoszczelne, 

charakteryzują się nadzwyczajną elastyczno-
ścią i tym samym są łatwe do układania. 
Główne zalety rur z tworzywa sztucznego 
MultiFit®-PEX

• Tlenoszczelne (technologia 5-warstwowa) 
zgodnie z DIN 4726
• Zastosowanie do temperatury ciągłej 70°C, 
przy ciśnieniu eksploatacyjnym 6 bar

Idealne rozwiązanie dla instalacji 
grzewczych i chłodniczych

Rury systemowe 
MultiFit®-PEX  
firmy SANHA

  Jarosław Czapliński • Odporne na korozję dzięki zastosowaniu 
PE-Xc
• Zapobiegają powstawaniu osadów 
dzięki bardzo gładkiej powierzchni wewnętrz-
nej rur
• Odporne na liczne środki chemiczne 
(szczegóły na zapytanie)
• Wysoka odporność na temperaturę 
i ciśnienie
• Duże bezpieczeństwo stosowania dzięki 
sprawdzonym złączkom zaciskowym 
3fit®-Press i wtykowym 3fit®-Push firmy SANHA
• Mała masa ułatwia układanie
• Możliwość układania z małymi promieniami
• Duża elastyczność ułatwia montaż
• Nadają się do szczególnie trudnych warun-
ków układania dzięki technologii 5-warstwo-
wej  

Rury systemowe MultiFit®-PEX 
Idealne rozwiązanie dla instalacji 
grzewczych i chłodniczych

Główne zalety rur z tworzywa sztucznego MultiFit®-PEX
•  Tlenoszczelne (technologia 5-warstwowa) zgodnie z DIN 4726
•  Zastosowanie do temperatury ciągłej 70 °C, przy ciśnieniu 
   eksploatacyjnym 6 bar
•  Odporne na korozję dzięki zastosowaniu PE-Xc
•  Zapobiegają powstawaniu osadów dzięki bardzo gładkiej 
   powierzchni wewnętrznej rur
•  Odporne na liczne środki chemiczne (szczegóły na zapytanie)
•  Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
•  Duże bezpieczeństwo stosowania dzięki sprawdzonym złączkom
   zaciskowym 3fi t®-Press i wtykowym 3fi t®-Push fi rmy SANHA
•  Mała masa ułatwia układanie
•  Możliwość układania z małymi promieniami
•  Duża elastyczność ułatwia montaż
•  Nadają się do szczególnie trudnych warunków układania dzięki 
   technologii 5-warstwowej

Dane techniczne:
Maks. temperatura eksploatacyjna 110°C przy 6 bar (krótkotrwale) 
Maks. temperatura eksploatacyjna 95°C przy 6 bar (maks. 100 h)
Maks. temperatura eksploatacyjna 70°C przy 6 bar (temperatura ciągła) 
Min. promień gięcia 5 x d bez użycia przyrządu do gięcia

Dopuszczenia i spełnione normy (certyfi katy dystrybutora)
D – DIN-Certco 3V247 PE-Xc
D – SKZ A 159
A – ÖNorm ON-N 2007 261
NL – KIWA K 13223
NL – KOMO K 13230
Właściwości zgodne z DIN 16892 i DIN EN ISO 15875-2

Dostępne wymiary
•  16 x 2,0 mm
•  20 x 2,0 mm
Dostawa w kręgach po 200 m (16 x 2,0 mm) 
i 100 m (20 x 2,0 mm)

 Temperatura robocza Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

+70 °C 6 bar 

Warunki eksploatacyjne dla rur systemowych MultiFit®-PEX w 
wodzie i roztworach wodnych

MultiFit®-PEX – nadzwyczaj elastyczne i łatwe w układaniu
SANHA oferuje rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego 
MultiFit®-PEX z usieciowanego radiacyjnie i tlenoszczelnego PE-Xc, 
będące sensownym rozszerzeniem asortymentu dla instalacj grzew-
czych i chłodniczych. 
Rury nadają się optymalnie do stosowania ze złączkami zaciskowymi 
SANHA 3fi t®-Press oraz ze złączkami wtykowymi 3fi t®-Push.
Są one przewidziane zwłaszcza do ogrzewania podłogowego albo 
podłączania przewodów grzejników w jastrychu oraz do instalacji 
chłodniczych. Rury są tlenoszczelne, charakteryzują się nadzwyczajną 
elastycznością i tym samym są łatwe do układania.

Warstwa 
tlenoszczelna

Warstwa tworzywa sztucznego 
zapewniająca połączenie tarciowe

Ścianka 
rury z PE-Xc

Warstwa 
ochronna z PE-Xc

Budowa rury MultiFit®-PEX
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Dane techniczne:
maks. temperatura eksplo-
atacyjna 110°C przy 6 bar 
(krótkotrwale)
maks. temperatura eksplo-
atacyjna 95°C przy 6 bar 
(maks. 100 h)
maks. temperatura eksplo-
atacyjna 70°C przy 6 bar 
(temperatura ciągła)
min. promień gięcia 5 x d 
bez użycia przyrządu do 
gięcia

Dopuszczenia i spełnione 
normy (certyfikaty dystry-
butora):
D – DIN-Certco 3V247 
PE-Xc
D – SKZ A 159
A – ÖNorm ON-N 2007 261
NL – KIWA K 13223
NL – KOMO K 13230

Właściwości zgodne z DIN 
16892 i DIN EN ISO 15875-2, 
Atest PZH

Dostępne wymiary:
• 16 x 2,0 mm
• 20 x 2,0 mm
Dostawa w kręgach po 200 m
(16 x 2,0 mm) i 100 m 
(20 x 2,0 mm)

Warunki eksploatacyjne 
dla rur systemowych 
MultiFit®-PEX w wodzie 
i roztworach wodnych:
Temperatura robocza 70°C 
Ciśnienie robocze 6 bar

Rury systemowe MultiFit®-PEX 
– specyfikacja i warunki stosowania

Rury wielowarstwowe złożone są z 
higienicznej rury wewnętrznej z tworzywa 
sztucznego, nieprzepuszczającej tlenu 
warstwy aluminium oraz trwałej osłony z 
tworzywa sztucznego 

Rury systemowe MultiFit®-PEX 
Idealne rozwiązanie dla instalacji 
grzewczych i chłodniczych

Główne zalety rur z tworzywa sztucznego MultiFit®-PEX
•  Tlenoszczelne (technologia 5-warstwowa) zgodnie z DIN 4726
•  Zastosowanie do temperatury ciągłej 70 °C, przy ciśnieniu 
   eksploatacyjnym 6 bar
•  Odporne na korozję dzięki zastosowaniu PE-Xc
•  Zapobiegają powstawaniu osadów dzięki bardzo gładkiej 
   powierzchni wewnętrznej rur
•  Odporne na liczne środki chemiczne (szczegóły na zapytanie)
•  Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
•  Duże bezpieczeństwo stosowania dzięki sprawdzonym złączkom
   zaciskowym 3fi t®-Press i wtykowym 3fi t®-Push fi rmy SANHA
•  Mała masa ułatwia układanie
•  Możliwość układania z małymi promieniami
•  Duża elastyczność ułatwia montaż
•  Nadają się do szczególnie trudnych warunków układania dzięki 
   technologii 5-warstwowej

Dane techniczne:
Maks. temperatura eksploatacyjna 110°C przy 6 bar (krótkotrwale) 
Maks. temperatura eksploatacyjna 95°C przy 6 bar (maks. 100 h)
Maks. temperatura eksploatacyjna 70°C przy 6 bar (temperatura ciągła) 
Min. promień gięcia 5 x d bez użycia przyrządu do gięcia

Dopuszczenia i spełnione normy (certyfi katy dystrybutora)
D – DIN-Certco 3V247 PE-Xc
D – SKZ A 159
A – ÖNorm ON-N 2007 261
NL – KIWA K 13223
NL – KOMO K 13230
Właściwości zgodne z DIN 16892 i DIN EN ISO 15875-2

Dostępne wymiary
•  16 x 2,0 mm
•  20 x 2,0 mm
Dostawa w kręgach po 200 m (16 x 2,0 mm) 
i 100 m (20 x 2,0 mm)

 Temperatura robocza Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

+70 °C 6 bar 

Warunki eksploatacyjne dla rur systemowych MultiFit®-PEX w 
wodzie i roztworach wodnych

MultiFit®-PEX – nadzwyczaj elastyczne i łatwe w układaniu
SANHA oferuje rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego 
MultiFit®-PEX z usieciowanego radiacyjnie i tlenoszczelnego PE-Xc, 
będące sensownym rozszerzeniem asortymentu dla instalacj grzew-
czych i chłodniczych. 
Rury nadają się optymalnie do stosowania ze złączkami zaciskowymi 
SANHA 3fi t®-Press oraz ze złączkami wtykowymi 3fi t®-Push.
Są one przewidziane zwłaszcza do ogrzewania podłogowego albo 
podłączania przewodów grzejników w jastrychu oraz do instalacji 
chłodniczych. Rury są tlenoszczelne, charakteryzują się nadzwyczajną 
elastycznością i tym samym są łatwe do układania.

Warstwa 
tlenoszczelna

Warstwa tworzywa sztucznego 
zapewniająca połączenie tarciowe

Ścianka 
rury z PE-Xc

Warstwa 
ochronna z PE-Xc

Budowa rury MultiFit®-PEX
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żownicę wody instalacyjnej. 
Dla uzyskania maksymalnej wydajno-
ści i efektywnej pracy źródła ciepła wę-
żownica ta w dolnej części bufora ma tyl-
ko kilka zwojów. Dopiero w górnej części 
zbiornika, w obszarze o najwyższej tem-
peraturze jest ona gęsto nawinięta. 
Dzięki temu wystarczające jest, by źródło cie-
pła podgrzewało do wysokiej temperatury 
wyłącznie górną część bufora. Dolna zaś jest 
podgrzewana jedynie do temperatury wy-
maganej do zasilania instalacji grzewczej. 
Umożliwia to efektywne wykorzystanie źródeł 
ciepła, których sprawność zależy od tempe-
ratury pracy takich, jak: pompy ciepła, kotły 
kondensacyjne czy kolektory słoneczne. 
W sezonie grzewczym źródło ciepła zasila 
górną część zbiornika tylko w czasie znacz-
nego poboru ciepłej wody. W przypadku in-
stalacji w domu jednorodzinnym mogą to 
być zaledwie 1-2 godziny na dobę. W pozo-

stałym czasie w miarę potrzeb źródło ciepła 
zasila dolną część bufora i za jej pośrednic-
twem instalację grzewczą. Oczywiście szcze-
gólnie dobre wyniki otrzymamy, jeśli cała 
instalacja grzewcza pracuje na niskich para-
metrach. 

Konstrukcja
Szczegółowa konstrukcja zbiorników bufo-
rowych z wbudowaną wężownicą do przy-

Porównanie z tradycyjnymi zbiornikami

Zbiorniki buforowe 
warstwowe 
– z wężownicą lub 
modułem świeżej wody

  Stefan Żuchowski

W ostatnich latach wzrasta liczba instalacji grzewczych wyposażonych 
w zbiornik buforowy. Początkowo były to proste konstrukcje przeznaczone 
do akumulacji ciepła na potrzeby instalacji grzewczej na przykład przy 
zasilaniu instalacji z pompy ciepła czy z kotła stałopalnego. Z czasem 
zaczęto stosować zbiorniki przeznaczone zarówno do magazynowania 
energii na potrzeby ogrzewania budynku, jak i do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. W ten sposób na rynku pojawiły się popularne dziś 
zbiorniki płaszczowe z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody. 
kolejnym krokiem w rozwoju technologii magazynowania energii 
były warstwowe zbiorniki buforowe z wbudowaną wężownicą do 
przygotowania ciepłej wody.

  Zbiorniki buforowe warstwowe 
z wbudowaną wężownicą do 
przygotowania ciepłej wody

Były one wynikiem poszukiwania rozwią-
zania, które pozwoliłoby zmagazynować 
znaczną ilość energii i zapewnić wysoki kom-
fort cieplny z jednoczesnym zminimalizowa-
niem ilości ciepłej wody w instalacji. Osią-
gnięcie tego celu pozwoliłoby pogodzić 

wysoką sprawność instalacji z redukcją za-
grożenia rozwoju bakterii chorobotwórczych 
w wodzie użytkowej. Pierwszym rozwiąza-
niem, jakie zaczęto wdrażać, były zbiorni-
ki buforowe, w których zamiast dużej pojem-
ności zasobnika ciepłej wody umieszczono 
znacznej powierzchni wężownicę. W jej wnę-
trzu płynie woda użytkowa (jest jej o wiele 
mniej niż w stosowanym dotychczas zasob-
niku), która ogrzewa się od otaczającej wę-
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wężownicy będzie wystarczająca do wy-
maganej powierzchni kolektorów. Podobnie 
jest z wydajnością zbiornika od strony ciepłej 
wody użytkowej. Rozbudowana, ale mimo 
wszystko ograniczona powierzchnia wężow-
nicy jest czasami zbyt mała dla zapewnienia 
wymaganego komfortu, szczególnie w przy-
padku zasilania jednocześnie kilku łazienek.

Zbiorniki buforowe warstwowe 
z modułem świeżej wody 
i modułem solarnym

Ograniczone możliwości zbiorników z wbudo-
waną wężownicą sprawiają, że producenci 
w dalszym ciągu poszukiwali i poszukują roz-
wiązania, które zapewni odpowiedni poziom 
komfortu, wysoką sprawność urządzeń, ale 

gotowania ciepłej wody jest zróżnicowana. 
Część zbiorników od razu jest przygotowana 
do zasilania z kilku źródeł ciepła. Mają one 
dużą liczbę króćców oraz wężownicę umoż-
liwiającą podłączenie kolektorów słonecz-
nych. W przypadku innych konstrukcji w celu 
podłączenia kolektorów wystarczy zdemon-
tować pokrywę rewizyjną w dolnej części 
zbiornika i zamontować inną pokrywę z przy-
mocowaną do niej wężownicą. 
Czasami jest możliwość wyboru wężownicy 
o różnej powierzchni i przez to dopasowania 
jej do liczby kolektorów, jaką chcemy zasto-
sować. 
Zalety tego rodzaju zbiorników to przede 
wszystkim prosta konstrukcja oraz skutecz-
ne rozdzielenie warstwy o wysokiej tempera-
turze od dolnej przestrzeni niskotemperatu-

rowej. Zapewnia to uzyskanie maksymalnej 
sprawności pompy ciepła, kotła kondensa-
cyjnego czy kolektorów słonecznych.
Zastosowanie wężownicy do podgrzewania 
wody użytkowej jest też skutecznym rozwią-
zaniem zabezpieczającym układ przed po-
wstawaniem osadów i spadkiem wydajności. 
Wynika to z faktu zastosowania wężownicy 
wykonanej z blachy falistej, która podlega 
cyklicznemu rozszerzaniu się i kurczeniu, co 
sprzyja odrywaniu się zanieczyszczeń. 
Do wad czy raczej ograniczeń tego ro-
dzaju konstrukcji można zaliczyć przede 
wszystkim małą elastyczność układu. Mimo, 
że w niektórych konstrukcjach możemy wy-
brać powierzchnię wężownicy do podłącze-
nia kolektorów, to ze względu na ograniczo-
ną przestrzeń w zbiorniku nie zawsze wielkość 

Rozmieszczenie warstw wody o różnej temperaturze 
w zbiorniku buforowym wraz z oznaczeniem ich 
wykorzystania

Moduł solarny

Moduł świeżej wody

i elastyczność w do-
pasowaniu elemen-
tów systemu. Cieka-
wą alternatywą są 
nowoczesne zbiorni-
ki warstwowe współ-
pracujące z modu-
łem „świeżej wody”. 
System składa się 
z kilku elementów. 
Przede wszystkim 
zbiornika buforowe-
go, modułu „świeżej 
wody” oraz ewentu-
alnego modułu do 
współpracy z kolek-
torami słonecznymi. 

Zasada działania 
modułu świeżej 
wody

Podobnie jak w przy-
padku zbiornika z wbudowaną wężownicą 
tutaj również w górnej części bufora utrzymy-
wana jest wysoka temperatura wody umoż-
liwiająca podgrzewanie wody użytkowej. W 
buforze nie ma jednak żadnej wężownicy 
czy zasobnika ciepłej wody. Do podgrzewu 
wody użytkowej służy moduł „świeżej wody” 
mocowany na buforze lub na ścianie. Ma on 
wbudowany wymiennik ciepła, pompę obie-
gową oraz czujnik przepływu, czujniki tempe-
ratury 
i układ elektroniczny sterujący jego pracą. 
W przypadku wykrycia przepływu wody 
użytkowej uruchamiana jest pompa, która 
pobiera gorącą wodę instalacyjną z górnej 
części bufora i zasila wymiennik ciepła. 
W ten sposób następuje przepływowe pod-
grzewanie wody użytkowej. Regulacja tem-
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peratury odbywa się poprzez sterowanie 
wydajnością pompy zasilającej wymiennik 
ciepła oraz ewentualnie ustawienie zawo-
ru mieszającego regulującego temperaturę 
wody od strony zasilania wymiennika ciepła. 
Dokładność regulacji temperatury jest wy-
soka i po krótkim czasie stabilizacji, odchyłka 
od wymaganej wartości nie przekracza 1 K. 
Zasada działania modułu wyjaśnia zna-
czenie dość osobliwej nazwy. Określenie 
„świeża woda” oznacza w tym przypad-
ku brak magazynowania znacznej ilości 
ciepłej wody w systemie. Jest ona pod-
grzewana wyłącznie na bieżąco podczas 
przepływu. Zapewnia to najskuteczniej-
szą ochronę przed rozwojem bakterii 
w wodzie, która w systemie z zasobni-
kiem długi czas zalega w instalacji, a do-
datkowo w dolnej części zasobnika ma 
z reguły temperaturę sprzyjającą rozwo-
jowi bakterii.
Zastosowanie modułu świeżej wody ma rów-

nież korzystny wpływ na sprawność systemu, 
ponieważ sposób sterowania i rozbudowana 
powierzchnia wymiany ciepła sprawiają, że 
woda instalacyjna wracająca z modułu do 
bufora ma bardzo niską temperaturę. W ten 
sposób można znacząco podnieść spraw-
ność pompy ciepła, kotła kondensacyjnego 
czy kolektorów słonecznych. Moduł świeżej 
wody oprócz higienicznego przygotowa-
nia ciepłej wody zapewnia również komfor-
tową i oszczędną pracę instalacji cyrkulacji 
ciepłej wody. W przypadku zastosowania in-
stalacji cyrkulacyjnej wystarczy podłączyć 
niewielką pompę obiegową na wejściu zim-
nej wody do modułu. Pracą pompy moż-
na sterować czasowo, ale bardziej korzystne 
jest wykorzystanie funkcji jednorazowej pra-
cy pompy. W tym celu wystarczy, wchodząc 
rano do łazienki, spowodować krótkotrwały 
pobór wody, dosłownie przez 1 sekundę. Od 
tego momentu pompa zaczyna pracować, 
a moduł podgrzewa wodę w instalacji cyrku-

Budowa modułu świeżej wody

Legenda:
1  Pompa w obiegu buforowym
2  Zawór mieszający
3  Czujnik przepływu
4  Płytowy wymiennik ciepła
5  Elektronika
T1 – T3 Czujniki temperatury

lacyjnej. Jak tylko na powrocie z instalacji zo-
stanie osiągnięta wymagana temperatura, 
wówczas następuje wyłączenie pompy cyr-
kulacyjnej. 
Taki sposób sterowania pracą pompy cyrku-
lacyjnej jest szczególnie korzystny dla osób 
prowadzących nieregularny tryb życia (czy-
li zapewne większości), dla których te same 
godziny pracy pompy cyrkulacyjnej dla każ-
dego dnia są nie do zaakceptowania. Takie 
rozwiązanie w prosty sposób sprawia, że in-
stalacja pracuje wyłącznie wtedy, gdy jest to 
potrzebne, a jej koszty eksploatacji są bardzo 
niskie. 
Podobnie jak moduł świeżej wody, tak i po-
zostałe elementy systemu zostały zaprojek-
towane tak, by uzyskać maksymalną spraw-
ność instalacji. Znaczną rolę odgrywa w tym 
przypadku również wbudowany w zbiorni-
ku system kierownic sterujący przepływem 
wody zarówno od strony źródeł ciepła, jak 
i od strony odbiorników. 

Maksymalna skuteczność
Od strony źródeł ciepła interesuje nas mak-
symalna skuteczność, wykorzystanie ewentu-
alnej wysokiej temperatury, ale także wysoka 
sprawność przy pracy z niższą mocą i niższą 
temperaturą. 
Przykładowo, jeśli źródło ciepła pracuje z ni-
ską temperaturą, niższą niż poziom utrzymy-
wany w górnej części bufora, wówczas woda 
instalacyjna dostarczana ze źródła ciepła 
spływa grawitacyjnie po konstrukcji kierow-
nicy do dolnej strefy bufora. Jeśli natomiast 
przykładowo kolektory słoneczne w samo 
południe pracują z wysoką mocą i tempera-
turą, wówczas podgrzewana przez nie woda 
od razu płynie ku górze zbiornika, zasilając 
warstwę wody wykorzystywaną do przygoto-
wania ciepłej wody. 

Wysoka sprawność
Patrząc na wodę instalacyjną wracającą 
z odbiorników ciepła interesuje nas, by bez 
potrzeby nie podnosić temperatury powrotu 
do źródła ciepła, a więc nie podnosić tem-
peratury dolnej strefy zbiornika. Z tego po-
wodu również po stronie odbiorników ciepła 
zastosowano układ kierownic wspomaga-
jący warstwowy rozkład temperatury w bu-
forze. Dzięki temu jeśli przykładowo z modu-
łu świeżej wody wraca woda o temperaturze 
12-15oC, wówczas od razu opadnie ona na 
dno zbiornika buforowego. Jeśli zaś z insta-
lacji grzewczej wraca woda o temperaturze 
30-40oC, wówczas po powierzchni kierowni-
cy popłynie ona do środkowej strefy bufora. 
Takie rozwiązanie ogranicza zjawisko miesza-
nia się wody w buforze i wyrównywania tem-
peratury. Czasem dochodzi nawet do cieka-
wej sytuacji. 
Przykładowo kocioł zasila środkową część 
zbiornika do temperatury wymaganej dla in-
stalacji grzewczej (np. 40oC). W tym czasie z 
instalacji wraca woda o temperaturze oko-
ło 30oC, a równolegle pracuje moduł świe-
żej wody. Wówczas do kotła nie trafia woda 
o temperaturze 30oC, a 12-15oC, która pły-
nie z modułu świeżej wody. Takie rozwiąza-
nie pozwala na uzyskanie wyższej sprawno-
ści na przykład kotła kondensacyjnego czy 
pompy ciepła, nawet w porównaniu do bez-
pośredniego zasilania instalacji niskotempe-
raturowej. 

Moduł do współpracy z kolektorami 
słonecznymi

Ostatnim elementem systemu jest moduł do 
współpracy z kolektorami słonecznymi. Jest 
on wyposażony w znacznej powierzchni wy-
miennik ciepła, pompy obiegowe oraz czuj-
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Porównanie zasobników buforowych warstwowych z modułem świeżej wody i modułem solarnym z:  

...biwalentnym pojemnościowym podgrzewaczem wody ...zbiornikiem buforowym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

1. maks. temperatura zasobnika 85oc
2. Ładowanie od dołu do góry 
(powoli)
3. Tylko do przygotowania c.w.u.
→ nieporównywalne bezpośrednio
4. Zasobnik emaliowany
→ anoda magnezowa (ochrona przed 
korozją)
→ wymagany przegląd
5. Ochrona przed bakterią Legionella
→ wymagane podgrzanie do 70oc
→ wyższe koszty eksploatacji
6. Ograniczona powierzchnia wężownicy

1. maks. temperatura bufora 95oc
→ wyższy uzysk energii słonecznej
2. Ładowanie od góry do dołu (skrócenie 
czasu oczekiwania na ciepłą wodę).
3. Wykorzystanie energii słonecznej do 
wspomagania c.o. i c.w.u.
4. Stalowy zbiornik wody grzewczej
→ brak anody/brak potrzeby konserwacji
5. Brak ryzyka rozwoju bakterii legionella
→ podgrzewanie c.w.u. w module świeżej 
wody
6. Możliwość wyboru wielkości modułu 
świeżej wody i modułu solarnego

1. maks. temperatura bufora 95oc
2. Ładowanie od dołu do góry (powoli)
3. emaliowany zasobnik c.w.u.
→ anoda magnezowa (ochrona przed 
korozją)
→ wymagana konserwacja
4. Ochrona przed bakterią Legionella
→ wymagane podgrzanie do 70oc
→ wyższe koszty eksploatacji
5. Ograniczona pojemność zasobnika 
c.w.u.

1. maks. temperatura bufora 95oc
2. Ładowanie od góry do dołu (skrócenie 
czasu oczekiwania na ciepłą wodę).
3. Stalowy zbiornik wody grzewczej
→ brak anody/brak potrzeby konserwacji
4. Brak ryzyka rozwoju bakterii legionella
→ podgrzewanie c.w.u. w module świeżej 
wody
5. Pobór wody np. 2-35 l/min
6. Możliwość wyboru wielkości modułu 
świeżej wody i modułu solarnego

KONTRAKONTRA

niki temperatury, czujnik przepływu i układ 
elektroniczny. Dzięki zastosowaniu pomp o 
regulowanej wydajności moduł dostosowu-
je temperaturę wody wpływającej do zbior-
nika do aktualnych potrzeb oraz natężenia 
promieniowania słonecznego. W pierwszej 
kolejności pompy pracują z niską prędkością, 
by uzyskać wyższą temperaturę zapewnia-

jącą ładowanie górnej części zbiornika. Je-
śli z powodu niskiego nasłonecznienia nie jest 
to możliwe, wówczas wydajność pomp jest 
ustalana na poziomie gwarantującym najniż-
szą różnicę temperatury pomiędzy kolektora-
mi słonecznymi i temperaturą wody wpływa-
jącej do bufora. W praktyce wygląda to tak, 
że gdy natężenie promieniowania słonecz-

nego jest wysokie, wówczas moduł zasila z 
wysoką temperaturą górną część bufora.
Jeśli zaś natężenie spada, wówczas moduł 
zasila z niską temperaturą dolną część bufo-
ra. Dzięki temu z jednej strony w południe na-
stępuje szybkie podgrzanie górnej warstwy 
bufora, a z drugiej strony rano i po południu 
jesteśmy w stanie wykorzystać nawet niewiel-

ką ilość energii słonecznej docierającej do 
kolektorów.

Dlaczego zbiorniki buforowe 
warstwowe z modułami?

Zaleta systemu składającego się ze zbiornika 
warstwowego i modułów hydraulicznych to 
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przede wszystkim duża elastyczność w dobo-
rze komponentów. Swobodnie można wybie-
rać pojemność zbiornika w zakresie od 300 
do 2000 l. W ofercie niektórych firm dostęp-
ne są zbiorniki o jeszcze większej pojemno-
ści. Podobnie jest z modułami świeżej wody. 
Bez kłopotu można znaleźć na rynku systemy 
o wydajności zaczynającej się od 20 l/min, a 
kończącej się na przepływie powyżej 100 l/min. 
Do tego w niektórych przypadkach możli-
we jest kaskadowe łączenie modułów świe-
żej wody. 
Takie rozwiązania pozwalają z łatwością wy-
brać rozwiązanie dla domu jednorodzinne-
go, rezydencji z kilkoma łazienkami, jak i dla 
bloku mieszkalnego. Dodatkowo uzyskuje-
my korzystne połączenie bezpiecznego i hi-
gienicznego podgrzewania wody w systemie 
przepływowym z komfortem, jaki daje znacz-
na ilość energii zmagazynowana w buforze. 
Z reguły w systemie zbiorników warstwowych 

z łatwością dobierzemy też moduł do współ-
pracy z kolektorami słonecznymi. Tu również 
producenci oferują kilka wielkości modułów 
dostosowanych do określonej powierzchni 
kolektorów. Z reguły oznaczenie modułu od 
razu sugeruje maksymalną powierzchnię ko-
lektorów, z jaką może współpracować dany 
moduł.  

Podsumowując…
…wydaje się, że obecny od kilku lat na rynku 
system warstwowych zbiorników buforowych 
współpracujących z modułami świeżej wody 
jest rozwiązaniem, które najłatwiej można 
dopasować do rodzaju instalacji i zastosowa-
nych w niej urządzeń. 
Szczególnie korzystna jest możliwość różnico-
wania pojemności zbiorników i wielkości mo-
dułów, nie zawsze przecież do dużego zbior-
nika buforowego będziemy stosowali pole 
kolektorów o dużej powierzchni.  

Budowa modułu solarnego

Legenda:
1  Pompa w obiegu buforowym
2  Pompa w obiegu solarnym
3  Płytowy wymiennik ciepła
4  Czujnik przepływu
5  Separator powietrza
6  Grupa bezpieczeństwa
7  Układ elektroniczny 
z wyświetlaczem
T1 – T4 Czujniki temperatury
9  Czujnik temperatury

Fo
t.,

 r
ys

. V
ai

lla
nt

Przepustnice 
Oventrop

  kazimierz mróz

  Produkt mało znany z oferty, a bardzo 
użyteczny  
Oventrop zdobył uznanie branży jako do-
stawca armatury grzejnikowej, równowa-
żącej i regulacyjnej, używanej do odpo-
wiedniego rozdziału czynnika w instalacjach 
grzewczych, chłodniczych bądź zaopatrze-
nia w wodę. 
Program dostaw zawiera także inną arma-
turę konieczną do wykonania prawidłowo 
działającej instalacji: zawory odcinające, fil-
try, odpowietrzniki itp. Ważnym elementem 
oferty Oventrop są przepustnice. 
Do zalet przepustnicy – oprócz możliwości 
montażu w miejscach o ograniczonej prze-
strzeni – zaliczyć należy również: 
• niski opór hydrauliczny skutkujący wysokimi 
wartościami współczynników przepływu 
(kvs od 108 dla DN 50 do 10533 dla DN 400), 
• krótki kąt zamknięcia (90o), 
• mały w porównaniu z inną armaturą ciężar,
• łatwość izolacji.
Korpusy przepustnic Oventrop wykonane są 
z żeliwa sferoidalnego, a zawieradła i wrze-
ciona ze stali nierdzewnej. 

W różnych wariantach wykonania
Dostępne są następujące warianty wykonania: 
- wykonanie kołnierzowe (osiem otworów 
gwintowanych) lub międzykołnierzowe (czte-
ry otwory bez gwintu), wg normy DIN EN 
1092-2, kołnierze PN 10 lub PN 16,
- uszczelnienie z EPDM (do stosowania w insta-
lacjach napełnionych wodą lub mieszaninami 
wodno-glikolowymi w temperaturze od -10 do 
110oC) lub z NBR (również do olejów mineralnych, 
powietrza i innych niepalnych i nieagresywnych 
gazów w temperaturze od -10 do 80oC), 
- obsługa za pomocą dźwigni z zazębieniami 
do położeń pośrednich lub za pomocą prze-
kładni z pokrętłem. Możliwość zastosowania 
napędów elektrycznych (złącze wg ISO 5211).

W pracującej przepustnicy jedynymi elemen-
tami mającymi kontakt z czynnikiem są za-
wieradło i manszeta uszczelniająca. Przed 
przystąpieniem do montażu (najpóźniej przed 
dociągnięciem śrub na kołnierzach) nale-
ży otworzyć przepustnicę do pozycji pełnego 
otwarcia. Cena przykładowych przepustnic 
średnicy DN 50 kształtuje się od 200 zł.  

Specyficzna konstrukcja przepustnic umożliwia 
realizację funkcji odcięcia przepływu w rurze w miej-
scach, w których brakuje przestrzeni dla zabudowy 
klasycznych zaworów grzybkowych bądź zasuw. 
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Temperatura powietrza w pomieszczeniu,  
w którym zainstalowane jest stanowisko, sta-
bilizowana jest działaniem automatycznie 
sterowanego klimatyzatora.
Podczas badania dokonywany jest pomiar 
temperatury zasilenia i powrotu czynnika 
grzejnego – doprowadzanego do grzejnika, 
temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz 
innej zaprogramowanej temperatury. Pomiar 
temperatury dokonywany jest termoparami, 
a wartości zmierzone rejestrowane są pod-
czas badania w sposób ciągły.

Opis kontrolnych badań 
porównawczych

Na opisanym wcześniej stanowisku, w IV 
kwartale br., przeprowadzono kontrolne ba-
dania porównawcze trzech elektronicz-
nych, nagrzejnikowych podzielników kosz-
tów ogrzewania (oznaczonych umownie jako 
A, B i C), stosowanych przez jedną z firm roz-
liczających oferujących w całym kraju swo-
je usługi. Zgodnie z deklaracją firmy, bada-
ne podzielniki powinny spełniać wymagania 
polskiej normy PN EN 834:1999 „Podzielniki 
kosztów ogrzewania do rejestrowania zuży-
cia ciepłą przez grzejniki. Przyrządy zasilane 
energią elektryczną”.
W oparciu o wyniki badań porównawczych 
przyrostu wskazań tych podzielników, jedno-
cześnie działających w takich samych wa-
runkach w ośmiu cyklach pomiarowych, wy-
konano obliczenia odchyłek wartości tych 
przyrostów dla poszczególnych podzielników, 
względem wartości odniesienia.
Jako wartość odniesienia przyjęto kolejno:
• wartość przyrostu wskazań podzielnika  
A – zakładając, że jest on podzielnikiem 
wzorcowym,
• wartość przyrostu wskazań podzielnika  

B – zakładając, że jest on podzielnikiem wzor-
cowym,
• wartość przyrostu wskazań podzielnika  
C – zakładając, że jest on podzielnikiem 
wzorcowym,
• wartość średniego przyrostu wskazań po-
dzielników A, B i C – zakładając brak podziel-
nika wzorcowego.

Wynik kontrolnych badań 
porównawczych

Błąd względny przyrostu wskazań podzielników:
• podzielników B i C, odniesiony do przyrostu 
wskazań podzielnika A, wyniósł od +4,3% do 
0,0%,
• podzielników A i C, odniesiony do przyrostu 
wskazań podzielnika B, wyniósł od 0,0% do  
-4,1%,
• podzielników A i B, odniesiony do przyrostu 
wskazań podzielnika C, wyniósł od +3,4% do 
-2,8%,
• podzielników A, B i C, odniesiony do śred-
niego przyrostu wskazań badanych podziel-
ników, wyniósł od +2,2% do -2,3%.
Jak z powyższych danych wynika, błąd 
względny przyrostu wskazań badanych po-
dzielników w najniekorzystniejszym z analizo-
wanych przypadków nie przekroczył +4,3 %.

Wnioski z kontrolnych badań 
porównawczych
Z wyników przeprowadzonych badań po-
równawczych można wyciągnąć wniosek, 
że w budynku wielolokalowym, w którym do-
konywane jest rozliczenie kosztów ogrzewa-
nia, zastosowanie w systemie rozliczania na-
grzejnikowych podzielników ogrzewania o 
właściwościach zgodnych z podzielnikami ba-
danymi, nie będzie miało negatywnego wpły-
wu na dokładność rozliczenia tych kosztów.  

Badania 
porównawcze 
nagrzejnikowych podzielników 
kosztów ogrzewania

  Joanna Płachta*, Marek Płuciennik

  Informacja o stanowisku

Stanowisko badawcze do badań porównaw-
czych podzielników kosztów ogrzewania zlo-
kalizowane jest w zamkniętym pomieszczeniu 
i składa się między innymi z:
• kotła elektrycznego o sterownej tempera-
turze zasilania, zasilającego w ciepło obieg 
pomiarowy,
• obiegu pomiarowego z jednorzędowym 
grzejnikiem stalowym płytowym, na którym 
instalowane są badane podzielniki,
• klimatyzatora, który umożliwia programo-

wanie przybliżonej temperatury powietrza  
w pomieszczeniu stanowiska badawczego.
Sposób podłączenia grzejnika, na którym in-
stalowane są badane podzielniki, tzn. zasila-
nie górą a powrót dołem, po przeciwnych 
stronach grzejnika – zapewnia uzyskanie ta-
kich samych warunków wpływu temperatu-
ry czynnika grzejnego na badane podzielniki, 
zainstalowane na kolejnych pionowych ka-
nałach wodnych tego grzejnika. Instalowanie 
wszystkich podzielników odbywa się w iden-
tyczny, powtarzalny sposób, z użyciem dwu-
stronnie klejącej taśmy termoprzewodzącej.

W Warszawie uruchomione zostało stanowisko badawcze do badań 
porównawczych nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania, to 
znaczy podzielników spełniających wymagania polskiej normy PN EN 
834:1999 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła 
przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną” albo polskiej 
normy PN EN 835:1999 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania 
zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy bez zasilania energią elektryczną 
działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego”.
Stanowisko to objęte jest zakresem akredytacji laboratorium badawczego, 
wydanym 30 czerwca 2011 r. przez Polskie Centrum Akredytacji.**

* mgr inż. Joanna Płachta, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska
** zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 023, wydany 30 czerwca 2011 r. przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42, dla Laboratorium Fizyki Cieplnej, 
Instalacji Sanitarnych i Środowiska (LFS) przy ul. Ksawerów 21, wchodzącego w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
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  Rosnąca popularność rozwiązań pryszni-
cowych na poziomie posadzki zwiększa zain-
teresowanie odpływami podłogowymi  
o dużej przepustowości, niższej wysokości mon-
tażowej i podwyższonym bezpieczeństwie. 
Korpusy podstawowe Advantix wykonane są 
z wysokiej jakości polipropylenu i oferowane 
w różnych średnicach oraz wysokościach za-
budowy. Mają poziomy lub pionowy króciec 
odpływowy, a na życzenie także boczny do-
pływ, umożliwiający podłączenie dodatko-
wych odpływów wody. Obszerny asortyment 
Advantix obejmuje warianty z syfonem i bez, 
oraz produkty przeciwpożarowe o atestowa-
nej odporności ogniowej.
Dopełnienie systemu Advantix stanowią sty-
lizowane ruszty Visign do odpływów podło-
gowych i odwodnień liniowych, wykonane 
ze stali nierdzewnej lub szkła bezpiecznego. 
Bogaty asortyment obejmuje duży wybór 
kształtów, wzorów i rozmiarów. Wiele rusztów 
zostało wyróżnionych międzynarodowymi 
nagrodami w zakresie wzornictwa, takimi jak 
reddot design award. 

Do łazienek, w różnych wariantach

Strefy prysznicowe znajdujące się na po-
ziomie posadzki oraz łazienki dla niepełno-
sprawnych wymagają zastosowania odwod-
nień o wysokiej wydajności. Odpływy liniowe 
Advantix pozwalają tu zachować ciągły, 
równy spadek i nie zakłócają układu płytek 
diagonalnymi liniami. Korpusy mają długość 
od 750 do 1200 mm, a minimalna wysokość 
konstrukcji wynosi zaledwie 90 mm. Kolejną 
ich zaletą jest możliwość montażu w dowol-
nym miejscu na podłodze lub przy ścianie. 
Odpływy liniowe Advantix są dostępne rów-
nież w wersji z ozdobną ramką wokół rusztu. 
Najnowszym rozwiązaniem firmy Viega  

w zakresie odprowadzania wody jest  
Advantix Vario – pierwszy na rynku odpływ 
liniowy, którego długość można płynnie re-
gulować w zakresie od 30 do 120 cm.
Advantix Top to uniwersalne rozwiązanie do 
każdej łazienki. Podczas montażu można in-
dywidualnie dostosować go do wysokości 
posadzki powyżej 90 mm. Skrócenie lub za-
stosowanie odpowiedniej rurki nurkowej po-
zwala na dopasowanie wysokości zamknię-
cia wodnego do wysokości konstrukcyjnej  
(35, 40 lub 50 mm). Odpływ charakteryzuje 
się doskonałą wydajnością: dla kratki o wy-
miarze 100 mm wynosi ona od 0,8 do 1,0 l/s, 
a w wymiarze 150 mm – od 0,9 do 1,2 l/s,  
w zależności od wysokości nasadki. Rozwią-
zanie opracowane przez firmę Viega gwa-
rantuje, że w każdej sytuacji w odpływie po-
zostanie wystarczająca wysokość zamknięcia 
wodnego, chroniącego przed nieprzyjemny-
mi zapachami.

Systemy Advantix i ruszty Visign  

Odpływy  
firmy Viega  
do łazienek, tarasów,  
jako przeciwpożarowe…

  Tomasz Pawlak

Advantix to dopracowany modułowy system odprowadzania 
wody z różnego rodzaju posadzek. Pozwala dowolnie łączyć różne 
korpusy, warianty uszczelnienia, nasadki i ruszty, dostosowując je do 
indywidualnych potrzeb. 

Advantix Top to prosty montaż, wysoka 
wydajność i doskonała ochrona przed 
zasysaniem zwrotnym
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i zamyka wolne przestrzenie w obszarze przej-
ścia. Odpływ przeciwpożarowy można za-
montować również z użyciem tzw. techniki  
„w rurze”. W przebiciu stropowym zalewa-
na jest rura z polipropylenu lub PCV, w której 
później montuje się odpływ, tak jak w otwo-
rze rdzeniowym. W razie pożaru napęczniała 
masa wypełnia również szczelinę, która po-
wstaje przez stopienie się rury. 

Uszczelnienie warstwowe lub montaż 
tradycyjny

Od kiedy ochrona budynku przed wilgocią 
stała się priorytetem, coraz bardziej popular-
ne staje się płynne uszczelnienie warstwowe. 
Uszczelnienie między jastrychem a płytkami 
zapobiega zawilgoceniu warstwy jastrychu, 
a dzięki uszczelnieniu warstwowemu można 
zrezygnować ze stosowania dodatkowych 
warstw z bitumenu lub tworzywa sztucznego. 
Viega stawia na podwójne zabezpieczenie. 
Specjalne użebrowanie kołnierza pozwala na 
stabilne zakotwiczenie odpływu w jastrychu. 
Bezpieczeństwo w obszarze przejściowym 
zwiększa dodatkowo pierścień uszczelnia-
jący, montowany bezpośrednio w płynnym 
uszczelnieniu. Oferta firmy Viega obejmuje 
odpowiednie elementy dystansowe do każ-
dego zastosowania: do pomieszczeń przemy-
słowych lub do zastosowań zewnętrznych – 
elementy dystansowe z polimerobetonu 
z zatopioną siatką stalową i dodatkową matą 
z włókna szklanego, do posadzek o niskiej 
konstrukcji – elementy dystansowe z tworzy-
wa sztucznego, a do budynków remontowa-
nych – odpływ super płaski.
Przy użyciu techniki konwencjonalnej również 
można trwale chronić przed wilgocią stropy, 
podłogi, a nawet materiały izolacyjne. Pasy 
uszczelniające z bitumu lub z EPDM nakłada-

ne są tu bezpośrednio na beton surowy lub 
izolację termiczną. Metoda ta sprawdza się 
szczególnie przy uszczelnianiu balkonów, tara-
sów, płyt posadzkowych i posadzek piwnicz-
nych. Odpływy firmy Viega mogą być mon-
towane z użyciem pierścienia zaciskowego  
i uszczelniającego w pasie z bitumu lub EPDM, 
bez ryzyka uszkodzenia korpusu odpływowe-
go przy obróbce termicznej lub klejeniu.  

Na tarasie i w piwnicy

System Advantix można zastosować na każ-
dym tarasie, niezależnie od tego czy są na 
nim ułożone płytki, wysypany żwir, czy też ma 
on konstrukcję na kołkach. Dostępny jest on 
również z drugą warstwą uszczelniającą i z sy-
fonem bez zamknięcia wodnego. Odpływy 
Advantix poradzą sobie nawet z obfitymi opa-
dami, a wytrzymałe ruszty spełniają wszyst-
kie normy obciążalności. W bogatym asorty-
mencie znajdują się również rozwiązania do 
nieużywanych płaskich dachów lub tarasów. 
Koszyk umieszczony w górnej części zabezpie-
cza przed przedostawaniem się liści i żwiru.
W pomieszczeniach gospodarczych i piw-
nicznych pojawiają się czasami, przez krót-
ki okres, niewielkie ilości wody. Zazwyczaj nie 
ma więc potrzeby stosowania rozwiązań  
o dużej wydajności odpływu i dodatkowych 
uszczelnień. Również tutaj warto jednak za-
dbać o bezpieczeństwo. Oprócz komplet-
nych odpływów z wbudowanym syfonem fir-

ma Viega oferuje warianty pozwalające na 
późniejszy montaż syfonu w odpływie po-
sadzkowym.

Odpływy przeciwpożarowe  
Advantix R 120

W kwestiach ochrony przeciwpożarowej klu-
czowe znaczenie ma bezwzględne bezpie-
czeństwo i wysoka jakość materiałów. 
W konstruowaniu odpływów przeciwpożaro-
wych Advantix R 120 o atestowanej maksy-
malnej odporności ogniowej wynoszącej  
120 min, firma Viega wykorzystała najnowszą 
technologię, aby zapobiec przedostawaniu 
się ognia i dymu przez strop. Podczas poża-
ru tradycyjny odpływ podłogowy z tworzy-
wa sztucznego stopi się już po kilku minutach, 
przez co powstaje otwarte przejście między 
kondygnacjami. Dlatego Advantix R 120 ma 
wbudowany element ochrony przeciwpoża-
rowej. Zawiera masę przeciwogniową, która 
pęcznieje w temperaturze powyżej 150oC  

System Advantix można zastosować na każdym 
tarasie

Asortyment firmy Viega obejmuje również 
rozwiązania do piwnic i innych pomieszczeń 
gospodarczych

Technika konwencjonalna również może trwale chronić przed wilgocią stropy, podłogi, 
a nawet materiały izolacyjne. Pasy uszczelniające z bitumu lub z EPDM nakładane są tu 
bezpośrednio na beton surowy lub izolację termiczną 

Płynne uszczelnienie warstwowe
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widziano dwa stopnie ogrzewania dla 60% 
lub 100% mocy grzewczej. Istotną rolę odgry-
wa również zabezpieczenie przed przegrza-
niem. Elektrotermia ma również w ofercie 
mniejsze kurtyny powietrzne. Powstały one z
myślą o ochronie wejść w małych pomiesz-
czeniach, takich jak chociażby kioski czy też 
okienka magazynowe.
Jeśli kurtyna będzie wyposażona w nagrzew-
nicę elektryczną, wówczas moc kurtyny po-

winna być tym większa, im większe jest praw-
dopodobieństwo wystąpienia przeciągu. 
Odgrywa to szczególne znaczenie w przy-
padku miejsc, takich jak chociażby wysokie 
klatki schodowe czy też pomieszczenia, któ-
re cechują się nieograniczoną przestrzenią 
przed budynkiem lub brakiem wiatrołapów. 
Kurtyna powietrzna Wicherek z serii EKP do-
brze sprawdzi się nad drzwiami o wysokości 
do 2,7 m.b.  

  arkadiusz ryba

  Kurtyny powietrzne stanowią dobre roz-
wiązanie wszędzie tam, gdzie w efekcie 
wzmożonego ruchu osób czy też pojazdów, 
występuje napływ zimnego powietrza lub 
straty ciepła. Kurtyna powietrzna serii EKP WI-
CHEREK jest urządzeniem pozwalającym za-
bezpieczyć niekontrolowany przepływ po-
wietrza pomiędzy dwoma strefami o różnych 
temperaturach. Ogranicza ona straty cie-
pła w pomieszczeniach ogrzewanych oraz 
utratę powietrza klimatyzowanego w okresie 
letnim. Dodatkowe zalety to zapobieganie 
przeciągom, ochrona przed owadami i spa-
linami. Kurtyny EKP mają możliwość sterowa-
nia mocą grzewczą, prędkością wentylatora 
oraz temperaturą powietrza w pomieszcze-

niu. Regulacja ta jest realizowana za pomo-
cą dodatkowego panelu sterującego 
i termostatu (możliwość umieszczenia 
w dowolnym miejscu) lub w przypadku kur-
tyn kompaktowych regulacja odbywa się za 
pomocą przełączników umieszczonych na 
kurtynie. Urządzenia są przystosowane do 
montażu zarówno na ścianie jak i do sufitu 
(śruba M8). Połączenie w szereg kilku kurtyn 
pozwala zabezpieczyć drzwi o dowolnej sze-
rokości.
Dobry przykład elektrycznych kurtyn po-
wietrznych stanowią produkty firmy Elektro-
termia. Uwzględniono w nich pałąk mocu-
jący, dzięki czemu możliwa jest regulacja 
zakresu obrotowego o 90º. Oprócz tego prze-

Model EKP 100 EKP 103 EKP 106 EKP 150 EKP 159
Moc znamionowa - 2/3 kW 4/6 kW - 6/9 kW
Liczba i moc elementów grzejnych - 6x500 W 9x670 W - 9x1 kW
Moc wentylatora [W] 145 145 145 140 140
Maksymalna ilość powietrza [m3/h] 1300 1200 1200 1700 1600
Wymiary szer. x wys. X gł. [mm]) 990x230x260 1400x250x260
Masa całkowita [kg] 21,5 22,5 23 23 26,5
Poziom głośności [dB(A)] 53 53 53 52 52
Cena zł netto 1674 1967 2000 2235 2492

kurtyny Wicherek w sklepie stacji benzynowej

Nowość Elektrotermii

Elektryczna kurtyna 
powietrzna Wicherek
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szeregach TRIOVENT i QUATROVENT  
– wentylator wspomagający jego pracę  
i zapewniający odpowiednią dynamikę pro-
cesu grzania, precyzyjnie sterowanego. Ka-
nał przykryty jest ażurowym drewnianym lub 
metalowym podestem. Ogrzewanie kana-
łowe umieszczone wzdłuż przeszkleń, czyli w 
miejscu występowania największych strat cie-
pła, działa jak kurtyna ciepłego powietrza, 
osusza szyby i chroni je przed zaparowaniem.
Wykorzystanie wentylatora w podłogowym 
ogrzewaniu kanałowym powoduje, że ruch 
powietrza wywołany przez grzejnik z wen-
tylatorem zapewnia zaplanowany rozkład 
temperatury i wspomaga wentylację. Dzię-
ki wykorzystaniu wentylatora można zastoso-
wać zestawy kanałowe mniejszych rozmia-
rów, co w przypadku ogrodu zimowego ma 

duże znaczenie, gdyż mniejsze zestawy ła-
twiej rozmieścić we wnętrzu o skomplikowa-
nym kształcie i dużych wymaganiach este-
tycznych.  
Dzięki wysokiej odporności na korozję ma-
teriałów, z jakich zbudowany jest wymiennik 
kanałowy – miedzi i aluminium – można mieć 
pewność, że jest to inwestycja na lata. 

Dynamiczne ogrzewanie strefowe
Odpowiednio rozmieszczając i dobierając 
typ wymienników kanałowych (grzejników), 
można podzielić przestrzeń oranżerii na stre-
fy o różnym stopniu nagrzania, a nawet po-
minąć wybrane segmenty (tzw. ogrzewanie 
strefowe). Rozwiązanie to przydaje się zwłasz-
cza w przypadku wielofunkcyjnych ogrodów 
zimowych. Funkcje poszczególnych stref są 

komfortowy system ogrzewania 
ogrodów zimowych

Ogrzewanie 
kanałowe 
REGULUS® 

-system 
CANAL

  Bogusław Wójcik

  Budowa systemu
Zestaw ogrzewania kanałowego REGULUS®

-system CANAL składa się z wymiennika ka-

nałowego, wanny oraz podestu. W kanale  
w posadzce zabudowana jest wanna, w któ-
rej umieszczony jest wymiennik oraz – w typo-

Współczesny ogród zimowy nie jest już tylko oranżerią z ulubionymi 
roślinami, w jego skład mogą wchodzić także strefy relaksu z siłownią, jacuzzi, 
barkiem i salonem telewizyjnym. Jego ściany, a często także zadaszenie, 
zbudowane są ze szkła zespolonego, toteż wychładza się on szybciej niż 
wnętrza budynków murowanych, szybciej też się nagrzewa przy dużym 
nasłonecznieniu. Niebagatelną rolę w koncepcji ogrodu zimowego pełnią 
względy estetyczne. Najlepszą więc metodą ogrzewania ogrodu zimowego 
jest system ogrzewania kanałowego np. REGULUS®-system caNal. 
Jest to ogrzewanie liniowe, umieszczone bezpośrednio u podstawy 
przeszkleń, na całej ich długości, cechujące się szerokim zakresem mocy oraz 
dużą dynamiką grzania, czyli małą bezwładnością cieplną. Tylko taki system 
grzewczy zda egzamin w tym specyficznym, wielofunkcyjnym wnętrzu.

typoszereg SOLO DUO 
i QUATTRO DUBEL TRIOVENT 

i QUATROVENT

sposób emisji 
ciepła konwekcja swobodna

cyrkulacja 
wymuszona 
wentylatorem

szerokość 
podestu 250 mm 350 mm 400 mm 300 mm

szer./gł./dł. 
minimalna [mm]

200/170-
700/600

300/100-
270/600

350/170-
700/600 250/80 i 100

maksymalna 
długość 
pojedynczego 
modułu [mm]

do 3000 do 3000 do 3000 określona długość: 
750, 1250, 1750, 2250, 
2750

długość 
maksymalna

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

ciśnienie robocze 1,5 MPa
temperatura 
robocza do 110oC

budowa 
wymiennika miedziano-aluminiowy

wyposażenie zestaw montażowo-stabilizujący, odpowietrznik i komplet 
uszczelek fibrowych

Grzejniki REGULUS-system CANAL
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różne i różne też jest ich zapotrzebowanie na 
ciepło – inne w strefie siłowni, podczas inten-
sywnych ćwiczeń, inne w miejscach odpo-
czynku.
Aurę w ogrodach zimowych kształtują tem-
peratura i nasłonecznienie, co w polskim kli-
macie jest równoznaczne z dużą zmienno-
ścią obydwu czynników atmosferycznych. 
Zatem podstawowym wymogiem w przy-
padku ogrzewania ogrodu zimowego jest 
jego dynamiczność. Taki właśnie jest system 
ogrzewania kanałowego REGULUS®-system 
CANAL. Wymienniki kanałowe o małej ma-
sie własnej niezwykle szybko podejmują funk-
cję grzewczą i równie szybko przestają grzać, 
gdy temperatura wnętrza osiągnie określony 
przez nas poziom lub gdy pojawi się dodat-
kowy uzysk ciepła w postaci intensywnego 
nasłonecznienia. 

Podest posezonowy – rozwiązanie na lato    
W okresie letnim, gdy zazwyczaj drzwi do 
oranżerii pozostają otwarte i ogród zimo-

wy wraz z ogrodem naturalnym tworzą jed-
ną wspólną przestrzeń, warto zabezpieczyć 
wnętrze kanału podestem posezonowym. 
To innowacyjna i unikatowa koncepcja, tyl-
ko w ofercie REGULUS®-system. Płytki metalo-
wy podest wstawiany jest w miejsce podestu 
ażurowego, użytkownik wypełnia go mate-
riałem, z którego wykonana jest otaczająca 
kanał podłoga lub w inny dowolny sposób. 

Grzejniki umieszczone w podłogowym ka-
nale grzewczym nie ograniczają przestrzeni, 
co przy niewielkich ogrodach zimowych ma 
ogromne znaczenie. To także znakomity wy-
bór pod względem estetycznym, wzór i ko-
lor ażurowych podestów przykrywających 
wannę, można dopasować do wystroju i sty-
lu ogrodu zimowego. 
System ogrzewania kanałowego idealnie 
wpisuje się w aranżację ogrodu zimowego  
i jest gwarancją, że ogród będzie ogrzewany 
szybko i precyzyjnie, zapewniając unikalnie 
wysoki komfort cieplny.  

Fo
t. 

re
gu

lu
s

Rozwój rynku biopaliw stałych w Polsce

Barlinek stawia 
także na biopaliwa: 
moce 175 tys. ton rocznie

  wywiad z Rafałem Węckiem, 
dyrektorem sprzedaży biopaliw w Barlinek S.A.

  Do niedawna firma Barlinek była zna-
na dzięki produkcji tzw. deski barlinec-
kiej. Widzę, że firma na przestrzeni kilku 
ostatnich lat znacznie rozwinęła produk-
cję biopaliw... 
Rzeczywiście do niedawna, to jest do 2004 r.
nasza spółka dała się poznać głównie jako 
producent markowych warstwowych pod-
łóg drewnianych. Od tamtej pory dość 
znacznie rozszerzyliśmy produkowany asor-
tyment. Obecnie posiadamy w ofercie peł-
ną gamę podłóg drewnianych, zarówno de-
ski lite jak również 2- i 3-warstwowe oraz listwy 
podłogowe. Barlinek to także producent de-
ski YOUNG – pierwszej na rynku linii specja-
listycznych podłóg drewnianych dla dzie-
ci. Firma oferuje także biopaliwa, czyli pelet 
drzewny (Ecopellet), brykiet drzewny (Eco-
briketts) i ekologiczną podpałkę drzewną 
(Ecostarter). Prognozy rynku dla peletu, czy-
li granulatu drzewnego, zarówno w Europie, 
jak i Polsce są bardzo obiecujące. W ostat-
nich latach dynamicznie rosła zarówno pro-
dukcja tego granulatu, jak również sprzedaż. 
Wprawdzie udział peletu w konsumpcji ener-

gii jest nadal niewielki i stanowi poniżej 1% to 
obserwujemy, że na wielu rynkach Europy in-
tensywnie się rozwija. Wyjątkowo interesujący 
przykład stanowi Austria, w której odnawial-
ne źródła energii stanowią obecnie aż 85%. 
W tym kierunku zmierzają również inne kraje 
europejskie. 

Czy Barlinek równie dynamicznie jak 
do tej pory będzie zwiększał produkcję 
i sprzedaż  peletu?
Nasza firma planuje dalszą rozbudowę mocy 
produkcyjnych w zakresie biopaliw, a zwłasz-
cza brykietu. Jednocześnie bierzemy pod 
uwagę możliwości produkcyjne, które są ści-
śle powiązane z ilością surowca – trocin oraz 
zrębków drzewnych, które pozyskujemy 
w naszych tartakach. Jest on wolny od wszel-
kich zanieczyszczeń, co znajduje odzwier-
ciedlenie w jakości gotowego wyrobu. Dzięki 
wyjątkowej dbałości na każdym etapie pro-
dukcji Ecopellet z Barlinka ma bardzo dobrą 
renomę, jest produktem klasy premium w ca-
łej Europie. Dobrze rozwija się również dystry-
bucja i sprzedaż brykietu kominkowego.
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Co zadecydowało o rozwoju rynku pele-
tu w Europie Zachodniej? 
Granulat drzewny, czyli pelet wytwarzany 
z trocin oraz zrębków, jest znany od lat 
w Europie Zachodniej i Skandynawii. W Szwe-
cji rozpoczęto produkcję ekologicznego bio-
paliwa na skalę przemysłową już w latach 80. 
ubiegłego wieku. Prawdziwa moda na to pa-
liwo została zapoczątkowana kilka lat póź-
niej, właśnie w Szwecji, Danii, Austrii i innych 
krajach, dbających o ekologię, przywiązują-
cych dużą wagę do ograniczenia wielkości 
emisji CO2. Pelet drzewny jest jednym 
z najbardziej wydajnych odnawialnych i eko-
logicznych paliw. Nie tylko nie zawiera żad-
nych środków czy związków chemicznych, 
ale też jest konkurencyjny dla tradycyjnych 
paliw pod względem ekonomicznym. Kalo-
ryczność peletu wynosi ponad 19 000 kJ/kg 
i jest porównywalna z kalorycznością sezono-
wanego drewna, a nawet może przekraczać 

70% wartości kalorycznej najlepszej jakości 
węgla. Podczas spalania peletu drzewne-
go do atmosfery emitowana jest tylko taka 
ilość dwutlenku węgla, jaką pobierają rośliny 
w procesie fotosyntezy i jest to tzw. „zerowa 
emisja CO2”. 

Jak można wytłumaczyć rosnącą popu-
larność peletu drzewnego w Polsce? Co 
stymuluje rozwój tego sektora w kraju?
Granulki peletu mają wilele bardzo istotnych 
cech, ale skupmy się na ich dwóch atutach: 
ekonomicznym i ekologicznym. Granulat 
drzewny jest czystym paliwem, nie zatruwa 
środowiska naturalnego, a do produkcji wy-
korzystywane są trociny i zrębki drzewne, tj. 
surowiec praktycznie nie do wykorzystania 
gdzie indziej. Warto zauważyć, że produkcja 
tego paliwa, dzięki stosowanym przez produ-
centów nowoczesnym rozwiązaniom tech-
nologicznym, nie jest uciążliwa dla środowi-

Rynek biopaliw, a zwłaszcza peletu roz-
wija się dynamicznie od kilku lat w ca-
łej Unii Europejskiej, za sprawą przyję-
tej polityki, zwiększającej udział energii 
ze źródeł odnawialnych. W 2010 r. wy-
produkowano w Europie około 10 mln 
ton tego granulatu i blisko tyle samo 
wyniosło zużycie. Zapotrzebowanie dy-
namicznie rośnie dzięki takim rynkom 
jak austriacki, które skokowo zwiększa-
ją wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii. Prognozy szacują bardzo istot-
ny wzrost produkcji peletu, do około 
30 mln ton w 2020 r. W Polsce rynek 

tego biopaliwa liczy sobie zaledwie kil-
ka lat, ale coraz dynamiczniej się rozwi-
ja dzięki wygodzie zastosowania oraz 
coraz stabilniejszym cenom. Lokalni 
producenci wytwarzają obecnie po-
nad 500 tys. ton granulatu, z czego co-
raz większa ilość trafia bezpośrednio 
do krajowych odbiorców. Największym 
krajowym producentem peletu drzew-
nego jest firma Barlinek.
Jej moce produkcyjne sięgają 
175 tys. ton biopaliw stałych rocznie, 
w tym ponad 150 tys. ton peletu 
i 20 tys. ton brykietu kominkowego. 

Polski rynek biopaliw i produkcja firmy Barlinek
ska naturalnego. Te aspekty nabierają dziś, 
w dobie rosnącej popularności ekologii oraz 
ograniczania emisji CO2 do środowiska, co-
raz większego znaczenia. Poza tym biopaliwo 
jest konkurencyjne cenowo w stosunku np. 
do ekogroszku, czyli węgla oraz oleju opało-
wego i gazu propan-butan. 

Jakie są najbliższe perspektywy doty-
czące przyszłości paliw odnawialnych 
w naszym kraju? 
Na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwinęła się 
w naszym kraju cała infrastruktura, związana 
z tym opałem. Niemal wszyscy znani 
i obecni na naszym rynku producenci urzą-
dzeń grzewczych mają już w swojej ofercie 
praktycznie bezobsługowe kotły na pelet. 
Polska jest liczącym się w Europie producen-
tem tego biopaliwa. Jesteśmy krajem zasob-
nym w surowiec drzewny. Producenci (np. fir-
ma Barlinek) oferują możliwość zamówienia 
produktu przez Internet, z dostawą pod wska-
zany adres. Dodam jeszcze, że podczas spa-
lania peletu powstaje jedynie niewielka ilość 
popiołu, który z powodzeniem służy jako eko-
logiczny nawóz w przydomowym ogródku. 
Wszystko to sprawia, że wielu indywidualnych 
inwestorów decyduje się na wykorzystywanie 
tego nowoczesnego opału.

Jak rozpoznać pelet drzewny najwyższej 
jakości? 
Jest wiele technik, mniej lub bardziej skom-
plikowanych. Ja radziłbym oprzeć się na naj-
prostszej z nich, to znaczy na jakości udo-
kumentowanej przez niezależną instytucję 
certyfikującą, np. DIN CERTCO. Producenci, 
którzy mogą wylegitymować się aktualnym 
certyfikatem, mają sprawdzony, dobrej jako-
ści pelet, którego parametry najczęściej są 
znacznie lepsze, niż przewidują to normy.

Czy te biopaliwa są ogólnodostępne? 
Gdzie można kupić pelet oraz brykiet?
Zarówno pelet, jak i brykiet można kupić na 
terenie całego kraju, w sklepach z ofertą ko-
tłów grzewczych. Dodatkowo brykiet komin-
kowy jest obecny w niektórych marketach 
budowlanych. Biopaliwa produkcji Barlinka 
wystarczy zamówić poprzez stronę interneto-
wą www.pelet.com.pl i zostaną dostarczone 
w ciągu zaledwie kilku dni.

Dziękuję za rozmowę.  

rafał Węcek
Dyrektor sprzedaży biopaliw 
Barlinek S.a.
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Ma ona za zadanie sprawdzanie prototypów 
produktów schodzących z taśm fabrycznych 
producenta. W części poświęconej armatu-
rze przepływowej zwiedzający poznali pełen 
zakres wykonywanych tam badań: od stano-
wiska do kontroli przepływów i prawidłowo-
ści działania baterii, po stanowisko do kon-
troli wytrzymałości węży natryskowych.  
W laboratorium dokonano między innymi po-
miarów przepływów baterii oszczędzających 
wodę, wykonanych w technologii VerdeLine. 
Prowadzone są tam również badania przed 
fazą wdrożeń produkcyjnych i próby prototy-
pów urządzeń zaprojektowanych przez kon-
struktorów w Skawinie.
Warto nadmienić, iż Centrum Laboratoryjno-
-Szkoleniowe FERRO to nie tylko miejsce,  
w którym szkolą się pracownicy, serwisanci  

i instalatorzy współpracujący z firmą. 
Uruchomienie takiej placówki oznacza rów-
nież współpracę ze światem nauki oraz po-
dobnymi laboratoriami w Polsce. Dzięki 
Centrum FERRO prowadzi działania edu- 
kacyjne i wspiera młodych – studenci kra-
kowskiej AGH mają możliwość odbycia 
praktyk w laboratorium i zapoznania się  
z metodami sprawdzania jakości produktów 
producenta. 
Współpraca z AGH oraz z krakowskim Instytu-
tem Nafty i Gazu, posiadającym od wielu lat 
Laboratorium Badań Armatury Gazowej i Sa-
nitarnej akredytowane przez Polskie Centrum 
Akredytacji pozwala na wymianę doświad-
czeń i cennych spostrzeżeń zarówno od stro-
ny teoretycznej, jak i praktycznej, oczywiście  
z korzyścią dla obydwu stron.  

Otwarcie Centrum 
Laboratoryjno-Szkoleniowego 
FERRO

  6 grudnia 2011 roku grupa dziennikarzy 
branżowych odwiedziła uruchomione  
w 2006 i gruntownie zmodernizowane w 2011 
roku Centrum Laboratoryjno-Szkoleniowe 
FERRO. Goście oprowadzani przez pracowni-
ków Działu Technicznego Macieja Podrazę  
i Sławomira Laska, Product Managera Łuka-
sza Biernackiego oraz Dyrektora Marketingu 

Zbigniewa Gonsiora zwiedzili siedzibę firmy, 
centrum logistyczne, dział serwisowy oraz la-
boratorium badawcze. 

Największym zainteresowaniem cieszyło się 
właśnie laboratorium. Ta unikalna na polskim 
rynku jednostka badawcza powstała z inicja-
tywy inżynierów Działu Technicznego FERRO. 

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z funkcją 
i sposobem działania rozdzielacza RO w instalacji ogrzewania 
grzejnikowego oraz rolą rozdzielacza RZP i grupy mieszającej GM40 
pracujących w systemie ogrzewania podłogowego. Zaprezentowano 
również przykłady zastosowań zaworów termostatycznych Ferro 
z nastawą wstępną oraz zalety instalacji ciepłej wody użytkowej 
wyposażonej w mieszacz termostatyczny

W części poświęconej technice instalacyjnej i grzewczej gospodarze 
spotkania zaprezentowali dziennikarzom szereg ważnych zagadnień, 
takich jak: klasyczne przyłącza zimnej wody użytkowej z symulacją 
przypadku z przepływem zwrotnym, zasadę działania zaworu 
zwrotnego różnicowego na przykładzie fragmentu instalacji  
z zasymulowaną grawitacją, zagadnienia związane z instalacjami 
pracującymi w układzie otwartym i zamkniętym na przykładzie 
możliwości zastosowania zestawu z wymiennikiem płytowym

W laboratorium badane są m.in. kurki 
kulowe i armatura przepływowa (filtry, inne 
zawory,) a także przeprowadzane są kontrole 
wytrzymałości korpusów baterii i wykonania 
gwintów, próby skręcania i zginania zaworów
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od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.

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  
3 x filtr Protector mini C/R ¾”.
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 10 lutego 2012 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 02/2012 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie BWT Polska za ufundo-
wanie nagród.

Krzyżówka z firmą BWT Polska

3 x
filtr 

Protector 
mini C/R ¾”

ROZWIĄZANIE POPRZEDNIEJ 
KRZYżóWKI Z NUMERU 19/2011 
INSTALREPORTERA, 
KRZYżóWKA Z FIRMĄ STIEBEL 
ELTRON,  
HASŁO: POMPY CIEPŁA STIEBEL 
ELTRON DO KAżDEGO OBIEKTU

Nagrody otrzymują:
profesjonalna poziomica  
+ kubek: Michał Żółtowski
zegar ścienny Stiebel Eltron  
+ kubek: Leszek Malinowski,  
Leszek Smoderek
scyzoryk Victorinox + kubek: 
Małgorzata Gwizda,  
Adrian Bucki

POZIOMO:  
4)  minerał, składnik wody, potrzebny do życia, zabójczy dla instalacji.  7)  proces odbudowy złoża np. przez płukanie.  8)  najcięż-
szy pierwiastek chemiczny.  9)  długowieczny krzew iglasty.  11)  analiza wykonywana w celu określenia jakości wody.  13)  naj-
wcześniejszy typ statku towarowego.  14)  Jacques, b. prezydent Francji.  15)  świadoma część osobowości, jaźń.  16)  wielopię-
trowy budynek.  17)  reputacja, renoma.  20)  słuszność poglądu.  22)  nazwa popularnej serii filtrów firmy BWT.  25)  notarialny 
dokument.  26)  imię jednej z córek Marii Skłodowskiej-Curie.  27)  ... filtracji określana w μm.  28)  sukulent z Meksyku.
PIONOWO:
1)  bakteria wywołująca tzw. chorobę legionistów.  2)  może być m.in. promieniami UV.  3)  lekki statek żaglowy.  4)  nęcący szcze-
gół.  5)  zamach stanu.  6)  usuwanie związków powodujących twardość wody.  8)  kuzynka pszczoły.  10)  ... np. korozji, preparat 
chroniący metalowe elementy instalacji.  12)  ... odwrócona, stosowana do demineralizacji wody.  14)  opłata pobierana na grani-
cy.  18)  gaz szlachetny.  19)  największy ptak.  20)  podróż morska.  21)  okres największego rozkwitu umysłowego wg starożyt-
nych Greków.  23)  Turner, piosenkarka.  24)  pozioma belka na maszcie.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy/#nasza_tresc
http://instalreporter.pl/regulaminy/#nasza_tresc
http://www.bwt.pl/PL/
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KOLEKTORY SŁONECZNE  
LOGASOL SKS4.0
Kolektory Logasol podnoszą poprzeczkę w zakre-
sie właściwego wykorzystania energii słonecznej, 
ich sprawność wynosi 85,1%. Rama kolektorów wy-
konana jest z włókna szklanego o 30% lżejszego 
od aluminium, ale jednocześnie bardzo stabilne-
go i trwałego. Ponadto materiał ten jest odpor-
ny na promieniowanie UV, warunki atmosferycz-
ne, korozję i naturalną eksploatację. Co więcej 
kolektory mogą być łatwo połączone ze sobą 
za pomocą prostego podłączenia wtykowego.
Wnętrze kolektora wypełnione jest argonem – 
obojętnym gazem, który zapobiega parowa-
niu kolektora w godzinach porannych i zmniej-
sza straty ciepła między gorącym absorberem 
a zimnym szkłem. 
Kolektory Logasol SKS4.0 dostępne są w wersji pio-
nowej lub poziomej.
Dane techniczne:
- powierzchnia ze-
wnętrzna (brut-
to)/absorbera – 
2,37/2,1 m2

- stopień absorpcji 
– 95%
- sprawność – 
85,1%,
- ciężar – 46 kg
- dł.xszer.xgł. – 
2070x1145x90 mm
- maks. temp. robo-
cza 120oC
- wydajność – uzysk 
kolektora 
>525 kWh/m2 rok
 

 BUDERUS

POMPA CIEPŁA AQUAREA HIGH TEMPERATURE
Panasonic opracował kolejną pompę ciepła z linii Aquarea. Model High Temperature, przeznaczony dla 
tradycyjnych, żeliwnych grzejników wysokotemperaturowych, jest w stanie produkować wodę o tempera-
turze 65oC i bez dodatkowego wspomagania działać przy niskiej temperaturze zewnętrznej. 
Sercem nowych urządzeń jest opracowany przez Panasonic obieg chłodzenia SCEB (Sub-Cooler and Eva-
porator Bypass – dochładzacz plus by-pass parownika) oraz unikalna technologia kontroli. Dzięki temu roz-
wiązaniu pompy są w stanie zachować wysoką wydajność nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej 
-15oC. Ze strony wysokiego ciśnienia w obiegu SCEB, dochładzanie czynnika chłodniczego jest zwiększone, 
a ilość ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku wzrasta, przez co efektywność parowania się podno-
si. Ze strony niskiego ciśnienia, spadek ciśnienia w parowniku jest mniejszy, więc przepływ czynnika zwięk-
sza się, a dzięki temu efektywność pracy skraplacza jest większa. 
Przynajmniej 5 z rozwiązań wykorzystanych w tym urządzeniu zostało opatentowanych przez Panasonic. 
Firma opracowała również zoptymalizowany algorytm kontroli przepływu czynnika chłodniczego w głów-
nym obiegu i w obejściu za pomocą dwóch zaworów. 
 

 PANASONIC

BATERIE CASSINO 
Firma FERRO poszerza ofertę baterii z systemem VerdeLine o nową kolekcję Cassino. Ver-
deLine to koncepcja baterii wyposażonych w nowoczesne urządzenia ograniczające  
w ponad 50% zużycie wody: perlator z funkcją łatwego usuwania kamienia wapienne-
go, głowicę z blokadą z umożliwiającą precyzyjną regulację jej zużycia oraz kontrolę 
wypływu gorącej wody.
W nowej linii baterii znalazły się: wannowa ścienna, umywalkowa stojąca, umywalkowa 
stojąca nablatowa, zlewozmywakowa stojąca, bidetowa stojąca oraz natryskowa ścienna.
Ekologiczne baterie Cassino poza właściwościami użytkowymi charakteryzuje najwyższa 
jakość wykonania i oryginalne, nowoczesne wzornictwo. Proste, geometryczne kształty, 
dynamiczna forma, piękna chromowana powłoka doskonale harmonizują z wnętrzem 
współczesnej łazienki i kuchni. 
Cena brutto baterii wannowej to 367 zł, bateria natryskowej i umywalkowej – 306 zł.

 FERRO 
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KOCIOŁ KONDENSACYJNY MODULENS G®

Firma De Dietrich jest producentem stojących gazowych kotłów kondensacyjnych MODU-
LENS G®. Przystosowane są do pracy z gazem ziemnym H, z możliwością dostosowania do 
pracy z gazem ziemnym L lub propanem. Wyposażone zostały w wymiennik odlewany mo-
noblok ze stopu aluminiowo-krzemowego. Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym 
wstępnym zmieszaniem, moduluje w zakresie od 22 do 100% mocy.
Wentylator wyposażony jest w zawór zwrotny na zasysaniu powietrza dla pracy z ciśnienio-
wymi systemami odprowadzania spalin.
Na wyposażeniu kotła jest: pompa c.o. modulująca o wysokiej sprawności energetycznej
klasy A (oprócz modelu AGC 35), zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar, naczynie wzbiorcze 18 
l (oprócz modelu AGC 35), zawór przełączający c.o./c.w.u., odpowietrznik automatyczny, 
oświetlenie wewnętrzne przy braku zasila-
nia elektrycznego kotła. Konsola sterow-
nicza z modułem dialogowym, wyposa-
żona jest w programowalną pogodową 
regulację elektroniczną DIEMATIC-iSystem 
z nową ergonomią i optymalizacją stero-
wania systemów zestawianych, a zwłasz-
cza z możliwością regulacji parametrów 
solarnych.
Kocioł ma modułową obudowę zewnętrz-
na o wzornictwie identycznym jak obudo-
wy podgrzewaczy c.w.u. W typoszeregu 
są 3 modele: 
AGC 15 o mocy 3,4-15,8 kW (przy 50/30°C, 
tryb c.o.), 
AGC 25 – 5,6-25,5 kW, 
AGC 35 – 7,0-35,9 kW.
 

 DE DIETRICH

PROSTOKĄTNA ASYMETRYCZNA KABINA PRYSZNICOWA  
I BRODZIK SPACE
Bezpieczne szkło, listwa magnetyczna, profile komorowe, profil U oraz podwójne wypinane rolki 
łożyskowane to wyróżniające cechy jakościowe nowej kabiny Space firmy Aquaform. Asyme-
tryczny prostokątny kształt nadaje kabinie ciekawą prostą formę i minimalistyczny styl. Poszcze-
gólne rozwiązania techniczne zostały dokładnie przemyślane, wykonane według najlepszych 
standardów.
Space wyposażona jest w dekoracyjne grafitowe szkło grigio, bezpieczne i specjalnie harto-
wane. Zastosowany w kabinie profil U ułatwia montaż kabiny nawet przy nierównej ścianie, ni-
welując wszelakie jej krzywizny. Idealnym dopełnieniem kabiny Space jest dedykowany do niej 
panel prysznicowy Pantera z prostokątną deszczownicą i 
wbudowanym termostatem oraz brodzik Space.
Podwójne wypinane rolki łożyskowane w kabinie Space 
to funkcjonalny mechanizm. 
Drzwi otwierają się cicho, bez zbędnego wysiłku. Są one 
dodatkowo wyposażone w listwę magnetyczną, która 
powoduje samoczynne domykanie się drzwi i zapewnia 
ich wyjątkową szczelność. 
Łatwe wypinanie rolek umożliwia odchylenie drzwi od ich 
dolnego profilu i dotarcie do trudno dostępnych miejsc. 
Często w tych miejscach osadzają się pozostałości po 
kąpieli. 
Kabina prysznico-
wa Space, wymia-
ry: 90x120/190 cm, 
cena: 2206 zł brutto.
Brodzik Space, wy-
miary: 90x120x15 
cm, cena: 699 zł 
brutto.
Panel prysznico-
wy Pantera z termo-
statem, wymiary: 
15x205 cm, cena: 
3265 zł brutto.
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BALOMETR PROHOOD PH721
Balometr jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru natężenia przepływu po-
wietrza na kratkach wentylacyjnych, anemostatach umiejscowionych w ścianach, sufitach 
lub w podłogach. W przypadku modelu PH721 elementem pomiarowym jest precyzyjny 
manometr współpracujący z kratownicą pomiarową umieszczoną w podstawie balometru. 
Balometr nadaje się do wykonywania pomiarów dla obu kierunków przepływu. Natężenie 
przepływu jest mierzone bezpośrednio tzn. wystarczającym jest 
wykonanie jedynie jednego pomiaru, bez potrzeby dokonywa-
nia jakichkolwiek przeliczeń. 
Przyrząd należy przyłożyć do punktu pomiarowego, tak aby jego 
dzwon przykrywał całkowicie źródło powietrza. Wewnątrz przy-
rządu tworzy się wówczas kanał pomiarowy kierujący mierzony 
strumień na specjalny czujnik umieszczony w podstawie. Czuj-
nik spiętrzający uśrednia wynik z 16 punktów pomiarowych, da-
jąc bardzo dobre rezultaty przy pomiarach na anemostatach ze 
względu na silne odkształcenie strumienia. Dzwony pomiarowe 
są wymienne i posiadają zróżnicowane wymiary umożliwiając 
ich dopasowanie do istniejących kratek i anemostatów. Wyni-
ki pomiaru mogą być na bieżąco śledzone na cyfrowym wy-
świetlaczu LCD w cfm, l/s lub m3/h. Zakres pomiarowy obejmuje 
42...4250 m³/h. Dodatkowe wymienne sondy umożliwiają wyko-
rzystanie przyrządu do pomiaru innych parametrów powietrza 
takich, jak: temperatura, prędkość i wilgotność względna.
Przyrząd można wyjąć z podstawy  
i używać jak zwykły mikromanometr 
różnicowy z możliwością pomiaru 
ciśnienia różnicowego, prędkości  
i strumienia przy współpracy z rur-
kami spiętrzającymi.
Przyrząd wyposażono w unikalną  
i bardzo wygodną funkcję kompen-
sowania oporu przepływu wpro-
wadzanego przez sam balometr. 
Pomiar jest dwufazowy i miernik au-
tomatyczne uwzględnienia popraw-
kę, podając skompensowany wynik.
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