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Organizator Technika i Bezpieczeństwo Sp z o.o. zaprasza do udziału w nieodpłatnej konfe-
rencji pt. „Energia słoneczna szansą dla Dolnego Śląska”, która odbędzie się w dniu 29 lute-
go 2012 r. w Hotelu Campanille, we Wrocławiu, w godzinach 10:00-13:00.
Konferencja stanowi wydarzenie o charakterze informacyjno-promocyjnym projektu realizo-
wanego w ramach PO KL  pt: „Energia Słoneczna szansą dla Dolnego Śląska”, Priorytet VIII 
Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regio-
nie, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 
dnia 28.02.2013 r. 

W programie konferencji przewidziano m.in.:
- prezentację projektu pt. „Energia słoneczna szansą dla Dolnego Śląska”, Wojciech Zagórski, 
koordynator projektu;
- „Podstawy teoretyczne pozyskiwania energii słonecznej”, prof. dr hab. Leszek Romański, 

prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Tech-
nologicznego ds. kierunku odnawialne 
źródła energii i gospodarka odpadami;
- „Możliwości wykorzystania promieniowa-
nia słonecznego do celów energetycz-
nych”
Paweł Karpiński, członek Towarzystwa 
Urbanistów Polskich;
- „Droga do budownictwa zero-energe-
tycznego jako szansa prawidłowego wy-
korzystania pozyskiwanej energii sło-
necznej” inż. Zbigniew Pająk, ambasador 
Budownictwa Pasywnego i Energii Odna-
wialnej.

Zapisy na konferencję przyjmowane są do 
dnia 22.02.2012 r. telefonicznie: 512 041 945 
lub mailowo: energia.sloneczna@tib.net.pl 

Biuro organizatora:
Technika i Bezpieczeństwo Sp. z o.o. 
oddział Wrocław
ul. Kaszubska 8, Wrocław
Więcej: www.tib.net.pl/energia_sloneczna

ENERGIA SŁONECZNA
szansą dla Dolnego Śląska

Człowiek - najlepsza inwestycja

Technika i Bezpieczeństwo Sp. z o.o. 
zaprasza do udziału 

w PROJEKCIE SZKOLENIOWYM 

dla pracowników z mikro i małych przedsiębiorstw. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja 29 lutego we Wrocławiu  
„Energia słoneczna szansą dla Dolnego Śląska”  
– wstęp wolny

•  oszczędność energii do 70%*, między innymi dzięki systemowi  
High-Efficiency-Drive

•  oszczędność do 170 000 zł kosztów zużycia energii elektrycznej  
przez jedną pompę w ciągu 15 lat*

•  zwrot z inwestycji w czasie krótszym niż 2 lata (w zależności od instalacji)

Rewolucja w technice pompowej.

ODPOWIADA 
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

ODPOWIADA 
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

Wilo-Stratos GIGA – Nowa seria pomp o najwyższej sprawności.

*  W porównaniu z pompami stałoobrotowymi starszej generacji, działającymi w oparciu o profil obciążenia 
„Blauer Engel” (RAL-UZ 105) i kosztami energii elektrycznej w wysokości 0,44 zł/kWh. Szczegółowe dane 
znajdują się w przykładowej kalkulacji kosztów w ciągu cyklu życia na stronie internetowej www.wilo.pl
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Celem kampanii jest ochrona środowiska i klima-
tu, poprzez promocję energetyki słonecznej wśród 
lokalnych społeczności i w dalszym czasie wzrost 
liczby instalacji solarnych. Prowadzenie tego typu 
kampanii jest o tyle zasadne w Polsce, że rząd  
w zaakceptowanym 7 grudnia 2011 r. „Krajowym 
planie działania rzecz energii ze źródeł odnawial-
nych” przewiduje zainstalowanie w Polsce do 2020 
ok. 14 mln m2 kolektorów słonecznych, co oznacza 
skalę rozproszonych inwestycji o wartości rzędu 35 
mld zł.
Organizatorem kampanii jest Instytut Energetyki Od-
nawialnej, który już teraz  serdecznie  zaprasza do 
udziału w obchodach Europejskich Słonecznych 
Dni. Udział w kampanii może wziąć każdy zaintere-
sowany tematyką wykorzystania energii Słońca. 

W ubiegłym roku w kampanii wzięło udział ponad 
ok. 5 tys. osób w Polsce, a w całej Europie – po-
nad pół miliona osób. 
Uczestnicy mogli spotkać się z  instalatorami syste-
mów słonecznych, zwiedzać instalacje słoneczne, 
bawić się na piknikach i festynach, brać udział  
w licznych konkursach, a także w seminariach  
i konferencjach organizowanych przez instytucje 
prywatne i samorządowe.  
W tym roku dni poświęcone energetyce słonecz-
nej będą trwały od 1 do 13 maja. 
W kampanię na rzecz energii słonecznej zaanga-
żowana może być każda organizacja pozarządo-
wa, szkoła, centrum badawcze, urząd, bank, ko-
ściół czy firma. 
Więcej informacji na stronie www.slonecznedni.pl

Forum pod hasłem „Mieszkalnictwo czeka na 
Słońce!” organizowane, jak co roku przez Instytut 
Energetyki Odnawialnej, tym razem odbędzie się 
18 kwietnia w Krakowie. Spotkają się tu producen-
ci, instalatorzy i dystrybutorzy systemów słonecz-
nych termicznych oraz projektanci, architekci oraz 
inwestorzy publiczni i przemysłowi. Jak co roku go-
śćmi Forum będą m.in. przedstawiciele środowisk 
międzynarodowych, np. Europejskiej Federacji 
Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, Międzyna-
rodowej Agencji Energii, Steinbeis Research Insti-
tute for Solar and Sustainable Thermal Energy Sys-
tems Solites. 
W Forum, w trakcie dyskusji panelowej weźmie 
udział również poseł Andrzej Czerwiński – przewod-
niczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. 
Tematyka Forum 2012 będzie dotyczyć rozwoju 
rynku kolektorów słonecznych, aspektów technicz-

nych wykorzystania energii słonecznej w mieszkal-
nictwie oraz kwestii prawnych związanych z usta-
wą o odnawialnych źródłach energii. Zostanie 
przedstawiony również temat szkoleń i certyfikacji 
instalatorów kolektorów słonecznych oraz zagad-
nienia wsparcia sektora w następnym okresie pro-
gramowania na lata 2014-2020.
Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie 
wystawa instalacji słonecznych. 
Patronat Honorowy nad Forum objął: minister go-
spodarki – Waldemar Pawlak, minister środowiska 
– Marcin Korolec, prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jan 
Rączka, przewodniczący Parlamentarnego Zespo-
łu ds. Energetyki – Andrzej Czerwiński oraz amba-
sador Danii – Thomas Østrup Møller.
Więcej informacji, w tym rejestracja, na stronie 
www.solarforum.ieo.pl

21 stycznia 2012 roku w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie od-
była się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, będąca uwieńczeniem  
XXI edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu o nagrodę Złotej Statuetki.
Firma Ferro już po raz trzeci otrzymała Diament do Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu. W 2001 roku firma odebrała Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu,  
a w 2010 zaś obroniła tytuł i znalazła się wśród laureatów konkursu Lider Pol-
skiego Biznesu – Diamenty 2010. W roku 2011 Ferro po raz drugi otrzymała Dia-
ment do Statuetki. Diamenty przyznane są firmom, które od momentu przyję-
cia Złotej Statuetki, utrzymały bądź poprawiły swoją pozycję na rynku. 
Podczas tegorocznej gali Diament odebrała prezes Aneta Raczek. W uroczy-
stości obok najlepszych przedsiębiorców z całej Polski – członków BCC, wzię-
li udział, m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, premierzy Jerzy Buzek i Janusz 
Steinhoff, minister Jan V. Rostowski, członkowie rządu, parlamentarzyści, dyplo-
maci, wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki, duchowieństwo i znani pu-
blicyści.
Gali towarzyszyły aukcje charytatywne i loterie. W tym roku BCC zaprosił do 
współpracy między innymi Fundację Synapsis oraz Dzieciom Zdążyć z Pomo-
cą. Uroczystość uświetnił występ 
Państwowego Zespołu Ludowe-
go Pieśni i Tańca MAZOWSZE  
im. Tadeusza Sygietyńskiego. 

Europejskie Słoneczne Dni po raz drugi w Polsce

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej 

Trzeci Diament dla FERRO

http://www.instalreporter.pl
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24 stycznia 2012 r. koncern Rettig podpisał umowę z firmą Upo-
nor, właścicielem niemieckiej fabryki Hewing. W konsekwencji 
Rettig staje się 100% właścicielem producenta wysokiej jakości 
rur z tworzyw sztucznych. 
Firma Hewing GmbH powstała w 1974 roku w Ochtrup w Niem-
czech (www.hewing.com). Tam też mieści się fabryka, produku-
jąca wielowarstwowe rury PE-X i PE-RT do ogrzewań płaszczy-
znowych, grzejnikowych oraz do instalacji wody użytkowej.  
W 1988 roku miało miejsce wykupienie Hewing GmbH przez 
Uponor. Nowy właściciel wprowadził innowacyjne metody pro-
dukcji oraz wdrażał procesy doskonalenia jakości, przyczynia-
jąc się do szybkiego rozwoju firmy. 
W 2011 r. obroty Hewing wyniosły około 50 mln EUR. Firma za-
trudnia 230 pracowników.  

Hewing jest jednym z wiodących producentów rur z tworzyw 
sztucznych. Jest również znany z najnowocześniejszych standar-
dów kontroli jakości, dysponuje wewnętrznymi laboratoriami  
i centrami badawczymi.  
Po włączeniu fabryki Hewing w struktury koncernu, Rettig ICC 
zamierza utrzymać znaczną niezależność tej organizacji. He-
wing będzie od tej chwili produkował rury również na stale ro-
snące potrzeby Rettiga. 
Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny zespół ekspertów  
i doświadczonych pracowników doskonale wpisuje się w strate-
gię rozwoju koncernu Rettig ICC. Rozszerzając swoją ofertę  
o wysokiej jakości rozwiązania systemów rurowych dla wszyst-
kich rynków, Rettig ICC przejdzie od roli wyłącznie  dostawcy 
do roli innowacyjnego producenta.

Rettig zakupił fabrykę rur Hewing

Rusza kolejna edycja Funduszy Norweskich. Dotacje będzie moż-
na przeznaczyć m.in. na montaż instalacji solarnych. W tym roku 
ruszą nabory na wnioski o dotacje z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego. Cała pula dotacji w programie na lata 
2009-2014 to 578 mln euro, z czego 75 mln euro trafi na dotacje z 
zakresu energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej. 
Jest to już druga edycja dotacji z tzw. Funduszy Norweskich.  
W pierwszej edycji projektu sfinansowano z niego m.in. montaż 
instalacji solarnych w schroniskach w Bieszczadach. Firma Biesz-
czadzkie Schroniska i Hotele Górskie otrzymała na ten cel 400 ty-
sięcy euro. 
Dotacja w ramach Funduszy Norweskich może pokryć do 90% 
kosztów projektu mieszczących się w kwocie 50-400 tys. Dota-
cje w ramach drugiej tury Funduszy Norweskich mają zostać roz-
dysponowane do końca kwietnia 2014 roku, a realizowane dzięki 
nim projekty muszą zostać sfinalizowane do kwietnia 2016 r. 
www.heliosfera.pl

Fundusze norweskie:  
dotacje na solary

Galmet został założony w Głubczy-
cach w 1982 roku. Dziś jest to jedna  
z najdynamiczniej rozwijających się firm 
w branży techniki grzewczej. Zatrudnia 
ponad 700 osób, ma rozwinięty serwis, 
szkoli instalatorów, doradza w pozyski-
waniu dotacji z Unii Europejskiej.  
Rok 1982 nie był najlepszym do rozpo-
częcia biznesu. Ale Stanisław Galara 
zdecydował się na prywatną działal-
ność i założył jednoosobowy zakład rze-
mieślniczy, w którym produkował wodne 
grzejniki c.o., bojlery i ogrzewacze wody.
Zakład zyskiwał coraz lepsze opinie i 
sprzedawał coraz większą liczbę produk-
tów. W efekcie wzrosła produkcja i na jej 
potrzeby wybudowano pierwszy w histo-
rii firmy warsztat o powierzchni 150 m2.

W drugiej połowie lat 80. Galmet re-
alizował cele charakterystyczne dla 
przedsiębiorstw prywatnych. Wpro-
wadzał do swych produktów udosko-
nalenia i ułatwienia dla klientów, aby 
oferować urządzenia w pełni konku-
rencyjne i odpowiednie pod względem 
funkcjonalności.
Początek lat 90. to powstanie rodzinnej 
spółki Galmet. Z własnych środków zbu-
dowano hale produkcyjne, kupowano 
maszyny i wszelki sprzęt potrzebny do 
produkcji coraz szerszego asortymentu.  
W tym czasie Galmet uruchomił także 
swoją cynkownię, emaliernię i stale po-
szerzał swój asortyment oraz wprowadzał 
nowe technologie do procesu produkcji.
Dziś Galmet produkuje w halach pro-

dukcyjnych o powierzchni 22 000 m2, 
ma całkowicie automatyczną linię do 
lakierowania proszkowego płaszczy ze-
wnętrznych ogrzewaczy, a w skład jego 
oferty wchodzą: elektryczne ogrzewa-
cze wody, bojlery z wężownicą do cen-
tralnego ogrzewania, wymienniki do 
kolektorów słonecznych, bufory, kombi-
nowane zbiorniki akumulacji ciepła, ko-
tły c.o., systemy solarne i pompy ciepła.
Galmet to także szereg urządzeń, które 
doskonalą jakość oferowanych produk-
tów. Wystarczy wymienić roboty spawalni-
cze, krawędziarki, prasy, rozwijarki, wypa-
larki plazmowe sterowane numerycznie. 

30-lecie firmy Galmet 

http://www.instalreporter.pl
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Caldoris Polska sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma 
oferująca innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania 
energii słonecznej. Działania firmy skupione są na sprzedaży  
i promocji kolektorów próżniowych. W 2011 Caldoris Polska za-
notowała znaczący wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych. 
Rok 2012 rozpoczęła od kolejnego sukcesu. Jest nim podpisa-
nie umowy z jednym z wiodących producentów kolektorów 
słonecznych na rynku chińskim, firmą Wuxi High-New Tech-
nology Industrial Development Co. Ltd (HITEK). Firma ta jest 
zorientowana na badania i rozwój systemów solarnych. Kapi-
tał zakładowy firmy Wuxi wynosi 30 milionów dolarów. Firma 
zatrudnia ponad 150 pracowników. 90% sprzedaży jest eks-
portowana do ponad 50 krajów na całym świecie. Od bie-
żącego roku firma Caldoris Polska Sp. z o.o. została wyłącz-
nym dystrybutorem HITEK na Polskę.

Targi INTERSOLAR 2011 w Monachium. Na zdjęciu dyrektor 
handlowy Caldoris Polska Andrzej Pieróg i przedstawiciele firmy 
WUXI

Przedstawiona przez Ministerstwo Gospodarki propozycja 
ustawy o OZE ma wprowadzić nowy model rynku energii 
odnawialnej. Tak ważna dla branży zmiana nie może obyć 
się bez poważnej, merytorycznej dyskusji. SC Consulting  
i PowerMeetings.pl zapraszają na taką właśnie debatę,  
w której wezmą udział przedstawiciele ministerstwa, parla-
mentu, Urzędu Regulacji Energetyki, ekonomiści i inwesto-
rzy. 15 marca 2012 w Hotelu Marriott w Warszawie obędzie 
się seminarium pt. „Ustawa o OZE. Nowy system wsparcia”.
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Gospodarki, wnioski 
końcowe seminarium „Ustawa o OZE. Nowy system wspar-
cia” zostaną uwzględnione podczas prac nad ostatecz-
nym tekstem projektu ustawy. 
Wnioski zostaną przekazane także przewodniczącemu 
podkomisji stałej ds. energetyki Sejmu RP.
Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z projekto-

waną ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz czę-
ściowo propozycją nowego „Prawa energetycznego”. 
Przedstawienie ekonomiki poszczególnych rodzajów OZE  
i porównanie jej z propozycjami współczynników korek- 
cyjnych. 
Do udziału w seminarium organizatorzy zapraszają przed-
stawicieli branży energetyki odnawialnej: inwestorów, pro-
ducentów urządzeń energetyki odnawialnej, dostawców 
biomasy, analityków branżowych oraz wszystkie osoby za-
interesowane tematem.
Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
990 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokona-
nych do 29 lutego 2012 r.,
1 190 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat doko-
nanych od 1 marca 2012 r..
Więcej na: www.SCC.com.pl, www.PowerMeetings.pl

29 marca 2012 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie: „Umowy  
w procesach budowlanych, inwestycyjnych – od zawarcia po-
przez wykonywanie, rozliczenie i egzekwowanie odpowiedzial-
ności odszkodowawczej za ich niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie, które odbędzie się”. W programie szkolenia: procedury 
cywilnoprawne poprzedzające zawarcie umów inwestycyjnych; 
formy organizacyjne wykorzystywane przez inwestorów i jednostki 
wykonawstwa budowlanego; regulacje umowne stosowane przy 
konstruowaniu umów inwestycyjnych; rękojmia i gwarancja przy 
umowach inwestycyjnych; analiza konstrukcji prawnych umów; 
przekształcenia podmiotowe i przedmiotowe umów inwestycyj-
nych. Wykładowca: Robert Jurga – sędzia Sądu Okręgowego  
w Krakowie, wizytator ds. gospodarczych. Koszt obejmuje 700 zł 
netto/os.: serwis kawowy i lunch, materiały piśmiennicze, zaświad-
czenie ukończenia szkolenia.
Kontakt: arozko@wolterskluwer.pl lub szkolenia@wolterskluwer.pl,
tel. 22 535 83 23

Szkolenie „Umowy w procesach 
budowlanych, inwestycyjnych…” 

Caldoris dystrybutorem 
HITEK

„Ustawa o OZE. Nowy system wsparcia”  
– marcowe seminarium w Warszawie

Zapraszamy na kolejny 
cykl  WILO PROFESSIONAL 
TOUR, czyli bezpłatne 
szkolenia dla Instalatorów 
i Projektantów połączone 
z imprezą targową. 
Sprawdź, kiedy i gdzie 
możemy się spotkać, i za-
rejestruj się już dziś!
Szczegółowy plan szkoleń 
na www.wilo.pl

Data Miejscowość

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 
– jeszcze wiele spotkań  
przed nami 
Bezpłatne  
szkolenie dla  
profesjonalistów!

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


Jubileuszowa, 10. edycja odbędzie się  
w dniach 21-22 marca w Centrum Kon-
gresowym Gromada w Warszawie

Już od wielu lat wystawa jest największym  
w Polsce wydarzeniem w branży wentyla-
cyjno-klimatyzacyjnej, licznie odwiedzanym 
przez projektantów, instalatorów i handlow-
ców. Obecność na wystawie trwale wpisała 
się w kalendarze aktywnych uczestników ryn-
ku wentylacyjnego zarówno dostawców, jak i 
odbiorców. 
W edycji 2012 swój udział zapowiedzia-
ło ponad 120 wystawców. Wystawcy za-
powiedzieli kilkadziesiąt nowych produktów. 
Większość z nich weźmie udział w konkursie 
NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2012, w którym zwy-
cięzcę wyłonią sami zwiedzający.
Wystawie będą jak zwykle towarzyszyć se-

minaria szkoleniowe skierowane głównie do 
projektantów instalacji i instalatorów. Pod-
czas dwóch dni zostanie zaprezentowanych 
kilkadziesiąt referatów i prezentacji technicz-
nych obejmujących wytyczne i zalecenia 
projektowe oraz wykonawcze, a także tech-
nologiczne. 
Główne tematy seminariów to wentylacja 
pożarowa, efektywność wykorzystania ener-
gii, kształtowanie klimatu w pomieszcze-
niach. Omawiane zagadnienia będą doty-
czyć różnego typu obiektów.
Pomysłodawcą i organizatorem wystawy FO-
RUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 
jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
Informacje: lista wystawców, program se-
minariów, warunki uczestnictwa, formularz 
zgłoszeniowy są dostępne na stronie  
www.forumwentylacja.pl

FORUM WENTYLACJA  
- SALON KLIMATYZACJA 2012

a k t u a l n o ś c i

Na FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2012 swoją obecność zapowiadają:
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CENNIK PRODUKTÓW

Wa¿ny od 06.11.2006
Wszystkie ceny netto w z³otych.

http://www.tempcold.com.pl/
http://www.frapol.com.pl/
http://www.forumwentylacja.pl/
http://www.gazex.com.pl/
http://www.pro-vent.pl/
http://www.smay.pl/
http://www.spsklima.pl/
http://www.plum.pl/pl/
http://www.thermaflex.com.pl/index.php?page=main
http://www.daikin.pl/
http://www.onninen.com/poland/Pages/Default.aspx
http://www.topair-sofik.com.pl/
http://midea-poland.pl/
http://www.uniwersal.com.pl/
http://www.juwent.com.pl/
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W dniu 1 lutego 2012 roku nastąpiła zmiana pokoleniowa w za-
rządzie firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze.
W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego wice-
prezesa zarządu Andrzeja Latosińskiego obowiązki  
wiceprezesa zarządu firmy HERZ Armatura i Systemy 
Grzewcze objęła Tamara Telusiewicz-Wojsznis, pełniąca 
wcześniej funkcję dyrektora zarządzającego spółki.
Pomimo tej zmiany Andrzej Latosiński – jeden ze współzałożycieli 
i twórców dzisiejszej pozycji marki HERZ na polskim rynku –  
w dalszym ciągu pozostanie związany z firmą, pełniąc rolę do-
radcy w zakresie sprzedaży armatury marki HERZ w Polsce.
Funkcję prezesa zarządu pol-
skiej filii pełni właściciel gru-
py HERZ, doktor Gerhard  
Glinzerer.
Równocześnie firma HERZ in-
formuje, że Andrzej Nabiał-
kowski, dotychczasowy dy-
rektor sprzedaży w regionie 
śląskim awansował na  sta-
nowisko dyrektora handlo-
wego Makroregionu Połu-
dnie. W skład Makroregionu 
Południe wchodzą regiony 
sprzedaży: małopolski, śląski, 
dolnośląski, warszawski, lu-
belski oraz łódzki.
Stanowisko dyrektora han-
dlowego Makroregionu Pół-
noc (regiony sprzedaży: 
zachodniopomorski, pomor-
sko-mazurski, kujawski, pod-
laski oraz wielkopolski) nie 
uległo zmianie – funkcję tę 
pełni Andrzej Knop.

Tamara Telusiewicz-Wojsznis od 
1.02.2012 r. wiceprezes zarządu  
firmy HERZ Armatura i Systemy 
Grzewcze 

Centrum Klima – producent oraz dystrybutor systemów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – już po raz trzeci  
z rzędu znalazła się wśród „Diamentów Forbesa”. Ranking 
przygotowany przez miesięcznik Forbes we współpra-
cy z wywiadownią gospodarczą Dun&Bradstreet prezen-
tuje prestiżowe grono firm, które w ostatnich trzech la-
tach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. 
Wywiadownia przygotowuje listę „Diamentów Forbesa” 
w oparciu o szwajcarską metodę wyceny wartości firm, 
uwzględniającą wyniki finansowe oraz wartość mająt-
ku. Umożliwia ona pomiar potencjału firm ze względu na 
wielkość inwestycji oraz zdolność do powiększania sprze-

daży i zysków. Centrum Klima znalazła się na 114 pozycji z 
129 w rankingu spółek województwa mazowieckiego  
o przychodach od 50 do 250 mln złotych.
Bardzo cieszymy się, że po raz trzeci z rzędu udało nam 
się znaleźć w prestiżowym gronie laureatów Diamentów 
Forbesa. Uzyskane wyróżnienie jest dowodem na to, że 
Centrum Klima osiąga znakomite wyniki i dynamicznie się 
rozwija. W październiku uruchomiliśmy drugą już linię do 
produkcji kolan zgrzewanych, a do końca 2013 roku na in-
westycje w rozwój organiczny zamierzamy przeznaczyć 
około 45 mln zł – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu 
Centrum Klima SA.

Centrum Klima po raz trzeci z rzędu Diamentem Forbesa Zmiany w zarządzie HERZ 
Armatura i Systemy Grzewcze
Tamara Telusiewicz-Wojsznis 
wiceprezesem 

Firma Bosch zwyciężyła w kategorii przedsiębiorstw branży przemysłowej w ba-
daniu wizerunkowym „Imageprofile 2012” przeprowadzonym przez magazyn 
ekonomiczny „Manager Magazyn”. Bosch zajął także piąte miejsce w ogólnym 
rankingu najbardziej renomowanych przedsiębiorstw, poprawiając swoją po-
przednią pozycję z 2008 roku, kiedy to uplasował się na miejscu jedenastym. 
Szczególnie dobre oceny Bosch uzyskał w kategoriach „Solidność finansowa”  
i „Innowacyjność”, a w kategorii „Zrównoważony rozwój” został oceniony najwy-
żej spośród wszystkich przedsiębiorstw. Ankietowani przedstawiciele kadry za-
rządzającej wyrazili w ten sposób uznanie dla zaangażowania przedsiębiorstwa 
w realizację celu, jakim jest ekonomiczny, prospołeczny i proekologiczny rozwój 
biznesu. 
Pismo „Manager Magazin” już po raz szesnasty przedstawiło wyniki badania wi-
zerunku najbardziej znaczących przedsiębiorstw w Niemczech. W 2012 roku ba-
danie objęło 170 firm w 10 branżach. Oceniano między innymi koncerny noto-
wane przez niemiecki indeks giełdowy DAX, najbardziej znaczące niemieckie 
przedsiębiorstwa rodzinne oraz najważniejsze firmy działające globalnie. Ankie-
ty przeprowadzono wśród 4050 przedstawicieli pierwszego i drugiego szczebla 
kadry zarządzającej. 
Więcej informacji na stronie: www.manager-magazin.de/thema/imageprofile

Bosch najbardziej renomowanym 
przedsiębiorstwem przemysłowym  
w Niemczech BARTOSZ – 

nowe nazwy 
rekuperatorów 

Firma BARTOSZ z począt-
kiem lutego 2012 r. zmie-
niła nazewnictwo reku-
peratorów VENA. 
Szczegóły poniżej:
- VENA N – nowa nazwa –
VENA Standard;
- VEN-ka – VENA  
Compact;
- In-VENA – VENA Lux;
- In-VENA U – VENA Box.
Karty katalogowe po-
szczególnych urządzeń 
znaleźć można na stronie 
firmy www.bartosz.com.pl
 w zakładce „Materiały 
do pobrania”.

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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Tegoroczne Forum (6 marca 2012 r. w War-
szawie, Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskie-
go 12/14 poświęcone będzie prezentacji in-
strumentów finansowania inwestycji na rzecz 
efektywności energetycznej. Konferencja ta 
jest najważniejszym corocznym wydarzeniem 
ZAE i skupia ekspertów zajmujących się na co 
dzień obsługą inwestycji energooszczędnych, 
często innowacyjnych.
Forum podzielone będzie na trzy sesje:
Sesja I: Zagadnienia finansowe i prawne m.in. 
związane z wdrażaniem unijnych dyrektyw.
Sesja II: Ryzyko realizacji inwestycji efektywności 
energetycznej.
Sesja III: Unijne programy oraz wspieranie inwe-
stycji efektywności energetycznej.

Szczegółowy program FORUM dostępny jest na 
stronie internetowej ZAE (www.zae.org.pl)
oraz patrona medialnego, miesięcznika  
Energia i Budynek (www.energiaibudynek.pl).
Zgłoszenie uczestnictwa w FORUM odbywa się 
on-line za pomocą formularza elektronicznego 
zamieszczonego na stronie Zrzeszenia Audyto-
rów Energetycznych.
Koszt netto uczestnictwa w FORUM wynosi dla 
Członka Zrzeszenia z opłaconymi bieżącymi 
składkami 180 zł + 23% VAT, dla pozostałych 
osób 200 zł + 23% VAT.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat mija  
20 lutego 2012 r.

Przypominamy!
Zgłoś swój udział w Forum 
Termomodernizacja!

W dniach 17-18.04.2012 w Warszawie w Cen-
trum Kongresowo-Wystawienniczym Groma-
da odbędzie się CEP® Poland 2012, Czysta 
Energia i Budynki Przyszłości – konferencja  
z towarzyszącą wystawą. Główne tematy to 
budownictwo energooszczędne, budynki in-
teligentne i modernizacja istniejących już bu-
dynków i zabytków.
Każdy z tematów CEP® Poland 2012 będzie 
zaprezentowany zarówno ze strony teoretycz-
nej, jak i praktycznej. Firmy i eksperci z branży 
otrzymują możliwość prezentacji w ramach 
konferencji, której uzupełnieniem będzie wy-
stawa o typowo informacyjnym charakterze. 
Organizator planuje cztery konferencje. 
„Inteligentny budynek – innowacyjne 
spojrzenie w przyszłość” ta konferencja za-
planowana jest na dzień 17.04. Zaprezento-
wana zostanie idea inteligentnego budyn-
ku i jej perspektywy na przyszłość. Eksperci 
przedstawią założenia architektoniczne inteli-
gentnego budynku, techniki pomiaru, regula-
cji i sterowania, jak także bezpieczeństwo  
i konserwacje takiego budynku. 
Budynki inteligentne wychodzą daleko  
w przyszłość, pozostawiając człowiekowi tylko 
i wyłącznie funkcję kontrolną. Znawcy tema-
tyki zaprezentują także, jak z budynku „stare-
go” uczynić „inteligentny”, co dla niektórych 
może wydać się abstrakcją, ale takie rzeczy 
są możliwe.
Konferencja „Energooszczędne budyn-
ki przyszłości” to przede wszystkim budynki 
pasywne, budynki o nieomalże zerowym  
zużyciu energii i budynki dodatnio energe-
tyczne. Eksperci przedstawia również, jak 
poprzez modernizacje starych istniejących 
budynków uzyskać standardy budynków 
energooszczędnych. 

„Energooszczędne fasady. Innowacyj-
ne produkty i przykładowe rozwiązania” 
to konferencja nastawiona przede wszystkim 
na nowości na polskim rynku. W trakcie kon-
ferencji będzie omówiona tematyka elewacji 
neutralnych dla środowiska i innowacyjnych 
produktów izolacyjnych. 
„Termomodernizacja budynków zabyt-
kowych – tradycja kontra nowoczesność; 
Rozwiązania pozwalające zachować 
wartość zabytkową budynku” to konferen-
cja, przy tworzeniu której swój udział zade-
klarowało miedzy innymi Stowarzyszenie Kon-
serwatorów Zabytków i Instytut Dziedzictwa 
Narodowego. Tematem przewodnim będzie 
kwestia, czy można połączyć ze sobą ener-
gooszczędność i ochronę zabytków? A jeśli 
tak, to jak to zrobić, aby dany obiekt nie utrą-
cił przy tym swojej wartości zabytkowej. 
Organizator CEP® Poland  Czysta Energia  
i Budynki Przyszłości  prezentuje koncepcję, 
która się dystansuje od klasycznego pojęcia 
targów. CEP® Poland to nie targi – mówi Ma-
rek Schinke, Project Manager REECO Poland 
i dalej wyjaśnia – to przede wszystkim sze-
reg konferencji, którym towarzyszy wystawa 
o charakterze czysto informacyjnym. Z pew-
nością nie jest to łatwa idea, ponieważ łączy 
się ona z koniecznością zapewnienia wyso-
kiej jakości uczestników i prelegentów. Tu nie 
liczy się ilość, ale jakość ekspertów z branży, 
która weźmie udział w planowanym przed-
sięwzięciu. 
Uzupełnieniem tego będą informacyjne sto-
iska, gdzie bez ograniczeń czasowych,  
w miarę potrzeby także w cztery oczy, będzie 
można kontynuować kwestie omawiane  
w trakcie konferencji i nie tylko. 
www.cep-warsaw.com

CEP® Poland nową odsłoną  
polskiego budownictwa energooszczędnego

Niskie temperatury doprowadziły do rekordo-
wego zużycia energii elektrycznej w Polsce.  
26 stycznia po godz. 17.30 padł polski rekord za-
potrzebowania na energię. Temperatury spa-
dające nawet poniżej -30oC w niektórych czę-
ściach Polski wpłynęły na znaczne zwiększenie 
zapotrzebowania na energię elektryczną.  
1 lutego polski system elektroenergetyczny usta-
nowił rekordowy średni godzinowy poziom popy-
tu w ilości 25 333 MWh/h w godzinie 17.00-18.00 

(dane pomiarowe dostępne są od roku 2002). 
Jednakże nie był to jeszcze absolutny szczyt, 
który został osiągnięty 26 stycznia 2010 w okre-
sie 17.30-17.45 i wyniósł 25 448,9 MWh/h – mówi 
Marian Kilen, trade manager z Fortum Power 
and Heat Poland. Rekord ten został szybko po-
bity – 2 lutego o godz. 18.00 zapotrzebowanie 
wyniosło 25 576,90 MW. 

www.wnp.pl

Rekord zużycia energii 
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Centrum Klima pozyskała w ramach leasingu 
zwrotnego 33,5 mln zł brutto na nową inwesty-
cję. Środki te spółka w całości przeznaczy na 
rozbudowę zakładu produkcyjnego, a tym sa-
mym już w 2013 roku wprowadzi na rynek nowy, 
wysokomarżowy produkt. Dzięki łącznej inwe-
stycji o wartości 40-50 mln zł Centrum Klima 
znajdzie się w gronie światowych liderów tech-
nologicznych na rynku HVAC i znacząco zwięk-
szy możliwości produkcyjne oraz magazynowe. 
Nowy obiekt pozwoli także na zwiększenie za-
trudnienia w spółce.  
Nowa inwestycja Centrum Klima obejmuje:
• nowoczesną halę produkcyjną o powierzchni 
3000 m2 wyposażoną w unikatową w Unii Euro-
pejskiej, w pełni zautomatyzowaną linię produk-
cyjną;
• halę magazynową o powierzchni 3700 m2 

umożliwiającą składowanie około 7 tys. palet;
• budynek biurowy o powierzchni użytkowej 
650 m2;
• pełną infrastrukturę techniczną – niezależną 
od dotychczas istniejącej – m.in. kotłownię ga-
zową, stację transformatorową, rozdzielnię elek-
tryczną, sprężarkownię oraz dodatkowe miej-
sca parkingowe.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem pozyska-
liśmy finansowanie dla naszej nowej inwestycji. 
Rozbudowa obiektu w Wieruchowie umożliwi 
nam rozszerzenie dotychczasowej oferty  
i zwiększenie udziału produkcji własnej w przy-
chodach. Planujemy rozpoczęcie budowy na 
początku II kwartału. Szacujemy, że unikatowe 
elementy wyprodukowane w nowej hali znajdą 
się w sprzedaży już w pierwszej połowie  
2013 roku – mówi Marek Perendyk, prezes zarzą-
du Centrum Klima SA. 

Podczas targów ENEX w Kiel-
cach, 6 marca odbędzie się 
V FORUM POMP CIEPŁA, or-
ganizatorem jest redakcja 
GLOBE Energia. Dla osób 
zwiedzających targi – udział 
bezpłatny.
Program ramowy 10.30-15.00:
• Rozpoczęcie forum – zaba-
wa edukacyjna KOŁO PEŁNE 
ENERGII
• Optymalna pompa ciepła 
w budynku, gruntowa czy po-
wietrzna?

• Wymienniki poziome czy 
pionowe – korzyści i koszty
• Pokaz działania pompy cie-
pła powietrze-woda
• Ciepło z procesu technolo-
gicznego, jako dolne źródło 
pompy ciepła
• Wykorzystanie zużytego po-
wietrza wentylacyjnego, jako 
dolne źródło pompy ciepła
• Pionowy wymiennik spiral-
ny oraz pale energetyczne – 
alternatywa dla tradycyjnych 
rozwiązań

• Wysokotemperaturowe 
pompy ciepła
• Absorpcyjne pompy ciepła
• Błędy w inst. wewnętrznych
• Zbiornik buforowy w instala-
cji z pompą ciepła korzyści i 
ograniczenia?
• Rynek pomp ciepła w Pol-
sce i Europie
• Panel dyskusyjny z zaproszo-
nymi ekspertami
Gość specjalny: Tomasz Zubi-
lewicz.
www.forumpompciepla.pl

V FORUM POMP CIEPŁA

W dniach 24-26 lutego w Sosnowcu 
odbędą się 5. Targi Budowlane Sile-
sia Building Expo. 
Zakres tematyczny targów:
• Salon Stolarki Budowlanej – che-
mia budowlana, bramy, konstruk-
cje stalowe
• Salon Techniki Grzewczej i Klima-
tyzacyjnej SILTERM-INSTAL – kominki, 
systemy grzewcze, piece c.o., wen-
tylacja i klimatyzacja, instalacje 
wodne i gazowe, wyposażenie ła-
zienek, sauny i inne
• Targi Mieszkaniowo-Developer-
skie TMD
• Targi Wyposażenia Wnętrz Silesia-
INTERIOR
• Narzędzia i maszyny budowlane .
www.exposilesia.pl

5. Targi 
Budowlane  
Silesia Building Expo 

Centrum Klima  
pozyskała 33,5 mln zł 
brutto na nową inwestycję 
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ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
z NumEru 1/2012 INStALrEportErA

KRZYŻÓWKA Z FIRMĄ BWT POLSKA  
HASłO: FOR YOU AND PLANET BLUE

Filtry Pro-
tector mini 
C/R ¾” 
otrzymują: 
Grzegorz 
Grabow-
ski, Jan 
Podwórny, 
Daniel 
Stożek

http://www.instalreporter.pl
http://www.solarforum.ieo.pl
http://www.instalreporter.pl
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ty grzewczej z ożebrowaniem, z zachowa-
niem takiego samego pola przekroju kana-
łu (rys. 1  B) co spowodowało zwiększenie 
mocy cieplnej. W kolejnej fazie rozwoju kon-
wektory zostały przesunięte bliżej do cieplej-
szych kanałów, zredukowano także objętość 
wody (rys. 1  C). Aktualnie, kanały wodne zo-
stały spłaszczone. Mają one sześciokątne 
pole przekroju, co spowodowało maksymali-
zację bezpośredniej powierzchni styku z ele-
mentem konwekcyjnym, a tym samym jesz-
cze bardziej zwiększoną wydajność cieplną 
grzejnika (rys. 1  D). Do takiej formy konstruk-
cji znacząco przyczyniły się komputery, które 
za pomocą odpowiednich symulacji umoż-
liwiły optymalizację przepływu wody przez 
grzejnik, odpowiednią ilość wymienianego 
ciepła, a dzięki przeprowadzonym oblicze-
niom wskazały optymalną proporcję ciepła 
oddawanego do pomieszczenia na drodze 
konwekcji i promieniowania. 

Uwaga! Szacuje się, że dzisiejsze modele 
grzejników osiągają do 87% więcej energii  
w przeliczeniu na 1 kg stali użytej do ich pro-
dukcji, a zwiększenie liczby kanałów grzew-
czych przy jednoczesnym zmniejszeniu pola 
ich przekroju spowodowało podniesienie wy-
dajności cieplnej przy mniejszej objętości 
wody i niezmienionej temperaturze zasilania  
i powrotu (rys. 2 ).

Najbardziej popularne typy grzejników
Aktualnie, na rynku polskim, rozróżnia się 8 ty-
pów grzejnika płytowego stalowego, z któ-
rych każdy opisany jest za pomocą określo-
nych cyfr. Pierwsza cyfra określa liczbę płyt 
grzewczych, a druga cyfra oznacza liczbę 
elementów konwekcyjnych. Występują tzw. 
dwie grupy grzejników: higieniczne (stoso-
wane np. w obiektach służby zdrowia) – bez 
żadnego dodatkowego ożebrowania, któ-
re mają oznaczenia cyfrowe: 10, 20 i 30 oraz 

Coraz wydajniejszy,  
na niższe wartości 
temperatury

Grzejnik 
stalowy  
od środka,  
czyli jak grzeją płyty

  Robert Skomorowski, Tomasz Podleś

  Budowa – ewolucja modeli od 
końca lat 70. do dziś

Ogólnie urządzenie grzewcze zbudowa-
ne jest ze stalowych płyt grzewczych oraz 
umieszczonych pomiędzy nimi, elementów 
konwekcyjnych. Pojedyncza płyta grzewcza 
składa się z dwóch arkuszy blachy, z których 
każda z nich jest wyprofilowana tworząc po-
między sobą tzw. kanały wodne. To właśnie 
nimi płynie czynnik grzewczy transportujący 
zawarte w nim ciepło, które następnie prze-

kazywane jest do pomieszczenia poprzez 
nagrzewającą się stal. Blacha konwekcyjna 
(czyli „pofalowana” blacha przyspawana do 
płyt grzewczych) ma za zadanie zwiększe-
nie wydajności cieplnej grzejnika. Na rysun-
ku 1  pokazano, jak się zmieniała budowa 
grzejnika stalowego w połączeniu z elemen-
tem ożebrowania. Jak można zauważyć, na 
początku lat 70. przekrój kanału grzewczego 
był bardzo duży (rys. 1  A), co silnie wpływa-
ło na pojemność wodną urządzenia.  
Z biegiem czasu doszło do połączenia pły-

Przez kilkadziesiąt lat konstrukcja stalowego grzejnika płytowego 
przechodziła różne zmiany. Wynikało to z coraz szerszej wiedzy  
o wymianie ciepła oraz z konieczności wykorzystywania danego produktu 
w jak najbardziej efektywny sposób w warunkach obowiązywania coraz 
bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego. 
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rys. 1.5  
innowacyjne rozwiązania w konstrukcji grzejników konwekcyjnych

A
płaska płyta o dużej 
pojemności wodnej

B
ożebrowanie konwekcyjne 

pomiędzy kanałami  
wodnymi zwiększające 

moc grzejników

C
wzrost mocy grzewczej 

poprzez redukcję objętości 
wody i dosunięcie  
konwektorów do  

cieplejszych kanałów

D
spłaszczone kanały  

 o optymalnym przekroju 
sześciokątnym maksymalizują 

powierzchnię styku, 
optymalizując moc cieplną

CzaS Na zMiaNę spOsObU MyśLeNia  | 1

Pojemność wodna 
uległa z czasem 
zmniejszeniu, co  
w praktyce oznacza 
mniejsze zużycie 
energii i szybszą 
reakcję na zmiany 
cieplne w otoczeniu.

lata	70

obecnie
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zwiększenie liczby 
kanałów, obniżenie 

pojemności cieplnej 
- nowoczesne grzejniki 
mają zwiększoną moc 
cieplną przy mniejszej 

objętości wody 
i niezmienionej  
temperaturze. 

Co więcej, poprawa 
w efektywności 

materiałowej,  
szacowanej w W/kg, 

stali wynosi 87%.

45oC40oC

35oC

45oC43oC

lata 70

obecnie

35oC
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rys. 1.6: 
innowacje 

 w stalowych  
grzejnikach płytowych
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Od kilku lat powstał także inny podział grzejników 
stalowych składających się z więcej niż jednej 
płyty grzewczej. A chodzi tu przede wszystkim 
o sposób rozprowadzania czynnika grzewczego 
we wnętrzu grzejnika: czy jest to układ równole-
gły, czy szeregowy. 
Większość producentów stosuje równoległy roz-
pływ wody w grzejniku, oznaczający, że strumień 
wody wpływa jednocześnie na płyty grzejne.  
W układzie szeregowym układ ten jest odmienny 
– a mianowicie płyta znajdująca się bliżej środka 
pomieszczenia jest zasilana jako pierwsza,  
a dopiero po niej zasilane są następne płyty 
znajdujące się bliżej ściany (rys. 4 ). Taki sposób 
rozprowadzenia czynnika grzewczego na pewno 
będzie się charakteryzował wyższą temperatu-
rą przedniej powierzchni grzejnika przy jednocze-
śnie niższej temperaturze płyt tylnich (rys. 5  – wy-
kres zmieniającej się temperatury przedniej płyty 
grzewczej w funkcji czasu oraz rys. 6  – wykres 
zmieniającej się temperatury płyty tylniej  
w funkcji czasu). Jednakże porównując całko-
witą wydajność cieplną przy tych samych wy-

miarach grzejnika, można stwierdzić, że są 
one podobne do siebie, a ich różnica jest nie-
znaczna (zestawienie grzejnika Kermi X2 Therm 
FTV 22 600/1000 – 1338 W oraz grzejnika Purmo 
CV22 600/1000 – 1362 W – oba o parametrach 
70/55/20˚C). Wyższą temperaturę przedniej płyty 
można także stwierdzić na podstawie zdjęć wy-
konanych kamerą termowizyjną, na których po-
kazano fazy jej nagrzewania w przeciągu 10, 15 
i 20 sekund (rys. 7 ). Jednocześnie odwracając 
zdjęcia, można dostrzec zależność niższej tempe-
ratury płyty tylnej w układzie szeregowym do roz-
prowadzenia czynnika grzewczego w układzie 
równoległym.

Sposób rozprowadzenia wody (równoległy czy szeregowy)  
a wydajność grzejnika  

dołu jest pomylenie przewodu zasilającego  
z przewodem powrotnym. Skutkuje to nieste-
ty zmniejszeniem wydajności cieplnej urzą-
dzenia grzewczego o około 30% jego mocy 
nominalnej.
Do „głosu” coraz częściej dochodzą grzejniki 
dekoracyjne pionowe, które można zamon-
tować na niewielkiej szerokości ściany, a do-
starczają wymaganą ilość ciepła (rys. 11 ). 
Najczęściej podłączenia do takiego urządze-
nia wykonuje się na środku od dołu poprzez 
tzw. blok zaworowy, który jest wyposażony 
w zawór termostatyczny, zawór odcinający, 
a nawet głowicę termostatyczną. Występu-

ją w wersji białej lub chromowanej (rys. 12). 
Przy ich zastosowaniu przewody centralnego 
ogrzewania będą niewidoczne, a sam grzej-
nik będzie pełnił funkcję reprezentacyjną.

regulacja instalacji

Cała instalacja centralnego ogrzewania, 
na którą składają się poszczególne grzejni-
ki, wymaga zrównoważenia hydrauliczne-
go. Oznacza to, że do każdego, pojedyn-
czego grzejnika, nawet takiego, który jest 
najbardziej oddalony od źródła ciepła, nale-
ży dostarczyć odpowiedni strumień masowy 

grzejniki z dodatkowym ożebrowaniem (sto-
sowane w pomieszczeniach mieszkalnych)  
o oznaczeniach: 11, 21 (lub 12 – dla tego 
przypadku pierwsza cyfra jest to liczba kon-
wektorów, a druga jest liczbą płyt grzew-
czych), 22, 33 lub 44. 
Na rys. 3  pokazano przykładowy grzejnik 
w widoku od góry, którego oznaczenie jest 
22, czyli składa się z dwóch płyt grzewczych 
oraz 2 elementów konwekcyjnych.

Podłączenia do instalacji c.o.

Aby urządzenie grzewcze spełniało swo-
je funkcje, powinno być prawidłowo podłą-
czone do instalacji centralnego ogrzewania. 
Najbardziej rozpowszechnionymi sposobami 
podłączeń jest podłączenie boczne (rys. 8  – 
widok elementu umożliwiającego podłącze-
nie z boku) oraz podłączenie dolne  
(rys. 9  – króćce podłączeniowe są umiejsco-
wione przy prawej lub lewej dolnej krawędzi 
grzejnika wraz z rurką doprowadzającą czyn-
nik grzewczy do górnej części grzejnika, do 
gniazda z wkładką termostatyczną). Najczę-
ściej popełnianym błędem podczas monta-
żu grzejników płytowych z podłączeniem od 
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Compact typ 22grzejniki płytowe

długość [mm]
parametry

tz / tp / ti

wysokość [mm]

300 450 500 550 600 900

400 75/65/20 C

55/45/20 C

500 75/65/20 C

55/45/20 C

600 75/65/20 C

55/45/20 C

700 75/65/20 C

55/45/20 C

800 75/65/20 C

55/45/20 C

900 75/65/20 C

55/45/20 C

1000 75/65/20 C

55/45/20 C

1100 75/65/20 C

55/45/20 C

1200 75/65/20 C

55/45/20 C

1400 75/65/20 C

55/45/20 C

1600 75/65/20 C

55/45/20 C

1800 75/65/20 C

55/45/20 C

2000 75/65/20 C

55/45/20 C

2300 75/65/20 C

55/45/20 C

2600 75/65/20 C

55/45/20 C

3000 75/65/20 C

55/45/20 C
Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1211 1701 1857 2012 2163 3033

wykładnik n 1,3094 1,3226 1,3270 1,3314 1,3358 1,3561

 typy grzejników dostępne z magazynu
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673

769

865

961

1057

1153

1345

1538

1730

1922

2210

2499

2883

539

674

808

943

1078

1212

1347

1482

1616

1886

2155

2425

2694

3098

3502

4041

588

735

882

1029

1176

1323

1470

1617

1764

2058

2352

2646

2940

3381

3822

4410

636

796

955

1114

1273

1432

1591

1750

1909

2227

2546

2864

3182

3659

4137

4773

684

855

1025

1196

1367

1538

1709

1880

2051

2393

2734

3076

3418

3931

4443

5127

955

1194

1433

1672

1910

2149

2388

2627

2866

3343

3821

4298

4776

5492

6209

7164

195

244

293

342

391

440

488

537

586

684

781

879

977

1123

1270

1465

272

340

408

476

544

612

680

748

816

952

1088

1224

1360

1564

1768

2040

296

370

444

518

592

666

740

814

888

1037

1185

1333

1481

1703

1925

2221

320

400

480

560

640

720

799

879

959

1119

1279

1439

1599

1839

2079

2398

343

428

514

600

685

771

857

943

1028

1200

1371

1542

1714

1971

2228

2571

474

592

711

829

948

1066

1185

1303

1422

1659

1896

2133

2370

2725

3080

3554

PURMO C 11 PURMO C 21s PURMO C 22 PURMO C 33
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15
210
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PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO C 22 600 x 1200        
nazwa
typ
wysokość
długość
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ma określone cyfry umieszczone na jego ob-
wodzie (rys. 13), które odpowiadają poszcze-
gólnym polom przekroju przepływu czynnika 
grzewczego. Zmiana pozycji (a tym samym 
pola przekroju) może odbywać się w sposób 
skokowy lub płynny (rys. 14 ). 
Ustawienie konkretnej wartości nastawy 
wstępnej powinno pokrywać się z warto-

czynnika grzewczego przy odpowiednim ci-
śnieniu. Mylący może być fakt, że pod poję-
ciem – „najbardziej oddalony” może nie 
być grzejnik, który na pierwszy rzut oka znaj-
duje się w najdalej położonym miejscu (np.  
w bloku wielorodzinnym – ostatni pion i ostat-
nia kondygnacja). A pod nim kryje się grzej-
nik, który ma najgorszą sytuację hydraulicz-
ną, tzn. do którego czynnik grzewczy ma do 
pokonania największe opory.
Aby taka instalacja została prawidłowo zrów-
noważona, to każde urządzenie grzewcze 
powinno zostać wyposażone w zawór lub 
wkładkę termostatyczną. Dla grzejników  

z podłączeniem z boku jest on obudowany  
w korpusie i montowany na przewodzie zasila-
jącym na zewnątrz (rys. 11), a dla grzejników 
z podłączeniem od dołu stanowi zintegrowa-
ną cześć grzejnika nazywaną wkładką termo-
statyczną. Umieszczana jest w specjalnie prze-
znaczonym do tego celu gnieździe (rys. 12). 
Każda wkładka czy zawór termostatyczny 

Podłączenie krzyżowe reliktem przeszłości?
W dokumentacji technicznej producentów 
można także przeczytać o podłączeniu krzy-
żowym, które jest zalecane dla grzejników  
o stosunku długości do wysokości przekra-
czającej 4:1 lub dla długości powyżej 2000 

mm. Takie zalecenia funkcjonowały w latach 
wcześniejszych, w których najpopularniejsze 
były grzejniki bez zintegrowanej wkładki ter-
mostatycznej, z podłączeniem z boku. Na bu-
dowach wykonanie połączeń krzyżowych 
było o wiele prostsze z uwagi na to, że pio-
ny centralnego ogrzewania były prowadzone 
po „wierzchu”. 
Dlatego dziś też takie zalecenia należy trakto-
wać jako pewnego rodzaju wskazówkę, a nie 
jako obligatoryjną rzecz wymagającą każdo-
razowego stosowania. 

Dziś grzejniki podłączamy od dołu
Aktualnie, na placach budowy nowych 
obiektów, bardziej preferowanym sposobem 
podłączenia grzejnika jest właśnie podłącze-
nie od dołu poprzez prosty lub kątowy po-
dwójny zestaw przyłączeniowy, nazywany 
potocznie „portkami” lub „okularami”  
(rys. 10 ). 
Stały się one częściej wykorzystywane z uwa-
gi na estetykę podłączenia – przewody cen-
tralnego ogrzewania prowadzone są w pod-
łodze i są tym samym niewidoczne.

Preferencje wykonawców na budowie
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ciepła powinniśmy dostarczyć do np. poko-
ju dziennego, aby pokryć wszystkie straty cie-
pła oraz utrzymać wymaganą przepisami 
temperaturę) oraz wydajność cieplna grzej-
nika, które są ze sobą ściśle powiązane.
Podczas określania strat ciepła pomieszcze-
nia należy uwzględnić następujące czynniki:
- temperaturę zewnętrzną otoczenia (waha 
się od -16˚C nad morzem do -24˚C w górach 
– tzw. strefy klimatyczne Polski);
- usytuowanie budynku i warunki wietrzności;
- współczynnik przenikania ciepła, ścian, stro-
pu i podłogi;
- typ okien i rodzaj oszklenia;
- liczbę i usytuowanie, względem stron świa-
ta, ścian zewnętrznych w pomieszczeniu;
- wymiary pomieszczenia (powierzchnia i wy-
sokość);
- parametry czynnika grzewczego (tz – tempe-

ratura zasilania i tp – temperatura powrotu).
Dobór grzejnika odbywa się na podstawie 
wartości wyrażonej w watach [W] wynika-
jącej ze strat ciepła. Jego moc cieplna po-
winna być wyższa lub co najmniej równa 
obciążeniu cieplnemu danego pomieszcze-
nia. Ewentualnie może być zwiększona po-
przez współczynniki wynikające z jego rzeczy-
wistego montażu (np. współczynnik z uwagi 
na montaż na ścianie wewnętrznej jest równy 
1,1) lub z powodu osłonięcia grzejnika różnymi 
materiałami (tab. 1 ).

1. Zgodnie z projektem
Przed doborem grzejników projektant instala-
cji sanitarnych wykonać musi projekt obcią-
żenia cieplnego poszczególnych pomiesz-
czeń w danym budynku. Jest to czynność  
o tyle ważna, że wielkość strat ciepła po-

ściami zamieszczonymi w projekcie instala-
cji centralnego ogrzewania wykonanego 
przez uprawnionego do tego celu projektan-
ta. Tym samym będziemy pewni, że nasza in-
stalacja, mała bądź rozbudowana, będzie 
optymalnie pracowała, dostarczając odpo-
wiednią ilość ciepła do poszczególnych po-
mieszczeń. Ingerencja, wynikająca ze zmiany 
danej nastawy, przez osoby nieupoważnione 
może powodować bardzo niekorzystne skutki 
np. w postaci rozregulowania instalacji prze-
jawiającej się niedostatecznym ogrzaniem 
powodującym tym samym zmniejszenie po-
czucia komfortu. 
W domach jednorodzinnych jest o tyle sytu-
acja prosta, że całą instalacją grzejnikową 
zajmuje się właściciel, który ma dostęp do 
wszystkich urządzeń grzewczych i który może 
w każdej chwili wyregulować poszczególne 
grzejniki. Sprawa się komplikuje w budynkach 
wielorodzinnych, gdzie każdy lokal mieszkal-
ny jest w posiadaniu innego właściciela i każ-

dy z nich może na własną rękę próbować 
przestawić zadaną wartość nastawy. Takie 
działanie moze spowodować całkowite roz-
regulowanie instalacji centralnego ogrze-
wania. Za prawidłowe utrzymanie systemu  
grzewczego w budynkach wielorodzinnych 
odpowiada zarządca nieruchomości, spół-
dzielnia lub wspólnota mieszkaniowa i tylko 
osoby przez nich uprawnione mogą ingero-
wać w układ grzewczy.

Dobór grzejnika

Przy doborze urządzenia grzewczego wystę-
pują dwie bardzo ważne kwestie: obciąże-
nie cieplne danego pomieszczenia (czyli ile 
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l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj
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Armatura Premium + Systemy

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl                      

Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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większość z nich ma największą sprawność); 
dla pomp ciepła – 50/40˚C lub 40/30˚C.

2. Metoda wskaźnikowa
Jest stosowana dla nowo budowanych bu-
dynków lub takich, które zostały poddane  
w ostatnich latach gruntowej termomoderniza-
cji obciążenie cieplne mieści się w granicach 
40-70 W/m2. Obliczenie wymaganej ilości cie-
pła jest w konsekwencji prostym działaniem 
matematycznym, np. powierzchnia pokoju jest 
równa 20 m2, a wskaźnik powierzchniowy wy-
nosi 50 W/m2 – to ilość ciepła wymagana do 
dostarczenia będzie wynosić 1000 W. 
W większości danych technicznych produ-
centów grzejników są moce dla parame-
trów 75/65˚C (wymagane przez normy) oraz 
70/55˚C przy założeniu, że w pomieszczeniu 
temperatura jest równa 20˚C (Ti). Jeżeli mamy 
do czynienia z innymi parametrami, musimy 
posłużyć się tabelą ze współczynnikami ko-
rekcyjnymi, które pozwolą nam obliczyć rze-
czywistą wydajność grzejnika (np. dla para-
metrów 55/45/20˚C współczynnik korekcyjny 
jest równy 1,96; dla 50/40/20˚C – 2,50; dla 
40/30/20˚C – 5,01) – tab. 2 .

3. Programy producentów
Trzecim sposobem doboru grzejników do in-
stalacji o niskiej temperaturze zasilania oraz 
powrotu jest pomoc w oparciu o różne pro-
gramy komputerowe, które dostępne są na 
stronach internetowych producentów grzej-
ników. Wprowadzanie w nich danych jest 
bardzo łatwe oraz „intuicyjne”, a co najważ-
niejsze nie wymaga bardzo specjalistycznej 
wiedzy technicznej. Pozwala to na uzyskanie 
podstawowych informacji o wielkości grzejni-
ka w danym pomieszczeniu.
(zdjęcia i rysunki pochodzą z prospektów 
firm: Rettig Heating, Kermi, Danfoss)  

mieszczenia często jest błędnie wyliczana na 
podstawie wartości wskaźnikowych wielkości 
kubatury lub powierzchni pomieszczeń (może 
się wahać od 40 do 200 W/m2, co wskazu-
je na to, że można popełnić naprawdę spory 
błąd w doborze grzejników). Wartość przyj-
mowana przez instalatorów lub sprzedawców, 
z którą najczęściej się spotkamy to 100 W/m2  
z uwagi na bardzo proste przeliczanie. 

Przewymiarowanie urządzeń grzewczych, 
szczególnie w rozbudowanej instalacji c.o. 
przekłada się na zwiększenie jej całkowitej 
pojemności wodnej, a co za tym idzie wydłu-
żenie czasu przygotowania i przesyłu czynni-
ka grzewczego. Wszystko to powoduje zwięk-
szenie kosztów eksploatacyjnych instalacji 
oraz kosztów inwestycyjnych. Bardziej nie-
bezpieczną sytuacją jest dobranie zbyt ma-
łych grzejników, które nawet podczas pracy 
na „100%” swojej wydajności nie pokryją strat 
ciepła i osoby przebywające w pomieszcze-
niu stracą poczucie komfortu cieplnego – po 
prostu będzie im zimno.Jednak gdy zdecydu-
jemy się na dobieranie grzejników dla budyn-
ku we własnym zakresie i zastosowane zosta-
ło niskotemperaturowe źródło ciepła, musimy 
w pierwszych krokach określić temperatu-
ry pracy instalacji. Kotły kondensacyjne pra-
cują przy parametrach – 55/45˚C (przy takich 

75/65/20˚C 55/45/20˚C 50/40/20˚C 40/30/20˚C
CV21s  600/800 CV21s 600/1600 CV22 600/1600 CV33 600/2300
wydajność 
rzeczywista – 1072 W

wydajność 
rzeczywista – 1083 W

wydajność 
rzeczywista – 1068 W

wydajność rzeczywista 
– 1018 W

Tabela 2  Zmiana wielkości grzejnika w instalacjach o różnych parametrach na przykładzie 
grzejnika płytowego jednego z producentów, obciążenie cieplne pomieszczenia – 1000 W 

Tabela 1  

Producent Grzejnik wys./dł.[mm] Cena [zł] netto producenta

Immergas Immerpan
600/800 556
600/1000 623

Kermi THERM X2 PROFIL-V
600/800 673
600/1000 735

Radson Radson INTEGRA 
600/750 696
600/1050 811

Rettig He-
ating

Purmo Ventil Com-
pact

600/800 696
600/1000 761

VNH COSMO T6 (podł. 
środkowe)

600/800 736
600/1000 857

Tabela 3  Ceny przykładowych grzejniki z podłączeniem dolnym, typ 22  

Ruszyła nowa edycja darmowych szkoleń multi-
medialnych organizowanych przez firmę Wavin. 
Szkolenia odbywają się on-line w każdy piątek  
w godzinach 8.30-10.00 i prowadzone są przez 
ekspertów z firmy Wavin. 
Szkolenia multimedialne Wavin to projekt działają-
cy już od ponad roku. Początkowo tego typu szko-
lenia skierowane były tylko do pracowników oraz 
firm dystrybucyjnych. Teraz z tego nowoczesnego 
narzędzia do poszerzania wiedzy na temat pro-
duktów Wavin mogą korzystać wszyscy zaintereso-
wani ze stałym dostępem do Internetu.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać 
komputer z podłączeniem do sieci internetowej 
(stałe łącze), wbudowane lub zewnętrzne głośni-
ki. Aplikacja szkoleniowa w łatwy i prosty sposób 
umożliwia komunikację pomiędzy prowadzącym 
szkolenie, a uczestnikami. Prowadzący szkolenie 
udostępnia uczestnikom prezentację szkoleniową 
w trybie on-line i jednocześnie jest widziany i sły-
szany przez uczestników. Uczestnicy mogą nie tyl-
ko wysłuchać prezentacji, ale również aktywnie  
w niej uczestniczyć poprzez zadawanie pytań za 
pośrednictwem czatu.
Formularz zgłoszeniowy na szkolenia wraz z li-
stą tematów najbliższych szkoleń znajdują się na 
stronie internetowej www.wavin.pl w zakładce 
Aktualności/Szkolenia on-line. Zgłoszenia na każ-
dy piątek można przesyłać do poprzedzającej środy 
włącznie. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,  
o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność 
zgłoszeń.
Tematyka szkoleń wykracza poza ogólne, standar-
dowe omówienie i zaprezentowanie danego pro-
duktu czy systemu. W czasie szkoleń omawiane są 
konkretne problemy i ich możliwe rozwiązania. 
Wavin nie ogranicza się jednak tylko do propo-
nowania tematów. Specjalny formularz na stronie 
pozwala także na inicjowanie nowych tematów.

Darmowe szkolenia  
on-line z Wavin

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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jak w przypadku modelu Ramo Compact.

Ramo Ventil Compact przeznaczony jest do 
podłączenia do instalacji grzewczej z dołu  
(2 otwory przyłączeniowe o średnicy ½”), jed-
nak jest także możliwość podłączenia z boku 
(4 otwory boczne o tej samej średnicy ½”), 
wtedy nie montuje się wkładki zaworowej. 
Grzejnik może być zamontowany do ściany 
lub do podłogi jako wolnostojący, do tego 
celu służą zawieszenia ścienne i stojaki pod-
łogowe, które należy zamówić osobno  
w zależności od wybranej opcji mocowania.

Ramo Ventil Compact jest również dostępny 
w wersji specjalnej o wysokości 200 mm. Tak 
niewielka wysokość grzejników to rozwiąza-
nie dla osób, które szukają estetycznego  
i skutecznego pomysłu na ogrzewanie  
w pomieszczeniach z dużymi oknami, przesz- 
kleniami lub o nietypowych wymiarach. 

Bardzo ciekawą wersją tego grzejnika jest 
Ramo Ventil Compact D. Model ma obie pły-
ty – czołową i tylną – wykończone w ten sam 
sposób (gładka powierzchnia z przetłocze-
niami). Wersja przeznaczona jest dla klientów, 
którzy będą montowali grzejniki przy prze-
szklonych ścianach i potrzebują estetyczne-
go wyglądu zarówno w pomieszczeniu, jak  
i od zewnętrznej strony budynku. Aby w peł-
ni wykorzystać walory gładkiej płyty tylnej, 

grzejniki te przeznaczone są do montażu 
jedynie na stojakach podłogowych.

Niskie modele Ramo Ventil Compact i Ramo 
Ventil Compact D o wysokości 200 mm są dos-
tępne w długościach od 60 centymetrów aż 
do 3 metrów oraz czterech typach: 21s, 22, 33, 
44. Ramo Ventil Compact (200 mm) osiąga 
moce 341-4143 W, cena grzejnika wynosi: 669-
3951 zł netto; Ramo Ventil Compact D (200 mm) 
– moc: 332-4023 W, cena: 888-4693 zł netto.
Wyjątkowy jest typ 44 – produkowany tylko  
w wysokości 200 mm.

Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych 
należy podkreślić także fakt, że wszystkie 
grzejniki Ramo doskonale sprawdzają się  
w każdego rodzaju nowoczesnych instalac- 
jach grzewczych w tym także w instalacjach 
niskotemperaturowych i efektywnie współ-
pracują z takimi źródłami ciepła, jak kotły 
kondensacyjne czy pompy ciepła.
Na wszystkie grzejniki Purmo udzielana jest 
10-letnia gwarancja producenta.  

Purmo Ramo  
– elegancki grzejnik płytowy

  Grzejnik Ramo charakteryzuje się niezwy-
kle elegancką i szlachetną linią. Gładka płyta 
czołowa, zastosowana w tym modelu, została 
urozmaicona subtelnymi, poziomymi przetło-
czeniami na całej długości. Nadają one grzej-
nikowi oryginalny wygląd, który jednak nie 
zdominuje charakteru wnętrza. Ciekawa sty-
listyka sprawia, że grzejnik można z powodze-
niem umieścić również na bardziej ekspono-
wanej ścianie. Dyskretny design i możliwość 
wyboru dowolnego koloru z ponad 200 odcie-
ni palety RAL, a także 12 kolorów specjalnych 
(w tym metalicznych) czyni z modelu Purmo 
Ramo doskonałe uzupełnienie zarówno nowo-
czesnych, jak i bardziej klasycznych wnętrz. 

Pełna oferta rozmiarów i mocy grzejników  
z rodziny Ramo umożliwia dobór odpowied-
nich grzejników do każdego wnętrza. Wszyst-
kie otwory przyłączeniowe w grzejnikach 
Ramo mają średnicę ½”. Purmo Ramo Com-
pact ma 4 boczne otwory przyłączeniowe. 
Model Ramo Ventil Compact przeznaczony 
jest do podłączenia do instalacji grzewczej 
od dołu z prawej (standard) lub lewej strony  
poprzez 2 otwory przyłączeniowe. Model 
Ramo Ventil Compact M jest wersją grzejni-
ka z podłączeniem dolnym, ale wykonanym 
centralnie w środku grzejnika. Po wykręceniu 
wkładki zaworowej możliwe jest także pod-
łączenie obu modeli także z boku, podobnie 

Grzejnik Ramo  
to idealny grzejnik 
płytowy dla 
wymagających. 
Eleganckie 
przetłoczenia na płycie 
czołowej nadają mu 
szlachetny, ozdobny 
charakter. Wymiary  
i wydajność grzewcza 
są prawie identyczne 
jak w typowych 
grzejnikach  
płytowych.

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

model ramo 
Compact

ramo Ventil 
Compact

ramo Ventil 
Compact M

ramo Ventil 
Compact D

Podłą-
czenia 4 x GW 1/2 6 x GW 1/2

Wyso-
kość 
[mm]

300-900 200-900 300-900 200

Długość 
[mm] 400-3000 600-3000

Typy

RC11 
(62mm); 
RC21s 
(72mm); 
RC22 
(104mm); 
RC33 
(154mm)

RCV11 
(62mm); 
RCV21s 
(72mm); 
RCV22 
(104mm); 
RCV33 
(154mm); 
RCV44 
(204mm)

RCVM11 
(62mm); 
RCVM21s 
(72mm); 
RCVM22 
(104mm); 
RCVM33 
(154mm)

RRCV21s 
(74mm); 
RRCV22 
(106mm); 
RRCV33 
(156mm); 
RRCV44 
(206mm)

moc [W] 212-6927 332-4023
Cena 
netto 
[zł]

384-3907 576-4298 660-4660 888-4693

Dane techniczne 
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strony przez ogrom swoich mocnych stron, 
m.in. dzięki centralnemu podłączeniu przyłą-
cza i stałego odstępu od ściany redukuje się 
do minimum koszty na planowanie, jak i sam 
montaż grzejnika. Grzejniki można również 
podłączyć jako grzejniki kompaktowe.
T6 z podłączeniem środkowym nadaje się za-
równo do systemów instalacji dwururowych, 
jak i jednorurowych poprzez zastosowanie 
rozdzielacza do instalacji jednorurowej.
Oprócz dolnego środkowego podłączenia, 
technicznie nowatorska koncepcja umożli-
wia również inne, znane z grzejników kom-
paktowych podłączenia instalacji: jed-
nostronne lub krzyżowe. Dla systemów 
dwururowych grzejnik dostarczany jest 
fabrycznie z określoną nastawą kv odpo-
wiednią do mocy grzejnika. Na specjalne 
zamówienie jest możliwość dostawy grzejnika 
zaworowego z wkładką o zmniejszonym prze-
pływie, tzw. wkładka żółta. Parametry pracy 
grzejników wynoszą: ciśnienie robocze 10 bar 
(1,0 MPa) oraz temperatura robocza maks. 
110°C. Grzejniki z podłączeniem środkowym 
COSMO T6 są oferowane także w wersji PLAN, 
czyli z płaskim frontem 1 .
Grzejniki COSMO T6 są dostępne w typach 

11K, 21K, 22K, 33K, w długościach do 3000 
mm, wysokościach od 300 do 900 mm.

Bogata oferta grzejników CoSmo

• CoSmo zaworowe 2
Dzięki zastosowaniu przyłącza zaworowego 
standardowo z prawej strony wyróżniają się 
prostotą montażu, jak i jego skróceniem. Po-
przez fabryczne zamontowanie zaworu grzej-
nika, korka spustowego oraz odpowietrznika 
grzejniki te są przygotowane do szybkiego  
i natychmiastowego podłączenia bezpo-
średnio do instalacji jedno- lub dwururo-
wej. Ze względu na moc oraz uniwersalność 
podłączeń grzejniki zaworowe gwarantu-
ją szybkie ogrzanie pomieszczenia i wysoką 
elastyczność. W międzynarodowym teście 
uzyskały wyśmienite rezultaty pod względem 
komfortu i ekonomiczności.  

• CoSmo plan multi
Grzejniki zaworowe z płaskim przodem  
COSMO Plan Multi to „spokój” absolutnie pła-
skiej powierzchni. Idealnie dopracowane de-
tale oraz możliwość indywidualnego doboru 
koloru grzejnika, tak aby współgrał z otocze-

COSMO T6 i…  
liczy się komfort

  Piotr Higersberger

  Grzejniki z podłączeniem środkowym  
COSMO T6 są odzwierciedleniem symetrii,  
a wraz ze zgrzanym zespołem zaworowym  
w kształcie litery „T” tworzą nowy standard  
w zakresie technologii podłączenia środko-

wego. Obok designerskiej konstrukcji, grzejnik 
z podłączeniem środkowym z jednej strony 
ujmuje swoją niezwykłością poprzez opa-
tentowaną technologię Features, uniwersal-
ne zastosowanie i łatwy montaż, a z drugiej 

Technologia podłączenia środkowego T6 całkowicie i na  
nowo definiuje planowanie, montaż i zastosowanie  
grzejnika w instalacji. Atutami grzejnika Cosmo T6 są  
zmienność pozycji zaworu, łatwość zamontowania grzejnika  
na ścianie, zmienność wielkości, uniwersalność podłączeń, zmienność 
typów połączona z perfekcyjnym montażem wstępnym, a równomierny 
rozkład ciepła w pomieszczeniu dopełnia całości.

- podłączenie środkowe – elastyczne rozwiąza-
nie montażu na ścianie grzejnika z zawieszkami
- zmienność stron – zawór termostatyczny  
w każdym momencie nawet po zamontowa-
niu grzejnika,można zamienić stronami z lewej 
na prawą i odwrotnie, bez obracania samego 
grzejnika
- zmienność typów – jednolity odstęp przy-
łącza grzejnika do ściany we wszystkich wie-
lopłytowych grzejnikach (w grzejniku jed-
nopłytowym po użyciu specjalnej zawieszki 
ściennej)
- zmienność wielkości – zmiana długości i wyso-
kości możliwa jest zawsze, także w okresie póź-
niejszym; pozycja przyłącza zawsze ta sama

- perfekcyjny montaż wstępny - położenie  
instalacji i jej sprawdzenie jest możliwe bez 
użycia grzejnika

COSMO T6 to:

VNH Fabryka Grzejników  Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10, 78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com

DYSTRYBUTOR:
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niem to niezaprzeczalne atuty designerskie. 
Dzięki zastosowaniu przyłącza zaworowego 
standardowo z prawej strony wyróżniają się 
prostotą montażu, jak i jego skróceniem. 

• CoSmo kompaktowe 3
Te tradycyjne grzejniki płytowe to prosto-
ta połączona z ponadczasową linią wzorni-
czą. Wysoka wydajność cieplna, wyróżnia-
jąca grzejniki COSMO na tle konkurencji jest 
ich dużym atutem. Dzięki wymienialnym klip-
som dekoracyjnym można również w później-
szym czasie zaakcentować indywidulaność, 
której bazą jest duży wybór kolorów RAL i sa-
nitarnych.

• CoSmo higieniczne w trzech  
wykonaniach 4
Zostały zaprojektowane  specjalnie w celu 
ich wykorzystania w szpitalach i we wszyst-
kich pomieszczeniach, gdzie wymagane są 
szczególne warunki higieniczne wyklucza-

jące standardowe grzejniki z konwektorem, 
boczkami i pokrywą górną. Ze względu na 
szczególną budowę została zredukowana do 
minimum możliwość osadzania się kurzu i za-
brudzeń, poprzez m.in. szeroki odstęp między 
panelami grzewczymi, dający łatwość do-
stępu do wnętrza grzejnika. Grzejniki COSMO 
higieniczne są dostaczane na rynek w wyko-
naniu z podłączeniem bocznym, z podłącze-
niem dolnym z prawej strony w standardzie 
(na zamówienie z lewej strony) oraz wersja  
z podłączeniem środkowym.

• CoSmo modernizacyjne 5
Grzejniki modernizacyjne zapewniają pro-
stą, bezproblemową oraz szybką wymia-
nę starego grzejnika żeliwnego. Są doskona-
łą odpowiedzią na nieefektywną pracę oraz 
nieciekawe wzornictwo starych grzejników. 
Niewątpliwą zaletą jest również duży wybór 
modeli oraz dopasowanie 1:1 do istniejącej 
instalacji.

• CoSmo pionowe i CoSmo PLAN pionowe
Grzejniki pionowe i PLAN pionowe otwierają 
całkowicie nowe horyzonty. Tam, gdzie montaż 
poziomy jest niemożliwy, wersja pionowa do-
skonale spełni swoją rolę i dodatkowo pozwala 
zaoszczędzić przestrzeń. Bogaty wybór kolorów 
pozwala na perfekcyjną aranżację wnętrz.  

4
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  Odpowietrzniki automatyczne,  
a problemy eksploatacyjne  
instalacji HVAC

Często spotykamy się z małymi i średnimi in-
stalacjami grzewczymi, dla których jedy-
nym sposobem usuwania gazów są zamon-
towane w najwyższych punktach instalacji 
tzw. „automatyczne odpowietrzniki”. Z takimi 
rozwiązaniami mamy do czynienia nierzad-
ko nawet w przypadku systemów ogrzewa-
nia niskotemperaturowego – np. ogrzewania 
podłogowego lub ściennego, dla których 
problem obecności powietrza w instalacji 
jest szczególnie ważny. O skuteczności dzia-
łania odpowietrzników pisaliśmy już  
w poprzedniej części artykułu (IR 19/2011  
str. 11 „Kiedy stosować odpowietrzniki, se-
paratory, odgazowywacze próżniowe”), ale 
warto jeszcze raz podkreślić, iż nie nadają się  
do odpowietrzania eksploatacyjnego z uwa-
gi na zbyt dużą prędkość przepływu czynni-
ka w instalacji. 
Aby przepływające pęcherzyki powietrza 
mogły być skutecznie odseparowane i usu-
nięte za pomocą odpowietrzników, prędkość 
przepływu nie może być większa niż  

0,3 m/s, co w praktyce jest nieosiągalne. Od-
powietrzniki więc wykorzystywane są tylko 
w momencie napełniania instalacji w celu 
wstępnego odpowietrzenia instalacji oraz 
przy jej opróżnianiu.  
W innym przypadku, jeśli ich jakość budzi 
wątpliwości – najlepszym sposobem uniknię-
cia kłopotów jest ich odcięcie za pomocą 
zaworów odcinających. Niestety bardzo czę-
sto „automatyczne” odpowietrzniki są miej-
scem zasysania powietrza w momencie opa-
dania pływaka wskutek spadku ciśnienia w 
instalacji spowodowanego kiepską jakością 
naczynia wzbiorczego i utratą w nim ciśnie-
nia wstępnego. Znane są również z niechlub-
nej roli zalewania pomieszczeń. W takim razie 
przyjrzyjmy się im bliżej i spróbujmy określić 
najważniejsze aspekty techniczne, gwarantu-
jące prawidłową pracę tego elementu.
Okazuje się, że bardzo ważną cechą jest 
średnica przyłącza odpowietrznika. Po-
wszechnie stosowane zaworki stopowe ze 
średnicą przyłącza 3/8” skutecznie uniemożli-
wiają odpowietrzanie instalacji. Wystarczy, że 
jakikolwiek pęcherzyk powietrza o znacznych 
rozmiarach dostanie się w okolice przyłącza, 
co spowoduje jego zablokowanie (fot. 2 ). 
Dlatego szybkie odpowietrzniki marki Zepa-
ro mają minimalną średnicę przyłącza równą 
1/2”, co umożliwia przedostawanie się do ko-
mory pływaka pęcherzy powietrza  

Na jakie aspekty należy zwrócić uwagę 
podczas doboru?

Wpływ jakości 
odpowietrzników  
i separatorów  
na skuteczność ich działania

  Grzegorz Onyszczuk, Sławomir Świątecki

Efektywność instalacji grzewczych oraz chłodniczych zależy niewątpliwie 
od przyjętych założeń projektowych, ale również od jakości zastosowanych 
urządzeń. Bardzo często prawidłowo dobrane elementy zabezpieczające 
systemów hydraulicznych, które mają za zadanie chronić naszą 
instalację przed wszelkimi zagrożeniami i nieprawidłową pracą, stają się 
problematyczne w eksploatacji, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia 
poziomu komfortu, spadku wydajności systemu i w ostateczności może 
spowodować poważne awarie. 
Dlatego przy doborze urządzeń, o których 
wspominaliśmy w poprzedniej części artykułu, 
należy zwrócić szczególną uwagę na parametry 
techniczne gwarantujące długotrwałą  
i niezawodną pracę. 
W niniejszym artykule zaprezentujemy 
najważniejsze cechy odpowietrzników  
i separatorów z rodziny ZEPARO marki Pneumatex, 
które dzięki opatentowanym rozwiązaniom są 
alternatywą dla standardowych, często zawodnych 
technologii.

1  Porównanie tradycyjnych „automa-
tycznych odpowietrzników” z szybkimi 
odpowietrznikami marki Pneumatex

2  Zablokowanie odpowietrznika przez 
pęcherz powietrza

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/12/IR_2011_19_Kiedy_stosowa�_odpowietrzniki.pdf
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W instalacjach wymagających wstępnego 
płukania istnieje zagrożenie uszkodzenia me-
chanizmu iglicowego odpowiadającego za 
prawidłowe funkcjonowanie odpowietrznika. 
W trakcie pierwszego płukania zgromadzo-
ne wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia stałe 
mogą dostawać się w strefę odpowietrznika 
nad pływakiem i w ten sposób go zabloko-
wać. Dlatego zaleca się stosować odpo-
wietrzniki ze specjalnym spustem usytuowa-
nym poniżej pływaka jako zabezpieczenie 
przed awarią odpowietrznika (szczególnie 
zalecany w instalacjach chłodniczych).
Warto wybierać odpowietrzniki marki Pneu-
matex z następujących powodów:
• duża szybkość odpowietrzania,
• precyzyjny i trwały mechanizm odpowie-
trzający,
• duża komora pływaka, gwarantująca bez-
pieczeństwo mechanizmu odpowietrzającego,
• płyta odbojowa chroniąca pływak przed 
uderzeniami hydraulicznymi,

• pływak w Zeparo TOP ZUTS wykonany z mo-
siądzu => tmax=160˚C,
• specjalna wersja odpo-
wietrznika do grzejników 
w kolorze białym – ZUPW
 
Odpowietrzanie tylko 
podczas napełniania 
kontra odpowietrza-
nie eksploatacyjne

o znacznych wymiarach. Nie mniej istotna jest 
wielkość samej komory pływaka, która po-
winna gwarantować uspokojony przepływ 
powietrza. Klasyczne, tanie odpowietrzni-
ki prawie w ogóle nie mają przestrzeni nad 
pływakiem, co powoduje stopniowe zabru-
dzenie mechanizmu iglicowego, a w efekcie 
jego nieszczelność i konieczność wymiany na 
nowy. Odpowietrznik Zeparo ZUT ma aż 4 cm 
wolnej przestrzeni nad pływakiem. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje zaoblony kształt sa-
mego pływaka, dzięki czemu przedostawa-
nie się powietrza w przestrzeń nad pływakiem 
jest zdecydowanie ułatwione. W ten bardzo 
prosty sposób mechanizm iglicowy może być 
swobodnie naciągnięty, a powietrze usunię-
te. Sam pływak w wersji TOP ZUTS wykonano 
ze stali szlachetnej i dzięki temu dedykowa-
ny jest do instalacji o podwyższonej tempera-
turze eksploatacyjnej np. instalacji solarnych. 
W standardowych odpowietrznikach brakuje 
również płyty odbojowej, chroniącej pływak 

przed turbulencjami. Takie rozwiązanie zwięk-
sza efektywność odpowietrzania wstępnego. 
Okazuje się, że najbardziej problematycznym 
elementem tradycyjnych odpowietrzników 
jest wątpliwej jakości mechanizm iglicowy, po-
wodujący bardzo często awarie i zalewanie 
pomieszczeń.
Cechą charakterystyczną oferowanych 
przez firmę Pneumatex szybkich odpowietrz-
ników jest wyposażenie ich w tzw. „fluore-
scencyjną śrubę zamknięcia awaryjnego”, 
dzięki czemu w przypadku nawet najmniej-
szych przecieków instalator jest w stanie za-
mknąć uszkodzony odpowietrznik, a firma 
serwisowa w łatwy sposób może zidentyfiko-
wać i wymienić wadliwy odpowietrznik. Te  
i inne funkcje sprawiają, że nawet tak proste 
urządzenie wyróżnia się rozwiązaniami, gwa-
rantującymi ich bezpieczną eksploatację.
Szybkie odpowietrzniki marki ZEPARO powin-
ny być zamontowane w najwyższych punk-
tach instalacji.  

3  Rodzaje separatorów powietrza  
i zanieczyszczeń marki Pneumatex 4  Budowa odpowietrznika Zeparo ZUT marki Pneumatex

5  Odpowietrznik ze 
spustem ZUTX

6  Zasada działania 
separatora  helistill  
separującego 
mikropęcherzyki lub  
zanieczyszczenia
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7 

niami niewymagającymi takiej opieki.
Dlatego firma TA Hydronics oferuje sepa- 
ratory powietrza i zanieczyszczeń marki  
Pnaumatex o unikalnej budowie i zasadzie 
działania „helistill”. Separatory tego typu 
wyposażone są w specjalnie skonstruowa-
ny wkład zbudowany z wielu łopatek, dzięki 
czemu możliwa jest separacja pęcherzyków 
powietrza i zanieczyszczeń w optymalnej 
kombinacji wszystkich znanych zasad sepa-
racji:
• zwolnienie przepływu,
• sedymentacja cząstek stałych,
• wytrącanie pęcherzyków na ciele stałym,
• duża powierzchnia kontaktu.
Istotnym z punktu widzenia hydrauliki insta-
lacji jest brak jakiejkolwiek siatki, która po-
wodowałaby wzrost oporów miejscowych 
lub zablokowanie przepływu. Taka konstruk-
cja separatora umożliwia ciągłą separację. 
Nawet jeśli w przypadku separatora zanie-
czyszczeń, urządzenie zgromadzi dużą ilość 
np. szlamu, to dalsze odkładanie nie będzie 
możliwe i dzięki temu nie ma najmniejszego 
ryzyka zablokowania instalacji. Sama budo-
wa separatora nie jest skomplikowana, lecz 
dzięki optymalnej konstrukcji wkładu wytrą-
cenie pęcherzyków powietrza z wody jest 
możliwe, a samo ich odprowadzenie odby-
wa się dzięki zastosowanemu odpowietrz-
nikowi „leakfree”, którym jest zakończony 
każdy separator ZEPARO. Separatory zanie-
czyszczeń mają ten sam wkład i wykorzystują 
zasadę sedymentacji podczas osadzania się 
zanieczyszczeń, a odśrodkowo usytuowany 
spust umożliwia bezproblemowe usuwanie 
szlamu. Możliwa jest dodatkowa separacja 
zanieczyszczeń magnetycznych przy zastoso-
waniu specjalnego wkładu magnetycznego 
ZIMA. Wkład magnetyczny będzie wyłapy-
wał dodatkowo cząstki magnetyczne tj. ma-

W celu ochrony instalacji przed zapowietrza-
niem, wysokim poziomem hałasu oraz gro-
madzeniem się zanieczyszczeń, co w kon-
sekwencji prowadzi do spadku wydajności, 
należy stosować separatory powietrza oraz 
zanieczyszczeń. Tylko takie rozwiązanie gwa-
rantuje bezpieczną, długotrwałą eksploata-
cję kosztownych urządzeń zamontowanych 
na instalacji takich, jak: kotły, pompy cie-
pła, wymienniki, pompy obiegowe itp. Oczy-
wiście istnieją pewne ograniczenia do za-
stosowań separatora powietrza, co zostało 
wyjaśnione w poprzedniej części artykułu, 
aczkolwiek jego skuteczność zależy również 
od konstrukcji i prawidłowego montażu. 
Najczęściej spotykanym problemem doty-
czącym tradycyjnych filtroodmulników lub  
separatorów jest spadek ich wydajności  
w momencie nagromadzenia się znacznej 
ilości zanieczyszczeń. Przyczyną takiego zja-

wiska jest przyjęte w filtroodmulnikach pro-
ste rozwiązanie konstrukcyjne bazujące na 
budowie filtra wyposażonego w siatkę o nie-
wielkim prześwicie oczek, która po pewnym 
czasie niemalże całkowicie jest zapychana,  
a sam element powoduje bardzo duże spad-
ki ciśnienia i jest tzw. „blokerem” instalacji. Na 
zdjęciu 7  widać zmierzony w istniejącej in-
stalacji wzrost oporu nawet do 120 kPa = 12 
mH2O na siatce w klasycznym rozwiązaniu. 
Nawet po wyczyszczeniu siatki zaledwie po  
4 min. obserwujemy ponowne jej zapchanie  
i wzrost oporów do 40 kPa. 
Wskutek powyższego zjawiska przepływy 
projektowe nie są osiągane i o zapewnie-
niu warunków komfortu w pomieszczeniach 
można zapomnieć. Takie rozwiązania wyma-
gają ciągłej kontroli i serwisowania instalacji, 
a przy wzrastających kosztach obsługi bu-
dynków warto zastanowić się nad urządze- 8 
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gnetyt. Jeśli zastosujemy dobry system utrzy-
mania ciśnienia np. w oparciu szczelne 
naczynia workowe Statico, które rocznie tra-
cą od 5 do 10 razy mniej ciśnienia wstępne-
go niż zwykłe naczynia, a przez to gwarantu-
ją niewystępowanie zjawiska zapowietrzania 
(natleniania) oraz zastosujemy separator mi-
kropęcherzyków powietrza, wtedy wkład 
magnetyczny nie będzie potrzebny. Nie do-
puszczamy wtedy do tworzenia się magne-
tytu (czarnej korozji) i wkład nie miałby nic 
do roboty. Inaczej wygląda sprawa w insta-
lacjach modernizowanych wtedy wkład ma-
gnetyczny jest wskazany. 
Należy pamiętać, że separatory powietrza 
powinny być zamontowane w najcieplejszym 
miejscu tzn. w instalacjach grzewczych na 
zasilaniu zaraz na wyjściu z kotła (rys. 8 ).
Również należy mieć na uwadze ogranicze-
nia stosowania separatorów powietrza wy-
nikające z praw fizyki, a konkretnie z prawa 
Henry’ego, gdzie wysokość statyczna nad 
urządzeniem i temperatura klasyfikuje zasto-

Zaleca się montowanie separatorów powie-
trza tuż za źródłem ciepła lub na powro-
cie przed agregatem w przypadku instalacji 
chłodniczej z uwagi na lepsze odgazowa-
nie czynnika w wyższej temperaturze. Możli-
wy jest montaż separatorów zarówno na od-
cinkach pionowych, jak i poziomych. Dobór 
separatorów jest dosyć prosty i wymaga zwe-
ryfikowania prędkości napływu czynnika. 
Wartość ta nie powinna przekraczać 1 m/s. 
Każdy separator ma określony przepływ no-
minalny i maksymalny (chwilowy). Na podsta-
wie tabeli doborowej bezproblemowo można 
dobrać separator do naszej instalacji.  
W przypadku gdy przepływ projektowy prze-
kracza wartość nominalną dla separatora, 
możliwe jest zastosowania separatora o wyższej 
średnicy lub połączenie dwóch równolegle. 
Podsumowując, dobór można przeprowadzić 
w oparciu o:
- przepływ min. i max. przez urządzenie,
- współczynnik Kv,
- wykresy w karcie katalogowej,
- kołowy nomogram do doboru separatorów

Dobór i sposób montażu 
separatorów

Współpraca trzech liderów: Pneumatex, TA i Heimeier pod nową, 
wspólną nazwą TA Hydronics, podniesie standardy w systemach dystrybucji 
hydraulicznej, pozwoli nam zaoferować bardziej kompleksowe rozwiązania 
dla potrzeb instalacji HVAC, optymalną wydajność systemów i komfort 
przy najniższych możliwych kosztach eksploatacyjnych.

Nasze rozwiązania uwzględniają wszystkie wyzwania związane 
z projektowaniem, wykonaniem i obsługą instalacji HVAC. 

Odkryj na www.tahydronics.pl jak jedna firma może to zrealizować.

IMI International Sp. z o.o.
Oddział TA Hydronics w Olkuszu

32-300 Olkusz, Olewin 50 A

tel. (32) 75 88 200
Fax. (32) 75 88 201

info.pl@tahydronics.com
www.tahydronics.pl
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TA Hydronics
daje Ci
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Utrzymanie ciśnienia i odpowietrzanie 

Równoważenie i regulacja

Termostatyka

Trzy wiodące firmy w branży hydraulicznej połączyły swoje siły, aby zapewnić, 
że otrzymujecie rozwiązania, których potrzebujecie do optymalizacji wydajności 
i komfortu. 

Pneumatex, TA i Heimeier stanowią teraz jedną wyjątkową firmę pod nazwą  
TA Hydronics. Oznacza to, że teraz dostarczamy wam wszystko, co jest potrzebne 
dla optymalizacji dystrybucji hydraulicznej w budynkach wszelkich rozmiarów oraz 
jesteśmy w stanie pomóc zwiększyć wydajność systemu HVAC nawet do 30%.

Odkryj na www.tahydronics.pl jak jedna firma może spełnić każde wyzwanie 
w obszarze hydrauliki.

Wiedza

Rozwiązania systemowe

Współpraca

Innowacja
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Zeparo 
zu/zI

Współ-
czynnik 

V - Zakres przepływu 
[m3/h]

Kv Vmin Vmax

20 9,6 0,030 1,30 
22 9,6 0,030 1,30 
25 17,5 0,80 2,10 
32 31,3 1,40 3,70 
40 42,2 2,70 5,00 
50 65,3 4,50 11,00 
65 106 10,00 19,00 
80 149 16,00 26,00 

100 263 22,00 44,00 
125 395 38,00 67,00 
150 575 60,00 95,00 
200 933 85,00 170,00 
250 1491 160,00 306,00 
300 2053 250,00 435,00 
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sowanie produktu:
- w instalacjach grzewczych można stoso-
wać separatory powietrza do 15 m wysoko-
ści słupa wody nad separatorem przy 90°C.
- w instalacjach chłodniczych tylko w przy-
padku płaskich instalacji do wysokości sta-
tycznej nad separatorem 2 m (patrz tabela 
na następnej stronie). W przypadku przekro-
czenia wartości podanej w tabeli należy za-
stosować odgazowanie próżniowe w opar-
ciu o urządzenie o nazwie Vento. 
Natomiast w przypadku separatorów zanie-
czyszczeń zalecany montaż jest przed źro-
dłem ciepła czy chłodu na przewodzie po-
wrotnym (rys. 9 ).
Argumenty za zastosowaniem separatorów  
z rodziny Zeparo marki Pneumatex:
• innowacyjna konstrukcja wkładu „helistill”, 
zapewniająca mikropęcherzykom powie-
trza i zanieczyszczeniom dużą powierzchnię 
przywierania, co ułatwia oddzielenie ich od 
wody,
• brak możliwości zablokowania separatora,
• zastosowanie odpowietrznika „leakfree”, 
gwarantującego skuteczne odgazowanie,
• niewielkie spadki ciśnienia dzięki specjalnej 
konstrukcji,
• dodatkowa separacja drobnych zanie-
czyszczeń magnetycznych,
• pionowa i pozioma pozycja montażowa,
Ciekawym rozwiązaniem dla instalacji, dla 
których źródłem ciepła są np. kompakto-
we kotły kondensacyjne, jest zastosowanie 
sprzęgła hydraulicznego ZEPARO ZUC lub 
ZUCM, które oprócz rozdzielenia hydraulicz-
nego obiegów, umożliwia ciągłą separację 
pęcherzyków powietrza i zanieczyszczeń. Po-

wszechnym problemem dotykającym sprzę-
gła hydrauliczne jest ich zamulanie wskutek 
odkładania zanieczyszczeń w dolnej części 
sprzęgła. Więcej o tym rozwiązaniu, jego za-
letach i wadach w kolejnym wydaniu Instal-
Reportera.
Urządzenia, których koszt w całości instala-
cji jest niewielki, mogą zagwarantować sku-
teczne jej funkcjonowanie przez długie lata. 
Umiejętność prawidłowego zastosowania 
produktów wspomnianych w tym artykule 
oraz ich jakość prowadzi do osiągnięcia za-
równo przez użytkownika, jak również przez 
instalatora czy projektanta wymiernych ko-
rzyści związanych z prawidłową oraz energo-
oszczędną eksploatacją. 
Podsumowanie:
• szybkie odpowietrzniki należy stosować tyl-
ko do wstępnego odpowietrzania instalacji,
• woda musi być w stanie uspokojonym, aby 
skuteczność działania odpowietrznika była 
odpowiednia,
• należy stosować zawory kulowe, odcina-
jące przed szybkimi odpowietrznikami, a nie 
zawory stopowe,
• separatory mikropęcherzyków powietrza 
zalecane są do odgazowania eksploatacyj-
nego,
• separatory usuwają 100% mikropęcherzy-
ków powietrza krążących w instalacji, a nie 
powietrze rozpuszczone,
• przy znacznej wysokości instalacji zasto- 
sowanie separatorów nie znajduje uzasad-
nienia,
• w instalacji wody lodowej max wysokość 
instalacji dla zastosowania separatora jest 
dużo niższa,  

Tabela Zakres stosowania separatorów powietrza w zależności od wysokości statycznej 
nad separatorem i temperatury zasilania

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

Więcej informacji: 
www.kominki.mtp.pl, kominki@mtp.pl, tel. +48 61 869 20 37, 869 21 73, 869 20 94
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Jedyna w Polsce okazja 
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odwiedź Strefę Mistrzów 
– wybierz najlepszy produkt!
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czynniku przenikania U ≤ 0,4 W/m2 można nie 
stosować dodatkowej izolacji cieplnej. Izo-
lacji tej nie stosuje się też na ścianach we-
wnętrznych. Ogrzewanie ścienne nie po-
winno być zasłonięte wysokimi meblami lub 
zasłonami. Niskie meble (np. komody) należy 
odsunąć od ściany min. 5 cm. Zalecana jest 
rura Ø14×2 mm, ponieważ większa prędkość 
przepływu wody powoduje lepsze odpowie-
trzanie wężownic. 
W przypadku rury Ø16×2 mm zasadniczo po-
winno się montować indywidualne odpo-
wietrzniki dla każdej wężownicy w najwyż-
szych punktach instalacji. Odległość rur od 
sąsiednich ścian, otworów okiennych  
i drzwiowych, podłogi i sufitu wynosi mini-
mum 10 cm. W praktyce najlepiej stosować 
rozstawy rur w meandrze 15 lub 20 cm  
(rys. 1 ). Rozwiązanie to umożliwia najsku-
teczniejsze odpowietrzanie i zachowanie mi-
nimalnych promieni gięcia rur. Jeśli istnie-
je konieczność zmniejszenia rozstawu do 10 

cm, można wężownicę ułożyć w postaci po-
dwójnego meandra (rys. 2 ). W tej sytuacji 
korzystne jest zastosowanie odpowietrznika w 
najwyższym punkcie instalacji (A). Ogrzewa-
nie ścienne można stosować na powierzch-
niach skosów poddasza, wykończenie stano-
wią wtedy płyty gipsowo-kartonowe. Tego 
typu ogrzewanie nie ma własności akumulo-
wania ciepła. W trakcie eksploatacji ogrze-

Charakterystyka, budowa systemu

Ogrzewanie 
ścienne Kisan  
– aspekty wykonawcze  
i projektowe

  Włodzimierz Mroczek

  Charakterystyka ogrzewania ściennego
Ogrzewanie ścienne zaliczamy wraz z ogrze-
waniem podłogowym do ogrzewań płasz-
czyznowych. Mogą być one zastosowa-
ne wspólnie w jednym obiekcie i zasilane ze 
wspólnego rozdzielacza. Własności ogrzewa-
nia ściennego i podłogowego są podobne, 
ale występują też różnice:
–  rozkład temperatury w funkcji wysokości 

pomieszczenia jest 
wyrównany  
(w ogrzewaniu pod-
łogowym tempe-
ratura w pomiesz-
czeniu spada wraz 
z wysokością nad 
podłogą),
–  większość ciepła 
jest emitowana na za-
sadzie promieniowa-
nia – 90%, a na zasa-
dzie konwekcji – 10%,
– nie występuje pro-
blem oporu ciepl-

nego wykładziny podłogi oraz np. 
zjawisko rozsychania się posadzki 
drewnianej,
–  temperatura powierzchni ściany może wy-
nosić maksymalnie 35°C, można więc uzy-
skać większą wydajność cieplną z 1 m2 po-
wierzchni, można również zastosować wyższą 
temperaturę zasilenia niż w ogrzewaniu pod-
łogowym,
– mniejsza grubość przykrycia rur tynkiem 
(około 1,5 cm) niż betonem w ogrzewa-
niu podłogowym (około 4,5 cm) powodu-
je, że ogrzewanie ścienne charakteryzuje się 
mniejszą bezwładnością cieplną i łatwiejszą 
regulacją temperatury w pomieszczeniu,
–  ogrzewanie ścienne można w okresie let-
nim wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń.

Wskazówki wykonawcze
Ogrzewanie ścienne Kisan wykonuje się  
w systemie „na mokro”, umieszczając wę-
żownice w warstwie tynku. W pierwszej kolej-
ności ogrzewanie ścienne układa się  
w ścianach zewnętrznych. Dla ścian o współ-

1.  Rury PE-Xb/Al/PE Ø14×2; 
Ø16×2 mm lub zamiennie rury 
PE-RT/Al/PE-RT Ø16×2 mm.
2. Listwy montażowe do rur.
3. Rozdzielacze do ogrzewania 
podłogowego i ściennego typ 
RPO, RPTO, RPTO-WPZ, RP, RPT, 
RPT-WPP lub zamiennie KRZT, 
KRPT.
4. Złączki do rozdzielaczy (tzw. 
złączki przygrzejnikowe) G ¾”.

Elementy ogrzewania 
ściennego w systemie 
Kisan

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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wania ściennego można ustalić przebieg rur 
grzejnych przez przyłożenie do ściany folii ter-
moczułej. Może to być ważne podczas np.  
mocowania kołków w ścianie.

Wykonanie warstwy tynku
W ogrzewaniu ściennym zaleca się tynki gip-
sowo-wapienne o małej wydłużalności ciepl-
nej, np. tynk maszynowy MP-75 G/F firmy 
KNAUF. Podczas nakładania tynku należy 
przestrzegać instrukcji producenta. Tynk do 
ogrzewania ściennego nakładany jest war-
stwowo. Pierwsza warstwa powinna przykryć 
elementy grzewcze i mieć grubość około  
20 mm. Następnie w tynk wciska się siatkę  
z tworzywa lub włókna szklanego o oczkach 
nie mniejszych niż 7×7 mm. Siatkę można wy-
winąć na sąsiednie ściany, na długość około 
20 cm. Następnie siatkę pokrywa się następną 
warstwą tynku grubości 10÷15 mm. Całkowita 
warstwa tynku wraz z rurami ma około 40 mm.

Wskazówki projektowe
1. Temperatura zasilenia instalacji 30÷55°C. 
Dla uzyskania większych wydajności niż  
w ogrzewaniu podłogowym można sto-
sować temperatury zasilania w zakresie 
45÷55°C bez niebezpieczeństwa przekrocze-
nia warunków higienicznych.
2. ∆t = 5÷10°C. W przypadku niezależnego 
ogrzewania ściennego przyjmuje się raczej 
niższe wartości temperatury niż w ogrzewa-
niu podłogowym.
3. Maksymalna długość wężownicy (wraz  
z podłączeniem do rozdzielacza) wynosi dla 
rury Ø14×2 – 80 m.b., dla rury Ø16×2 – 120 
m.b.
4. Orientacyjna, maksymalna wydajność 
cieplna (przy temperaturze pomieszczenia 
20°C) wynosi 120 W/m2, wydajność chłodni-
cza 60 W/m2 (przy temperaturze powierzch-
ni ściany 20÷21°C).  

1  Wężownica w układzie poziomym meandrowym w 
ogrzewaniu ściennym

2  Umiejscowienie odpowietrznika na wężownicy 
ogrzewania ściennego – pkt A

3  Przekrój ściany z ogrzewaniem podłogowym

 Kolektory płaskie czy próżniowe – zestawienie
    najważniejszych cech odpowiedzialnych za
    ich pracę

Kolektory słoneczne cieczowe (płaskie i próż-
niowe) mają za zadanie pozyskać w spo-
sób efektywny energię promieniowania sło-
necznego i zamienić ją na energię cieplną. 
Mechanizm tego procesu w obu rodzajach 
urządzeń może być podobny (kolektory próż-
niowe z przepływem bezpośrednim), jak też 
odmienny (dla kolektorów próżniowych  
z przepływem pośrednim). Diametralnie od-
mienna budowa (kolektor płaski – budowa 
kompaktowa, kolektor próżniowy składają-
cy się z wielu powtarzalnych, umieszczonych 
obok siebie rur, połączony na górze regi-
strem) determinuje różnice w sposobie wyko-
rzystania, uzyskiwanych parametrów oraz od-
biorze indywidualnym urządzeń. 
W Polsce zdecydowany, agresywny marke-
ting kolektorów próżniowych zbudował prze-
konanie, iż kolektory próżniowe są zdecy-
dowanie lepsze z racji „lepszej technologii”, 
wyższej ceny itd. Rzeczywistość może być 
jednak zgoła odmienna...
Przewaga kolektorów próżniowych polega 
na mniejszym wzroście strat ciepła wraz ze 
wzrostem różnicy temperatury kolektora i oto-
czenia. Ma to szczególne znaczenie w półro-
czu zimowym. Ten fakt powoduje, iż w okre-

ślonych warunkach kolektor 
próżniowy może uzyskać 
więcej energii niż kolektor 
płaski.

Pomimo prostej budowy i zasady działania, 
również wśród kolektorów płaskich można 
spotkać kolektory dobre i co najwyżej prze-
ciętne. Różnice w zastosowanych materia-
łach, technologiach i jakości wykonania przy-
czyniają się do tych różnic.

Kolektor płaski
Najważniejszym elementem jest absorber, 
który jest wysoko selektywny (Sunselect,  
Tinox, Eta plus). Pod absorberem umiejsco-
wione jest orurowanie kolektora. Połącze-
nie rury z absorberem jest bardzo istotne, bo-
wiem zapewnia transport ciepła od powłoki 
pochłaniającej do cieczy roboczej. 
Nowocześniejsze połączenia to stosowanie 
ultradźwięków lub połączenia laserowego. 
Pod orurowaniem i na bokach kolektora 
zamontowana jest izolacja w postaci wełny 
mineralnej. Na wierzchniej stronie znajduje się 
powłoka przeźroczysta, zbudowana z niskoże-
lazowej szyby słonecznej.

Kolektor próżniowy
Nazwa kolektora próżniowego bierze się stąd, 
iż próżnia znajduje się pomiędzy pokrywą 
szklaną a absorberem z elementem odbiera-
jącym ciepło. 
Najlepszym rozwiązaniem kolektora próżnio-
wego jest wykorzystanie szklanej rury jedno-
ściennej z przepływem bezpośrednim,  
z absorberem metalowym. Innym typem są 
kolektory, które są rurowe, ale już niekoniecz-
nie próżniowe, to kolektory z rurami dwuścien-
nymi tzw. rury Dewara – termosyfonowe. 

Autor:
dr iż. Krystian Kurowski
Ekspert z zakresu OZE  
i poszanowania energii
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Lp. / cecha Kolektor płaski Kolektor próżniowy

1. powierzchnia 
robocza (w ujęciu 
praktycznym)

powierzchnia apertury - 
„powierzchnia prześwitu” przez 
szkło w kierunku absorbera

powierzchnia absorbera dla 
kolektorów jednościennych  
z przepływem bezpośrednim,
powierzchnia apertury dla 
kolektorów dwuściennych  
z absorberem napylonym na szkło

2. powierzchnia 
zajmowana 
przez kolektor 
a powierzchnia 
robocza

powierzchnia robocza  
i zajmowana jest zbliżona  
do siebie

powierzchnia robocza jest 
nieporównywalnie mniejsza 
(nierzadko stanowi 60% 
powierzchni brutto)

3. uzysk energii  
w poszczególnych 
porach roku

kolektory płaskie pracują z wysoką 
sprawnością w porze letniej, 
średnią w porze przejściowej oraz 
niską w porze zimowej

kolektory próżniowe w porze letniej 
pracują ze średnią sprawnością, 
podobnie w porze przejściowej  
i zimowej

4. topienie śniegu

funkcja realizowana przez 
kolektory płaskie, zarówno 
wykorzystując nagrzewanie 
absorbera przez słońce, jak też 
dzięki przekazywaniu ciepła  
z zbiornika do kolektora

topienie śniegu przez kolektor, jak 
też przez nagrzany zbiornik jest 
mocno ograniczone, a często 
niemożliwe

5. praca na 
promieniowaniu 
rozproszonym

promieniowanie rozproszone 
może być wykorzystane  
w niewielkim stopniu

promieniowanie rozproszone nie 
jest praktycznie wykorzystywane, 
tzn. kolektor próżniowy nie będzie 
pracował w pochmurny dzień

6. absorpcja
absorpcja przez metal  
z naniesioną warstwą selektywną 
wynosi ok. 95%

absorpcja warstwy napylonej 
na szkle (dla kolektorów z rurą 
Dewara) dla wielowarstwowych 
powłok osiąga 92%

  Badania cieplne kolektorów słonecznych wraz z interpretacją wyników 
  Zakup kolektora słonecznego – praktyka rynkowa a rzeczywistość 
  Polski rynek kolektorów słonecznych – kierunki rozwoju, producenci, ceny i… 

gwarancje 
  Dotychczasowe efekty wdrażania dopłat do kolektorów słonecznych 
  Koszmar solarny w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej

Artykuły o podobnej temAtyce w inStAlreporterze

Tabela Wybrane zagadnienia związane z budową i pracą kolektorów słonecznych

W tym przypadku próżnia znajduje się  
„w okolicach” absorbera, a kontakt absor-
bera (napylonego na szkło) z elementem od-
bierających ciepło jest mocno utrudniony – 
w otoczeniu powietrza atmosferycznego  
a nie próżni.

Spotykane opinie dotyczące pracy 
kolektorów próżniowych i weryfikacja 
ze stanem rzeczywistym

Izolacja próżniowa zwiększa ilość pozy-
skiwanej energii przez kolektor. Nie jest 
to prawdą. Izolacja próżniowa chroni przed 
stratami ciepła, a jednocześnie ogranicza 
ilość promieniowania słonecznego przedo-
stającego się do kolektora.

Kolektory próżniowe szybciej ogrzeją 
zbiornik c.w.u. Nie jest to do końca prawda. 
Uzależnione jest to od szybkości uruchomie-
nia instalacji słonecznej oraz od wydajności 
cieplnej kolektora. Najdłużej uruchamiają się 
kolektory próżniowe z rurką ciepła. W kolek-
torach tych następuje odparowanie czynni-
ka roboczego, a ono gwarantuje uruchomie-
nie instalacji. Z tego powodu istotna jest tzw. 
temperatura rozruchu (temperatura parowa-
nia płynu w rurce ciepła).

Wykorzystanie rurki ciepła (z przepły-
wem pośrednim) przyczynia się do nie-
spotykanych uzysków energii przez urzą-
dzenie. W standardowych zastosowaniach 
doskonale sprawdzają się urządzenia z prze-
pływem bezpośrednim. Przepływ pośredni 
(heat pipe) może się sprawdzić w zastosowa-
niach z wymaganą wyższą temperaturą (dla 
przemysłu). Pomimo, iż wymiana dwufazowa 
jest wydajniejsza z punku widzenia energe-
tycznego, to opóźniony start instalacji i bar-

dzo utrudniona droga energii promieniowa-
nia słonecznego do odbiornika ciepła (dwie 
przegrody szklane, próżnia, niedoskonały 
kontakt absorbera z rurką ciepła) powoduje, 
iż to rozwiązanie w całkowitym bilansie ener-
getycznym jest mniej efektywne.

Kolektory próżniowe charakteryzują się 
większą sprawnością konwersji promie-
niowania słonecznego na ciepło niż ko-
lektory płaskie. Jest to najczęściej nie-
prawda. Obecnie zaawansowane kolektory 
płaskie osiągają bez problemu 80% sprawno-
ści optycznej (sprawności dla braku wymia-
ny ciepła z otoczeniem), próżniowe często 
przekraczają 70%. Najlepsze konstrukcje ko-
lektorów próżniowych (jednościenne, z meta-
lowym absorberem) dorównują kolektorom 
płaskim.

Zamiast podsumowania…

W najczęściej występujących zastosowa-
niach (podgrzewanie wody użytkowej) ko-
lektory płaskie sprawdzają się doskonale. 
Podobnie jest w przypadku podgrzewania 
basenów, z tym iż najlepszym rozwiązaniem 
jest zastosowanie tzw. „gołych kolektorów” 
czyli absorberów. W powyższych zastoso-
waniach, zwłaszcza do ogrzewania base-
nu, kolektory próżniowe nie są tak skuteczne 
jak płaskie. Kolektory próżniowe nie mają so-
bie równych dla wspomagania dogrzewania 
(c.o.) oraz dla zastosowań przemysłowych.
Przy wyborze rodzaju kolektora słonecznego 
decydująca jest cena urządzeń. W tym po-
równaniu bezkonkurencyjne są kolektory pła-
skie. Dobre urządzenie można kupić w cenie 
poniżej 2000 zł o standardowych wymiarach, 
podczas gdy cena dobrego kolektora próż-
niowego nierzadko przekracza 4000 zł.  

http://www.instalreporter.pl
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 Twardość wody a praca pomp do 
    cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) 

Twardość wody w polskich  
instalacjach

Zastanówmy się, czy wszystkie „parame-
try” wody pitnej w naszych bateriach są wy-
starczająco dobre. Jeżeli chodzi o twardość 
wody pitnej na terenie naszego kraju jest ona 
bardzo zróżnicowana. Na podstawie danych 
zebranych z lokalnych przedsiębiorstw wodo-
ciągowych zaobserwowaliśmy, że wynosi ona 
„w skali niemieckiej (dH)”: od 4,61° (Bielsko-
-Biała) do 27,25° (Zamość). 
Dobra woda pitna nie powinna przekraczać 
15°dH lub 2,5 milimoli na litr. Ale równocześnie 
ze względów zdrowotnych woda powinna za-
wierać dostateczne ilości związków wapnia  
i magnezu.
Wody o niższej twardości niż 90 mg CaCO3/dm3

działają korozjo-twórczo na przewody wodo-
ciągowe, natomiast z wód o twardości po-
nad 500 mg CaCO3/dm3 wytrącają się osa-
dy stopniowo zmniejszające przepustowość 
przewodów. 
Technologicznie najbardziej szkodliwy jest siar-
czan wapnia, gdyż z niego powstaje trud-
ny do usuwania kamień kotłowy. Chlorek ma-
gnezu natomiast wywołuje korozję kotłów 
parowych. Jeżeli mamy zbyt twardą wodę, 

rzutuje to z reguły na wszyst-
kie urządzenia, które mają z 
nią styczność: poczynając 
od sprzętu domowego, koń-

cząc natomiast na ogrzewaczach przepływo-
wych, zasobnikach, kotłach i pompach. 
Większość urządzeń jest przystosowanych do 
współpracy z wodą o twardości nie przekra-
czającej 15°dH, są jednak również urządzenia 
przeznaczone do współpracy z wodą o twar-
dości 20° (np. Wilo-Star-Z NOVA, Wilo-Stratos-Z),
a nawet 28°dH (np. Wilo-VeroLine-IP-Z). Użyt-
kowanie urządzeń w wodzie o wyższej twar-
dości niż zalecana przez producenta może 
znacznie skrócić ich żywotność. Bardzo waż-
na jest więc świadomość, jaką twardość ma 
używana przez nas woda. Przy wodzie twar-
dej i bardzo twardej musimy przykładać dużo 
większą wagę do zabiegów konserwacyj-
nych. 

Blokowanie pomp pracujących  
na twardej wodzie – przyczyny, 
sprawdzenie, środki zaradcze

W przypadku pomp bezdławnicowych naj-
większym problemem jest ciągłe odkłada-
nie się kamienia na elementach wirujących, 
co powoduje wzrost oporów na wirniku elek-
trycznym i prowadzi do wzrostu pobiera-
nej mocy. Może się to objawiać nadmier-
nym grzaniem się urządzenia, a w przypadku 
pomp elektronicznych generowaniem od-
powiednich błędów. W kolejnej fazie może 
dojść do całkowitego zablokowania wirnika, 
co w pierwszej kolejności spowoduje pobie-
ranie przez urządzenie prądów zwarcia w po-
łączeniu z blokadą wirnika hydraulicznego 
oraz osłabienie odbioru ciepła przez przepły-
wające medium i w rezultacie może dojść do 

Odpowiedzi udzielił:
olgierd przybysz
Koordynator ds. serwisu
Wilo Polska Sp. z o.o.

1. Po zdiagnozowaniu zablokowania nale-
ży „odciąć zasilanie” urządzenia, a tak-
że „odciąć” pompę od instalacji. Należy 
pamiętać, że wszystkie te czynności po-
winna wykonywać osoba z odpowiednimi 
uprawnieniami i wiedzą techniczną umoż-
liwiającą bezpieczną pracę. 
2. W momencie kiedy pompa została już 
„odcięta” od instalacji, należy zdemonto-
wać silnik wraz z wkładem wirującym. 
Podczas demontażu trzeba pamiętać, że 
w instalacji nadal może panować wysokie 
ciśnienie. 
3. Po wyjęciu wkładu wirującego może-
my sprawdzić czy zablokowanie wirnika 
faktycznie jest powodem opisanych po-
wyżej objawów. Sprawdzamy to poprzez 
próbę obrócenia wirnika hydraulicznego 
(uwaga: w przypadku silników z magne-
sem trwałym swobodny obrót wirnika bę-
dzie polegał na „przeskakiwaniu wirnika”). 
Jeżeli wirnik się nie obraca, musimy oczy-
ścić go z kamienia. W 99% przypadków 

udaje się oczyścić zespół wirujący z zale-
gającego kamienia. Usuwanie kamienia  
z pompy jest bardzo podobne do odka-
mieniania czajnika, tylko trochę bardziej 
czasochłonne. Ponieważ szczeliny pomię-
dzy elementami wirującymi są dość małe 
potrzeba czasu, aby środek odkamienia-
jący (w domowych warunkach można 
wykorzystać ocet spożywczy) odpowied-
nio spenetrował element. Naprawa urzą-
dzenia bardzo zakamienionego może 
wiązać się nawet z kilkukrotnym odkamie-
nianiem. Po kilku godzinach „moczenia” 
elementu w odkamieniaczu należy spró-
bować przekręcić wirnikiem. Jeżeli wirnik 
zaczyna się obracać, należy go wypłukać 
i ponownie włożyć do odkamieniacza. 
Czynności te powtarzamy do momentu 
osiągnięcia „luźnego” obracania. 
4. Po odkamienieniu należy osuszyć urzą-
dzenie, a następnie ponownie złożyć 
(pamiętając o wszystkich uszczelkach – 
zalecamy wymianę na nowe). 

Odkamienianie wirnika w 4 krokach

przegrzania uzwojeń silnika. 
Drugim powodem zablokowania pom-
py może być długotrwałe wyłączenie z ru-
chu. W momencie gdy pompa nie pracuje 
przez dłuższy okres czasu, dochodzi do wy-
trącania się kamienia na elementach „wiru-
jących”  i po podaniu napięcia na uzwojenia 
silnik pompy może nie być w stanie wytwo-
rzyć wystarczającego momentu obrotowe-
go, aby obrócić wirnikiem. 
Po przegrzaniu może dojść do uszkodze-
nia izolacji i „zwarcia do obudowy”. W przy-
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padku zastosowania odpowiednich zabez-
pieczeń elektrycznych będziemy w stanie 
wcześniej zdiagnozować problem i praw-
dopodobnie w pełni przywrócić sprawność 
urządzeniu. Jednak po zadziałaniu takiego 
zabezpieczenia należy przeanalizować, z ja-
kiego powodu ono zadziałało. Nawet naj-

lepsze zabezpieczenia nie uchronią pompy 
przed uszkodzeniem, jeżeli będziemy wzna-
wiać jej pracę bez znalezienia przyczyny „wy-
bijania” zabezpieczenia. 

Postępując zgodnie z zasadą: „łatwiej zapo-
biegać niż leczyć”, możemy uniknąć proble-

Mapa twardości wody

W kwocie 104,4 mln zł zamknął się tegoroczny bu-
dżet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej przeznaczony na dopła-
ty do kredytów na zakup i montaż kolektorów sło-
necznych. Ubiegłoroczny budżet przewidziany na 
ten cel był o blisko 25 mln zł niższy.
Do połowy stycznia br. NFOŚiGW przekazał w su-
mie dotacje do 14 028 instalacji kolektorów sło-
necznych na łączną kwotę blisko 90,5 mln zł. Do 
siedmiu banków, współpracujących z funduszem 
w ramach programu 45% dopłat do kredytów na 
zakup i montaż kolektorów słonecznych, benefi-
cjenci złożyli łącznie 16 073 wniosków.
Program dopłat do kredytów na zakup i mon-
taż kolektorów słonecznych ruszył w 2010 r., NFO-
ŚiGW udzielił wtedy wsparcia w wysokości blisko 
6,7 mln zł (pierwsze kredyty z dotacją udzielone 
zostały  
w sierpniu). W 2011 r. było to już 79,5 mln zł. Łącznie 
na wypłaty dotacji do umów kredytowych za-
wieranych w latach 2010-2014 zarezerwowano 
300 mln zł. Ponad 100 mln zł jest przeznaczone 
na  tegoroczne dopłaty do kredytów na zakup  
i montaż kolektorów słonecznych. 
Jak wynika z danych zebranych przez NFOŚiGW, 
Polacy korzystający z programu dopłat naj-
częściej kupują po trzy kolektory słonecz-
ne na budynek, a średnia zamawiana po-
wierzchnia kolektorów to 6,42 m2. Na zestaw 
kolektorowy średnia przyznawana dotacja to po-
nad 6,5 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych  
49,9 tys. zł), przy średnim koszcie zakwalifikowa-
nym do dofinansowania równym 14,4 tys. zł na ze-
staw (dla wspólnot mieszkaniowych: 110,8 tys. zł).
www.wnp.pl

Dopłaty do 
kolektorów  
– ponad 100 mln zł  
w tym roku 

mów w następujący sposób. W przypadku 
dłuższego wyłączenia z ruchu powinniśmy 
zdemontować pompę – następnie wypłu-
kać zespół wirujący np. wodą destylowa-
ną i odłożyć w suchym miejscu. W przypad-
ku twardej wody dobrze jest profilaktycznie 
przeprowadzać płukanie urządzenia co pe-
wien okres czasu (czasookres płukania zależy 
od twardości wody).  

Im wyższa temperatura wody, 
tym więcej kamienia, czyli…  
wyłączajmy pompy na noc

Głównym powodem wytracania się z wody  
i osiadania kamienia kotłowego na urządzeniu 
jest jej twardość, na którą nie mamy wpływu. 
Intensywność tego osiadania zależy głównie 
od temperatury wody, gwałtownie rośnie, gdy 
przekracza ona 65oC. Szukając przyczyn blo-
kowania się pompy do cyrkulacji c.w.u., należy 
sprawdzić zasadność ustawiania zadanej tem-
peratury c.w.u. (szczególnie tam, gdzie twar-
dość wody jest wysoka), pamiętając, iż w okre-
sach nocnych i podczas naszej nieobecności 
w domu, kiedy wody nie używamy, w rurocią-
gach cyrkulacyjnych płynie woda o tempera-
turze bliskiej nastawionej temperaturze c.w.u. 
(szczególnie, gdy mamy dobrze zaizolowane 
rurociągi c.w.u. i cyrkulacji).  
W niektórych krajach europejskich (np.  
w Niemczech) istnieje ustawowy nakaz 
wyłączania pompy cyrkulacyjnej  
w okresie nocnym. My również możemy 
to zrobić w naszym domu, stosując prosty 
wyłącznik czasowy.  
Kiedy obniżenie temperatury zadanej c.w.u. 
nie pomaga, należy przyczyny szukać  
w błędnym działaniu układu regulacji  tem-
peratury.  
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sób automatyczny i precyzyjny. Uwzględnia-
ją zmienne zapotrzebowanie na ciepło po-
mieszczeń, wywołane przez zyski wewnętrzne 
(ludzie, urządzenia) lub zyski zewnętrzne 
(słońce, sąsiednie pomieszczenia). Rozwią-
zaniem droższym, ale bardziej profesjonal-
nym są zawory termostatyczne z głowicami 
elektronicznymi lub regulatory elektroniczne 

z siłownikami termicznymi, które umożliwia-
ją programowanie temperatury pomieszczeń 
w trybie tygodniowym np. z uwzględnieniem 
„osłabienia” nocnego, nieobecności w po-
mieszczeniu, zmiany czasu lato/zima lub zdal-
ne sterowaniem temperaturą w pomieszcze-
niach w ramach BMS’u.

Ograniczenie wewnętrznych strat 
ciepła 

Następnym krokiem termomodernizacyj-
nym jest ograniczanie strat ciepła związa-
ne z jego przesyłaniem wewnątrz budynku. 
W przypadku budynków mieszkalnych naj-
częściej trasa poziomych przewodów instala-
cji centralnego ogrzewania przebiega przez 
nieogrzewane piwnice, zaś pionowe odcin-
ki instalacji prowadzone są w szachtach in-
stalacyjnych. Ogrzewanie tych pomieszczeń 
przez źle zaizolowane rurociągi zazwyczaj jest 

Termomodernizacja c.o. 
w ramach kompleksowej 
termomodernizacji obiektów

  Grzegorz Ojczyk

  Rosnące koszty energii cieplnej wymusza-
ją działania mające na celu obniżenie zu-
życia energii oraz racjonalizację gospodarki 
cieplnej. Problem ten dotyczy zarówno prze-
mysłu, jak i budownictwa. Znaczna część wy-
produkowanej energii cieplnej przeznaczana 
jest na ogrzewanie budynków. Ogrzewanie 
budynków należy rozumieć szerzej, nie tylko 
jako pokrywanie strat ciepła przez przegro-
dy, ale także jako np. zapotrzebowanie cie-
pła dla celów wentylacyjnych, dla przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej itp.
Drugim ważnym aspektem jest ochrona śro-
dowiska. Od dawna mówi się o konieczno-
ści ograniczenia emisji spalin i doskonalenia 
technologii wytwarzania ciepła. Niestety na-
dal nie szukamy przyczyn, lecz leczymy skut-
ki. Nie dostrzega się rzeczy podstawowej, że 
najkorzystniejsze dla ochrony środowiska jest 
ograniczanie zużycia energii, przez co ogra-
nicza się w sposób naturalny jej produkcję, 
a więc i szkody, które niesie ona ze sobą. Za-
pomina się, że samo ciepło odprowadzane 
do środowiska jest szkodliwe, bo zakłóca na-
turalną równowagę w przyrodzie. Aby ogra-
niczyć zużycie energii cieplnej, dokonuje się 
termomodernizacji obiektów poprzez izola-
cję cieplną ścian, wymianę okien, moderni-

zację instalacji centralnego ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej...

Stosujemy zawory termostatyczne 

W budownictwie mieszkaniowym do koń-
ca lat 80. instalacje centralnego ogrzewania 
były wyposażane w znacznej części  
w grzejniki z zaworami bez możliwości zabu-
dowy głowic termostatycznych. Jakość ich 
wykonania uniemożliwiała ręczną regulację 
temperatury ze względu na nieszczelność. 
Jedynym sposobem obniżenia temperatury 
było uchylanie okien. Późniejsze stosowanie 
szczelnych zaworów regulacyjnych ręcznych 
umożliwiło ograniczenie temperatury 
w pomieszczeniach ogrzewanych bez ko-
nieczności otwierania okien. Stosowanie zaś 
podzielników kosztów zabudowanych na 
grzejnikach lub ciepłomierzy mieszkanio-
wych prawie zupełnie wyeliminowało regu-
lację temperatury za pomocą okien. Stoso-
wanie zaworów ręcznych jest nieefektywne, 
ponieważ wymaga zaangażowania człowie-
ka, ponadto jest mało dokładne. Rozwiąza-
niem są zawory z głowicami termostatycz-
nymi (fot. 1 ), które umożliwiają regulację 
temperatury w pomieszczeniach w spo-

…jest zagadnieniem szerokim i obejmuje:
- termostatykę,
- wymianę izolacji rurociągów,
- regulację hydrauliczną statyczną,
- regulację hydrauliczną dynamiczną,
- automatykę pogodową obiegów grzew-
czych,
- modernizację źródeł ciepła.

Pod pojęciem termostatyki należy rozu-
mieć wszystkie zabiegi mające na celu 
regulację temperatury w pomieszczeniu. 
Aby oszczędzać energię, należy ograni-
czyć ilość ciepła przekazywanego przez 

źródło ciepła do pomieszczenia. 
Z punktu widzenia ogrzewanego po-
mieszczenia źródłem ciepła jest grzejnik 
w mieszkaniu lub nagrzewnica np. w hali 
magazynowej. 
Oszczędzanie ciepła w tym przypad-
ku polega na doprowadzeniu takiej ilości 
ciepła, aby uzyskać żądaną temperaturę 
w pomieszczeniu, czyli aby zrównoważyć 
bilans strat i „zysków”. Podnoszenie tem-
peratury pomieszczenia do np. 23oC za-
miast oczekiwanych 20oC przynosi dodat-
kowe straty, czyli jest marnotrawstwem 
ciepła. 

Termomodernizacja instalacji centralnego ogrzewania… 
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cuje dalszym zmniejszeniem przepływu. 
Zmniejszenie strumienia przepływu obiegów 
grzewczych dodatkowo powoduje wzrost ci-
śnienia dyspozycyjnego wskutek przesunię-
cia punktu pracy pompy w lewo w przypad-
ku pomp bez falowników. 

regulacja hydrauliczna statyczna 
Obecnie realizuje się ją przez zabudowę na 
pionach zaworów regulacyjnych z nasta-
wą wstępną i możliwością pomiaru przepły-
wu (fot. 2 ) oraz zabudowę zaworów termo-
statycznych z nastawą wstępną lub zaworów 
powrotnych z nastawą wstępną (fot. 3 ). Ta-
kie rozwiązanie umożliwia zrównoważenie 
statyczne instalacji pomiędzy poszczególny-
mi pionami oraz pomiędzy poszczególnymi 
grzejnikami w ramach pionów centralnego 
ogrzewania. 
W budownictwie mieszkaniowym typowym 
rozwiązaniem jest grzejnik z zaworem termo-
statycznym. Regulacja temperatury w po-
mieszczeniu ma charakter regulacji ilościo-
wej, czyli wydajność źródła ciepła (grzejnika) 
regulowana jest przez dławienie przepływu 
medium grzewczego (przymykanie się zawo-
rów termostatycznych). Sam sposób regula-

cji niekorzystnie wpływa na zrównoważenie 
hydrauliczne. Sytuację poprawia regulacja 
pogodowa obiegu grzewczego, ponieważ 
dopasowuje temperaturę zasilania medium 
grzewczego do chwilowego zapotrzebowa-
nia na strumień ciepła. 
W przypadku większych budynków z prze-
szkleniami, gdzie chwilowe zapotrzebowa-
nie na strumień ciepła zmienia się nie tylko 
w czasie (doba), ale także zależy od orienta-
cji ścian zewnętrznych poszczególnych po-
mieszczeń (północ, południe) dla zrównowa-
żenia instalacji należy zastosować regulację 
dynamiczną w oparciu o regulator stałego 
ciśnienia (fot. 4 ). 

Regulatory nadmiarowo-upustowe
Regulatory tego typu stabilizują ciśnienie na 
pionie, na którym są zabudowane oraz nie 
pozwalają na przenoszenia zakłóceń (zmian 
ciśnienia) z instalacji na grzejniki zabudowa-
ne na danym pionie. W przypadku mniej-
szych instalacji zmiany ciśnienia w instalacji 
wywołane zamykaniem się zaworów termo-
statycznych minimalizuje się przez stosowanie 
zaworów tzw. nadmiarowo-upustowych 
(fot. 5 ). 

niepożądane i przynosi dodatkowe straty. 
Aby uzyskać przewidziane wg Polskich Norm 
temperatury w nieogrzewanych piwnicach, 
wystarczają zyski ciepła od pomieszczeń 
mieszkalnych powyżej. W przypadku piwnic 
ogrzewanych, warto stosować grzejniki 
z głowicami termostatycznymi, aby kontrolo-
wać temperaturę w pomieszczeniach ogrze-
wanych. 
Dodatkowymi argumentami za wymianą izo-
lacji cieplnej rurociągów instalacji central-
nego ogrzewania jest niska jakość zastoso-
wanych materiałów oraz niskie wymagania 
stawiane przez starą normę PN-85/B-02421 
„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja 
cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania”.

Zainstalowanie regulacji: 
na pionach, automatyki 
pogodowej…

Pierwsza „fala” działań termomodernizacyj-
nych w budownictwie mieszkaniowym roz-
poczęła się na początku lat 90. W dużej czę-
ści polegała na docieplaniu budynków oraz 
montażu nowych grzejnikowych zaworów re-

gulacyjnych lub zaworów termostatycznych 
z głowicami. Pozostała część instalacji po-
zostawała bez zmian. Takie posunięcie po-
prawiało sytuację, zaś zapotrzebowanie na 
strumień ciepła budynków było mniejsze niż 
przed termomodernizacją. 
Pojawiły się jednak problemy z regulacją hy-
drauliczną instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Efektem tego była niestabilna praca za-
worów termostatycznych typu on/off lub 
szumy i stuki „na zaworach”, wywołane nie-
zdławioną nadwyżką ciśnienia dyspozycyj-
nego. Niestabilna praca instalacji grzewczej 
powoduje zwiększenie zapotrzebowania na 
ciepło. Znaczne zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na strumień ciepła pomieszczeń niesie za 
sobą konieczność zmniejszenia przepływów 
medium grzewczego, jeśli założymy dalej ta-
kie samo schłodzenie „na grzejniku”. Zmiana 
przepływów w sposób oczywisty zaburzyła 
poprzednio wykonaną regulację hydraulicz-
ną w oparciu o kryzy. Sytuacja pogarsza się, 
gdy brakuje w modernizowanym obiekcie re-
gulacji pogodowej temperatury zasilania. 
Wcześniej zaprojektowane grzejniki 
w nowych warunkach są znacznie przewy-
miarowane, co w efekcie końcowym owo-
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Źródła ciepła, pompy obiegowe

W budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej automatyka pogodowa 
sterująca temperaturą zasilania obiegów 
grzewczych realizowana jest w ramach au-
tomatyki źródeł ciepła np. kotłowni lub wy-
miennikowni. Nie sposób rozważać termomo-
dernizacji instalacji c.o. bez uwzględnienia 
źródeł ciepła. W ich przypadku to nie tylko 
zmiana urządzeń na nowe, ale stosowanie 
niezależnych obiegów grzewczych ze stero-
waniem wg krzywych grzewczych, dopaso-
wanym do charakteru odbiorników (grzejniki, 
nagrzewnice powietrza, zasobniki c.w.u.). Ze 
względu na hydraulikę poszczególnych obie-
gów grzewczych ważne jest stosowanie indy-
widualnych pomp obiegowych. 
W przypadku obiegów z regulacją jakościo-
wą wskazane jest stosowanie pomp elektro-
nicznych, które umożliwiają stabilizację ci-
śnienia dyspozycyjnego.
Termomodernizacja jest zagadnieniem złożo-
nym. Aby uzyskać pożądany efekt, należy do 
zagadnienia podejść kompleksowo, w spo-
sób przemyślany i poparty rachunkiem eko-
nomicznym. Proces szeroko rozumianej ter-
momodernizacji może być rozciągnięty w 
czasie, ale musi uwzględnić budynek, jako 
obiekt budowlany oraz wyposażenie tego 
budynku w postacie instalacji wewnętrznych 
oraz elementy systemu związanego z opo-
miarowaniem ciepła. Ostatni czynnik jest nie 
mniej ważny, ponieważ uwzględnia tak zwa-
ny czynnik ludzki. Często rachunek ekono-
miczny jest najskuteczniejszym argumentem 
za oszczędzaniem ciepła, przy założeniu, że 
warunki komfortu w żadnym przypadku nie 
mogą zostać pogorszone np.: niedogrzanie 
pomieszczeń, niewydolność wentylacji (tzw. 
syndrom chorych budynków).  

14 lutego br. na Politechnice Warszawskiej 
(Wydział Inżynierii Środowiska) miało miejsce 
uroczyste otwarcie Laboratorium Wentylacji 
Pożarowej, na które zostali zaproszeni między 
innymi: prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawa-
da – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska,  
prof. dr hab. Jan Szmidt – dziekan Wydziału 
Elektroniki i Technik Informacyjnych, prezesi 
firm PLUM i SMAY: Maciej Szumski z małżonką 
Dorotą Szumską oraz Marek Maj.
Powstanie laboratorium jest efektem trój-
stronnej współpracy Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska oraz dwóch polskich firm PLUM Sp. 
z o.o. SMAY Sp. z o.o. W ramach wspólnego 
projektu firmy sponsorskie sfinansowały grun-
towny remont nowego pomieszczenia labo-
ratorium oraz sali dydaktycznej, zapewnia-
jąc wysokiej klasy wyposażenie techniczne  
i pomiarowe stanowiska badawczego. Wy-
posażenie stanowi: nowoczesne jednostki 
napowietrzania pożarowego sterowane naj-
nowszej generacji automatyką opartą o al-
gorytmy predykcyjne, system monitoringu 
stanu budynku, zbierania i archiwizacji da-
nych oraz szereg innych urządzeń pomiaro-
wych. 
Po przecięciu wstęgi przez dziekanów i pre-
zesów firm sponsorskich, dr inż. Grzegorz  
Kubicki w krótkim słowie wprowadzającym 
przedstawił idę powstania Laboratorium, 
omówił zasadę funkcjonowania zainstalowa-
nych urządzeń oraz zasady praktycznej reali-
zacji systemów zapobiegania zadymieniu. W 
wystąpieniu nakreślone zostały również pod-
stawowe cele założenia stanowiska badaw-
czego: 
- cel naukowy – dzięki bogatemu wyposa-
żeniu technicznemu nowe stanowisko ba-

dawcze ma znaczny potencjał naukowy  
i może stanowić bardzo przydatne narzędzie 
m.in. dla lepszego zjawisk hydraulicznych, 
pojawiających się podczas napowietrzania 
pożarowego w budynkach wielokondygna-
cyjnych;
- cel dydaktyczny – wyjątkowa możliwość 
przekazania studentom w trakcie zajęć labo-
ratoryjnych praktycznej wiedzy o zasadach 
funkcjonowania coraz bardziej popularnych 
systemów wentylacji pożarowej.  
W czasie takich zajęć ich uczestnicy będą 
mogli osobiście „dotknąć” problemów sta-
bilizacji ciśnienia, ukierunkowanych przepły-
wów, siły parcia hydrostatycznego i przeko-
nać się, jakie możliwości praktyczne daje 
stosowanie najnowszych osiągnięć automa-
tyki przemysłowej;

- cel propagandowy – rozpowszechnianie  
wiedzy dotyczących warunków skuteczne-
go działania systemów różnicowania ciśnie-
nia podczas programu szkoleń i pokazów dla 
przedstawicieli różnych środowisk związanych 
z procesem inwestycyjnym i ochroną p.poż. 
Prelekcja zakończyła się uruchomieniem 
zainstalowanych urządzeń i demonstracją 
działania systemu napowietrzania oraz moż-
liwości układu sterującego. 
Uroczystość została uhonorowana symbo-
liczną lampką szampana.
Wszystkie osoby zainteresowane działalno-
ścią Laboratorium Wentylacji Pożarowej ser-
decznie zapraszamy na cykl jednodniowych 
szkoleń. Pierwsze szkolenie zaplanowane jest 
na 15 marca. Szczegóły wkrótce na stronach 
internetowych firm.

Laboratorium Wentylacji Pożarowej na Politechnice Warszawskiej

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


31l u t y  2 0 1 2  ( 0 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

ze wzrostu efektywności energetycznej kli-
matyzatorów. Oznacza to, że współcześnie 
produkowane urządzenia (z wyłączeniem 
klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych), 
osiągając coraz wyższą efektywność, znacz-
nie przekraczają poziomy wymagań dla kla-
sy A ustanowione dotychczas obwiązującą 
dyrektywą 2002/31/WE [7]. Konkluzja powyż-
sza wynika między innymi z przeprowadzo-
nych analiz zmian współczynników efektyw-
ności energetycznej jednostek oferowanych 
w Unii Europejskiej [8].
Istotne dla rynku wymagającego przedsta-
wiania jak najbardziej wiarygodnych cha-
rakterystyk stał się też fakt ustanowienia 
wymagań klasyfikacji zgodnie z poprzed-
nią dyrektywą klimatyzatorów jedynie przy 
uwzględnieniu pracy przy pełnym obciąże-
niu. Obecnie wymagania rozporządzenia 
obejmą takie tryby pracy, jak:
− tryb wyłączenia – gdy klimatyzator jest 
podłączony do zasilania i nie realizuje żadnej 
funkcji;

Nowe europejskie 
etykiety energetyczne  
dla klimatyzatorów

  Sebastian Wall*

  Jednym z elementów kształtujących ry-
nek tych urządzeń jest dostęp do wiarygod-
nej informacji pozwalającej konsumentom 
na dokonanie świadomego wyboru. W za-
kresie związanym z energią narzędziem ma-
jącym pozwolić na w miarę łatwe porówna-
nie charakterystyk dwóch wyrobów stały się 
etykiety efektywności energetycznej, używa-
ne pierwotnie jedynie w obszarze urządzeń
gospodarstwa domowego, a później konse-
kwentnie odnoszące się do coraz większych 
grup produktów odpowiedzialnych za zna-
czące wykorzystanie energii, w tym i wyro-
bów stosowanych w budownictwie [4].
Wprowadzenie nowego rozporządzenia wy-
nika bezpośrednio z rozwoju technologiczne-
go branży klimatyzacyjnej i w szczególności 

Zmniejszenie energochłonności stało się obecnie jednym z priorytetowych kierunków zmian, którym poddawana 
jest branża budowlana, rozumiana zarówno jako sektor krajowy, jak też szeroka gałąź gospodarki europejskiej. 
Trend ten wpisuje się w założenia ogólnych strategii Unii zmierzających do uzyskania w 2020 roku 20% poprawy 
efektywności energetycznej, zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych do 20% [1].
Budownictwo postrzegane jest w tym aspekcie jako obszar szczególnie istotny, z racji około 40% udziału  
w strukturze zużycia energii pierwotnej w UE [2]. Biorąc pod uwagę, iż 50-60% z tej wartości jest wykorzystywane 
na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynków [3] szczególnego znaczenia nabierają właściwości i cechy 
wyrobów HVAC.

Zgodnie z Dyrektywą 2010/30/UE [5], Komisja 
Europejska przyjmuje akty delegowane  
w sprawie etykietowania produktów związa-
nych z energią (Energy related Products – 
ErP) mających znaczący potencjał oszczęd-
ności energii oraz przejawiających istot-
ne dysproporcje efektywności energetycz-
nej przy zachowaniu podobnych właściwości 
użytkowych. 
W dniu 6 lipca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej opublikowane zostało rozpo-
rządzenie Delegowane Komisji(UE) nr 626/2011 
z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrekty-
wę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego  
i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności 

energetycznej dla klimatyzatorów [6]. 
Nowe rozporządzenie obejmie urządzenia za-
silane energią elektryczną o mocy chłodni-
czej nieprzekraczającej 12 kW. Nie stawia ono 
wymagań dla tych klimatyzatorów, w których 
powietrze nie jest wykorzystywane jako czyn-
nik przekazujący ciepło po stronie skraplacza 
lub parowacza, bądź po żadnej z wymienio-
nych stron.

Nowe rozporządzenie będzie stosowane 
od dnia 1 stycznia 2013 r., a urządzenia  
wprowadzone do obrotu przed tą datą 
muszą spełniać wymagania dotychcza-
sowej dyrektywy 2002/31/WE.

Wprowadzenie etykiet oznacza mniejsze 
zużycie energii elektrycznej 
Zgodnie z informacją zawartą w preambule 
rozporządzenia, Komisja Europejska spodziewa 
się, że skumulowany efekt wprowadzenia ety-
kietowania efektywności energetycznej zgod-
nego z rozporządzeniem 626/2011 i działania 
rozporządzenia wykonawczego dyrektywy 
2009/125/WE w sprawie wymogów dotyczą-
cych ekoprojektu dla klimatyzatorów (nie zo-
stało dotychczas opublikowane) w postaci rocz-
nych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 
wyniesie około 11 TWh do 2020 r., w porównaniu 
z prognozami zakładającymi niepodejmowanie 
żadnych aktywności w tym zakresie. 

Nowe etykietowanie według prawa 

* dr inż. Sebastian Wall, kierownik Zespołu  
ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie; 
Instytut Techniki Budowlanej
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szczegółowej analizy zarówno rozwiązań wy-
korzystywanych na rynku, jak też poziomów 
właściwości wynikających z zastosowania 
BAT – najlepszych dostępnych technik.
Według nowych klasyfikacji wprowadzonych 
przez rozporządzenie 626/2011:
− Klimatyzatory typu „split”, klimatyzatory 
okienne i ścienne otrzymują nową skalę z kla-
sami od A do G i dodatkowym „+” uwzględ-
nionym na skali powyżej klasy A − co dwa 
lata od rozpoczęcia obowiązywania nowych 
wymagań, aż do osiągnięcia klasy A+++.
− W przypadku klimatyzatorów jedno- i dwu-

kanałowych będą stosowane wskaźniki efek-
tywności energetycznej dla stanu stałego 
obciążenia, z uwagi na brak na rynku urzą-
dzeń wyposażonych w inwertery. Klimatyza-
tory jedno- i dwukanałowe będą oceniane 
na podstawie skali od A+++ do D.
Nowe rozporządzenie nakłada na dostaw-
ców urządzeń obowiązek między innymi za-
pewnienia dla każdego klimatyzatora ety-
kiety zgodnej z wzorem, udostępnienia karty 

− tryb aktywny – tryb, w którym urządzenie 
realizuje funkcje ogrzewania lub chłodzenia;
− tryb wyłączonego termostatu – tryb pra-
cy, w którym urządzenie pracuje bez obcią-
żenia grzewczego lub chłodniczego – funk-
cja ogrzewania wiąże się z zabezpieczeniem 
przed wpływem niskiej temperatury ze-
wnętrznej;
− tryb czuwania – umożliwia ponowne uru-
chomienie trybu aktywnego;
− tryb włączonej grzałki karteru – tryb 
podgrzewania czynnika chłodniczego przed 
sprężarką.

Nowe rozporządzenie delegowane Komisji 
Europejskiej wprowadza dwie skale efektyw-
ności energetycznej powiązane bezpośred-
nio z realizowanymi funkcjami (chłodzenie 
lub ogrzewanie). W związku z tym, że klimaty-
zatory są wykorzystywane głównie w warun-
kach częściowego obciążenia (co nie było 
uwzględnione w poprzednich zasadach ety-
kietowania), przy wyznaczaniu współczyn-
ników efektywności energetycznej wyko-

rzystuje się metodę pomiaru efektywności 
sezonowej SEER i SCOP. Zasada ta nie do-
tyczy jednak klimatyzatorów jedno- i dwu-
kanałowych. Wykorzystanie metod pomia-
ru sezonowego pozwala na uwzględnienie 
zmniejszenia zużycia energii wynikającego 
między innymi z zastosowania inwertera, oraz 
rzeczywistych warunków eksploatacji klima-
tyzatorów.
Zmieniona metoda określania efektywno-
ści energetycznej oraz wdrażane środki wy-
konawcze dyrektywy w sprawie ekoprojektu 
pozwalają na określenie wyższych warto-

ści progowych dla najwyższej klasy energe-
tycznej niż ma to miejsce w przypadku kla-
sy A zgodnej z dyrektywą 2002/31/WE. Jako 
element stymulacji zachowań zarówno kon-
sumentów wymagających urządzeń o jak 
najwyższej klasie, jak i konkurencji pomię-
dzy samymi producentami, prowadzić ma to 
do transformacji rynku, a w perspektywie do 
spełnienia celów globalnych UE. Nowe kla-
sy zostały określone między innymi na drodze 

Klasa  
efektywności SEEr SCop

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10
A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60
A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00
B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40
C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10
D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80
E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,50 ≤ SCOP < 2,80
F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20
G SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Klasa  
efektywności 

energetycznej
Klimatyzatory dwukanałowe Klimatyzatory jednokanałowe

EER rated COP rated EER rated COP rated
A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60
A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60
A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10
A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60
B 2,60 ≤ EER < 3,10 2,60 ≤ COP < 3,10 2,60 ≤ EER < 3,10 2,00 ≤ COP < 2,30
C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00
D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80
E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60
F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40
G < 1,40 < 1,60 < 1,40 1,20 ≤ COP < 1,40

Tabela 1  Klasy efektywności energetycznej 
klimatyzatorów z wyjątkiem klimatyzatorów dwu-  
i jednokanałowych Tabela 2  Klasy efektywności energetycznej klimatyzatorów dwu- i jednokanałowych
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rekuperatory spiralne  
przeciwprądowe

centrale wentylacyjne
z odzyskiem ciepła

Dom energooszczędny bez wentylacji mecha-
nicznej nie oddycha. Zastosowanie tradycyj-
nej wentylacji grawitacyjnej nie rozwiązuje 
problemu. Tylko wentylacja mechaniczna za-
pewnia w sposób kontrolowany i optymalny 
czyste (przefiltrowane), świeże powietrze w 
każdym budynku, ograniczając straty energii 
związane z niekontrolowaną wymianą. Jeśli 
inwestując w energooszczędność w trakcie 
budowy domu, liczymy na niskie rachunki za 
ogrzewanie w przyszłości, do wentylacji me-
chanicznej powinniśmy dodać odzysk ciepła 
(rekuperację).

Co powinno wyróżniać  
dobry system rekuperacyjny?

wysoka sprawność odzysku ciepła przy ilości 
powietrza nawiewanego do wywiewanego  
w stosunku 1 : 1
odporność rekuperatora na szronienie
szczelność wymiennika - nie dopuszcza do 
mieszania się powietrza zużytego (wywiewa-
nego) z czystym (nawiewanym) 
duża powierzchnia wymiany oraz długa droga 
przepływu obu strumieni powietrza
przeciwprądowy przepływ powietrza przez 
wymiennik
sterowanie automatyczne, dostosowujące 
intensywność wymiany powietrza do rzeczy-
wistych potrzeb.

Dlaczego BARTOSZ?

Spiralny wymiennik ciepła BARTOSZ charak-
teryzują:
wysoki rzeczywisty odzysk ciepła na pozio-
mie 85-92%, dzięki dużej powierzchni wy-
miany ciepła
odporność na szronienie (wyższa niż w przy-
padku innych wymienników)
szczelność 99,9% 
prosta konstrukcja wymiennika oparta o spi-
ralno-przeciwprądowy przepływ powietrza 
(brak części ruchomych, pewność działania)
automatyka sterująca pracą układu opraco-
wana specjalnie z myślą o rekuperatorach 
Bartosz, z szeregiem funkcji dodatkowych

wentylacja@bartosz.com.pl
www.bartosz.com.pl  

Firma Bartosz Sp. j., ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok
tel. 85 745 57 12 wew. 38, 39, 70, fax 85 745 57 11

z nami   
odzyskasz najwięcej
www.bartosz.com.pl

rekuperatory spiralne  
przeciwprądowe

centrale wentylacyjne
z odzyskiem ciepła

Dom energooszczędny bez wentylacji mecha-
nicznej nie oddycha. Zastosowanie tradycyj-
nej wentylacji grawitacyjnej nie rozwiązuje 
problemu. Tylko wentylacja mechaniczna za-
pewnia w sposób kontrolowany i optymalny 
czyste (przefiltrowane), świeże powietrze w 
każdym budynku, ograniczając straty energii 
związane z niekontrolowaną wymianą. Jeśli 
inwestując w energooszczędność w trakcie 
budowy domu, liczymy na niskie rachunki za 
ogrzewanie w przyszłości, do wentylacji me-
chanicznej powinniśmy dodać odzysk ciepła 
(rekuperację).

Co powinno wyróżniać  
dobry system rekuperacyjny?

wysoka sprawność odzysku ciepła przy ilości 
powietrza nawiewanego do wywiewanego  
w stosunku 1 : 1
odporność rekuperatora na szronienie
szczelność wymiennika - nie dopuszcza do 
mieszania się powietrza zużytego (wywiewa-
nego) z czystym (nawiewanym) 
duża powierzchnia wymiany oraz długa droga 
przepływu obu strumieni powietrza
przeciwprądowy przepływ powietrza przez 
wymiennik
sterowanie automatyczne, dostosowujące 
intensywność wymiany powietrza do rzeczy-
wistych potrzeb.

Dlaczego BARTOSZ?

Spiralny wymiennik ciepła BARTOSZ charak-
teryzują:
wysoki rzeczywisty odzysk ciepła na pozio-
mie 85-92%, dzięki dużej powierzchni wy-
miany ciepła
odporność na szronienie (wyższa niż w przy-
padku innych wymienników)
szczelność 99,9% 
prosta konstrukcja wymiennika oparta o spi-
ralno-przeciwprądowy przepływ powietrza 
(brak części ruchomych, pewność działania)
automatyka sterująca pracą układu opraco-
wana specjalnie z myślą o rekuperatorach 
Bartosz, z szeregiem funkcji dodatkowych

wentylacja@bartosz.com.pl
www.bartosz.com.pl  

Firma Bartosz Sp. j., ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok
tel. 85 745 57 12 wew. 38, 39, 70, fax 85 745 57 11

• rekuperatory spiralne 
przeciwprądowe

• centrale wentylacyjne 
z odzyskiem ciepła

z nami  
odzyskasz najwięcej
www.bartosz.com.pl
wentylacja@bartosz.com.pl

http://www.bartosz.com.pl


33l u t y  2 0 1 2  ( 0 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

ble Construction Market in Europe. Report of the 
Taskforce on Sustainable Construction. Compo-
sed in preparation of the Communication  
“A Lead Market  Initiative for Europe” COM(2007)860
3. Rodriguez Vieitez E., Wolf O.: Development of 
EU Ecolabel and GPP Criteria for Heating and 
Cooling Systems. Draft Preliminary Study Task 1. 
Product Group Definition. JRC (IPTS) 2010
4. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Euro-
pejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego oraz Komitetu Regionów, doty-
czący planu działania na rzecz zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polity-
ki przemysłowej, KOM(2008) 397 wersja ostateczna
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wska-
zania poprzez etykietowanie oraz standardowe 
informacje o produkcie, zużycia energii oraz in-

nych zasobów przez produkty związane z energią
6. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)  
nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające 
dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskie-
go i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności 
energetycznej dla klimatyzatorów
7. Dyrektywa 2002/31/WE Komisji z dnia 22 marca 
2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG 
w sprawie etykiet efektywności energetycznej 
urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego
8. Preparatory study on the environmental perfor-
mance of residential room conditioning applian-
ces (airco and ventilation). Draft report of Task 8. 
Policy, Impact and Sensitivity Analysis. Contract 
TREN/D1/40-2005/ LOT10/S07.56606, March 2009

(artykuł ukazał się w miesięczniku  
„Energia i Budynek” 12/2011)  

produktu (zgodnie z załącznikiem IV), udo-
stępniania dokumentacji technicznej w for-
mie elektronicznej na żądanie Komisji Eu-
ropejskiej lub państw członkowskich oraz 
uwzględnienia klasy energetycznej w mate-
riałach reklamowych i promocyjnych. Dys-
trybutorzy klimatyzatorów są z kolei od-
powiedzialni za dopilnowanie spełnienia 
powyższych obowiązków przez dostawców. 
Zgodnie z treścią załącznika VII, badania  
i obliczenia określające klasę urządzenia 
mają być wykonywane zgodnie ze zharmo-
nizowanymi normami, do których odniesienia 
są opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
UE, lub przy użyciu innych wiarygodnych, do-
kładnych i powtarzalnych metod odzwiercie-
dlających aktualny stan wiedzy i charaktery-
zujących się niską niepewnością.
Podczas określania sezonowego zużycia 

energii, wskaź-
nika sezonowej 
efektywności 
energetycz-
nej (SEER) oraz 
wskaźnika sezo-
nowej efektyw-
ności (SCOP) 
mają zostać 
uwzględnione:
− sezonowość 
w Europie (ta-
bela 1 załącz-
nika VII do roz-
porządzenia 
626/2011);
− warunki ob-
liczeniowe od-
niesienia (tabela 
3 załącznika VII 
do rozporządze-
nia 626/2011);

− zużycie energii elektrycznej dla wszystkich 
odpowiednich trybów pracy (tabela 4 za-
łącznika VII do rozporządzenia 626/2011);
− efekt obniżenia efektywności energetycznej 
spowodowany działaniem klimatyzatora w try-
bie „on/off” w zależności od rodzaju sterowania 
wydajnością chłodniczą lub grzewczą;
− korekty wskaźników sezonowej efektyw-
ności energetycznej w sytuacjach, gdy ob-
ciążenie grzewcze przekracza wydajność 
grzewczą klimatyzatora;
− ewentualne wykorzystanie podgrzewacza 
rezerwowego.
Zgodnie z informacjami zawartymi w studium 
[8] dopuszczana przez poprzednio obowią-
zującą dyrektywę 15% tolerancja odchył-
ki deklarowanych wartości współczynników 
efektywności energetycznej od wartości ob-
liczonej podczas weryfikacji w ramach pro-
cedur nadzoru nad rynkiem, pozwalała pro-
ducentom na deklarowanie klas wyższych, 
niż wynikało to z rzeczywistych właściwo-
ści urządzenia. Nowe rozporządzenie zmniej-
sza wartość dopuszczalnej tolerancji do 10% 
wskaźników dla klimatyzatora jedno- lub 
dwukanałowego i do 8% dla wskaźników sta-
nowiących podstawę klasyfikacji dla pozo-
stałych urządzeń.
Istotnym elementem mającym poprawić 
świadomość ekologiczną użytkowników jest 
też umieszczenie na karcie produktu obo-
wiązkowej informacji o zastosowanym czyn-
niku chłodniczym i jego oddziaływaniu na 
środowisko (wskaźnik GWP) oraz o poziomie 
emitowanego hałasu.

Literatura:
1. COM(2007) 1 końcowy: Komunikat Komisji do 
Rady Europejskieji Parlamentu. Europejska Polity-
ka Energetyczna, Bruksela 10.01.2007
2. Accelerating the Development of the Sustaina-

Wzór etykiety energetycznej 
klimatyzatora zgodnie  
z Rozporządzeniem 626/2011
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Stanowisko 
PORTPC  
w sprawie projektu  
ustawy o OZE 
Wspieranie rozproszonych źródeł energii, będące założeniem 
projektu ustawy o OZE, to pożądany kierunek działania. W przypadku 
konsekwentnej realizacji byłby rzeczywiście przełomem w rozwoju 
energetyki odnawialnej w Polsce. Główne zastrzeżenia PORTPC to 
właśnie brak dostatecznej konsekwencji w realizacji tego założenia. 
Obawy PORTPC związane są z brakiem w projekcie ustawy narzędzi 
do promocji efektywnych technologii OZE i zbyt małym, jak sądzimy, 
poziomem dofinansowania rozproszonych źródeł energii, w tym 
pomp ciepła.

  Główne zastrzeżenia wobec  
projektu ustawy

1. Jeżeli generalnym założeniem projektu 
ustawy jest rozwój systemów rozproszonych, 
to przeznaczenie jedynie 30% środków finan-
sowych w puli NFOSiGW na wsparcie ener-
getyki rozproszonej wskazuje, że nie jest to 
działanie priorytetowe. Zdaniem PORTPC, 
przeznaczenie na ten cel co najmniej 
50% środków zapewniłoby lepszy efekt 
społeczny niż np. refundacja montażu 
dużych i średnich instalacji OZE. 
Jesteśmy pewni, że większe dofinansowanie 
tzw. „mikroinstalacji” sprawi, że większość Po-
laków będzie zainteresowana OZE. W efekcie 

Według analiz przeprowadzonych 
przez PORTPC, w 2011 roku nastąpił 
znaczny przyrost rynku pomp cie-
pła, wynoszący ponad 30% w sto-
sunku do 2010 roku, a łączna sprze-
daż osiągnęła ponad 10 tys. sztuk 
pomp ciepła (bez pomp ciepła typu 
powietrze-powietrze). 
PORTPC szacuje przyrost rynku pomp 
ciepła typu solanka-woda w 2011 
roku na poziomie około 35%. Może 
świadczyć to o dużym zaufaniu, jakim 
obdarzone przez klientów i instalatorów 
są rozwiązania z pompą ciepła z po-
ziomymi i pionowymi gruntowymi wy-
miennikami ciepła. Istotne znaczenie 
może mieć tu również zwiększenie ofer-
ty urządzeń przez dystrybutorów i insta-
latorów urządzeń grzewczych, które do 
tej pory specjalizowały się tylko w sprze-

daży kotłów. Nieco mniejszy przyrost, bo 
około 25% występuje w segmencie 
grzewczych pomp ciepła typu po-
wietrze-woda i woda-woda. Najwięk-
szy wzrost sprzedaży pomp ciepła wy-
stępuje w segmencie pomp ciepła do 
podgrzewania wody użytkowej. Mógł 
on osiągnąć nawet wartość powyżej 
50%. Jest on efektem dołączania przez 
firmy do zestawów solarnych zasobni-
ków z wbudowanymi pompami ciepła 
typu powietrze-woda (z dodatkowymi 
wężownicami solarnymi). Widać tu rów-
nież prawdopodobnie efekt programu 
wsparcia instalacji solarnych przez NFO-
ŚiGW. Jak do tej pory brakuje takiego 
masowego wsparcia dla pomp ciepła. 
Według szacunków PORTPC, po wpro-
wadzeniu dofinansowania pomp ciepła, 
przyrost rynku w najbliższych latach 
może wynieść ponad 100% rocznie. 
Istotne są w takiej sytuacji odpowiednie 
działania zapewniające wzrost jakości 
wykonywanych instalacji. Przewidywa-
ne działania PORTPC w tym zakresie to: 
• wprowadzenie w ciągu najbliższych 
lat znaku jakości dla pomp ciepła 
sprzedawanych w Polsce, 
• wdrożenie europejskiego systemu szko-
leń Eucert dla instalatorów pomp ciepła,
• opublikowanie wytycznych w zakresie 
wykonywania dolnych źródeł ciepła.
Planowane działania są zgodne z Dy-
rektywą OZE i są komplementarne  
z działaniami Ministerstwa Gospodarki  
i projektem ustawy OZE.

Rynek pomp ciepła w Polsce  
– według szacunków PORTPC

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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zwiększy się radykalnie udział OZE w bilan-
sie energetycznym, jak również świadomość 
i akceptacja społeczna dla stosowania tych 
technologii na co dzień. 

2. Również wielkość wsparcia dla rozproszo-
nych systemów, wykorzystujących OZE, uwa-
żamy za daleko niewystarczające. Propono-
wane przez NFOŚiGW  dofinansowanie do 
zakupu i montażu mikroinstalacji OZE w wyso-
kości 25% jest zdecydowanie za niskie. 
Jeśli ma ono wzbudzić zainteresowanie 
przyszłych użytkowników OZE i przynieść 
rzeczywiste wsparcie dla mikoinstalacji 
OZE, powinno wynosić co najmniej 35%. 

3. Trzecim istotnym zastrzeżeniem jest nie-
dostateczne położenie nacisku w projek-
cie ustawy na efektywność energetyczną 
urządzeń jako warunku uzyskania wsparcia 
państwa. Jest to szczególnie ważne w przy-

padku mikroinstalacji, których monitorowa-
nie jest z natury rzeczy utrudnione. Naszym 
zdaniem, rozwiązaniem tej kwestii powin-
no być skorzystanie z istniejących dobrych 
praktyk i pełne wdrożenie zapisów Dyrekty-
wy OZE, które regulują wspieranie produktów 
o odpowiednio wysokiej efektywności. Do-
tyczy to przede wszystkim pomp ciepła, ale 
również kolektorów słonecznych czy kotłów 
grzewczych spalających biomasę.
W przypadku pomp ciepła chodzi o wspie-
ranie nabywania produktów, które spełniają 
minimalne wymogi technologiczne wprowa-
dzone decyzją Komisji Europejskiej w zakre-
sie minimalnych współczynników efektywno-
ści pomp ciepła. Brak takich zapisów będzie 
prowadzić do wspierania przeciętnych tech-
nologii, a w konsekwencji marnotrawstwa 
środków, rozczarowania użytkowników nie-
efektywnych urządzeń, a w rezultacie – ne-
gatywnych opinii o OZE.  

Polska Organizacja Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (PORTPC) jest stowarzyszeniem 
osób związanych z branżą pomp ciepła, któ-
re powstało w styczniu 2011 r. 
Do jego głównych celów należą: rozpo-
wszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła, 
tworzenie warunków do szybkiego i harmo-
nijnego rozwoju tego rynku w Polsce oraz po-
prawa jakości wykonywanych instalacji  
z pompami ciepła.
Jako organizacja branżowa, PORTPC jest 
członkiem Europejskiej Organizacji Pomp Cie-
pła z siedzibą w Brukseli (EHPA) i współpracu-
je z największymi branżowymi organizacja-
mi pomp ciepła w Europie (niemieckie BWP, 
szwajcarskie FWS). 
W działaniach PORTPC uczestniczą wybit-
ni specjaliści z polskich i zagranicznych uczel-

ni technicznych oraz instytutów badawczych, 
m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politech-
niki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Po-
litechniki Śląskiej, Instytutu Fraunhofera ISE  
w Niemczech. 
Działania merytoryczne koordynuje Rada 
Programowo-Naukowa PORTPC pod prze-
wodnictwem dr. inż. Mariana Rubika, niekwe-
stionowanego autorytetu w dziedzinie tech-
nologii pomp ciepła w Polsce. 

Polska Organizacja Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła
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Firma GALMET przygotowała promocję dla instala-
torów i firm wykonawczych. Aby wziąć udział w ak-
cji, która rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2012 roku,
 każdy instalator oraz firma wykonawcza, po-
winna wypełnić Kartę Rejestracyjną i przesłać 
ją do Galmetu. Następnie, uczestnicy otrzyma-
ją Książeczkę Kuponową Galmet, do której na-
leży wklejać promocyjne kupony umieszczo-
ne na kartach gwarancyjnych wybranej grupy 
produktów. Liczba książeczek dla jednego 
uczestnika nie jest limitowana. 
W promocji biorą udział poniższe urządzenia: 
elektryczne ogrzewacze wody, poziome ogrze-
wacze wody, spiralne ogrzewacze wody do po-
jemności 400 l włącznie, wymienniki Maxi i Maxi 

Plus, zestawy solarne, pompy ciepła Galmet.
Każdy instalator dokonujący zakupu urządzeń 
marki Galmet nakleja kupon w odpowiednim 
miejscu książeczki kuponowej, potem sumuje 
wartości kuponów i na taką kwotę wystawia fir-
mie fakturę i przesyła ją z kuponami do organi-
zatora, by rozpocząć przygodę i oczekiwać na 
swoją wygraną.
Nagroda to gotówka, odpowiednia do warto-
ści zgromadzonych kuponów za zakup określo-
nych produktów. Ponadto, 30 najlepszych insta-
latorów wyruszy z Galmetem na wspaniałą  
i pełną przygód egzotyczną wycieczkę.
Więcej informacji i szczegółów oraz regulamin: 
www.galmet.com.pl

GALMET – promocja dla instalatorów

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań,
www.glendimplex.pl, www.dimplex.pl

Największy wybór

pomp ciepła

w Polsce

solanka-woda woda-woda powietrze-woda
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  Jak pracują pompy powietrze- 
woda?

Gdy dolnym źródłem jest powietrze, odzysk 
ciepła następuje z zewnętrznego powietrza 
lub wewnętrznego powietrza wentylacyjnego 
za pomocą wentylatora w pompie ciepła.
Odebrane ze środowiska ciepło transpor-
towane jest do układu chłodniczego pom-
py ciepła, na który składają się następujące 
elementy: dwa wymienniki ciepła nazywane 

(od pełnionych funkcji) parownikiem i skra-
placzem, sprężarka i zawór rozprężny. Oprócz 
tych elementów pompa ciepła wyposażo-
na jest w pompę obiegową czynnika grzew-
czego oraz czujniki temperatury i system ste-
rowania. Temperatura uzyskana z dolnego 
źródła jest wystarczająca, aby w wymienni-
ku płytowym (parownik) odparował czyn-
nik chłodniczy drugiego obiegu. Najczę-
ściej stosowanym czynnikiem chłodniczym 
w pompach ciepła typu powietrze/woda 

jest R404A. Czynnik chłodniczy już w postaci 
gazowej jest następnie sprężany przez sprę-
żarkę. Znacznemu wzrostowi ciśnienia to-
warzyszy duży przyrost temperatury i gaz za 
sprężarką może osiągnąć nawet 90oC.  
W postaci przegrzanej pary czynnik chłodni-
czy wpływa do kolejnego wymiennika (skra-
placz), w którym następuje wymiana ciepła 
do obiegu trzeciego – systemu grzewcze-
go (wody grzewczej). W skraplaczu gaz ule-
ga skropleniu i w postaci ciekłej dopływa do 
zaworu rozprężnego, w którym następuje re-
dukcja ciśnienia, a wraz z nim temperatury. 
Ochłodzony czynnik chłodniczy po raz kolejny 
wpływa do parownika, zamykając cykl pracy. 
Woda grzewcza, która może osiągać tem-
peraturę 65oC, służy do przygotowania cie-
płej wody kotłowej, która z kolei jest wyko-
rzystywana do podgrzania wody użytkowej, 
ogrzewania budynku, a także w procesach 
technologicznych urządzeń przemysłowych 

poprzez instalację grzewczą, np. grzejniko-
wą, płaszczyznową lub mieszaną. Do pracy 
pompy ciepła potrzebna jest więc wyłącznie 
energia elektryczna do napędu wentylatora, 
sprężarki i pompy obiegowej.

Analiza ekonomiczna, czyli pompy 
ciepła powietrze-woda…

…w eksploatacji
Pompy ciepła powietrze-woda, jako źródło 
ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne,  
w związku z czym wykonywanie dolnego źró-
dła w postaci sond pionowych lub kolektora 
gruntowego jest zbędne, a produkcja ciepła 
jest możliwa nawet, gdy jego temperatura 
spada do -20°C, a niekiedy nawet -25°C. 
Należy jednak pamiętać, że największym 
mankamentem tego rozwiązania są sezono-
we i pogodowe zmiany temperatury powie-
trza, przy czym najgorsze warunki są w zimie, 

Typu split i „monoblokowe”

Pompy ciepła 
powietrze-woda
kontra… powietrze-woda

  Małgorzata Smuczyńska

Pompy na powietrze zewnętrzne cieszą się ogromną popularnością  
w krajach zachodniej Europy takich, jak: Francja, Niemcy, Austria,  
a także w Czechach. Dlaczego więc Polacy nadal bardzo sceptycznie 
podchodzą do tej technologii? Niewielki odsetek pomp ciepła zasilanych 
powietrzem zewnętrznym – 12,5% w stosunku do wszystkich pomp ciepła 
zamontowanych 2011 r. w Polsce (wg danych PORT PC), jest głównie 
spowodowany brakiem wiedzy i powtarzanym sloganem, mówiącym  
o małej wydajności tego typu urządzeń w panującym w Polsce surowym 
klimacie. Według mnie jest to błędne przekonanie. Urządzenia te oprócz 
tego, że wykorzystują niewątpliwie najtańsze i najłatwiejsze do pozyskania 
źródło ciepła, przeszły znaczne modyfikacje i ulepszenia, które postaram 
się szczegółowo opisać.
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poziomym lub pompy ciepła wykorzystują-
cej wodę gruntową (studnia czerpalna i zrzu-
towa, woda na głębokości 15 m), czy pom-
py ciepła z kolektorem zatopionym w jeziorze 
wynosi około 44 000 zł brutto. Koszt instalacji 
pompy zasilanej powietrzem zewnętrznym to 
praktycznie koszt samego urządzenia i mon-
tażu, który waha się w granicach 30 000- 
35 000 zł brutto.
Do podjęcia ostatecznej decyzji oprócz ana-
lizy ekonomicznej, należy wziąć pod uwagę 
inne parametry, dzięki którym pompa ciepła 
na powietrze zewnętrzne będzie miała prze-
wagę w stosunku do innych typów tych urzą-
dzeń. Powietrzne pompy ciepła są znakomitą 
alternatywą, gdy działka jest mała i nie ma 
żadnej możliwości wykonania wymiennika 
gruntowego. Polem do popisu powietrznych 
pomp ciepła są też, a może przede wszyst-
kim, istniejące kotłownie opalane olejem 
bądź propanem-butanem. Powietrzne pom-
py ciepła większości producentów mogą 
współpracować z innymi źródłami ciepła, ta-

kimi jak np. kotły elektryczne, olejowe, gazo-
we. Zastosowanie powietrznych pomp ciepła 
w takich przypadkach pozwala na redukcję 
kosztów ogrzewania nawet o około 60%.

Aspekty praktyczne pracy i doboru

Doskonałe także do chłodzenia
Pompa ciepła typu powietrze/woda, zapew-
nia pełny komfort cieplny w budynku po-
nieważ u większości producentów, oprócz 
ogrzewania i produkcji ciepłej wody jest 
wstanie chłodzić pomieszczenia w okresie 
letnim (przy wykorzystaniu ogrzewania płasz-
czyznowego lub klimakonwektorów). Zasada 
działania pompy jest prosta: ciepło jest od-
zyskiwane z powietrza zewnętrznego poprzez 
jednostkę zewnętrzną, gdzie czynnik chłod-
niczy krążący w systemie zamkniętym, trans-
portuje je do jednostki wewnętrznej. Poprzez 
odwrócenie tego procesu, czynnik chłodni-
czy w jednostce wewnętrznej odzyskuje cie-
pło z wody instalacyjnej, które następnie wy-

kiedy pompa ciepła jest mocno eksploato-
wana, a jej sprawność spada w miarę ob-
niżania się temperatury powietrza (dla tem-
peratury poniżej -10°C współczynnik COP 
wynosi ok. 2-3) i konieczne jest zastosowanie 
dodatkowego źródła ciepła. 
Czy jest to jednak wystarczający powód, dla 
którego na starcie trzeba zrezygnować  
z tego rodzaju urządzenia? Odpowiedzi na 
to pytanie dostarczy analiza kosztów inwesty-
cyjnych i eksploatacji pompy ciepła na po-
wietrze zewnętrzne w porównaniu do pompy 

gruntowej wykonana w oparciu o program 
do doboru pomp ciepła NIBE VP DIM. Kal-
kulację kosztów ogrzewania budynku (bez 
c.w.u.) wykonałam dla tych samych parame-
trów obliczeniowych (dobranych dla budyn-
ku o pow. użytkowej 160 m2, zlokalizowanego 
w III strefie klimatycznej, o zapotrzebowa-
niu na ciepło budynku 8 kW, obliczeniowa 
temperatura wewnętrzna 20oC, z instalacją 
grzewczą o parametrach 35/25oC), dla po-
wietrznych pomp ciepła typu monoblok  
i split oraz dla pompy gruntowej.
Przyglądając się otrzymanym wynikom (ta-
bela), widzimy, że roczne koszty ogrzewa-
nia różnią się w zależności od rodzaju pom-
py ciepła. Ze względu na niższą temperaturę 
powietrza w stosunku do gruntu w sezonie 
grzewczym, pompy zasilane powietrzem ze-
wnętrznym mają niższy współczynnik spraw-
ności, co przekłada się na wyższy koszt 
ogrzewania budynku o około 850 zł rocznie 
dla pompy ciepła typu monoblok i tylko  
450 zł rocznie dla pompy ciepła typu split. 
Należy jednak pamiętać, że w przypadku 
produkcji c.w.u, roczny współczynnik pomp 
powietrznych ulegnie znacznemu obniżeniu 
(do 3,2-3,7), ponieważ różnica między tem-
peraturą dolnego źródła, a wysoką tempe-
raturą c.w.u. jest znacznie wyższa dla pomp 
powietrznych, szczególnie w okresie zimo-
wym. Czy jest on jednak na tyle niższy, żeby 
inwestycja w pompę powietrzną była nieuza-
sadniona ekonomicznie w stosunku do pom-
py gruntowej? 

…w inwestycji
Przyjrzyjmy się teraz kosztom instalacji. Koszt 
instalacji gruntowej pompy ciepła z kolek-
torem gruntowym pionowym wynosi oko-
ło 50 000 zł brutto, natomiast koszt instala-
cji pompy ciepła z kolektorem gruntowym 

rodzaj, 
pompy cie-
pła 

Typ pom-
py ciepła 
(moc 
grzewcza)

roczny 
Cop

Stopień 
pokrycia 
mocy* 
[%]

Roczne zużycie 
energii elektrycz-
nej przez pompę 
ciepła i szczyto-
we źródło grzew-
cze [kWh]

Oszczęd-
ność energii 
(kWh)

Czas 
pracy 
pompy 
ciepła 
(h)

Roczny koszt 
ogrzewania 
przy cenie 
energii elek-
trycznej 0,50 
zł/kWh [zł]

powietrze/
woda,  
monoblok

NIBE F2026 
(stała 10 
kW)

3,5 50
4329 (sprężarka) 
+ 254 (grzałka 
elektryczna)

10 900 1845 2292

powietrze/
woda, split

NIBE SPLIT 
(zmienna 
w zakresie 
3,5-12 kW)

4,1 62
3701 (sprężarka) + 
42 (grzałka elek-
tryczna)

11 868 3713 1872

solanka/
woda

NIBE F1145 
(stała 8 
kW)

5,3 100 2853 (sprężarka) 12 787 1737 1427

* stosunek zapotrzebowania na moc cieplną budynku/moc grzewcza pompy ciepła przy założonych  
parametrach pracy

Tabela Wyniki obliczeń wykonanych w programie komputerowym do doboru pomp ciepła NIBE 
VPDIM dla gruntowej pompy ciepła o mocy 8 kW i pompy zasilanej powietrzem zewnętrznym typu 
SPLIT (moc grzewcza modulowana w zakresie 3,5-12 kW) i pompy zasilanej powietrzem zewnętrznym 
typu monoblok (stała moc grzewcza 10 kW)
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rzucane jest na zewnątrz i w wyniku tego 
pompa ciepła realizuje funkcję chłodzenia. 

Sterowanie temperaturą
Sterownik umieszczony zazwyczaj wewnątrz 
domu, steruje pracą całego systemu i w za-
leżności od aktualnego zapotrzebowania na 
ciepło lub chłód, uruchamia lub wyłącza 
sprężarkę w jednostce zewnętrznej. W razie 
podwyższonego zapotrzebowania na cie-
pło, sterownik włącza dodatkowe źródło cie-
pła takie, jak grzałka zanurzeniowa lub inne. 
Pompę można łączyć z dodatkowymi źródła-
mi ciepła jak np. pracujące w obiekcie kotły, 
kolektory słoneczne lub istniejący ogrzewacz 
wody, w związku z czym istnieje możliwość 
uzyskania dodatkowej energii cieplnej, gdy 
jest taka potrzeba. 

Pompy ciepła zasilane powietrzem ze-
wnętrznym nie wymagają specjalnego po-
mieszczenia, ustawia się ją na zewnątrz przy 
budynku lub na ścianie budynku i zajmu-
ją niewielką ilość miejsca, jednak najczęściej 
wymagają dodatkowego źródła grzewcze-
go, którym może być centrala wewnętrzna 

z wbudowanym zasobnikiem, regulatorem 
i grzałką elektryczną lub inne źródło grzew-
cze, które musi mieć wydzielone miejsce 
wewnątrz budynku. Wadą tego typu urzą-
dzeń może być hałas, który powstaje pod-
czas pracy urządzenia i może być uciążli-
wy dla sąsiadów, dlatego należy zwracać 
uwagę na ten parametr przy wyborze mar-
ki urządzenia. W ostatnich latach najlepszym 
producentom tego typu urządzeń udało się 
osiągnąć  bardzo niski poziom emitowanego 
hałasu, który osiąga nawet 39-55 dB(A). 

Wybór
Podczas wyboru marki pomp ciepła typu 
powietrze/woda należy zwrócić uwagę na 
wydajność urządzenia, sprawdzić m.in. czy:
• pompa ciepła jest przystosowana do 
wybranego rodzaju systemu grzewcze-
go (pompy niektórych producentów mogą 
współpracować wyłącznie z systemem nisko-
parametrowym), 
• jednostka wewnętrzna ma możliwość bez-
pośredniego podłączania dodatkowych źró-
deł ciepła czy tylko poprzez osobny zbiornik 
akumulacyjny, 
• ma zaawansowany system sterowania, któ-
ry zapewni możliwość ustawienia i regulacji 
ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej 
wody użytkowej. 

Ogromna liczba tego typu urządzeń jest pro-
dukowanych przez producentów urządzeń 
klimatyzacyjnych i w takich przypadkach 
urządzenia te często nie są przystosowa-
ne do warunków europejskich, a ich główną 
funkcją nie jest ogrzewanie tylko chłodzenie, 
ponieważ ich rozwój następował w Azji.  
W tym przypadku mówimy raczej o klimaty-
zatorach z funkcją ogrzewania w przeciwień-
stwie do pomp ciepła z funkcją chłodzenia.

Niewątpliwą zaletą pomp zasilanych powie-
trzem zewnętrznym jest prostota i czas mon-
tażu (1-2 dni), który dla obu typów pomp po-
wietrznych może jest podobny. 
Zazwyczaj tego typu pompy składają się  
z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej (split) lub 
pompy ciepła i zasobnika c.w.u (monoblok). 

Pompy ciepła typu split to urządzenia,  
w których komponenty pompy ciepła roz-
dzielone są na dwie jednostki. 
W jednostce zewnętrznej znajduje się zazwy-
czaj wentylator, parownik, sprężarka i zawór 
rozprężny, a w jednostce wewnętrznej skra-
placz i pompa obiegowa czynnika grzewcze-
go. Wentylator zapewnia odpowiedni prze-
pływ powietrza, z którego odzyskiwane jest 
ciepło. Wysoką efektywność i cichą pracę 
uzyskujemy w pompach w których wentyla-
tor ma możliwość obniżenia wydajności po-
wyżej pewnej temperatury zewnętrznej  
(np. 13°C). 

Pompy ciepła typu monoblok to urządze-
nia, w których w jednej obudowie znajduje 
się skraplacz, parownik, sprężarka, zawór roz-
prężny i pompa obiegowa czynnika grzew-
czego. Jeżeli mamy do czynienia z pompą 
ciepła typu monoblok, instalator nie musi być 
chłodnikiem, ani nie musi korzystać z pomo-
cy firmy chłodniczej, gdyż moduł chłodniczy 
znajduje się w jednostce zewnętrznej i napeł-
niony jest czynnikiem chłodniczym już w fa-
bryce. W tym przypadku instalator nie musi 
dysponować urządzeniami, ani wiedzą na te-
mat uruchamiania urządzeń klimatyzacyj-
nych. Rozmrażanie parownika odbywa się za 
pomocą gorącego gazu. Jeśli na parowniku 
powstanie oblodzenie, zawór 4-drogowy  
w module chłodniczym kieruje gaz gorący 

bezpośrednio ze sprężarki do parownika. Pro-
ces rozmrażania przebiega bardzo szybko 
i jest energooszczędny. 
Pompy tego typu zazwyczaj mogą współ-
pracować z każdym rodzajem niskotempe-
raturowej instalacji grzewczej, ogrzewaniem 
podłogowym lub ściennym, jak również z kon-
wektorami i grzejnikami, ze względu na możli-
wość pracy pompy ciepła przy wysokiej tem-
peraturze zasilania. 

Uprawnienia chłodnicze są wymagane  
w przypadku pomp zasilanych powietrzem 
zewnętrznym typu split. W takim układzie 
mamy do czynienia z dwoma lub trzema jed-
nostkami połączonymi systemem rur z czyn-
nikiem chłodniczym. Generalnie pompy cie-
pła typu split łatwiej jest transportować ze 
względu na mniejszą wagę i rozmiary dwóch 
oddzielnych jednostek jednostki (zewnętrzną 
i wewnętrzną) w porównaniu do pompy typu 
monoblok. 

Na c.o. jako split lub monoblok

1  Schemat instalacji pompy ciepła 
zasilanej powietrzem zewnętrznym 
typu split
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Pompy na c.w.u. na powietrze  
wentylacyjne – zamiast rekuperatora?

Inaczej przedstawia się sytuacja pomp cie-
pła zasilanych powietrzem wentylacyjnym, 
których główną funkcją jest produkcja c.w.u. 
przy wykorzystaniu ciepła zawartego w po-
wietrzu wewnątrz budynku. Zasada działania 
tego urządzenia jest niezwykle prosta. Wen-
tylator doprowadza ciepłe powietrze z po-
mieszczeń przez kanały wywiewne do wy-
miennika ciepła w pompie ciepła.  
Odzyskiwane ciepło jest przekazane do zbior-
nika ciepłej wody użytkowej, który najczęściej 
jest wbudowany w pompie ciepła lub sprze-
dawany w zestawie z modułem pompy cie-
pła. Systemy te są konkurencyjne dla typo-
wych układów wentylacji z rekuperacją do 
domów jednorodzinnych, jak również są świet-
nym rozwiązaniem dla budynków pasywnych 
oraz dla tych, w których ze względu na pełnio-
ną funkcję istnieje zapotrzebowanie na wen-
tylację i ciepłą wodę (np. restauracje, stołów-
ki, kuchnie, domki letniskowe). Pompy ciepła 
zasilane powietrzem wentylacyjnym odzysku-
ją energię z powietrza wentylacyjnego przez 

cały rok, podczas gdy rekuperatory tracą swą 
sprawność wraz ze spadkiem różnicy tempe-
ratury między powietrzem nawiewnym a wy-
wiewnym. Napływ świeżego powietrza nastę-
puje przez nawiewniki ścienne lub okienne, 
bez ryzyka zanieczyszczenia i zmiany jego joni-
zacji w kanałach nawiewnych. Praca w syste-
mie wyłącznie wentylatora wywiewnego daje 
lepszą kontrolę wymiany powietrza i mniejsze 
zużycie energii elektrycznej. Koszt tego typu 
urządzeń – 6000-12 000 zł netto – porówny-
walny jest z kosztem instalacji solarnej, a pro-
dukcja ciepłej wody jest bardzo ekonomiczna 
ze względu na to, że pompa wykorzystuje do 
tego celu ciepło odzyskane ze zużytego w bu-
dynku powietrza. W przypadku tego rodzaju 
urządzeń obserwuje się znaczny wzrost zainte-
resowania w ostatnich latach Polsce. 

Według danych PORT PC liczba powietrz-
nych pomp ciepła do produkcji c.w.u., za-
montowanych w Polsce w 2011 r. przewyż-
szyła liczbę pomp zasilanych powietrzem 
zewnętrznym i stanowi już 43% w stosunku do 
wszystkich pomp ciepła zamontowanych na 
terenie naszego kraju w 2011 r.  

Gmina Stoszowice planuje budowę pierwszej w 
Polsce szkoły pasywnej. Zakończenie inwesty-
cji przewidziano na 31 sierpnia 2012 r. W ramach 
realizowanej przez gminę inwestycji zbudowa-
ny zostanie jednokondygnacyjny budynek o po-
wierzchni około 800 m2, o bryle wykorzystującej 
pasywnie energię słoneczną. W szkole zastoso-
wane zostaną nowoczesne technologie energe-
tyczne, m.in. pompy ciepła, rekuperatory, a do-
celowo także fotowoltaika. W budynku powstanie 
także indywidualna biologiczna oczyszczalnia 
ścieków. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, szko-
ła stanie się budynkiem o niemal zerowym zu-
życiu energii. Nad prawidłowym funkcjonowa-
niem obiektu będzie czuwał Zintegrowany System 
Zarządzania Budynkiem. Podejmując działania 
zmierzające do realizacji takiej inwestycji, starano 
się także wyprzedzić założenia wynikające z dy-
rektywy unijnej z dnia 19 maja 2010 roku, która to 
od 2018 roku nakłada obowiązek realizacji tego 
typu inwestycji jako charakteryzujących się nie-

mal zerowym zużyciem energii. Ekologicznym wy-
miarem całego przedsięwzięcia jest ograniczenie 
strat energii, a co za tym idzie związanych z tym 
wydatków. Niemniej jednak, pomysł na inwesty-
cję nie był podyktowany jedynie względami eko 
i ekonomicznymi, istotnym elementem projektu 
jest edukacja i wzrost świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców gminy. Zdaniem Wójta Gmi-
ny: „budowa pasywnej szkoły, poza ogromny-
mi oszczędnościami, niesie ze sobą szereg korzy-
ści, jak np. rozwijanie w młodych ludziach postaw 
proekologicznych. Kolejne pokolenia korzystające 
z tego budynku już od dzieciństwa będą płynęły 
z nurtem postępu ze świadomością, że warto uży-
wać i wspierać nowe technologie”. Wójt Gminy 
podkreślił, iż „budowa nowej szkoły jest dowodem 
na to, że nawet małe gminy, dysponujące nie-
wielkim budżetem mogą realizować swoje plany  
i idee w każdej dziedzinie, przyczyniając się tym 
samym do rozwoju kraju”.
www.wartowiedziec.org

Firma Ariston wraz z firmą ENTRADE GRUPA rozpo-
częła wspólną promocję ZYSKASZ POTRÓJNIE za-
chęcającą przedsiębiorstwa do skorzystania z 
przygotowanej przez ENTRADE oferty na dostawę 
gazu oraz do wymiany obecnego źródła ciepła 

na kondensacyjne kotły gazowe ARISTON  
i RENDAMAX. Sprzedaż kotłów będzie realizowana 
przez sieć dystrybucji ARISTON, a ich instalacją zaj-
mować będą się Autoryzowane Firmy Instalacyjne 
ARISTON. Więcej na: www.aristonheating.pl
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2  Schemat instalacji pompy ciepła zasilanej powietrzem wewnętrznym typu monoblok

Ariston podjął współpracę z firmą ENTRADE GRUPA

Powstanie pierwsza w Polsce  
szkoła pasywna

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
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śników ciepła np. oleju opałowego są wyso-
kie, współpraca pompy ciepła i kotła olejo-
wego jest idealna. Praktycznie przez cały rok 
powietrzna pompa ciepła WPL2 może do-
starczać ciepło do budynku, a tylko w naj-
bardziej mroźne dni wspomagać ją będzie 
kocioł olejowy. Taka instalacja na pewno 
wykaże duże oszczędności w eksploatacji. 
Oczywiście urządzenie może współpraco-
wać nie tylko z kotłem olejowym, lecz prak-
tycznie z każdym innym źródłem energii. 
Pompa powietrze-woda Logatherm WPL2 
dostarcza ciepło do budynku oraz podgrze-
wa ciepłą wodę użytkową. Ze względu 
na bogate wyposażenie, pompa nie ma wielu 
akcesoriów. Urządzenie może być podłączo-
ne tylko do sterowania naściennego, a pozo-
stała część instalacji może być dowolnie skon-
figurowana. Inne rozwiązanie to: połączenie  

z modułem grzewczym AW C wyposażonym 
w sterowanie, zasobnik na c.w.u., pompy obie-
gowe, zawory mieszające i przełączające gru-
pę bezpieczeństwa oraz modulowany do-
grzewacz elektryczny, który z pompą ciepła 
stanowi kompletną instalację grzewczą. 

Do większych obiektów
Do budynków o większym zapotrzebowaniu 
na ciepło, Buderus oferuje drugi typoszereg 
pomp ciepła powietrze-woda: Logatherm 
WpL A o mocach 14, 18, 25, 31 kW, w których 
dzięki możliwości łączenia urządzeń w kaska-
dy uzyskujemy łączną moc grzewczą nawet 
do 120 kW. Automatyka sterująca pozwala 
nie tylko na łączenie kilku pracujących pomp 
ciepła, ale także na obsługę kilku obiegów 
grzewczych, podgrzewanie c.w.u., sterowa-
nie innymi źródłami ciepła oraz sterowanie 
instalacją solarną. Bogaty zestaw akcesoriów 
umożliwia dostosowanie do najbardziej wy-
magającym projektów. 
Wszystkie pompy ciepła marki Buderus speł-
niają najwyższe standardy innowacyjności i 
jakości. 
Urządzenia serii Logatherm WpL2 i WpL A 
przeznaczone są do montażu zewnętrznego, 
co pozwala zaoszczędzić na powierzchni po-
trzebnej do wykonania kotłowni.  

BUDERUS 
Pompy ciepła  
serii Logatherm

  Grzegorz Łukasik

  Do domu jednorodzinnego
Jeżeli poszukujemy pompy ciepła do budynku 
jednorodzinnego, to idealnym rozwiązaniem 
są pompy ciepła Logatherm WPL2 6 – 15.  
Do dyspozycji jest 5 modeli o mocach: 6; 7,5; 9; 
13 i 14,5 kW. Ich wysokie współczynniki sięga-
jące wartości 4,1 (dla temp. pracy A7/W35 wg 
EN 14511) zapewniają niskie koszty eksploata-
cji, co oznacza, że z pobranej jednej jednost-
ki prądu elektrycznego, można wytworzyć aż 
4,1 jednostek ciepła. Jest to możliwe, dzięki 
dużemu wymiennikowi ciepła, który zapewnia 
intensywny odbiór energii z powietrza. 

Ważnym elementem w układzie urządzenia 
jest również sprężarka. Pompy marki Buderus
wyposażone są w niezawodną sprężarkę spi-
ralną (scroll) mającą ponad 30 patentów. 
Ten unikatowy element sprawia, że pompa 
ciepła marki Buderus może wytworzyć tem-
peraturę zasilania instalacji grzewczej nawet 
do 65oC, a zatem z powodzeniem może za-
silać nie tylko nowe instalacje grzewcze, ale 
również te już istniejące w starszych budyn-
kach. Doskonale nadaje się więc do moder-
nizowanych instalacji grzewczych.  
W obecnym czasie, kiedy ceny innych no-

Wśród wielu opinii na temat pomp ciepła 
typu powietrze-woda istnieje przekonanie, że 
ten segment rynku będzie rozwijać się bardzo 
dynamicznie. Wpływa na to m.in. fakt, że do prawidłowego funkcjonowania 
pomp nie jest konieczne wykonanie instalacji pobierającej ciepło np.  
z gruntu. Wystarczy zaledwie kilka metrów kwadratowych powierzchni obok 
budynku, aby ustawić pompę ciepła i czerpać nieograniczoną ilość energii 
znajdującej się w powietrzu i to zupełnie za darmo. Marka Buderus ma  
w swojej ofercie dwa typy tych urządzeń: pompy ciepła serii Logatherm WPL2 
o mocach grzewczych od 6 do 15 kW, przeznaczone głównie do budynków 
jednorodzinnych oraz pompy ciepła z serii Logatherm WPL A, które można 
łączyć w kaskady nawet do 120 kW mocy grzewczej.
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WpL 14 A WpL 18 A WpL 25 A WpL 31 A

Moc grzewcza1 [kW] 14,4 10,1 
19,62

14,1 
27,32

19,1 
352

Współczynnik COP1 4,3 4,2 
3,92

4,2 
3,92

4,2 
42

Maksymalna temp. 
zasilania 60oC

Temp. powietrza  
zakres pracy od -20 do 35oC

Wbudowany dogrze-
wacz elektryczny 9 kW -

Ogranicznik prądu 
rozruchowego w standardzie

1 temp. pracy A7/W35 wg EN 14511 
2 podczas pracy drugiej sprężarki

Parametry techniczne pomp ciepła Logatherm WPL 14A – 31A

Buderus Technika Grzewcza sp z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Krucza 6 
tel. 61 816 71 01, faks 61 816 71 45 
sekretariat@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700

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


41l u t y  2 0 1 2  ( 0 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

• jednostka zewnętrzna została opracowa-
na z udziałem firmy Mitsubishi jako modulu-
jący, wykonany w technologii DC Inverter, 
wyposażony w sprężarkę Twin Rotary – Scroll  
moduł odwracalny z funkcją chłodzenia pa-
sywnego w okresie letnim.  Pompy ciepła 
pracują w temperaturze do -20ºC (dla jedno-
stek 6 i 8 kW możliwa praca do temperatury 
-15ºC);
• bardzo wysoki współczynnik efektywności 
COP, który dla trybu ogrzewania osiąga war-
tość do 4,2;
• kompletnie wyposażony moduł wewnętrz-
ny MIV-II dostępny w dwóch wykonaniach. 
Wsparcie elektryczne zapewnia pełną auto-
nomię urządzenia dzięki włączanym stopnio-
wo grzałkom elektrycznym o mocy 2,4-6 kW 
przy zasilaniu jednofazowym lub o mocy  
3-6-9 kW przy zasilaniu trójfazowym. Wsparcie  
z kolei hydrauliczne można zrealizować  
z udziałem innego generatora ciepła na 
przykład kotła;
• automatyka iniControl zastosowana  
w pompach ciepła to nowy standard znany 
już w innych rozwiązaniach firmy De Dietrich. 
Pozawala ona w ramach oferty produktowej 
na praktycznie dowolną konfigurację syste-
mu multienergetycznego, w którym pompa 
Alezio jest jego wiodącą składową. W przy-
padku samodzielnej pracy pompy panel ten 
zapewnia pogodowe sterowanie jednym – 
bezpośrednim obiegiem grzewczym oraz wy-
twarzanie ciepłej wody użytkowej;
• urządzenie dostarczane jest w kilku pakie-
tach do wygodnego transportu i prostego 
montażu w pomieszczeniu docelowym.
Typoszereg ALEZIO umieszczono w segmen-
cie STANDARD i zaprojektowano jako urzą-
dzenie uniwersalne, z myślą o instalowaniu  
w nowo budowanych obiektach oraz moderni-
zacji funkcjonujących systemów grzewczych.

HPI – w segmencie KOMFORT 
ALEZIO AWHP-II stała się swego rodzaju wzor-
cem dla projektu z segmentu KOMFORT o na-
zwie HPI. Pod tym skrótem kryje się zupełnie 
nowa konstrukcja pompy ciepła o bardzo 
rozbudowanych możliwościach, ale wyko-
rzystująca szereg pomysłów i komponentów 
ALEZIO.
• Zaproponowano znacząco rozbudowany 
zakres mocy od 6 do 27 kW. 
• Zastosowano identyczną jednostkę ze-
wnętrzną uzupełnioną o model 22 i 27 kW.
• Zaprojektowano zupełnie nowy kompletnie 
wyposażony moduł wewnętrzny MIT-IN  
z rozdzielaczem hydraulicznym, z buforem  
40 l. Wnętrze kryje elektroniczną pompę obie-
gową klasy A, naczynie wzbiorcze o pojem-
ności 10 l oraz armaturę zabezpieczającą. 
Jest również miejsce na zamontowanie do-
datkowej armatury w postaci zestawu pom-
powego z zaworem mieszającym dla obsłu-
gi wydzielonego obiegu grzewczego. Moduł 
wewnętrzny jest proponowany z dwoma ro-
dzajami wsparcia – elektrycznym i hydraulicz-
nym – podobnie, jak w modelu STANDARD.
• Na wyposażeniu znajdziemy również naj-
bardziej zaawansowaną konsolę sterowniczą 
Diematic iSystem, stosowaną również w sze-
regu innych urządzeń. Pozwala ona na kon-
figurację systemu multienergetycznego zło-
żonego z różnych generatorów ciepła, gdzie 
Diematic iSystem optymalizuje jego pra-

DE DIETRICH 
Pompy ciepła  
w nowym wykonaniu, 
STANDARD i KOMFORT

  Waldemar Matuszyński

  ALEZIO AWHP-II w segmencie  
StANDArD 
Podstawą programu jest typoszereg pomp 
powietrznych ALEZIO-II. W tym roku zaprezen-
towany zostanie kompakt z podgrzewaczem 
ciepłej wody użytkowej 220 l o oznaczeniu 
AWHP-II V220 co wespół z zeszłorocznym de-
biutantem AWHP-II stanowi kompletną ofertę 

prostych i tanich pomp powietrznych. 
W nowej wersji udoskonalono kilka parame-
trów i elementów konstrukcyjnych, co w efek-
cie przyniosło zamierzony skutek. 
Warto zatem przypomnieć najistotniejsze z nich:
• dostępnych 5 modeli w zakresach mocy 
od 6 do 16 kW z wyborem zasilania prądem 
jedno- lub trójfazowym;

Jednym z priorytetów grupy 
przemysłowej BDR THERMEA jest 
program związany z odnawialnymi 
źródłami energii. Grupa przy 
każdej okazji podkreśla, że ochrona 
klimatu ma znaczący wpływ na 
każdą nową konstrukcję generatora 
ciepła. Marka De Dietrich prowadzi 
dla grupy program rozwoju pomp 
ciepła. Szczególne miejsce zajmują 
powietrzne pompy ciepła.  
De Dietrich sukcesywnie 
modernizuje ten segment, 
prezentując co roku kolejne wersje. 

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
www.dedietrich.pl, www.dietrisol.pl
www.dedietrich-pompyciepla.pl
www.mcr24.pl, biuro@dedietrich.pl
tel. 071345 00 51, faks 071345 00 64
infolinia: 801 080 881 r
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cę, uwzględniając koszt wytworzenia 1 kWh 
energii pochodzącej z różnych źródeł. Do-
datkowo regulator pozwala na łączenie 
pomp HPI w układy kaskadowe oraz sterow-
nie niezależne wieloma wydzielonymi obie-
gami grzewczymi.

Nowości 2012 w zakresie pomp ciepła uzu-
pełnia termodynamiczny podgrzewacz cie-
płej wody użytkowej o nazwie KALIKo. Za-
równo pomysł, jak i całość jest dziełem 
konstruktorów De Dietrich, a pierwsza prezen-
tacja gotowego produktu odbyła się w ze-
szłym roku pod postacią modelu TWH 300E 
– a więc jednostki o pojemności 270 l i mocy 
1,7 kW wyposażonej we wsparcie elektryczne 
o mocy 2,4 kW. Obserwacja rynku tych urzą-
dzeń i stale rosnący popyt na nie spowodo-
wało, że koncern postanowił rozszerzyć ofer-
tę o kolejne dwa modele:
• TWH 200E – o nieco mniejszej pojemno-
ści użytkowej 210 l i wsparciem elektrycznym 
identycznym jak w większym odpowiedniku;
• TWH 300EH – najbardziej uniwersalna wer-
sja o pojemności roboczej 265 l, wyposażona 
w wymiennik wężownicowy, do którego mo-
żemy podłączyć generator wspierający w po-
staci kotła lub systemu solarnego oraz nieco 

mniejsze wsparcie elektryczne o mocy 1,6 kW.
Wszystkie wersje wyposażono w wielofunkcyj-
ny panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym. Jego sposób obsługi na-
wiązuje do obecnie stosowanego systemu 
regulacji – zatem pewnych przyzwyczajeń 
czy umiejętności nie trzeba zmieniać. Regu-
lacja pozwala na wiele bardzo rzadko spo-
tykanych funkcji w tego rodzaju produktach. 
Optymalizuje proces podgrzewania ciepłej 
wody do temperatury nawet 65ºC, umożliwia 
zaprogramowanie funkcji zwalczania bakterii 
Legionelli oraz przyszłościowo pozwoli na ko-
rzystanie z zewnętrznego sygnału dostawcy 
energii elektrycznej w przypadku czasowych 
obniżek taryfy bez konieczność pamięta-
nia o tym. Z funkcji standardowych dostępne 
jest programowanie czasowe, rozbudowane 
menu informacyjne o statusie pracy urządze-
nia oraz cały katalog sygnalizowania uste-
rek. KALIKO TWH… można skonfigurować do 
pracy na powietrzu zewnętrznym do tempe-
ratury -5ºC lub obiegowym z wykorzystaniem 
możliwości chłodzenia na przykład pomiesz-
czenia spiżarni.
Informacja o omawianych produktach do-
stępna będzie w Katalogu 2012, w serwisie 
www.dedietrich.pl oraz cenniku 2012/1.  

VIESSMANN 
Pompy powietrzne Vitocal  
– wybór z pięciu modeli

  Paweł Kowalski

  Pompy jednomodułowe
Pompa ciepła powietrze-woda Vitocal 
300-A z modulowaną mocą od 3 do 9 kW 
to przedstawiciel konstrukcji jednomoduło-
wej. Oferowana jest jako wersja do monta-
żu w pomieszczeniu lub na zewnątrz – w po-
mieszczeniu montujemy jedynie regulator 
sterujący. Posadowienie praktycznie wszyst-
kich elementów urządzenia za zewnątrz eli-
minuje wpływ negatywnych cech konstrukcji 
na użytkowanie, takich jak hałas i problemy 
z doprowadzeniem wymaganej ilości powie-
trza. Konstrukcja sprężarki pozwala na płyn-
ną regulację mocy urządzenia w zależności 
od zapotrzebowania na ciepło, dzięki cze-
mu można zapewnić minimalne czasy pra-
cy pompy ciepła. Vitocal 300-A może wraz 
ze spadkiem zapotrzebowania budynku na 
ciepło płynnie zmniejszyć dostarczaną moc 
grzewczą, ale trzeba pamiętać, że pompę tę 
można dobrać tylko do budynku o minimal-
nym zapotrzebowaniu na moc cieplną 9 kW. 
Nie może być dobrana do ogrzewania po-

mieszczeń o obliczeniowym zapotrzebowa-
niu na ciepło mniejszym od 9 kW! 
Druga pompa ciepła typu powietrze-wo-
da to Vitocal 350-A (moc 10, 14 i 18 kW), 
przeznaczona do montażu w pomieszcze-
niu lub na zewnątrz. Współczynnik COP tej 

Firma Viessmann oferuje dwa modele pomp ciepła powietrze woda  
w odmianie jednomodułowej i trzy modele pomp ciepła typu split 
składające się z dwóch modułów – zewnętrznego i wewnętrznego. 

Vitocal 300-A
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pompy wynosi 3,7, zaś  pompy Vitocal 300-A: 
COP=3,9. Pompy ciepła wyposażone są  
w regulatory umożliwiające m.in. płynne ste-
rowanie pogodowe z możliwością nastaw do 
4 czasów łączeniowych na każdy dzień tygo-
dnia, obsługę dwóch obiegów za układem 
mieszającym i jednego obiegu bezpośred-
niego, programy czasowe dla podgrzewu 
c.w.u. ogrzewanie wody basenowej, współ-
pracę z drugim źródłem ciepła (np. kotłem 
gazowym lub olejowym), współpracę z insta-
lacją solarną. Vitocal 300-A ma również funk-

cję rewersji, a więc możliwość schładzania 
pomieszczeń. Pompa ciepła Vitocal 300-A 
ogrzewa pomieszczenie albo, pracując  
w funkcji rewersji, chłodzi je. Tryb pracy re-
wersyjnej polega na zmianie kierunku obiegu 
czynnika chłodniczego w układzie wewnętrz-
nym pompy ciepła. Realizowane jest to przez 
specjalny zawór czterodrogowy. Chłodzenie 
można realizować poprzez ten sam obieg, 
którym ogrzewamy się zimą lub wykorzystać 
do tego celu osobny obieg dedykowany tyl-
ko chłodzeniu albo zastosować tzw. klima-
konwektory.

Pompy typu split
Zdobywają coraz większą popularność. Fir-
ma Viessmann wprowadziła ten rodzaj urzą-
dzeń do swojej oferty z początkiem 2011 roku. 
Modele podstawowe to Vitocal 200-S typ 
AWB201.A lub typ AWB-AC 201.A (z możliwo-
ścią chłodzenia). Dostępne są również dwie 
modyfikacje modelu podstawowego:  
Vitocal 222-S typ AWT-AC 221.A i Vitocal 
242-S typ AWT-AC 241.A. Są to urządzenia 
kompaktowe integrujące w obudowie modu-
łu wewnętrznego zbiornik ciepłej wody użyt-
kowej (Vitocal 222-S) z dodatkową wężownicą 
solarną (Vitocal 242-S). Pojemność zbiornika 
c.w.u. wynosi 170 l (222-S) lub 220 l (242-S). 
Pompy ciepła Vitocal to układy typu powie-
trze-woda zbudowane z dwóch modułów:
- zewnętrznego zawierającego m.in. sprężar-
kę, wymiennik powietrze – czynnik chłodni-
czy, wentylatora tłoczącego powietrze przez 
wymiennik;
- wewnętrznego zawierającego wymiennik 
czynnik chłodniczy – woda grzewcza, pom-
pę obiegową, automatykę sterującą  
i w przypadku wersji 2x2-S zbiorniki c.w.u. 
Moduły połączone są przewodami z czyn-
nikiem chłodniczym. Paleta mocy urządzeń 

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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Vitocal 350-A

to 3,0; 5,6; 7,7 i 10,6 kW. COP urządzeń sięga 3,5 
(A2W35 wg EN 14511) przy temperaturze powie-
trza zewnętrznego 2oC i zasileniu obiegu grzew-
czego 35oC. Dla temperatury powietrza 7oC 
współczynnik efektywności COP wynosi 4,64. 
Zintegrowanie zbiornika c.w.u. w jednej obudo-
wie modułu wewnętrznego zmniejsza koniecz-
ne prace instalacyjne w miejscu montażu urzą-
dzenia jedynie do podłączenia przewodów 
zasilenia zimnej wody i wyjścia ciepłej wody – 
połączenia pomiędzy wyjściem ciepłej wody 
grzewczej z pompy ciepła a zbiornikiem c.w.u. 
wykonane są fabrycznie. Podgrzew c.w.u. z mo-
delu Vitocal 222-S odbywa się poprzez wężow-
nicę, natomiast w modelu Vitocal 242-S poprzez 
zintegrowany wymiennik płytowy, wężownicę 
zaś wykorzystujemy do podłączenia instalacji 
solarnej z priorytetem podgrzewu ciepłej wody 
– pompa ciepła szczególnie latem nie będzie 
więc praktycznie włączać się do podgrzewu 
ciepłej wody. Opłaty za energię elektryczną 

będą więc niższe.
Pomp ciepła Vitocal 200-S występuje w wersji z 
funkcją chłodzenia lub bez, natomiast pompy 
Vitocal 2x2-S oferowane są zawsze  
z funkcją aktywnego chłodzenia (rewersji).  

Vitocal 222-S

Vitocal 200-S

http://www.instalreporter.pl
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ale także może szybko i skutecznie przygo-
tować ciepłą wodę użytkową bez dodatko-
wych źródeł ciepła. Jednostka zewnętrzna 
pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego, 
które następnie jest przejmowane przez czyn-
nik chłodniczy i przekazywane do jednostki 
wewnętrznej. 
Kompaktowe rozmiary jednostki zewnętrznej 
umożliwiają jej dyskretny montaż na zewnątrz 
już istniejących lub nowo powstających bu-
dynków mieszkalnych. Pompy ciepła ROTEX 
dostępne są o mocach 11, 14 lub 16 kW dla 
warunków A7/W65. 

technologia inwerterowa
Dzięki zastosowaniu drugiego obiegu chłod-
niczego w jednostce wewnętrznej, jest ona  
w stanie podnieść temperaturę do 80°C  
i przekazać tę energię do instalacji ogrzewa-
nia i podgrzewania wody użytkowej.  
W pompach ciepła marki ROTEX zastosowa-
no tzw. technologię inwerterową, która po-
zwala oszczędzać energię i zapewnia bardzo 
cichą pracę. Technologia ta umożliwia płyn-
ne dostosowywanie mocy pompy ciepła do 

bieżących potrzeb. Umieszczone wewnątrz 
urządzenia elektroniczne układy regulacyjne 
przejmują funkcję zarządzania wydajnością, 
bez konieczności ingerencji użytkownika. Na-
wet w warunkach temperatury zewnętrznej 
rzędu -20°C prawidłowo dobrana pompa 
ciepła HPSUhitemp zapewnia temperaturę zasi-
lania instalacji sięgającą 65°C.

Bufor ciepła HybridCube®

Sercem systemu jest bufor ciepła. Przecho-
wuje on wytworzone ciepło i w określonym 
czasie uwalnia je do systemu grzewczego.  
W celu wykorzystania możliwości urządzenia, 
opracowano moduł HybridCube®, który jest 
odpornym na korozję buforem wody grzew-
czej wykonanym z tworzywa sztucznego, wy-
posażonym w podgrzewacz c.w.u. z wymien-
nikiem ciepła w postaci elastycznej rury ze 
stali nierdzewnej. 
Stanowi on doskonałe połączenie bufora 
ciepła i przepływowego ogrzewacza wody 
o wyjątkowych właściwościach higienicz-
nych i dużej wydajności c.w.u. Dzięki wy-
sokim parametrom pracy pompy ciepła 

ROTEX 
Pompy ciepła powietrze-woda
ROTEX HPSUhitemp – idealne 
do modernizacji instalacji 
grzewczej

  Jerzy Grabek

  Dzięki możliwości uzyskiwania temperatu-
ry zasilania do 80°C (bez użycia grzałki, czy 
dodatkowego źródła ciepła) ROTEX przekra-
cza barierę maksymalnej temperatury zasila-

nia dla pompy ciepła, która była określana 
do tej pory na poziomie około 55-65°C. Urzą-
dzenie to może działać nie tylko we wszyst-
kich istniejących instalacjach grzewczych, 

Pompy ciepła typu powietrze-
woda są idealne do modernizacji, 
ponieważ mogą być użyte 
praktycznie wszędzie, bez 
konieczności wykonywania 
kosztownych odwiertów. 
Jednak w przypadku instalacji 
grzewczych, w których 
temperatura zasilania przekracza 
55oC powinniśmy stosować 
dodatkowe – szczytowe źródło 
ciepła. Jest jednak inne, nowe 
rozwiązanie – pompa ciepła 
powietrze-woda ROTEX.

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
faks 22 433 51 98
office@daikin.pl
www.rotex.com.pl
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HPSUhitemp jest możliwe uzyskiwanie c.w.u. 
o temperaturze do 65oC! 

Współpraca z innymi źródłami ciepła
Ponadto, kompaktowa jednostka wewnętrz-
na służy jako magazyn ciepła dla wielu moż-
liwych źródeł dodatkowego ciepła. Każda 
jednostka HybridCube jest już standardowo 
wyposażona w system podłączenia płaskich 
kolektorów słonecznych w systemie DRAIN-
-BACK (system solarny bez glikolu). We-
wnętrzna konstrukcja tego modelu umożliwia 
wykorzystanie energii słonecznej nie tylko do 
ogrzewania c.w.u., ale również do efektyw-
nego wspomagania instalacji grzewczej w 
budynku. Bezproblemowe jest również pod-
łączenie do tego urządzenia, kotła stało-
palnego czy kominka z płaszczem wodnym. 
Dzięki tej nowej technologii magazynowania 
ciepła, różne źródła ciepła są bardzo efek-
tywne a instalacje nie wymagają skompliko-
wanego montażu.  

wiązaniem do termomodernizacji budynków, 
w których użytkownicy chcą zachować istnie-
jący wysokotemperaturowy system grzejniko-
wy. Pompa ciepła NIBE F2300 instalowana 
jest na zewnątrz budynku i zapewnia tempe-
raturę 63oC nawet przy temperaturze -25oC. 
Efektywność COP pompy ciepła 14 kW wy-
nosi aż 4,39 dla A7/W35 wg EN 14511) i poziom 
hałasu 39/51 dB w odległości 2 m odpowied-
nio przy wysokiej/niskiej prędkości wentylato-
ra. Potwierdzeniem wysokiej sprawności i ja-
kości tego typoszeregu, jest przyznany przez 
niezależne laboratoria badawcze, znak jakości 
EHPA (Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła).
Przedstawicielem pomp ciepła nowej ge-
neracji jest także powietrzna pompa ciepła 
NIBE SpLIt, która powstała jako owoc współ-
pracy między szwedzkim koncernem NIBE 
AB i japońskim Mitsubishi Heavy Industries 
Ltd. Jest to urządzenie typu powietrze-woda 
składające się z jednostki zewnętrznej i we-
wnętrznej, które utrzymuje komfort cieplny 
w budynku przez cały rok, zapewniając jed-
nocześnie ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą 

  NIBE-BIAWAR podnosi poprzeczkę
Do bogatej oferty gruntowych pomp ciepła 
NIBE na początku 2012 roku dołączyły nowe 
pompy powietrze-woda typu monoblok NIBE 
F2026 – 6, 8, 10 kW polecane przede wszytskim 
do mniejszych budynków jednorodzinnych,  
w których wymagane jest ogrzewanie i pro-
dukcja c.w.u. Nowością są także monobloki  

o większej mocy grzewczej NIBE F2300 –  
14, 20 kW osiągające w kaskadzie do 180 kW, 
polecane do dużych willi, hoteli i innych więk-
szych obiektów, w których często występu-
ją w układach biwalentnych, a także bardziej 
skomplikowanych układach hybrydowych. 
Urządzenia zapewniają aż 65oC na zasilaniu 
systemu grzewczego, co czyni je idealnym roz-

NIBE 
Nowe  
pompy ciepła  
i 2 obiekty 
referencyjne

  Małgorzata Smuczyńska

Jak wynika z analiz BRG Consult – firmy prowadzącej ranking 
sprzedaży pomp ciepła, co dziesiąta pompa ciepła kupiona w 2010 r.
 w Polsce była marki NIBE. W ostatnim czasie coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła typu powietrze-woda, które 
w 2011 r. przeszły całkowity „lifting” w Departamencie Innowacyjności 
NIBE. Urządzenia te jako źródło ciepła wykorzystują powietrze 
zewnętrzne, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła w postaci 
sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne, a produkcja 
ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz spada do -25°C. 
Powietrzne pompy ciepła są więc znakomitą alternatywą i nierzadko 
jedynym rozsądnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy działka jest mała i 
nie ma możliwości wykonania wymiennika gruntowego, albo podczas 
modernizacji kotłowni opalanych olejem bądź propanem-butanem. 

Pompa ciepła NIBE F 2300

Pompa ciepła NIBE SPLITPompa ciepła NIBE F 2026
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W styczniu 2012 roku, po 4 miesiącach eksplo-
atacji pompy ciepła, podlicznik energii elek-
trycznej, zainstalowany w celu zliczania energii 
elektrycznej zużytej przez pompę ciepła łącznie 
z pompami obiegowymi, wskazywał 3028 kWh. 
Przy założeniu ceny energii elektrycznej na po-
ziomie 0,50 zł/kWh  
i miesięcznym zużyciu energii na poziomie 760 
kWh właściciele wyliczyli, że miesięczne koszty 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej za pomocą pompy NIBE SPLIT wynoszą 
380 zł. Przed modernizacją roczne koszty ogrze-
wania budynku i produkcji c.w.u za pomocą ko-
tła olejowego mieściły się w granicach od 7500 
do 9000 zł rocznie (przy zużyciu 2000-2200 l ole-
ju rocznie). 
Przy obecnych cenach oleju w granicach 4,50 
zł/l, właściciel domu musiałby zapłacić ok. 10 
000 zł za ogrzewanie budynku i produkcję c.w.u, 

natomiast roczne koszty eksploatacji powietrz-
nej pompy ciepła NIBE SPLIT wyniosą nie więcej 
niż 3500 zł.

Właściciele pensjonatu Villa Tilia w Polani-
cy Zdroju postawili na odnawialne źródła ener-
gii. W zrealizowanej w połowie 2008 roku inwesty-
cji zainstalowano kaskadę trzech pomp ciepła na 
powietrze zewnętrzne typu monoblok NIBE F2020 
o łącznej mocy 42 kW, współpracującą z dwo-
ma dwupłaszczowymi ogrzewaczami wody NIBE 
VPA o łącznej objętości 1500 l oraz z systemem so-
larnym zbudowanym na bazie 10 kolektorów sło-
necznych BIAWAR Solaris. W obiekcie zainstalowa-
no ogrzewanie podłogowe (850 m2), a instalację 
uzupełnia wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła. Podlicznik energii po 3 latach eksploata-
cji urządzeń wskazuje 106 000 kWh, a więc rocznie 
na potrzeby ogrzewania i produkcji ciepłej wody 
użytkowej, pompy ciepła wraz z pompami obie-
gowymi i cyrkulacji c.w.u zużywają 35 000 kWh, 
co przy założeniu 0,50 zł/kWh daje roczny koszt 
ogrzewania obiektu na poziomie 17 500 zł, czyli 
czterokrotnie mniej niż przy ogrzewaniu olejowym 
takiego obiektu.  

wodę użytkową nawet przy temperaturze 
-20oC. NIBE SPLIT oparta jest na technologii 
inwerterowej, dzięki czemu ma modulowaną 
moc grzewczą w zakresie 3-8, 3-12  
i 4-16 kW (zgodnie z EN14511 dla A7/W45)  
w zależności od typu jednostki zewnętrz-
nej AMS 10. Nawet gdy temperatura na ze-
wnątrz spada do -20oC, osiągana jest tem-
peratura zasilania 58oC z samej sprężarki.
Cicha praca, szeroki zakres temperatury pra-
cy (od -20oC do 43oC), bogaty wybór jed-
nostek wewnętrznych ze zintegrowanym ste-
rownikiem oraz modułem elektrycznym, 
dobieranych w zależności od zapotrzebowa-
nia na c.w.u. i łatwość obsługi to dodatkowe 
zalety pompy ciepła NIBE SPLIT, dzięki którym 
nasze ulubione określenia „all inclusive”  
i „plug and play” idealnie do niej pasują. 
Ponadto NIBE SPLIT ma możliwość bezpośred-
niego podłączenia dodatkowych źródeł cie-
pła jak np. kolektory słoneczne lub istniejący 
kocioł olejowy, gazowy czy na paliwo sta-
łe. Jednostkę zewnętrzną można zawiesić na 
ścianie budynku, za pomocą uchwytów ścien-
nych lub postawić na stelażu naziemnym przy 

ścianie budynku. Modulowana wydajność 
pracy urządzenia zapewniona przez inwerte-
rowo sterowaną sprężarkę, pozwala na osią-
gnięcie wysokiego rocznego współczynnika 
sprawności (nominalne COP dla pompy cie-
pła NIBE SPLIT 12 kW przy A7/W35 wg EN 14511 
wynosi 4,4, a współczynnik chłodzenia przy 
A27/W18 aż 7,88), natomiast rozdzielenie kom-
ponentów pompy ciepła do dwóch jednostek 
spowodowało osiągnięcie bardzo cichej pra-
cy tego typu urządzenia (34-36 dB w odległo-
ści 10 m przy ustawieniu wolno stojącym). 

Pompy ciepła NIBE w praktyce, czyli  
2 różne obiekty i ich koszty eksploatacyjne
We wrześniu 2011 roku właściciele jednoro-
dzinnego domu położonego w okolicach 
łodzi, zdecydowali się na modernizację syste-
mu grzewczego poprzez wymianę istniejące-
go źródła ciepła – kotła olejowego o mocy  
22 kW na powietrzną pompę ciepła NIBE 
SPLIT o mocy 3,5-12 kW. Instalację grzewczą 
budynku o powierzchni całkowitej 160 m2 sta-
nowi wodne ogrzewanie podłogowe, zapro-
jektowane o temperaturze zasilania 45oC.  

Dom z pompą ciepła NIBE SPLIT

Pensjonat Villa Tilia w Polanicy Zdroju  
z kaskadą 3 pomp ciepła typu monoblok 
NIBE F 2020 i systemem solarnym BIAWAR
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NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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z jedną wężownicą o powierzchni 4,8 m2

z wbudowanym czujnikiem temperatury c.w.u;
1 x FE 7 – moduł zdalnego sterowania z czujni-
kiem temperatury wewnętrznej i trzema tryba-
mi pracy (normalna, obniżona, automatyczna)
1 x WPKI-5 – kompaktowa grupa podłącze-
niowa do zasobnika buforowego SBP 400 E;
1 x UP 25-60-180 – pompa buforowa do łado-
wania zasobnika buforowego – strona górne-
go źródła ciepła;
1 x BBI-5 – kompaktowa grupa podłączenio-
wa do zasobnika c.w.u.;
1 x UP 25-80-180 – pompa ładowania zasob-
nika c.w.u. – strona górnego źródła ciepła;
2 x DN 32/0,5 m – przyłącze elastyczne zasila-
nia i powrotu, do podłączenia pompy ciepła 
do systemu ogrzewania;
1 x uruchomienie,
Cena netto za pakiet Standard – 36 200 zł

Pakiet Modernizacja
System grzewczy z pompą ciepła WPL 20 A ba-
sic przeznaczony jest do centralnego ogrzewa-
nia, do współpracy z istniejącym kotłem gazo-
wym, olejowym lub elektrycznym w systemie 
biwalentnym równoległym lub alternatywnym. 
W skład pakietu Modernizacja wchodzą:
1 x WPL 20 basic – pompa ciepła powietrze-wo-
da wraz z obudową, do zabudowy zewnętrznej;
1 x WPMW II – automatyka sterująca do mon-

tażu na ścianie;
1 x SBP 700 E – zasobnik buforowy, stojący;
1 x FE 7 – moduł zdalnego sterowania z czujni-
kiem temperatury wewnętrznej i trzema tryba-
mi pracy (normalna, obniżona, automatyczna);
1 x WPKI-5 – kompaktowa grupa podłącze-
niowa do zasobnika buforowego SBP 700 E;
1 x UP 25-60-180 – pompa buforowa do łado-
wania zasobnika buforowego – strona górne-
go zródła ciepła;
2 x DN 32/0,5 m – przyłącze elastyczne zasila-
nia i powrotu, do podłączenia pompy ciepła 
do systemu ogrzewania;
1 x uruchomienie.
Cena netto za pakiet Modernizacja – 30 500 zł
Za dopłatą opcja c.w.u.: pakiet c.w.u. dla 
WPL 20 basic składający się z:
1 x SBB 302 WP – zasobnik c.w.u.;
1 x WPKI-5 – kompaktowa grupa podłączeniowa;
1 x UP 25-80 – pompa obiegowa.
Cena netto za pakiet c.w.u. – 7290 zł  

STIEBEL ELTRON 
Nowe pompy ciepła  
WPL 20 basic w 2 pakietach

  Joanna Radzimirska

  Pompa ciepła WPL 20 basic powietrze-
-woda pozwala na uzyskanie temperatury 
zasilania 60°C. W budownictwie energoosz-
czędnym może stanowić jedyne źródło cie-
pła dla systemu c.o. i c.w.u. Wieloletnie do-
świadczenie w połączeniu z nowoczesnymi 

materiałami umożliwia bezawaryjną pracę 
pomp przy temperaturze otoczenia spadają-
cej nawet do -18°C. Konstrukcja pozwala na 
ustawienie urządzenia na zewnątrz budynku. 
Pompa ciepła jest efektywnie odszraniania, 
wyposażono ją w elektroniczny zawór rozpręż-
ny. Pompa ma możliwość pracy w kaskadzie.
Moc grzewcza WPL 20 basic przy A2/W35 
wynosi 12,90 kW, zaś współczynnik efektyw-
ności COP: 3,36 (zgodnie z EN 14511).

Pakiet Standard
System grzewczy z pompą ciepła WPL 20 A 
basic pracuje na cele centralnego ogrzewa-
nia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
W skład pakietu Standard wchodzą:
1 x WPL 20 basic – pompa ciepła powietrze-wo-
da wraz z obudową, do zabudowy zewnętrznej;
1 x WPMW II – automatyka sterująca, do 
montażu na ścianie;
1 x SBP 400 – zasobnik buforowy, stojący;
1 x SBB 302 WP – zasobnik c.w.u., stojący;  

Podczas targów BUDMA 2012 miała miejsce premiera najnowszych urządzeń 
w ofercie firmy Stiebel Eltron – pompa ciepła powietrze-woda WPL 20 BASIC. 
Jest to urządzenie idealne do nowo budowanych obiektów, również doskonale 
sprawdzi się w modernizowanych systemach grzewczych. Urządzenie będzie 
dostępne w dwóch optymalnie skonfigurowanych pakietach.

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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Podczas tegorocznych targów BUDMA 2012 
STIEBEL ELTRON rozpoczyna akcję:  
TABLET DO PAKIETU Z POMPĄ CIEPłA.  
Akcja skierowana jest do inwestorów indywidu-
alnych. Do wyboru jest aż 8 pakietów z boga-
tym markowym osprzętem, skonfigurowanych 
pod kątem domów jednorodzinnych: 5 pakie-
tów z pompą ciepła WPF basic solanka-woda 
oraz 2 pakiety: STANDARD i MODERNIZACJA  
z nową pompą ciepła WPL basic powietrze-
-woda. Każdy, zakupiony pakiet będzie premio-
wany upominkiem w postaci wielofunkcyjnego 
tabletu.
Więcej o promocji: tutaj

Promocja: tablet do pakietu 

Pakiet 
Standard

Pakiet 
Modernizacja

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/prasa/aktualnosci/1/63
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nia. Dotychczas niektóre modele wymaga-
ły umieszczenia ich wewnątrz pomieszczenia 
i doprowadzenia kanałów powietrznych. Póź-
niejsza eksploatacja instalacji mogła wią-
zać się z uciążliwym hałasem emitowanym 
przez urządzenie. Częściowym rozwiązaniem 
tego problemu były pompy ciepła monto-
wane w całości na zewnątrz budynku. I rze-
czywiście umieszczenie jednostki za zewnątrz 
pozwoliło na znaczne obniżenie hałasu w ob-
rębie domu. Takie rozwiązanie mogło się jed-
nak wiązać z ryzykiem zniszczenia/zamrożenia 
pompy ciepła podczas przerwy w dostawie 
prądu czy awarii. Powyższe spostrzeżenia wzię-
to pod uwagę podczas opracowywania no-
wej konstrukcji pompy ciepła powietrze-woda 
typu geoTHERM VWL S. W celu zredukowania 
hałasu, a jednocześnie wyeliminowania ryzy-
ka zamrożenia instalacji, urządzenie podzielo-
no na dwie części (wewnętrzną i zewnętrzną). 
Jednostka wewnętrzna zawiera jedynie pom-
py obiegowe oraz wymienniki ciepła i sprężar-
kę, dzięki czemu jest bardzo cicha. Natomiast 
w jednostce zewnętrznej jest wentylator oraz 
wymiennik ciepła, który odbiera energię od 
powietrza, podgrzewając wodny roztwór gli-
kolu krążący pomiędzy jednostką zewnętrz-
ną a wewnętrzną. Teoretycznie przepływ 
znacznych ilości powietrza przez jednostkę ze-
wnętrzną mógłby powodować hałas. W rze-
czywistości jednak poziom hałasu przy mak-
symalnej mocy oscyluje jedynie w okolicach 
45-54 dB(A), co nie stanowi znacznego obcią-
żenia. Przyczynia się do tego nowoczesny hy-
brydowy wentylator o wysokiej efektywności  
i zoptymalizowanym kształcie łopatek w ukła-
dzie przepływu powietrza.
 
Bez drogiej izolacji rur
Montaż pomp ciepła starszej generacji, któ-
re składały się z jednostki zewnętrznej i we-

wnętrznej wymagał stosowania materiałów 
do izolacji rur znacznej grubości, ponieważ 
woda czy inny czynnik był w nich podgrze-
wany do wysokiej temperatury. W przypadku 
pomp ciepła VWL S sprężarka zamiast  
w jednostce zewnętrznej znajduje się w jed-
nostce umieszczonej wewnątrz domu. Z tego 
powodu z jednostki zewnętrznej do domu 
płynie roztwór glikolu o temperaturze zbliżo-
nej do temperatury otoczenia. Nie może on 
więc ulec schłodzeniu, a jedynie minimalne-
mu podgrzaniu od otaczającej rury gleby. 
Dopiero w jednostce wewnętrznej następuje 
dalsze przekazanie ciepła do czynnika zięb-
niczego i wzrost temperatury na skutek dzia-
łania sprężarki. W ten sposób montaż pompy 
ciepła VWL S jest o wiele prostszy w porów-
naniu do instalacji z odwiertami czy kolekto-
rem poziomym.

Efektywnie 
Oczywiście bardzo ważne jest to, do jakiej 
temperatury zewnętrznej pompa ciepła typu 
powietrze-woda może nam zapewnić kom-
fort oraz przy jakiej temperaturze jest to już 
nieopłacalne. Wyniki badań pokazują, że 
pompa ciepła VWL S może ogrzać budy-
nek nawet przy temperaturze zewnętrznej na 
poziomie -18 czy -20oC. Poniżej tej wartości, 

VAILLANT
geoTHERM VWL S jako 
przykład rozwoju technologii 
pomp ciepła powietrze-woda

  Stefan Żuchowski

  Rosnące ceny nośników energii skłania-
ją do stosowania systemów grzewczych ce-
chujących się niskimi kosztami eksploatacji. 
Przykładem takiego rozwiązania może być 
instalacja z pompą ciepła. Na 1 kWh zużytej 
energii elektrycznej pompa ciepła może do-
starczyć do budynku nawet 3 do 5 kWh ener-
gii cieplnej. Jest to więc stosunkowo tani spo-
sób ogrzewania domu. Z drugiej strony wiele 
osób obawia się skorzystać z tego rozwiąza-
nia, z uwagi na szeroki zakres robót podczas 

wykonywania instalacji, a zwłaszcza potrze-
bę wykonania odwiertów lub wykopów,  
w których umieszczone będą rury do pozyski-
wania ciepła z gruntu. 

łatwiej z geoTHERM VWL S
Problem ten rozwiązują pompy ciepła po-
zyskujące energię cieplną z powietrza ze-
wnętrznego. Co prawda w przypadku pomp 
ciepła powietrze-woda również można sta-
nąć przed wieloma trudnościami do pokona-

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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ogrzewanie przejmuje grzałka elektryczna. 
Jednocześnie należy sobie zdawać sprawę  
z tego, że nawet w niekorzystnych warunkach, 
na przykład przy temperaturze zewnętrznej 
około -15oC pompa ciepła VWL S może pra-
cować ze sprawnością rzędu 2,5. W porów-
naniu do systemu grzewczego wykorzystują-
cego olej opałowy, gaz płynny czy prąd jest 
więc w stanie 2-3-krotnie ograniczyć koszty 
ogrzewania budynku nawet w skrajnych wa-
runkach eksploatacji. W okresie jesiennym  
i wiosennym sprawność instalacji jest oczywi-
ście wyższa i może przekraczać 4,0.

podsumowanie
Rozwój technologii pomp ciepła powietrze-
-woda pozwolił na stworzenie jednostek bar-
dzo prostych w montażu, niewymagających 
stosowania kosztownej izolacji rur prowadzo-
nych w gruncie, a jednocześnie zapewnia-
jących wysoką sprawność nawet w niskiej 
temperaturze. Poza tym zastosowanie wod-
nego roztworu glikolu, jako nośnika ciepła 
zamiast wody, pozwoliło zniwelować ryzy-

ko zniszczenia urządzenia w przypadku prze-
rwy w dostawie prądu i zmniejszyć ryzyko 
niewłaściwego montażu w porównaniu do 
pomp ciepła, w których pomiędzy jednost-
kami przepływa czynnik ziębniczy, a nie roz-
twór glikolu.
Montaż pomp ciepła geoTHERM VWL S jest 
szczególnie polecany w istniejących budyn-
kach, w których do ogrzewania stosowany 
jest olej czy gaz płynny. W takich przypad-
kach współpraca z pompą ciepła powietrze-
-woda przyczyni się do znacznego zreduko-
wania ich zużycia. 
Zastosowanie pompy ciepła geoTHERM VWL S  
jest korzystnym rozwiązaniem również w bu-
dynkach energooszczędnych. We współpra-
cy z wbudowaną grzałką elektryczną za-
pewni ona ogrzewanie budynku nawet  
w czasie silnych mrozów. Jednocześnie wyso-
ka sprawność sprawia, że czas pracy grzałki 
będzie stosunkowo krótki, przez co koszty eks-
ploatacji instalacji będą niewiele wyższe od 
kosztów w instalacji z pompą ciepła solanka-
-woda.  

15980_602_01ProdPapugaGeoTherm_InstalReporter_207x297_v1.indd   1 2/2/12   12:07 PM
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(w skrócie G-I), łącznie 73% instalatorów 
stwierdziło, że oczekują takich. Grupa 27% 
osób oceniło swoje potrzeby w tym zakresie 
na minimalne lub … żadne. Średnia wartość 
wyniosła 6,2 (wykres 1 ).

Jak w zależności od potrzeb  
pozyskuje Pan informacje?

Pytanie do instalatorów z branży G-I wskaza-
ło na korzystanie średnio z 5 kanałów infor-
macyjnych przez jedną osobę. W badaniu 
rozróżniono potrzeby informacyjne – systema-
tyczne, czyli bieżące, jakie posiada facho-
wiec na co dzień, a także potrzeby nagłe, 
gdy np. istnieje natychmiastowa konieczność 
wyboru rozwiązania technicznego, skonsulto-
wania się z producentem, przekazania infor-
macji Klientowi, itp. Widoczne jest (wykres 2 ), 
że systematyczne potrzeby mogą być głów-
nie zaspokajane przez targi, prasę fachową,  
a także pracowników producenta (zewnętrz-
nych „w terenie” – można więc mieć na myśli 
w szczególności doradców techniczno-han-
dlowych). W razie nagłej potrzeby pozyska-
nia informacji, fachowiec sięga po najłatwiej 
dostępne jej źródła, czyli – kontakt z doradcą 

techniczno-handlowym lub wizytę na stronie 
internetowej producenta.

Postrzeganie marki poprzez jej  
aktywne działania informacyjne

W ramach wspomnianego badania opinii fa-
chowców, zapytano także o to, które z ak-
tywnych działań informacyjnych 13 konkret-
nie wskazanych marek, zostały przez nich 
zauważone. W tym zakresie zaznacza się tak-
że silna pozycja pracowników firmy, targów 
fachowych, a także prasy branżowej. W przy-
padku rynku niemieckiego, gdzie pozycja 
targów fachowych jest tradycyjnie silna (jak 

Źródła informacji 

Oczekiwania 
fachowców  
wobec producentów i…  
prasy branżowej

  Ireneusz Jeleń

  Znajomość zachowań instalatorów jest 
wskazana szczególnie dla producentów,  
dla których stanowią oni kluczowe ogniwo  
w kontakcie z Klientem. Można dzięki temu 
decydować o działaniach marketingowych  
i o tym, jakie kanały informacyjne w zależno-
ści od specyfiki produktu, a także budżetu, 
traktować priorytetowo. Szczegółową ana- 
lizę wykonano w listopadzie 2010 roku  
w Niemczech, dzięki współpracy wydawnic-
twa Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. 
KG oraz GFMO OMD Gesellschaft für Media-
-Optimierung mbH.

Jak przeprowadzono badania?
Pod uwagę wzięto wyłącznie wykonaw- 

ców małych instalacji grzewczych, sanitar-
nych, elektrycznych itp. dla klientów indywi-
dualnych. 
Spośród 980 uczestników badania wykona-
nego w trybie online, wyodrębniono 553 wy-
konawców, którzy rzeczywiście mieli stycz-
ność z klientem indywidualnym. Wśród nich 
grupa instalatorów branży grzewczo-instala-
cyjnej liczyła 193 osoby. Dla tej też grupy pre-
zentujemy wyniki badania.

Czy instalatorzy potrzebują  
informacji o nowościach?

Na pytanie o potrzeby informacyjne o nowo-
ściach w branży grzewczo-instalacyjnej  

Jednym z głównych źródeł informacji dla Klienta, a także jednym  
z głównych decydentów w wyborze rozwiązania, na przykład rodzaju 
systemu grzewczego, producenta itp., jest wykonawca. Często jest to 
instalator prowadzący indywidualnie lub w małym zespole działalność 
usługową i siłą rzeczy, także… doradczą. Jak w takim razie instalator branży 
grzewczo-instalacyjnej pozyskuje dla siebie informacje i czy jest w ogóle 
zainteresowany pozyskiwaniem wiedzy?

Wykres 1  Jak ocenia 
Pan swoje potrzeby 
informacyjne  
w zakresie nowości 
w branży grzewczo-
instalacyjnej? (193 
os., skala 1-10, 
gdzie 10 –  jestem 
wdzięczny za każdą 
nową informację, 
1 –  nie potrzebuję 
żadnych informacji)

Wykres 2  Jak w zależności od potrzeb pozyskuje Pan informacje?
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• prasa fachowa dostarczała w sposób cią-
gły informacje podnoszące poziom wiedzy;
• prasa fachowa była miejscem aktywnej 
działalności producentów;
• dostarczana była unikalna wiedza osiągal-
na jedynie dla fachowców;
• artykuły fachowe dostępne były w wersji 
drukowanej;
• artykuły fachowe zaczęły być udostępniane 
na stronie internetowej, także w formie archiwów;
• otrzymywać newslettery i e-wydania cza-
sopism fachowych.

Niewątpliwie w stosunku do specyfiki rynku 
niemieckiego, mogą występować różnice 
w oczekiwaniach fachowców na rynku pol-
skim, wobec producentów i mediów facho-
wych. Nie powinny być to jednak znaczące 
rozbieżności. Wyniki badania powinny być 
wzięte przez nich pod uwagę w prowadzeniu 
i rozwoju działań marketingowych i informa-
cyjnych. Stawką jest nie tylko poziom wiedzy 
fachowców, ale także zaufanie i aktywne 
wsparcie, jakiego udzielą oni produktom pro-
ducenta.  

chociażby cykliczne targi ISH we Frankfurcie), 
taki porządek w rankingu i znaczenie targów 
fachowych wydaje się być wytłumaczalne 
(wykres 3 ).

Dlaczego fachowcy polecają dane 
produkty?

Przy okazji badania postanowiono także zdefi-
niować powody, dla których instalator branży 
G-I poleca produkty danego producenta. 
Najczęściej jest to dobre doświadczenie wy-
konawcy, jakie towarzyszy danemu produk-
towi, na co składać się może zarówno ja-
kość, niezawodność, łatwość montażu  
i serwisu urządzenia, jak też poziom obsługi 
fachowca przez producenta – czyli wsparcie 
sprzedażowe i posprzedażowe (wykres 4 ).

Jakim „Klientem” jest więc  
instalator dla producenta  
i mediów fachowych?

Z szeregu powyższych statystyk wyłania się 
obraz oczekiwań fachowca branży grzew-
czo-instalacyjnej co do producenta i me-
diów fachowych. Podsumowując można 
określić, że wobec producenta fachowiec:
• oczekuje silnego wsparcia w nagłych po-
trzebach informacyjnych poprzez pracow-
ników („służby zewnętrzne”, jak np. doradcy 
techniczno-handlowi) oraz stronę internetową;
• oczekuje obecności na targach branżo-
wych, a także organizowania imprez firmo-
wych, aby móc być informowanym o nowo-
ściach;
• oczekuje aktywności w prasie branżowej, 
co podnosi rangę producenta jako eksperta 
i „dostawcę” fachowej wiedzy;
• oczekuje aktywności wobec klienta indy-
widualnego poprzez reklamę i obecność  
w czasopismach konsumenckich, co ułatwia 
później rozmowę pomiędzy instalatorem  
a Klientem.

Konsekwentne prowadzenie wysokiej jakości 
obsługi fachowców przez producenta, ma 
znaczący wpływ na późniejsze polecanie 
jego produktów. Jedynie 18% wybieranych 
urządzeń według analizowanego bada-
nia wynika z preferencji Klienta. W większo-
ści przypadków, Klient zdaje się na polecenie 
produktu przez fachowca, który kieruje się  
w tym względzie przede wszystkim dobrym 
doświadczeniem, ceną i systemem kondy-
cyjnym (warunki sprzedaży). 18% fachowców 
deklaruje, że niezależnie od wszystkiego stale 
poleca produkty danego producenta.
Wobec mediów fachowcy mają z kolei ocze-
kiwania, aby:

Istotnych informacji zarówno dla 
producentów, jak i mediów facho-
wych dostarcza także badanie opi-
nii fachowców, co do ich ocze-
kiwań wobec szeroko pojętych 
mediów fachowych. Dobrze oce-
niane są działania producentów  
w prasie branżowej – także te kiero-
wane do klientów indywidualnych. 
Ponad 80% fachowców co prawda 
deklaruje, że chętniej czyta artyku-
ły w wersji drukowanej, ale jedno-
cześnie ponad 50% spodziewa się, 
że wydania elektroniczne zastąpią 
kiedyś wersje drukowane, a ponad 
60% czyta newslettery otrzymywa-
ne e-mailingiem od producentów. 
Niewielka jeszcze obecnie grupa 
instalatorów oczekuje otrzymywa-
nia informacji bezpośrednio na te-
lefon komórkowy, chociaż należy 
pamiętać, że badanie wykonywa-
ne było w połowie 2010 roku.

Oczekiwania fachowców wobec mediów fachowych

Wykres 3  Jakie aktywności producentów dostrzega 
Pan w największym stopniu?

Wykres 4  Powody polecania produktów danego 
producenta przez instalatora

Wykres 5  Opinie i oczekiwania fachowców wobec 
mediów fachowych
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i sprzedawane pod zmienioną  marką. Dotyczy 
to również części zamiennych, których kontynu-
ację zapewnia firma Panasonic. SPS Klima za-
warła umowę z firmą Panasonic, na mocy któ-
rej SPS Klima została dystrybutorem w Polsce. 
Dotychczasowa oferta SANYO zostanie roz-
szerzona o te modele, które były produkowa-
ne wyłącznie pod markami Panasonic.

SPS Klima Sp. z o.o. jest jednym z największych 
dystrybutorów urządzeń klimatyzacji z ponad 
20-letnim doświadczeniem na polskim rynku.
Firma powstała na początku lat 90., koncen-
trując swą działalność na sprzedaży urzą-
dzeń elektroniki użytkowej i systemów klimaty-
zacji marki Sanyo. Od roku 2000 reprezentuje 
w Polsce również koncern McQuay.
SPS Klima ma bardzo szeroką ofertę zarów-
no dla użytkowników indywidualnych, jak też 
klientów biznesowych. Dysponuje urządze-
niami typu: split, multisplit, systemami VRF, ga-
zowymi pompami ciepła, chillerami, klima-
konwektorami, rooftopami oraz  systemami 
klimatyzacji precyzyjnej.
SPS Klima współpracuje z siecią ponad  
120 partnerów handlowych. Obsługuje sze-
reg firm, w tym również klientów sieciowych 
wymagających najwyższej jakości obsługi 
serwisowej, jak np. T-Mobile.
Centralny magazyn sprzętu i części znajduje się 
w Warszawie,  gwarantując niezakłócone do-
stawy do klientów firmy. Tutaj znajduje się też 
centrum szkoleniowe i serwisowe urządzeń.  

Panasonic 
zastępuje Sanyo  
w ofercie SPS Klima

  Małgorzata Kobus

  W dniu 27 stycznia 2012 roku w Centrum Ar-
tystycznym Fabryka Trzciny odbyła się konferen-
cja oraz konferencja prasowa zorganizowana 
przez firmę SPS Klima, od wielu lat wyłącznego 
dystrybutora urządzeń marki Sanyo.
Konferencja przebiegała pod hasłem „ideas 
for life”, które jest tematem przewodnim dzia-
łań komunikacyjnych marki Panasonic. Celem 
konferencji było zaprezentowanie mediom oraz 
rynkowi klimatyzacyjnemu w Polsce produktów 
firmy Panasonic, które w ramach kolejnych kro-
ków związanych z przejęciem udziałów Sanyo 
przez koncern Panasonic, z początkiem roku 
sukcesywne zastąpią produkty marki Sanyo.
SPS Klima poinformowała, iż fabryki produku-
jące sprzęt będą kontynuowały produkcję  
i rozwój urządzeń pod nowym logotypem; po-
dobnie jeśli chodzi o części zamienne. Tak więc 

urządzenia dotychczas będące ofertą marki 
SANYO będą w dalszym ciągu produkowane  

Główną część konferencję otworzył Krzysztof Kwaczyński, wieloletni prezes firmy od 
początków istnienia marki Sanyo na polskim rynku oraz Armand Andruszkiewicz – prezes 
zarządu SPS Klima, którzy przywitali gości i przypomnieli uczestnikom początki firmy SPS 
Klima oraz podkreślili wagę marki Sanyo w wieloletnim rozwoju spółki

Po prezentacjach goście wzięli udział w pokazie produktów Panasonic, który był uświetniony 
występem tanecznym Ani Bosak
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Budmę 2012 (w dniach 24-27 stycznia) odwiedzi-
ło ponad 50 000 specjalistów z branży budow-
lanej, wśród nich przedstawiciele kluczowych 
grup zwiedzających – architektów, inżynierów 
budownictwa i rzemieślników, firm wykonaw-
czych, inwestorów i przedstawicieli handlu. Wy-
stawcy podkreślali w rozmowach szczególny 
wzrost liczby gości z zagranicy oraz architektów. 
Na powierzchni przekraczającej 60 000 m2 za-
prezentowało się ponad 1200 firm z 33 krajów.

Magnesem dla architektów były wydarzenia 
i wystawy związane z organizowanym po raz 
pierwszy na poznańskich targach budowlanych 
projektem Strada di Architettura Budma 2012.
Była to specjalna ścieżka zwiedzania, która po-
łączyła ze sobą trzy, leżące w oddalonych od 
siebie częściach ekspozycji strefy (wiedza, inspi-
racja, doświadczenie), gdzie odbywały się m.in. 
wydarzenia z udziałem zaproszonych architek-
tów światowego formatu. 
Dwudziesta pierwsza edycja Budmy odbywa-
ła się pod hasłem „Budownictwo przyszłości – 
uwolnij swoją wyobraźnię”. 
Budma to nie tylko stoiska wystawców, ale rów-

nież liczne interaktywne ekspozycje specjalne, 
pokazy i warsztaty. W ramach ekspozycji BUD-
SHOW 2012 powstał nowoczesny dom wyróż-
niający się niskimi wskaźnikami energii wbudo-
wanej (użytej do wyprodukowania materiałów 
budowlanych), energii końcowej (zużywanej 
do ogrzania wnętrza i podgrzania ciepłej wody 
użytkowej) oraz energii pierwotnej, do której zu-
życia ze środowiska przyczynia się budynek. 
Inne nowatorskie i ważne tematy, które zago-
ściły w programie targów Budma to np. rewi-
talizacja zabudowy, termomodernizacja, wy-
korzystanie nano-technologii, budownictwo 
wysokościowe, akustyka wnętrz czy komputero-
wo wspomagane projektowanie, wykonawstwo 
i eksploatacja budynków czyli building informa-
tion modeling.

Na liście produktów nagrodzonych Złotym Me-
dalem MTP znalazło się  m.in. rozwiązanie firmy  
NIBE- BIAWAR sp. z o.o. z Białegostoku: system we-
wnętrznego komfortu na bazie pompy ciepła NIBE 
F1245 PC, zapewniający ogrzewanie, chłodzenie, 
ciepłą wodę i wentylację z odzyskiem ciepła  
z możliwością zdalnego sterowania przez sieć GSM.

Wśród wystawców byli także reprezentanci 
branży instalacyjnej m.in.: Polski Instytut  
Budownictwa pasywnego i Energii odna-
wialnej Imienia Güntera Schlagowskiego  
(fot. 5 ), Alnor, Defro, Galmet, Stiebel Eltron 
(fot. 3 ), Tyco Thermal Controls Polska,  
Uniwersal, Nibe-Biawar, ITB (fot. 1 ) .

Fot. Przemysław Ślusarczyk
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EGIS PLUS – KOMPAKTOWY KOCIOł GAZOWY
Ariston Thermo Polska wprowadziła do oferty kompaktowy kocioł 
wiszący Egis Plus. Kocioł wyróżnia:
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD,
- wymiennik c.w.u. ze stali nierdzewnej,
- powiększone naczynie wzbiorcze (8 l),
- wbudowany czujnik minimalnego ciśnienia,
- przystosowanie do podłączenia termostatu pokojowego, 
- przystosowanie do współpracy z systemem solarnym, 
- punkt analizy spalin dostępny od przodu urządzenia, 
- system autodiagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów,
- funkcja odpowietrzania układu centralnego ogrzewania, 
- system zapobiegający zamarzaniu, odkładaniu się kamienia 
i blokowaniu pompy.
 

 ARISTON THERMO

Dane  
techniczne 24 CF 24 FF

komora otwarta zamknięta
maks./min. 
znamionowa 
moc cieplna 

25,8/11 kW

sprawność 
spalania 93,0% 94,5%

temperatura 
spalin (GZ 50) 118°C 105°C

maks./min. 
temperatura 
w układzie 
c.o. 

85/35oC

maks./min. 
temperatura 
c.w.u. 

60/36°C 

wydatek 
jednostko-
wy układu 
c.w.u.(10 min. 
ΔT=30°C) 

11,3 l/min

ciężar kg 30 
wys. x szer. 
x dł. 770x400x315 mm 

ApArAt NAWIEWNy ANECo 
Darco wprowadza do oferty ANeco – energooszczędny aparat nawiewny wyposażony w elektronicznie komutowany silnik EBM Papst. 
Aparat nawiewny jest podstawowym elementem systemu dystrybucji gorącego powietrza z kominka. Zasysa powietrze ogrzane przez wkład 
kominkowy i tłoczy je do poszczególnych pomieszczeń  w budynku.  Zalety urządzenia w porównaniu do 
standardowych rozwiązań:
• większa wydajność, 
• do 50% mniejsze zużycie energii,
• niski poziom hałasu,
• łatwy do sterowania (0-10 V),
• montaż w dowolnej pozycji.
Uwaga: Aparat nie jest wyposażony w termostat oraz regulator 
prędkości.  
Na dodatkowym wyposażeniu jest by-pass termostatyczny BANeco3  
Cena wstępna to 920 zł netto.
 

 DArCo

Dane techniczne
Wydajność [m3/h] 1000
Ciśnienie [Pa] 220
Średnica króćców 
[mm] 150

Moc [W] 80
Napięcie [V] 230
Natężenie [A] 0,6

Sposób regulacji pręd-
kości obrotowej: napię-
ciowe [V]

0-10

Maksymalna tempera-
tura otoczenia [oC] 50

Waga [kg] 8KLImAKoNWEKtory
FoNKo mAXA
Firma Fonko oferuje różne rodzaje klima-
konwektorów MAXA: ścienne, kasetono-
we, kanałowe. 
Klimakonwektory LWF to model ścienny 
dostępny w 6 wielkościach: 
LWF 13 (1,6/1,7 kW), LWF 23 (1,9/2,2 kW), 
LWF 33 (2,5/3,2 kW), LWF 43 (3/3,4 kW), 
LWF 53 (3,9/4,7 kW), LWF 63 (4,5/5,5 kW). 
Mają możliwość dwustronnego podłą-
czania. 
Występują w wersji w obudowie lub bez 
obudowy. Charakteryzuje je 8 konfigura-
cji kierunków nawiewu. Wyposażone są 
w 6-biegowy wentylator i wymiennik mie-
dziano-aluminiowy.
Cena urządzeń od 275 do 440 euro net-
to. Gwarancja 3 lata.
 

 FoNKo
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KompLEty tErmoStAtyCzNE FErro
Oszczędzaj ciepło i poczuj się komfortowo – pod takim hasłem FERRO pro-
muje komplety termostatyczne: prosty i kątowy złożone z zaworu termo-
statycznego bez nastawy wstępnej, zaworu odcinającego oraz głowicy 
termostatycznej cieczowej. Jest to propozycja skierowana nie tylko do in-
stalatorów, ale do wszystkich zainteresowanych sprawnie działającą in-
stalacją c.o. oraz obniżeniem wydatków na ogrzewanie.
Komplety wyposażone są w głowicę termostatyczną GT10 przeznaczo-
ną do współpracy z zawo-
rami termostatycznymi FER-
RO. Została zaprojektowana 
tak, aby komponować się 
z nowoczesnymi grzejnika-
mi marki Weberman i FERRO 
oraz harmonizować z oto-
czeniem, w którym pracuje.
Charakterystyka technicz-
na zestawu: maksymalna 
temperatura pracy wynosi 
100°C, maksymalne ciśnie-
nie pracy 10 bar, skala regu-
lacji od 0 do 5, zakres regu-
lacji od 0 do 28°C, średnica 
przyłączy zaworów 1/2″.
Warto podkreślić, iż produ-
cent udziela na zawór termo-
statyczny aż 10-letniej gwa-
rancji. 

 FErro

pANEL DEKorACyjNy NANopANEL pLuS
Grupa SBS wprowadza nowy adaptacyjny panel dekoracyjny NANOPANEL PLUS. To produkt łączący w sobie 
najwyższe wymagania techniczne i finezyjne wykonanie. 
Idealnie komponuje się we wszystkich pomieszczeniach. Nowy PLUS wyróżnia się przede wszystkim wyjątkowym 

designem oraz wysoka jakością. Do atutów panelu 
zaliczamy m.in.:
• absolutnie płaską powierzchnię (ryflowany wzór 
poziomy);
• panel idealnie sprasowany do grzejników stalo-
wych;
• pasuje zarówno do typu, C jak i V;
• NANO-CERAMIKA – unikalne i najlepsze zabezpie-
czenie przed korozją;
• gwarancja na 10 lat.
Cena to około 360 zł brutto.
 

 GrupA SBS

NOWY GRZEJNIK ENIx – LAMELIS
Łazienkowe grzejniki dekoracyjne firmy ENIX to oferta dla miłośników 
elegancji i dobrego smaku. Do kolekcji dołączył ostatnio grzejnik La-
melis. 
To urządzenie o lekkiej i funkcjonalnej formie dostępne jest w ko-
lorach: biały i silver. Ma podłączenie dolne lub dolno-środkowe, 
a na życzenie klienta producent oferuje możliwość zamontowa-
nia wygodnego uchwytu ręcznikowego. Zaokrąglone wykończe-
nia grzejnika będą pasowały znakomicie do armatury łazienkowej  
i rozmaitych dodatków o obłych kształtach.

 ENIX
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Grzejniki Likoma są wykonane z konglomeratu 
marmurowego 

GrzEjNIKI ELEKtryCzNE purmo 
Instalacja grzejników elektrycznych zapewnia pełną niezależność od paliw ciekłych, gazo-
wych lub stałych. Umożliwia korzystanie z ciepła w dowolnym momencie, nawet poza sezo-
nem grzewczym. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie chcemy inwestować w tradycyjną 
instalację grzewczą lub gdzie podłączenie do innych niż prąd źródeł ciepła jest technicz-
nie niemożliwe. Ogrzewanie elektryczne to wygodne rozwiązanie w starych kamienicach 
pozbawionych instalacji grzewczej, obiektach położonych z dala od miejskiej sieci cieplnej 
oraz w domach wykorzystywanych sezonowo (np. pensjonaty, domki letniskowe). 
W ofercie Purmo znaleźć można wiele różnych grzejników elektrycznych: płytowe (Menai E,
Menai D E), suszarki na ręczniki o różnorodnych kształtach (Cosmoledo E, Lamu E), aż po 
grzejniki z konglomeratu marmurowego o wyglądzie eleganckiej kamiennej płyty dla naj-
bardziej wymagających użytkowników (Likoma VE, Likoma HE).

Każdy grzejnik elektryczny  
Purmo to samodzielna jednost-
ka wyposażona w termostat, 
który reguluje pracę grzejnika 
na podstawie pomiarów tem-
peratury w pomieszczeniu. 
Wszystkie grzejniki elektryczne 
Purmo mają zabezpieczenie 
przeciw zamarzaniu, które uru-
chamia ogrzewanie, gdy tem-
peratura w pomieszczeniu spa-
da poniżej wartości granicznej. 
System Purmo umożliwia tak-
że podłączenie zewnętrznego 
sterownika umożliwiającego 
zdalne załączanie i wyłącza-
nie pojedynczych grzejników, 
a także całych ich grup. 
Grzejniki Purmo objęte są 
10-letnią gwarancją producen-
ta. Elementy elektryczne pod-
legają gwarancji przez okres 
dwóch lat.

 RETTIG HEATING

p r o d u k t y
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