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Ustawa o odnawialnych źródłach energii 
(OZE) wejdzie w życie nie w tym, ale przyszłym 
roku. Powodem są kontrowersje wokół syste-
mu wsparcia inwestycji. Niektórzy eksperci 
twierdzą wręcz, że projekt trzeba napisać od 
nowa. 
Wrzesień to realny termin na przyjęcie 
przez parlament ustawy o odnawialnych 
źródłach energii, zatem może wejść ona 
w życie w 2013 roku – powiedział PAP prze-
wodniczący sejmowej podkomisji ds. energe-
tyki Andrzej Czerwiński (PO). Jego zdaniem 
w maju projekt może zostać zaakceptowany 
przez rząd i trafić do Sejmu. Nie można dzia-
łać pod presją czasu, chodzi o to, by przygo-

tować jak najlepszą ustawę, zwłaszcza że do 
Ministerstwa Gospodarki w ramach konsulta-
cji społecznych wpłynęło bardzo wiele uwag 
– dodał. 
Resort gospodarki, przygotowując projekt 
ustawy o OZE zakładał, że wejdzie ona  
w życie od lipca br. Jak poinformowało biu-
ro prasowe resortu, zgłaszane uwagi dotyczą 
w przeważającej mierze systemu wsparcia wy-
twarzania energii z OZE. Proponowane w pro-
jekcie dokumentu mechanizmy umożliwiają-
ce dofinansowanie projektów realizowanych 
w ramach odnawialnych źródeł wzbudzają 
najwięcej kontrowersji i są głównym powodem 
krytyki dokumentu. Negatywne opinie przed-

stawili zarówno eksperci, jak i stowarzyszenia  
reprezentujące branżę oraz poszczególne  
firmy. 
Według zapisów projektu, choć utrzymany zo-
stanie system tzw. zielonych certyfikatów, to 
jednak zniesiony zostanie obowiązek zakupu 
energii z odnawialnych źródeł (z wyjątkiem mi-
kroinstalacji), a nowy system wsparcia inwesty-
cji będzie oparty o tzw. współczynniki korygu-
jące, które mają być ustalane co trzy lata. 
Zmiana współczynników spowoduje, że trud-
no będzie w dłuższej perspektywie prognozo-
wać stopień opłacalności danego projektu. 
Tymczasem właśnie na podstawie opłacalno-
ści banki zainteresowane finansowaniem in-

westycji w OZE, przyznają kredyty. Stąd obawy 
branży, że trudno będzie uzyskać finansowa-
nie nowych projektów i może dojść do wypo-
wiedzenia umów kredytowych.
Jak poinformowało Biuro Prasowe Ministerstwa 
Gospodarki, w najbliższym czasie na stronach 
Rządowego Centrum Legislacji opublikowane 
zostaną uwagi zgłoszone  
w trakcie konsultacji społecznych. Obecnie 
trwa ich analiza. Czasami zgłaszane są roz-
bieżne i wzajemnie wykluczające się propozy-
cje. Są też głosy w pełni popierające projekt 
ustawy o OZE – zaznaczyło biuro.

www.wnp.pl 

Nowym członkiem Stowarzyszenia Produ 
centów i Importerów Urządzeń Grzewczych 
została firma Ulrich Sp. z o.o. Stowarzysze-
nie reaktywowało swoją działalność jesienią 
2010 r. 
Rejestracja, która miała miejsce w 2005 roku 
została dokonana na wniosek grupy założy-

cielskiej, w skład której wchodzili przedstawi-
ciele takich, firm jak DeDietrich, Immergas, 
Junkers, Vaillant i Viessmann. Po wznowie-
niu działalności do tej grupy dołączyły firmy 
Wolf, Ariston, Ferroli, Stiebel Eltron, Hewalex i 
Urlich.
www.spiug.pl

Producent urządzeń techniki kominowej i 
wentylacyjnej firma Darco, uruchomiła dla 
swoich klientów program premiujący sprze-
daż – Darco Partner. 
Będzie to narzędzie wspomagające działal-
ność kontrahentów firmy, a dodatkowo za-
rejestrowany klient ma szanse otrzymania 

atrakcyjnych nagród.
Warunkiem udziału w programie jest reje-
stracja na platformie B2B, która znajduje 
się pod adresem www.b2b.darco.com.pl. 
Platforma ta jest praktycznym narzędziem 
wspomagającym działalność handlową 
kontrahentów firmy. 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii dopiero w 2013?

Firma ULRICH – nowy członek SPIUG

Darco uruchomił program partnerski
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Stowarzyszenie Producentów i Importerów 
Urządzeń Grzewczych ma zaszczyt zaprosić 
na: I Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych,  
która odbędzie się w Poznaniu, 24 kwietnia 
2012 roku na terenie MTP podczas targów  
INSTALACJE 2012.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, ko-
nieczne jest jednak wcześniejsze zgło-
szenie uczestnictwa z uwagi na ograni-
czoną liczbę miejsc. 
Celem Konferencji jest popularyzowanie sto-
sowania odnawialnych źródeł energii, a tak-
że rozwiązań i technologii ekologicznych, 
które mogą być praktykowane i rekomendo-
wane przez przedsiębiorców.
Zainicjowana przez SPIUG przy wsparciu or-
ganizacyjnym MTP Konferencja Rynku Urzą-
dzeń Grzewczych będzie również źródłem 
wiedzy na temat planowanych zmian w pra-
wie i konsekwencji dla rynku energetyki od-
nawialnej w Polsce oraz instrumentów wspar-
cia dla nowych technologii stosowanych  
w technice grzewczej.
W programie konferencji przewidziano 
wstępnie m.in. wystąpienia:

– 
Dy-
rek-

tywa 2009/28/WE a branża 
instalacyjno-grzewcza (Mariusz Radziszewski, 
naczelnik wydziału OZE – Departament Ener-
getyki  
Ministerstwa Gospodarki)
– Programy wsparcia dla nowoczesnych 
technologii w wytwarzaniu ciepła i chłodu 
(Maria Milewska – kierownik wydziału,  
NFOŚiGW)
– Urządzenia Grzewcze – instalacje i eksplo-
atacja w polskim prawodawstwie (dr. inż. 
Zdzisław Gebhard – Instytut Nafty i Gazu  
w Krakowie)
– raport „Internet w branży grzewczej, bran-
ża grzewcza w Internecie” (Ireneusz Jeleń – 
wiget.edu.pl)
– Słoneczne domy – wykorzystanie ener- 
gii słonecznej do całorocznego pokrycia  
zapotrzebowania na ciepło (Janusz  
Starościk – SPIUG/Ekspert OSEC/Szwajcaria 
ds. energetyki odnawialnej i rynku budow- 
lanego)
– Biomasa jako paliwo do wytwarzania cie-
pła (Ryszard Gajewski – prezes Polskiej Izby 
Biomasy)
– Rynek pomp ciepła w Szwajcarii (Walter 
Schlaepfer – FWS – Stowarzyszenie Pomp  
Ciepła w Szwajcarii, CTA AG)
– Nowoczesne metody magazynowania cie-
pła (Roland Krause – SPIUG/były prezes za-
rządu Viessmann sp. z o.o.)
– Podsumowanie trendów rynku urządzeń 
grzewczych w Polsce (Witold Ludwiczak – 
SPIUG)

I Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych 
podczas targów INSTALACJE 2012

Do 4 dowolnych  
zaworów ATM

Mistrzowska reprezentacja

Piłka 
GRATIS!

Promocja trwa od 15.03.2012 do wyczerpania zestawów objętych promocją.
AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, tel. 32 330 33 55, e-mail: zok@afriso.pl www.afriso.pl

Promocja

Formularz do pobrania: kliknij tutaj
Ulotka zapraszająca: kliknij tutaj
Formularz należy wypełnić i wysłać 
na 22 501 46 39 lub biuro@spiug.pl

Kliknij i pobierz
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Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 
zainaugurowała kampanię „Czad usypia”. 
Co roku w okresie grzewczym dochodzi w Pol-
sce do kilku tysięcy zaczadzeń, w tym kilkudzie-
sięciu ze skutkiem śmiertelnym. Czytamy infor-
macje prasowe, oglądamy krótkie dramatyczne 
relacje w wiadomościach, a jednak ten pro-
blem nie dociera do naszej świadomości. Jak-
by nas nie dotyczył. Skoro tak jest, kampania 
społeczna mówiąca o czadzie musi być jeszcze 
bardziej sugestywna i jaskrawa niż medialne ra-
porty o kolejnej śmierci w kolejnym domu.
Na kampanię „Czad usypia”, realizowaną w ra-
mach szerszego programu Straży Pożarnej „Nie! 
Dla czadu”, składają się spoty radiowe, ogłosze-
nia prasowe, plakaty i strona www:  
www.czadusypia.pl

Czad usypia czujność 
Obudź świadomość

RYNKOWY LIDER INNO-
WACJI 2012 to ogólno-
polski konkurs organi-
zowany przez redakcję 
Strefy Gospodarki, do-
datku do Dziennika 
Gazety Prawnej. Ce-
lem Programu jest upo-
wszechniane oraz pro-
pagowanie właściwych wzorców, metod wdrażania i strategii działań w zakresie 
szeroko rozumianej innowacji, jak też strategii działań projakościowych w ramach 
dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Firma Plum została wyłoniona spośród in-
nych polskich przedsiębiorców jako lider innowacji i nagrodzona godłem promo-
cyjnym.

Firma Plum 
Rynkowym 
Liderem 
Innowacji 
2012

W związku z pojawiającymi się wątpliwościa-
mi interpretacyjnymi dotyczącymi sprawdza-
nia zmiany zamierzonego sposobu użytkowa-
nia obiektu budowlanego lub jego części  
w trakcie obowiązkowej kontroli budowy na 
stronie GUNB pojawiło się wyjaśnienie.
Katalog spraw podlegających sprawdzeniu  
w trakcie obowiązkowej kontroli został zawar-
ty w art. 59a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
„Prawo budowlane” (DzU z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.). 
Fakt, że ustawodawca zdecydował się na 
enumeratywne wyliczenie spraw podlegają-
cych sprawdzeniu, wiąże organ nadzoru bu-
dowlanego przeprowadzający kontrolę – tylko 
w tym zakresie. 

W razie stwierdzenia tylko tych nieprawidło-
wości mogą być nakładane kary, a w kon-
sekwencji wydana odmowa pozwolenia na 
użytkowanie (art. 59f ust. 6 ww. ustawy). 
Należy przy tym wskazać, że przedmioto- 
wy katalog nie pokrywa się z katalogiem 
określonym w art. 36a ust. 5 „Prawa budow- 
lanego”.
W art. 36a ust. 5 ustawy „Prawo budowla-
ne” zamieszczony został katalog istotnych od-
stępstw od zatwierdzonego projektu budow-
lanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę.  
W katalogu tym wymieniono m.in. zmianę za-
mierzonego sposobu użytkowania obiektu bu-
dowlanego lub jego części.  

Ustawodawca wymienił ten punkt w powyż-
szym katalogu, aby umożliwić inwestorowi  
jeszcze w trakcie realizacji robót zmianę  
zamierzonego sposób użytkowania obiektu. 
Zmiana taka wymaga każdorazowo uzys- 
kania decyzji o zmianie pozwolenia na bu- 
dowę.
Natomiast art. 59a ust. 2 „Prawa budowla-
nego” nie przewiduje sprawdzenia w trakcie 
obowiązkowej kontroli zmiany zamierzonego 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części, albowiem obiekt nie jest jesz-
cze użytkowany i sposób jego użytkowania nie 
może być jeszcze przesądzony.
W związku z tym, pozwolenie na użytkowa-
nie jest wydawane na ten rodzaj i kategorie 

obiektu, które były określone w decyzji o po-
zwoleniu na budowę. Przykładowo, jeśli z do-
kumentacji wynika, że inwestor miał pozwo-
lenie na realizację obiektu magazynowego, 
organ wydaje pozwolenie na użytkowanie 
obiektu magazynowego, a nie na obiekt  
o funkcji mieszkalnej.
Jeśli zaś po uzyskaniu przez inwestora ostatecz-
nej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie or-
gan stwierdzi, że nastąpiła zmiana sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części bez wymaganego zgłoszenia, będzie 
zobowiązany wstrzymać użytkowanie obiek-
tu budowlanego lub jego części i postępować 
dalej zgodnie z art. 71a ustawy „Prawo bu-
dowlane”.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego a kontrola budowy

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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Bank Danych o Inżynierach w swojej sondzie zapytał 
inżynierów czy obawiają się utraty pracy. Pracownicy 
na stanowiskach technicznych oraz informatycznych 
są w grupie mniejszego ryzyka i utrata pracy nie spę-
dza im snu z powiek. Ponad 32% ankietowanych jest 
przekonanych, iż pracodawca przewiduje dalsze in-
westycje i rozwój firmy. Firmy prawdopodobnie będą 
poszukiwać dodatkowych specjalistów, zwiększać 
liczbę zatrudnionych. Ponad 25% ankietowanych, po-
mimo pogarszającej się sytuacji na rynku, nie obawia 
się utraty pracy. Specjaliści są przekonani o swojej war-
tości. Ponad 24% inżynierów zdaje sobie sprawę z fak-
tu, iż kondycja finansowa firmy znacznie się pogorszy-
ła. Niewiele mniej, bo ponad 18% specjalistów wie, 
że pracuje w branży, która już od jakiegoś czasu jest 

w trudnej sytuacji. W dobie kryzysu nawet bardzo 
znane, prężnie działające przedsiębiorstwa poniosły 
straty. Inżynierowie obawiają się zatem utraty pracy, 
ponieważ zarówno firmy konkurencyjne zwalniają, 
jak i ogólna sytuacja nie napawa optymizmem. Ta 
grupa ankietowanych spodziewa się zatem drastycz-
nych decyzji także w swoim miejscu pracy.
Wyniki przeprowadzonej sondy pokazują, iż inżynie-
rowie ze względu na swoją wiedzę oraz umiejętności 
nie są bezpośrednio zagrożeni redukcją etatów i utra-
tą zatrudnienia. Ta grupa zawodowa może pozwolić 
sobie na odrobinę optymizmu. Wykwalifikowani pra-
cownicy od zawsze są i będą w cenie, bez ich pracy 
żadna firma nie może prężnie działać.
www.bdi.com.pl

Czy obawiasz się zwolnienia z pracy w najbliższym czasie? 

Izba Przemysłowo-Handlowa przygotowuje 
obecnie 15 edycję spotkań przedsiębiorców 
Green Ventures w dniach 13-15.06.2012 r. 
w Poczdamie. 
Giełda kooperacyjna, jedna z największych 
tego typu imprez na terenie Niemiec jest or-
ganizowana dla firm z sektora ochrony śro-
dowiska i gospodarki energetycznej, w tym 
dla firm zajmujących się między innymi pro-
blematykę ochrony wody, powietrza i gleby, 
energii i budownictwa, recyklingu i materia-
łów i surowców odnawialnych. W 2012 kra-
jem partnerskim imprezy jest Belgia. 
W poprzednich latach w spotkaniach wzię-
ło udział ponad 3900 firm ze 103 krajów ze 
wszystkich kontynentów. Program imprezy 

pozwala na coroczny udział w spotkaniach 
bilateralnych zarówno dla firm, jak i organi-
zacji z ok. 35 krajów na każdej imprezie. 
Równocześnie z „Green Ventures” odbywają 
się w Monachium światowe targi energetyki 
słonecznej INTERSOLAR. Opłata za uczestnic-
two wynosi 50 euro dla firm z Polski.
Więcej informacji: +49 331 2786241 w Niem-
czech lub +48 69 156 57 56 w Polsce. 

Zgłoszenia do 30.04 należy przesyłać 
pod numer faksu +49 331 2786191 lub e-ma-
ilem: biuro@komfort-international.com 

www.green-ventures.com
www.komfort-international.com

Spotkania przedsiębiorców  
Green Ventures 2012

Podpis: Wyniki sondażu „Czy obawiasz się zwolnienia z pracy w najbliższym czasie?” 
przeprowadzonego przez BDI w dniach 12.01.2012-13.02.2012
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Z myślą o zbliżających się Piłkarskich Mistrzo-
stwach Euro 2012 firma Gebo przygotowała dla 
wszystkich klientów wyjątkową promocję, w któ-
rej do wygrania są atrakcyjne gadżety piłkar-
skie. Aby wygrać super nagrody wystarczy, że 
w okresie od 1 do 31 marca 2012 r. klienci doko-
nają zakupów produktów z asortymentu Gebo 
Fittings na kwoty: 4000 zł, 8000 zł  lub 15 000 zł 
netto. Nagrody w postaci gotowych zestawów 
gadżetów zostaną wysłane do klientów razem  
z towarem. Wśród nagród są m.in: piłki treningo-
we z logo Gebo, szaliki piłkarskie, trąbki kibica, 
zapachy do samochodu, kubki Gebo z nadru-
kiem piłkarskim oraz inne. Szczegóły oraz regu-
lamin promocji znajdują się na stronie interneto-
wej http://www.gebo.com.pl/aktualnosci.html

Gebo – kampania 
promocyjna  
z super nagrodami  
na Euro 2012 Niemiecka firma ArtHauss, lider w branży domów energoosz-

czędnych, zadebiutowała na polskim rynku. Firma we współ-
pracy z polskim inwestorem utworzyła spółkę joint venture – 
ArtHauss Poland. 
Nowy odział ArtHauss Poland będzie realizował i rozwijał swo-
ją działalność w Polsce w oparciu o wieloletnie doświadcze-
nie, profesjonalną kadrę inżynierów oraz niemiecką jakość. In-
nowacyjne technologie stosowane przez ArtHauss Poland 
ułatwią rozwiązanie wielu ważnych kwestii zarówno na etapie 
projektowania, jak i budowy inteligentnego domu. 
Nowy oddział oferować będzie unikatową ofertę, dając klien-
towi szereg najwyższej jakości kompatybilnie ze sobą działa-
jących urządzeń energooszczędnych typu wentylacja z reku-
peracją, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompę 
ciepła, turbinę wiatrową w cenie standardowej 2160 zł/m2 
brutto dla domu.
Konstrukcje domów ArtHauss produkowane są w oparciu  
o wysokiej jakości stalowe konstrukcje, których poszczególne 
elementy są ocynkowane, a tym samym odporne na działa-
nie korozji. 
Potwierdzeniem wysokiej jakości materiałów jest zarówno 
100-letnia gwarancja, jak i spełnienie wymogów polskiej nor-
my PN-88/H-84020 St4V oraz przyznane firmie ArtHauss: Dekla-
racja Zgodności oraz Europejski Znak CE. 
W myśl zasady, że to wymagania i oczekiwania klientów wy-
znaczają kierunek naszego działania, a każdy wykonany wy-
rób powinien stanowić rekomendację dla przyszłego od-
biorcy wierzymy, że dzięki partnerstwu ze znaną i cenioną 
zagraniczną marką ArtHauss mamy szansę wprowadzić na 
polski rynek budowlany nową jakość produktów i usług. Nasz 
niemiecki współzałożyciel jest nie tylko liderem w branży, ale 
i podziela aspiracje naszej spółki, by urzeczywistniać marze-
nia naszych klientów o pięknym i energooszczędnym domu. 
Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój ArtHauss zaledwie na 
przestrzeni ostatniej dekady, jestem przekonany, że to partner-
stwo w połączeniu z imponującą ofertą, pozwoli zaoferować 
klientom fachowe i rzetelne usługi w bezkonkurencyjnej cenie” 
– komentuje powstanie i plany rozwoju spółki ArtHauss Poland, 
prezes zarządu, Sebastian Myśliwiec.
www.arthauss.pl

Śniadania LG to comiesięczne po-
ranne spotkania z klientami i kontra-
hentami, które z założenia mają nie-
formalny charakter, a ich celem jest 

stworzenie okazji do wymiany poglą-
dów, podzielenia się bieżącymi kwe-
stiami, czy uzyskania z pierwszej ręki 
konsultacji odnośnie projektu, monta-
żu lub użytkowania produktów LG. To 
pomysł, który ma stworzyć partner-
skie relacje pomiędzy LG a projektan-
tami, instalatorami i użytkownikami 
urządzeń klimatyzacyjnych. 
Z początkiem lutego 2012 LG zaprasza 
swoich klientów i partnerów na spo-
tkania o podobnym charakterze do 
nowego biura regionalnego LG  
w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47.
Wtorkowe śniadania LG od września 
2011 roku weszły na stałe do kalenda-

rza spotkań – odbywają się cyklicznie  
w każdy pierwszy wtorek miesiąca,  
w godz. 9.00-12.00. LG zaprasza na 
biznesowe poranki w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca do Chorzowa, Gdy-
ni, Warszawy i Wrocławia. Na gości 
czeka dobra kawa, smaczny poczę-
stunek oraz miła niespodzianka. 
Terminarz Śniadań w Akademii Kli-
matyzacji LG: 03.04.2012; 08.05.2012; 
05.06.2012.
Miejsca spotkań:
- Chorzów, ul. Katowicka 47
- Gdynia, ul. Sportowa 8
- Warszawa, ul. Szyszkowa 20 
- Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 

Biznesowe śniadania z LG

Nowa firma  
ArtHauss Poland 
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Polska wciąż nie dostosowa-
ła swoich przepisów do pra-
wodawstwa unijnego w za-
kresie ochrony wody, w tym 
monitorowania jej jakości. 
Zgodnie z zaleceniem komi-
sarza ds. środowiska Janeza 
Potočnika Komisja przesła-
ła dodatkową uzasadnioną 
opinię w celu wezwania Pol-
ski do prawidłowego wdro-
żenia unijnej ramowej dyrek-
tywy wodnej. Polska już po 
raz trzeci otrzymuje wezwa-
nie do zapewnienia zgod-
ności z prawodawstwem 
unijnym w zakresie ochrony 
wody. Jeżeli nie udzieli od-
powiedzi w ciągu miesią-
ca, Komisja może skierować 
sprawę do Trybunału Spra-
wiedliwości UE. 
Ramowa dyrektywa wod-
na ma kluczowe znaczenie 
dla ochrony wód w Europie. 
Art. 8 dyrektywy zobowią-
zuje państwa członkowskie 
do ustalania stanu wód po-
wierzchniowych i podziem-
nych w ramach krajowych 
programów monitorowa-
nia. Dzięki ocenie stanu wód 
możliwe jest właściwe ukie-
runkowanie ewentualnych 
środków naprawczych. Ter-
min transpozycji dyrektywy 
przez Polskę upłynął w maju 
2004 r., jednak nie przyję-

ła ona w tamtym czasie 
ustaw spełniających wy-
mogi dyrektywy w wielu 
obszarach, w tym w zakre-
sie monitorowania jakości 
wody.
Komisja przesłała do 
władz polskich wezwanie 
do usunięcia uchybienia 
w czerwcu 2008 r. Jako że 
odpowiedź Polski i działa-
nia naprawcze nie objęły 
swoim zakresem wszystkich 
zastrzeżeń Komisji,  
w czerwcu 2010 r. wystoso-
wano uzasadnioną opinię. 
W odpowiedzi w marcu 2011 r.
Polska zrewidowała swo-
je ustawodawstwo wodne, 
a w listopadzie 2011 r. przy-
jęła nowe prawo w sprawie 
monitoringu wód powierzch-
niowych i podziemnych. 
Jednak nowe polskie pra-
wodawstwo doprowadziło 
do powstania dalszych przy-
padków niezgodności z dy-
rektywą, w związku z czym 
Komisja przesłała do władz 
polskich dodatkową uzasad-
nioną opinię.
Ramowa dyrektywa wodna, 
które weszła w życie  
w 2000 r., zapewnia pań-
stwom członkowskim ramy 
umożliwiające zintegrowane 
zarządzanie zasobami wod-
nymi w dorzeczach w całej 

Unii Europejskiej. 
Wszystkie państwa człon-
kowskie zobowiązały się do 
ochrony i poprawy stanu 
wszystkich części wód grun-
towych i powierzchniowych 
(rzek, jezior, kanałów i wód 
przybrzeżnych), aby przy-
wrócić ich dobry stan naj-
później do 2015 r.
Monitorowanie wód po-
wierzchniowych obejmu-
je skład chemiczny wody, 
ilość kluczowych elementów 
biologicznych oraz fizycz-
ny kształt jednolitych czę-
ści wód. Jego celem jest za-
pewnienie całościowego 
przeglądu stanu europej-
skich wód. Programy monito-
rowania wód podziemnych 
obejmują ilość i jakość wody.

www.ekonews.com.pl

NOVASERVIS A.S., spółka wcho-
dząca w skład Grupy Ferro, 
zdobyła I miejsce w konkursie 
„Dilo Roku 2011” w Republice 
Czeskiej. Wyróżnienie zostało 
przyznane przez Cech Specja-
listów od Hydrauliki i Urządzeń 
Techniki Grzewczej Republiki 
Czeskiej za wyposażenie łazie-
nek luksusowego hotelu Maria 
Spa Courtyard. Dilo Roku uwa-
żane jest za najbardziej presti-
żową nagrodę w tym kraju. 
W czterogwiazdkowym hote-
lu wykorzystano baterie Meta-
lia, wyróżnione złotym meda-

lem na targach budownictwa 
SKH Brno, a także dyplomem 
honorowym dla najlepszego 
produktu na pokazie Aqua-
-therm w Pradze oraz akceso-
ria łazienkowe Novatorre, które 
otrzymały nagrodę Minister-
stwa Przemysłu i Handlu CZECH 
MADE.
Produkty Novaservis zostały 
nagrodzone przede wszystkim 
za stylowe wzornictwo i zasto-
sowanie najnowszych tech- 
nologii. 
Ponadto, realizacja projektu 
przyczyniła się do zwiększenia 

puli dostępnych komforto- 
wych usług hotelarskich oraz 
znacznego wzrostu zaufania  
w branży.
Od roku 2011 Novaservis należy 
do Grupy FERRO jednego  
z największych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej producen-
tów armatury sanitarnej i insta-
lacyjnej. Firma jest liderem pod 
względem wielkości sprzedaży 
baterii. W Czechach i Słowacji 
jest jednym z najważniejszych 
producentów oraz wiodącym 
dostawcą wyposażenia sani-
tarnego.

Komisja wzywa Polskę  
do prawidłowego transponowania  
prawodawstwa w sprawie 
monitorowania wody

Dilo Roku 2011 dla Novaservis

r
ek

la
m

a

http://www.instalreporter.pl
http://www.ctpik.com.pl
http://www.instalreporter.pl


8m a r z e c  2 0 1 2  ( 0 3 )  a k t u a l n o ś c i

XIX Targi Budownictwa „INTERBUD” orga-
nizowane przez firmę INTERSERVIS odbyły się  
w Łodzi w dniach 16-19 lutego 2012 r. Targi 
przez 4 dni odwiedziło 14 500 osób. 
W tegorocznych Targach INTERBUD uczestni-
czyło ok. 320 wystawców. Łącznie odbyło się 
36 prezentacji, które cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem. W konferencjach, spotkaniach 
i pokazach wzięło udział ponad 900 osób. 
Firma TYTAN SERWIS ze Zgierza zaprezento-
wała nowatorski pomysł Mariusza Murdzka 
– zestaw hybrydowy ogrzewania domu jed-

norodzinnego z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii: pompy ciepła ABA-
TRONIC/Restor zasilanej produktem www.
FreeVolt.pl: przydomową elektrownią wia-
trową Ventus firmy Aquael we współpracy 
z panelami fotowoltaicznymi SDG  
z dofinansowaniem WFOŚiGW. W takim ze-
stawieniu instalacje są już wdrażane w Ło-
dzi. Za zestaw ten firma TYTAN SERWIS na 
ręce Mariusza Murdzka otrzymała wręczo-
ną przez dyrektora Jacka Skwierczyńskiego 
prestiżową, przyznawaną po raz pierwszy 
na Targach główną nagrodę marszałka 
województwa łódzkiego Witolda Stępnia. 
Dodatkowo firma TYTAN SERWIS została 
wyróżniona w konkursie LAUR INSTALATO-
RA Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej 
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji za przy-
domową elektrownię wiatrową Ventus do 
ogrzewania c.w.u. Jako jedyna firma na 
Targach INTERBUD 2012 firma TYTAN SERWIS 
otrzymała dwie nagrody. 

Do konkursów targowych zgłoszonych było 
wiele nowatorskich produktów. Wśród na-

grodzonych znalazły się firmy należące do 
PKT SGGiK:
- IVT za kompaktową pompę ciepła Premium-
line EQ o wysokim współczynniku uzysku
energii zaprezentowaną przez firmę Sapro 
Engineering – Złoty Medal
- Hewalex Leszek Skiba za pompę ciepła 
PCWU-3,8H-A3 o niskim koszcie zakupu i eks-
ploatacji do ogrzewania c.w.u. zaprezento-
waną przez firmę Kekbud – Złoty Kask PIPHB
- Falkopia sp. z o.o, za gruntowy powietrzny wy-
miennik ciepła firmy Rehau – Laur Instalatora
- Polarheat za ceramiczny grzejnik ozdobny 
KPLM – wyróżnienie
LAUR INSTALATORA zdobyła również firma Bar-
bor ze Skowarcza. Wyróżnienie zostało przy-
znane za obrotowy wymiennik ciepła. Firma 
Barbor, której oferta skierowana jest przede 
wszystkim do hurtowni instalacyjnych i przed-
siębiorstw działających w branży wentylacji 
i klimatyzacji stosowanych w domach jed-
norodzinnych, została dotychczas wyróżniona 
m.in. Złotą Odznaką za Zasługi dla Budownic-
twa. Firma jest członkiem Polskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej Budownictwa.

Relacja z XIX Targów 
Budownictwa INTERBUD

Paweł Babij dyrektor INTERSERVIS Sp. z o.o. otwiera 
targi INTERBUD

Mariusza Murdzek odbiera jedną z nagród

Wilo – jeden z wiodących producentów 
pomp i systemów pompowych do insta-
lacji grzewczych, chłodniczych i klima-
tyzacyjnych, organizuje konkurs na naj-
starszą, pracującą w instalacji pompę. 
Zasady konkursu na najstarszą pracują-
cą pompę Wilo:
• w terminie od 1 lutego do 30 maja 
2012 r. zgłoś najstarszą pracującą w in-
stalacji pompę,
• wypełnij poprawnie ankietę,
• wyślij 2 zdjęcia i wypełnioną ankie-
tę na adres: konkurs@wilo.pl – zdjęcie 
pompy w instalacji oraz zdjęcie tabliczki 
znamionowej z numerem artykułu, z któ-
rej wynika rok produkcji.
Każde poprawnie wypełnione zgłosze-
nie będzie premiowane koszulką Wilo. 
Osoba, która wyśle zgłoszenie najstar-
szej, pracującej w instalacji pompy, wy-
gra laptopa HP Pavilion. Do konkursu 
przyjmowane są zgłoszenia pomp wy-
produkowanych przed rokiem 1996.

Wilo nagrodzi  
za najstarszą 
pracującą pompę

Firma Bartosz Sp.j. serdecznie zaprasza 
instalatorów i projektantów na ostatnie 
bezpłatne szkolenia z zakresu wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz 
filtrów Aqua Revital. Tym razem odwie-
dzimy Lublin (27.03), Łódź (28.03) i War-
szawę (29.03). 
Szczegóły na www.bartosz.com.pl

Bartosz zaprasza 
na szkolenia

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


9m a r z e c  2 0 1 2  ( 0 3 )  a k t u a l n o ś c i

W konkursie organizowanym przez 
miesięcznik „Systemy Instalacyjne” 
co roku zostają nagrodzone produk-
ty, o wyborze których decydują czy-
telnicy. W konkursowe szranki w tym 
roku stanęło 56 produktów instala-
cyjnych w 9 kategoriach: systemy 
grzewcze, automatyka, wentylacja, 
kotły grzewcze, pompy, rury, syste-
my grzewcze, technika gazowa czy 
technika sanitarna. Oficjalne ogło-
szenie wyników konkursu „System In-
stalacyjny 2011” i wręczenie statuetek 
zwycięzcom odbyło się na początku 
lutego podczas uroczystej gali w Te-
atrze Kamienica w Warszawie.
Tytułem „System Instalacyjny 2011 
roku” zostały nagrodzone m.in.:

- 

system KAN-therm Press LBP 
Wprowadzony na rynek w 2011 roku sys-
tem nowej generacji KAN-therm Press 
LBP doceniony został przez środowisko 
branżowe i szybko zdobył uznanie insta-
latorów. W swojej kategorii produkt KAN 
był bezkonkurencyjny i wygrał konkurs 
przewagą głosów (59%). 
- Nagroda ta jest szczególnie cen-
na, ponieważ zwycięzca wyłaniany 
jest głosami czytelników miesięczni-
ka – fachowców w branży instala-
cyjnej – mówi Jan Kaczan, wicepre-
zes grupy KAN. – To oni, jako jurorzy 
konkursu docenili unikalność syste-
mu KAN-therm Press LBP wyrażającą 
się występowaniem w jednym roz-
wiązaniu wielu przydatnych funkcji, 
niespotykanych w takim skupieniu 
wśród innych tego typu rozwiązań.  
Satysfakcja producenta jest tym więk-
sza, że to już nie pierwsza nagro-
da dla systemu KAN-therm Press LBP. 
Wcześniej unikalne rozwiązania złą-
czek zwróciły uwagę fachowców w 
konkursie Złoty Instalator 2011, zorgani-
zowanym przez redakcję miesięcznika 
„Polski Instalator” oraz PKT SGGiK. 
W obydwu konkursach jurorzy doce-
nili wysokie walory użytkowe i este-
tyczne nowych złączek, zwrócono 
też uwagę na nowoczesność  
w działaniu, niezawodność, a przede 
wszystkim na konkurencyjność na 
rynku systemów instalacyjnych. Pro-
dukt KAN cieszy się uznaniem nie tyl-
ko na krajowym rynku. Na począt-
ku lutego system KAN-therm Press 

LBP był prezentowany podczas XVI 
Międzynarodowych Targów Aqua-
-Therm w Moskwie na stoisku spółki 
KAN i spotkał się z dużym zaintereso-
waniem zwiedzających.

- gruntowe pompy ciepła Junkers
Gruntowe pompy ciepła TM-1 fir-
my Junkers zostały najlepszym pro-
duktem 2011 r. w kategorii systemy 
grzewcze. W tegorocznej edycji  
w tej kategorii zostało nominowa-
nych 17 produktów wprowadzonych 
na rynek w 2011 roku. 
Statuetka „System Instalacyjny 2011” 
roku dla Junkersa świadczy o popu-
larności i uznaniu, jakim cieszą się 
produkty tej marki wśród końcowych 
użytkowników, ale też wśród profe-
sjonalistów branży instalatorskiej. Jest 
ona również dobrym wskaźnikiem 
wysokiej rozpoznawalności produk-
tów Junkers na rynku. Nagrodzone 
gruntowe pompy ciepła firmy Jun-
kres wykorzystują ciepło gruntu do 
ogrzewania domów i podgrzewania 
wody. Produkowane są w zakresie 
od 6 do 11 kW, dostarczają energię 
cieplną do instalacji grzewczej budyn-
ku i jednocześnie podgrzewają ciepłą 
wodę użytkową w zintegrowanym  
w jednej obudowie zasobniku c.w.u.  
o pojemności  
163 dm3 do-
branym spe-
cjalnie dla 
czteroosobo-
wej rodziny.

W przypadku nowo powstałych budynków lub ich części oraz bu-
dowli, obowiązek podatkowy od nieruchomości powstaje z dniem 
1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została 
zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub 
jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Oznacza to, iż jeśli zakończenie budowy lub użytkowanie budyn-
ku nastąpiło z dniem np. 2 stycznia 2011 r. lub 31 grudnia 2011 r., 
obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2012 r., przy 
czym powyższa ulga nie dotyczy budynków istniejących podda-
nych remontowi, lecz tylko „nowo powstałych”.

Niemiecki magazyn ekono-
miczny Capital nagrodził pre-
zesa zarządu spółki Robert 
Bosch GmbH, Franza Fehren-
bacha tytułem „Greentech 
Manager roku 2011”. Nagroda 
jest przyznawana przedsiębior-
com i managerom, którzy od-
noszą sukcesy w promowaniu 
proekologicznych technologii 
i których przedsiębiorstwa po-
siadają innowacyjne portfolio, 
zgodne z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju.
W swoim przemówieniu wygło-

szonym podczas uroczystości 
wręczenia nagrody, Katherina 
Reiche, sekretarz stanu w nie-
mieckim Ministerstwie Środowi-
ska, podkreśliła, że tegoroczna 
nagroda dla Franza Fehrenba-
cha stanowi wyraz uznania dla 
proekologicznej strategii kiero-
wanego przez niego koncernu 
oraz dla jego zaangażowania 
w publiczną dyskusję na temat 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw. Fehrenbach 
jest trzecim laureatem nagrody 
przyznawanej od 2009 roku.

„System Instalacyjny 2011”  
– nagrodzone m.in. firmy KAN i Junkers

Użytkowanie budynku  
a obowiązek podatkowy  
od nieruchomości

Bosch nagrodzony  
za działania proekologiczne
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  Zawory ATM zapewniają utrzymanie sta-
łej, bezpiecznej dla użytkownika temperatury 
ciepłej wody użytkowej. Ponadto umożliwia-
ją przegrzewanie wody w zasobnikach c.w.u., 
w celu ochrony przed bakteriami Legionelli, w 
sposób nienarażający użytkownika na popa-
rzenie. Kolejnym przykładem zastosowania za-
worów ATM są mniejsze instalacje ogrzewania 
podłogowego, gdzie z powodzeniem mogą 
zastępować rozbudowane i kosztowne ukła-
dy regulacji. Termostatyczne zawory mieszają-

ce ATM zostały zaprojektowane tak, by mogły 
pracować w instalacjach z czystą wodą lub 
wodą zawierającą maksymalnie 50% glikolu.

Podobnie jak wszystkie pozostałe produkty 
AFRISO z rodziny ProControl, również termo-
statyczne zawory mieszające ATM zostały za-
projektowane w oparciu o bogate doświad-
czenia zdobyte podczas ścisłej współpracy  
z instalatorami. Owocem rozmów jest zwię-
zła i klarowna oferta, optymalnie dopasowa-

Skuteczna ochrona przed poparzeniem 

Termostatyczne  
zawory mieszające  
ATM produkcji AFRISO

W maju ubiegłego roku firma AFRISO zaprezentowała rodzinę  
produktów ProControl. To urządzenia przeznaczone do regulowania 
instalacji grzewczych, chłodzących i ciepłej wody użytkowej. 
W jej skład wchodzą obrotowe zawory mieszające ARV, siłowniki 
elektryczne ARM oraz termostatyczne zawory mieszające ATM. Warto 
przyjrzeć się bliżej tej ostatniej grupie, czyli termostatycznym zaworom 
mieszającym ATM. Produkty te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie 
niezbędna jest ochrona przed poparzeniem, a także szybka reakcja na 
zmiany temperatury oraz ciśnienia wody.

na do potrzeb wykonawców i użytkowników 
instalacji. Firma AFIRSO zwróciła szczególną 
uwagę na to, by dobór właściwego zaworu 
był łatwy i intuicyjny, podobnie montaż oraz 
nastawa. Niklowany korpus sprawia, że pro-
dukty są przyjemne dla oka, dzięki czemu wy-
gląd instalacji jest nowoczesny i  profesjonalny.

Korpus termostatycznych zaworów mieszają-
cych ATM jest wykonany z mosiądzu CW602N 
(DZR). Zawory występują w dwóch rodzajach 
zakresu nastawy:
• 35÷60°C, zalecanym dla podgrzewaczy za-
silających centralnie w ciepłą wodę;
• 20÷43°C – do ogrzewania podłogowego i do 
ciepłej wody użytkowej, np. w przedszkolach.

Plastikowa pokrywka chroni przed przypad-
kową zmianą nastawy temperatury. Wszystkie 
zawory ATM zostały wyposażone w funkcję 
„bez oparzeń”, która powoduje zablokowanie 
dopływu wody ciepłej w przypadku wystą-
pienia awarii w dopływie wody zimnej. 
W praktyce oznacza to wyeliminowanie moż-
liwości poparzenia.

O wysokiej jakości produktów świadczy tak-
że 3-letnia gwarancja producenta. Kolejną 
ogromną zaletą termostatycznych zaworów 
mieszających ATM od AFRISO jest fakt, że nie 
wymagają one dokonywania czynności kon-
serwacyjnych. Ponadto zawory te mogą zo-
stać zamontowane w dowolnej pozycji.  

ZESKANUJ 
KOD SWOIM 
SMARTFONEM, BY 
POZNAć PEłNą 
OFERTę URZąDZEń 

  Grzegorz Putowski

Warto dodać, że firma AFRISO 
przygotowała specjalną promocję – 
jeśli od 15 marca kupisz 4 dowolne 
termostatyczne zawory mieszające 
ATM, otrzymasz piłkę GRATIS!

Najpopular- 
niejsze 
schematy 
aplikacyjne

Najważniejsze zalety 
termostatycznych 
zaworów mieszających 
ATM 

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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zwiedzających doskonałym miejscem do 
spotkania z tak szeroko reprezentowaną gru-
pą dostawców.

W edycji 2012 zaprezentuje się blisko  
140 wystawców. Na 3000 m2 ekspozycji za-
prezentują pełną gamę urządzeń i kompo-
nentów do instalacji wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych. 

Wystawcy zapowiedzieli kilkadziesiąt nowych 
produktów. 54 produkty zostały zgłoszone do 
konkursu NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2012,  
w którym zwycięzcę wyłonią sami zwiedza-

  21-22 marca, Centrum Kongresowe
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. Większość dostawców liczących 
się na rynku prezentuje na niej swoje produk-
ty i myśl techniczną. 
Wystawa jest miejscem wymiany informacji  
i opinii, nawiązywania i podtrzymywania 
kontaktów inżynierskich i handlowych, przez 
co dla wystawców stała się wyjątkowo efek-
tywnym narzędziem w marketingu, a dla 

FORUM WENTYLACJA – 
SALON KLIMATYZACJA 2012 
– jubileuszowa, 10 edycja

Firma FRAPOL po raz kolejny zaprasza 
do odwiedzenia swojego stoiska podczas 
wystawy Forum Wentylacja 2012, gdzie 

zaprezentujemy nasze najnowsze produkty 
m.in. modułową szafę klimatyzacyjną do 

obróbki powietrza w pomieszczeniach 
o bardzo wysokich wymaganiach 
higienicznych oraz kompaktową 

centralę wentylacyjną z wymiennikiem 
regeneracyjnym przeznaczoną do  

mieszkań i domów jednorodzinnych.

W tym roku firma zgłasza  
do konkursu centralę FRAMEDIC.

 Zapraszamy do głosowania!

WWW.FRAPOL.COM.PL

chcielibyśmy zaprosić do 
zapoznania się z naszymi 
innowacyjnymi produktami i 
rozwiązaniami dla branży 
klimatyzacyjno-grzewczej. 

W dniach 21-22.03.2012
zapraszamy na stoisko nr 63
podczas Forum Wentylacja

Centrum Konferencyjne 
Hotelu Gromada, Warszawa 
ul. 17 Stycznia 32

NiezawodNe detektory gazów

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 11 
podczas wystawy Forum Wentylacja 2012

w dniach 21-22 marca.

Przedstawimy między innymi najnowsze  
sterowniki wentylacją mechaniczną  

i rekuperatorami w oparciu o precyzyjny pomiar  
CO2, systemy do monitorowania pomieszczeń  

klimatyzowanych sygnalizujące wyciek czynnika 
 chłodniczego (doskonałe do stosowania  
w pokojach hotelowych) oraz detektory  

CO, CO2, LPG i CNG do garaży.

gazex, ul. Baletowa 16, 02-867 warszawa  
tel. 22 644 25 11, faks 22 641 23 11 

www.gazex.pl, gazex@gazex.pl

BSH Klima Polska Sp. z o.o.
wspólnie z 

RC Polska Sp. z o.o.

Wystawa będzie okazją do spotkania 

z naszymi pracownikami, 

zapoznania się z naszą aktualną ofertą 

oraz można będzie zobaczyć 

kilka oferowanych przez nas urządzeń. 

zapraszają 

do odwiedzenia stoiska nr 47/48. 

Na Forum Wentylacja Salon Kl imatyzacja 2012 zapraszają w ystawcy

http://www.instalreporter.pl
http://www.frapol.com.pl/
http://www.daikin.pl
http://www.gazex.pl
http://www.bsh.pl
http://www.rcpolska.pl
http://www.instalreporter.pl
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różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń” i EN 
12101-13 „Projektowanie systemów różnicowa-
nia ciśnień” – aktualny stan prac w CEN
- Trudna droga do realizacji skutecznego sys-
temu wentylacji pożarowej – doświadczenia 
projektanta  
- Problemy w funkcjonowaniu systemów wen-
tylacji pożarowej – doświadczenia z prób od-
biorczych 
- Stanowisko biura zagrożeń KG PSP na temat 
wymagań skuteczności systemów wentylacji 
pożarowej 
- Rozszerzalność cieplna przewodów oddy-
miających pod wpływem wysokiej tempe-
ratury oraz metody kompensacji powstałych 
wydłużeń
- Szczelność klap ppoż a energochłonność 
instalacji wentylacyjnej
- Spodziewane zmiany w przepisach w zakre-
sie wentylacji pożarowej

Wentylacja naturalna
– Szczelność okien – wymagania
– Wady przewodów kominowych
– Obowiązki kominiarza, zarządcy, użytkowni-
ka – w świetle przepisów
Wentylacja mechaniczna
– Projektowanie wentylacji w kuchniach pro-
fesjonalnych
– Kontrola zanieczyszczeń w salach pacjen-
tów – wybór i optymalizacja systemu wen-
tylacji z  wykorzystaniem najnowszych mo-
deli numerycznych oddychania i kaszlu oraz 
technik CFD
– Nowe wymagania dotyczące wentylato-
rów o mocy od 125 do 500 kW 
Seminarium dla architektów
– Komfort termiczny w budynkach
– Wpływ rozwiązań architektonicznych na instala-
cje wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach
– Wykorzystanie kominów słonecznych  

jący. Wystawie będą jak zwykle towarzyszyć 
seminaria szkoleniowe skierowane głównie 
do projektantów instalacji i instalatorów. 
Podczas dwóch dni zostanie zaprezentowa-
nych około 40 referatów i 20 prezentacji tech-
nicznych obejmujących wytyczne i zalecenia 
projektowe oraz wykonawcze, a także tech-
nologiczne. Główne zagadnienia porusza-
ne podczas seminariów to: wentylacja po-
żarowa, efektywność wykorzystania energii, 
kształtowanie klimatu w pomieszczeniach. 
Omawiane zagadnienia będą dotyczyć róż-
nego typu obiektów.

Atrakcje dla zwiedzających
Programy komputerowe dla projektantów
Wśród projektantów biorących udział w semina-
riach zostaną rozlosowane dwie pełne licencje 
programów do projektowania instalacji wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych FDBES Ventpack 3.0.

Książki dla projektantów
Wśród osób biorących udział w seminariach 
zostaną rozlosowane cztery poradniki RECK-
NAGEL 2008/2009.

Ramowy program seminariów

21 marca
Wentylacja pożarowa
- Założenia ewakuacji w konfrontacji z socjo-
logią
- Budynki wysokie w ochronie przeciwpoża-
rowej jako obiekty niestabilne hydraulicznie – 
układy adaptacyjne 
- Ochrona pionowych dróg ewakuacji  
z uwzględnieniem zjawisk fizycznych – wyniki 
symulacji komputerowych
- Nowelizacja norm EN 12101-6 „Systemy kon-
troli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: 
Wymagania techniczne dotyczące systemów 

Spotkajmy się po raz kolejny 
na Forum Wentylacja!

Zaprezentujemy nowe wersje central oparte  
o technologię EC, a także centrale  

MISTRAL MAX z pompą ciepła.
Instalatorów zapraszamy  

po nowe katalogi produktów. 
Czekamy na Państwa przy stoisku nr 93.

www.pro-vent.pl

Po raz kolejny spotykamy się na 
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia 
naszego stoiska nr 49,  na którym zaprezentujemy 

szeroką gamą produktów Midea – od splitów po 
systemy VRF.

Przedstawimy m.in. bardzo oszczędny 
w eksploatacji nowy klimatyzator

Midea X-Split MSX-07HRFN1, 
zgłoszony do konkursu „Najciekawszy produkt”,

o sprawności energetycznej COP>5,5.

Zapraszamy do głosowania!

www.midea-poland.pl

CENNIK PRODUKTÓW

Wa¿ny od 06.11.2006

Wszystkie ceny netto w z³otych.

...ZAWSZE NA FORUM
...ZAWSZE INNOWACYJNY

...ZAWSZE Z NOWOŚCIAMI

ODWIEDŹ NAS: na stoisku 122

wentylacja • klimatyzacja • ogrzewnictwo

Przyjdź i obejrzyj 
nasze nowości! 

Kurtyny powietrzne SMART

Nr 29 | WIOSNA 2012
ISSN 1733-2184

A K T U A L N O Ś C I

www.                     .pl
Graphic  Identity 2009 Group

Wentylacja
i klimatyzacja

Vivat Str. 
14

Str. 
22

Nowi dostawcy  
w programie  

lojalnościowym



Odkryjmy razem świat

w Meksyku
Str. 
21

Zmiana lokalizacji punktu sprzedaży w BiałymstokuForum Wentylacja i Klimatyzacja –  
zapraszamy na nasze stoisko nr 72

Na Forum Wentylacja Salon Kl imatyzacja 2012 zapraszają w ystawcy

http://www.instalreporter.pl
http://www.pro-vent.pl/
http://midea-poland.pl/
http://www.juwent.com.pl/
http://www.onninen.com/poland/Pages/Default.aspx
http://www.instalreporter.pl
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w wentylacji
– Skuteczne systemy zabezpieczenia dróg 
ewakuacji w przestrzeni technicznej budynku
– Wentylacja z odzyskiem ciepła (rekupera-
cja) – wytyczne projektowe dla architektów
– Wentylacja naturalna w budynkach mieszkal-
nych – wytyczne projektowe dla architektów
– Wentylacja mechaniczna w budynkach 
mieszkalnych – wytyczne projektowe dla ar-
chitektów

22 marca
Klimatyzacja
- Komfort termiczny w pomieszczeniach
- Kierunki rozwoju współczesnych central 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Skojarzenie źródeł ciepła i zimna w budyn-
ku – utopia czy konieczność?
- Dryfy temperatury w pomieszczeniu biuro-
wym a oszczędność energii

- Automatyka sterująca systemami HVAC
- Czy ESEER jest wiarygodnym wskaźnikiem 
kosztów eksploatacji? 
Wentylacja
- Spodziewane zmiany przepisów technicz-
no-budowlanych
- GWC – zasady projektowe, doświadczenia 
eksploatacyjne
- Wytyczne SPW – wentylacja z odzyskiem 
ciepła w domach jednorodzinnych
- Dokładność pomiarów parametrów powie-
trza a zużycie energii
Racjonalne użytkowanie energii – semina-
rium przygotowane we współpracy ze Zrze-
szeniem Audytorów Energetycznych
- Przedsięwzięcia architektoniczne, budowla-
ne i organizacyjne sprzyjające ograniczeniu 
zużycia energii
- Oczekiwany poziom komfortu a zużycie 
energii

- Dostosowywanie intensywności wentylacji 
do potrzeb
- Optymalizowanie zużycia ciepła, chłodu  
i energii elektrycznej w instalacjach wentyla-
cji i klimatyzacji
- Budynki blisko zero energetyczne – wyzwa-
nia dla projektantów systemów wentylacji  
i klimatyzacji

Prezentacje techniczne – prezenta-
cje w dniach 21-22 marca, prowa-
dzone w trakcie seminariów

– Aereco  – Szczelność klap ppoż a energo-
chłonność instalacji wentylacyjnej
– Belimo  – Nowości w ofercie BELIMO
– BSH – Praktyczne wskazania dotyczące pro-
jektowania i odbioru instalacji nadciśnie- 
niowych
– Ciat – Wentylacja wyporowa w służbie 

zdrowia. Wykorzystanie modelowania CFD  
w celu optymalnego doboru nawiewników 
wyporowych GRYFIT
– Colt – Chłodzenie adiabatyczne w prze- 
myśle
– Daikin  – Systemy wody lodowej  –  rozwią-
zania energooszczędne
– Darco – Powietrzne obiegi grzewcze i zasi-
lające w kominku
– Elektronika SA – Chillery EXP – Systemy poli-
walentne. Technologia i zastosowania
–  Frapol – FRAMEDIC – Kompaktowe centra-
le klimatyzacyjne do sal operacyjnych
– Harmann – Nowości w ofercie Harmann – 
wentylatory do laboratoriów, digestoriów  
i przemysłu chemicznego
– Klima-Therm  – Odzysk ciepła w systemach 
VRF
– Panasonic – Zasilane gazem systemy  
VRF Panasonic

...z myślą o wentylacji

Nowość!

Thermaflex Izolacji Sp. z o.o. 
na Forum wentylacja
zaprezentuje m.in.  
Flexalen HRVTM – system  
kanałów dla wentylacji  
mechanicznej 

Zapraszamy do zapoznania się  
z ofertą firmy na stoisku nr 127
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lFirma Tempcold Sp. z o.o. świadczy  

usługi w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji  
oraz chłodnictwa w pełnym zakresie  
(tj. projektowanie, dostawy, montaż, serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny).

Jesteśmy w Polsce przedstawicielem  
m.in. firm:
Hitachi (klimatyzatory „split”, systemy 
VRF, agregaty skraplające, agregaty wody 
lodowej)
Isovel-Clivet (szafy klimatyzacji precyzyjnej)
Hi-Ref (szafy klimatyzacji precyzyjnej)
Atisa (klimakonwektory)
Baltimore Aircoil (wieże chłodnicze, 
skraplacze wyparne, zasobniki chłodu)

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska na I piętrze (stoisko nr 77).

Plum Sp. z o.o.
wspólnie z
Smay Sp. z o.o.

Plum Sp. z o.o.
wspólnie z
Smay Sp. z o.o.

Zapraszają do odwiedzenia 
wspólnego stoiska podczas
Forum Wentylacja 2012.

Zapraszają do odwiedzenia 
wspólnego stoiska podczas
Forum Wentylacja 2012.

Po raz pierwszy na żywo będzie 
można zobaczyć kompaktową
jednostkę napowietrzającą 
ISWAY adaptive oraz zasadę
jej działania.

Po raz pierwszy na żywo będzie 
można zobaczyć kompaktową
jednostkę napowietrzającą 
ISWAY adaptive oraz zasadę
jej działania.

WWW.PLUM.PL             WWW.SMAY.PLWWW.PLUM.PL             WWW.SMAY.PL

Na Forum Wentylacja Salon Kl imatyzacja 2012 zapraszają w ystawcy

SPS Klima
 zaprasza do odwiedzenia

 stoiska nr 133 
podczas Wystawy 

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2012
w dniach 21 -22 marca.

Zaprezentujemy najnowszą ofertę 
urządzeń klimatyzacyjnych Panasonic.

 

Do zobaczenia!

www.spsklima.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.thermaflex.com.pl/intro.php
http://www.tempcold.com.pl/
http://www.plum.pl
http://www.smay.pl
http://www.spsklima.pl
http://www.instalreporter.pl


–  Smay/Plum – iSWAY adaptive – system róż-
nicowania ciśnień z regulacją adaptacyjną
–  Midea – Porównanie funkcjonalności  
systemu trójrurowego do dwururowego  
VRF Midea
– Top Air-Sofik – Kanały Akustyczne TOP AIR. 
15 lat na polskim rynku
– Trox – Innowacyjne wykorzystanie techno-
logii materiałów polimerowych w nawiewni-
kach i skrzynkach rozprężnych
– Ventia/Stavoklima  – Programy doboru dla 
projektantów dla produktów KOMFOVENT 
oraz STAVOKLIMA
– Venture Industries  – Wysokosprawne wen-

tylatory osiowe
– Ziehl-Abegg  – Wentylatory promieniowe 
na wysokie temperatury – PR T i PRdry

Pomysłodawcą i organizatorem wystawy  
FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZA-
CJA jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
Informacje: lista wystawców, program se-
minariów, warunki uczestnictwa, formu-
larz zgłoszeniowy są dostępne na stronie 
www.forumwentylacja.pl  

Dystrybutor technologii akustycznych 
kanałów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 
z płyt z wełny szklanej TOP AIR/CLV 284 

zaprasza na stoisko nr 82

www.topair-sofik.com.pl

Na Forum Wentylacja Salon Kl imatyzacja 2012 
zapraszają w ystawcy
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Doskonałe także  
do systemów z rekuperacją

Flexalen HRVTM 
– optymalne rozwiązania 
kanałów dla systemów 
wentylacji mechanicznej

  Budowa systemu 
Wewnętrzna gładka rura osłonięta jest trwa-
łą rurą zewnętrzną wykonaną z HDPE, moc-
ną i odporną na wstrząsy. Wewnętrzną izola-
cję stanowi pianka poliolefinowa. Razem  
z rurą osłonową tworzą one bardzo dobrą 
izolację zarówno termiczną, jak i akustyczną. 
System kanałów wentylacyjnych jest dobrze 
zabezpieczony przed ewentualną konden- 
sacją pary wodnej właśnie dzięki izolacji  
o strukturze zamkniętokomórkowej, niechło-
nącej wody.

Do szybkiego montażu
W praktyce system kanałów wentylacyjnych 
Flexalen HRVTM montuje się bardzo szybko  
i prosto, wykorzystując specjalnie zaprojek-
towane łączniki, wielkością dopasowane do 
średnicy rur.
Kanały mogą być łatwo i estetycznie przycina-
ne, praktycznie bez pozostawiania odpadów.
W ramach systemu wentylacyjnego w da-
nym obiekcie istnieje możliwość połączenia 
kanałów Flexalen HRVTM z różnymi systemami 
wentylacyjnymi oraz urządzeniami (np. wen-
tylatorami) montowanymi na dachach czy 
ścianach.
Podczas montażu nie ma potrzeby wykony-
wania podpór pod kanały.

Kompletny system obejmuje 5 produktów 
dla średnic 150 i 180 mm
Stabilna średnica zewnętrzna 200 mm i śred-
nica wewnętrzna około 173 mm.
Asortyment obejmuje odcinek prosty rury, 
kolano 90° (podzielne na 45°) i trzy gumowe 
łączniki.

Kompletny system obejmuje 4 produkty 
dla średnicy 125 mm
Stabilna średnica zewnętrzna 160 mm  

i 

średnica wewnętrzna okolo 125 mm.
Asortyment obejmuje odcinek prosty rury, 
kolano 90° (podzielne na 45°) i dwa gumowe 
łączniki.

Flexalen HRVTM to innowacyjny i przyjazny środowisku system kanałów 
wentylacyjnych zintegrowany z izolacją termiczną i akustyczną dedykowany 
do szybkiego i trwałego montażu.

Temperatura pracy: -40°C do 95°C
Rura osłonowa: polietylen (HDPE)
Izolacja wewnętrzna: izolacja  
z pianki poliolefinowej, struktura za-
mkniętokomórkowa, niechłonąca 
wody
Łączniki: EPDM
Przewodność cieplna:  0,040 W/mK 
przy 40°C

Dane techniczne

Więcej o produkcie na stronie 
www.thermaflex.com.pl

http://www.instalreporter.pl
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Trwałe i przyjazne środowisku
1. Rury i elementy systemu kanałów wentyla-
cyjnych Flexalen HRVTM podlegają recyklin-
gowi w 100%
2. Brak odpadów podczas instalacji
3. Produkcja rur i kolan przyjazna środowisku.
(fot. i rys. Thermaflex)  

Rura
Średnica: D = 200/170 mm lub 160/125 mm 
Długość: L = 2 m
Kolano 90°: podzielne na dwie części 45° 
200/170 mm, 160/125 mm
Łącznik: 
- dla rur 200/170 mm dedykowane są łączniki: 
200/200 mm, 200/150 mm, 200/180 mm
- dla rur 160/125 mm łączniki: 160/160 mm, 
160/125 mm 

Elementy systemu Flexalen 
HRVTM i ich wymiary  

  Sadza to produkt powstający w trak-
cie niepełnego spalania paliw i innych ma-
teriałów zawierających w swoim składzie 
chemicznym znaczne ilości węgla. Nato-
miast w skład spalin (powstałych na skutek 
spalania paliw gazowych lub oleju opało-
wego) wchodzą m.in.: tlenek węgla, tlenki 
azotu, tlenki siarki oraz duże ilości pary wod-
nej. I właśnie w kontakcie z wewnętrzną po-
wierzchnią przewodu kominowego (dy-

Skutki niepełnego spalania

Kominy do 
remontu,  
czyli objawy 
destrukcyjnego 
działania siarki, sadzy… 

 Marcin Ziombski*

O kominach napisano i powiedziano już bardzo dużo (także w IR 
zamieściliśmy już kilka artykułów. Polecamy m.in. Koncentryczne 
systemy powietrzno-spalinowe – perspektywy rozwoju w 
budownictwie mieszkaniowym autorstwa Andrzeja Strugały, Grzegorza 
Czerskiego, Zbigniewa A. Tałacha.  
Dziś troszkę nietypowa publikacja – reportaż zdjęciowy pokazujący, 
jak destrukcyjnie wpływają na systemy kominowe, a pośrednio 
na konstrukcje budynku, produkty niepełnego spalania: sadza w 
przewodach dymowych i związki siarki w spalinowych. Sadza mazista - wykwity na ścianie

Brak wkładu ze stali kwasoodpornej dla przepływowego podgrzewacza gazowego  
i ...skutek widoczny

* mgr inż. Marcin Ziombski, mistrz kominiarski, 
rzeczoznawca, Korporacja Kominiarzy Polskich – 
Stowarzyszenie Zawodowe

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/01/IR_2010_01_01_KoncentryczneSystemy.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/01/IR_2010_01_01_KoncentryczneSystemy.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/01/IR_2010_01_01_KoncentryczneSystemy.pdf
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mowego – obsługującego urządzenia na 
paliwa stałe lub spalinowego – obsługujące-
go urządzenia na olej opałowy lub gaz) wy-
kraplają się na tej powierzchni związki siarki 
(w systemach spalinowych) oraz osadza sa-
dza (w przewodach dymowych). 

W dymowych
Brak okresowej konserwacji (czyszczenia) 
przewodów dymowych może doprowadzić 
do zatkania lub zasmołowania przewodów 
dymowych. Rozwiązaniem zabezpieczają-
cym przewód kominowy murowany z cegły 
może być montaż odpowiedniego wkładu 
żaroodpornego mającego dopuszczenie do 
pracy z urządzeniami na paliwa stałe. 

W spalinowych
W przypadku przewodów spalinowych wilgoć 
„wzbogacona” o wspomniane związki siarki 
wsiąka w ścianę kominową i po pewnym cza-
sie „wychodzi” w postaci śmierdzących brą-
zowych plam na ścianie kominowej od stro-
ny mieszkania. Ratunkiem jest skucie tynku, 

zabezpieczenia ściany odpowiednimi prepa-
ratami, ponowne otynkowanie oraz montaż 
wewnątrz wkładu ze stali kwasoodpornej, ma-
jącego dopuszczenie do pracy z urządzeniami 
na paliwa gazowe lub olejowe oraz zgodność 
z wymaganiami Normy PN-EN 1856-1 – Kominy. 
Wymogi dla kominów metalowych.  

Zasmołowany komin

  Ceramiczne systemy kominowe 
Schiedel

Schiedel Dual to najnowszy produkt w ofer-
cie firmy Schiedel. Innowacyjny i uniwersal-
ny komin wielofunkcyjny umożliwia odpro-
wadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe, 
gazowe i olejowe, w tym z kotłów konden-

sacyjnych. Dwuciągowy system komino-
wy Schiedel Dual składa się z gładkich oraz 
profilowanych rur ceramicznych umiesz- 
czonych we wspólnym  pustaku z keram- 
zytobetonu.
Rondo Plus to uniwersalny, trójwarstwo-
wy system kominowy dla wszystkich rodza-
jów paliw. Polecany do tradycyjnych kotłów 

Schiedel – 
kompletna  
paleta produktów 
i elementów 
gwarantujących bezpieczne 
funkcjonowanie komina

  Aleksandra Czajka

Nazwa Schiedel to przede wszystkim synonim systemów kominowych 
nowej generacji. Głównym polem aktywności firmy jest masowa produkcja 
systemów kominowych dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego 
zgodnie z dewizą „bezpieczny komin to bezpieczny dom”. W tym zakresie 
firma spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 9001. Schiedel 
oferuje kompletną paletę produktów, która kompleksowo rozwiązuje każdy 
techniczny problem komina. Gwarantuje najwyższy stopień funkcjonalności 
i bezpieczeństwa w odprowadzaniu spalin, który potwierdza 30-letnia 
gwarancja udzielona na produkty.

http://www.instalreporter.pl
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grzewczych na paliwa stałe, paliwa gazowe 
lub olejowe, ale także do kotłów nowocze-
snych. To komin, który spełnia wymogi nowo-
czesnej techniki kominowej: wytwarza dobry 
ciąg, jest odporny na kwasy i działanie wyso-
kiej temperatury. 
Schiedel Avant to system kominowy do od-
prowadzania spalin z niskotemperaturowych 
kotłów olejowych, gazowych, w szczególno-
ści kondensacyjnych. Umożliwia on zmianę 
typu kotła zarówno pod względem rodzaju 
paliwa, jak i sposobu odprowadzania spalin. 
Dodatkową zaletą jest możliwość pracy tego 
komina z kotłami z zamkniętą oraz z otwartą 
komorą spalania.
Schiedel Quadro służy do odprowadza- 
nia spalin z urządzeń opalanych gazem  
z zamkniętą komorą spalania. Powietrze do 
spalania napływa do paleniska z zewnątrz 
poprzez kanał powietrzny zintegrowany z in-
stalacją kominową. Schiedel Quadro umożli-
wia dodatkowo podłączenie kilku kotłów do 
jednego komina zbiorczego, może być więc 
stosowany np. przy ścianie pomiędzy sąsia-

dującymi budynkami bliźniaczymi lub w bu-
dynkach wielorodzinnych.

Stalowe systemy kominowe Schiedel

SchiedeI ICS to izolowany, dwuścienny sys-
tem kominowy i nowoczesne rozwiązanie  
w technice odprowadzania spalin. 
Gwarantuje spełnienie wszelkich wymogów 
bezpieczeństwa. Znajduje zastosowanie  
w budynkach nowo powstających oraz re-
montowanych, w budownictwie mieszkanio-
wym, jak i w obiektach przemysłowych. 
Schiedel PRIMA PLUS służy do odprowa-
dzania spalin z urządzeń na wszystkie rodza-
je paliw. Pracuje w trybie nadciśnienia gdzie 
wymagana jest uszczelka (paliwa olejowe  
i gazowe) lub podciśnienia (paliwa stałe, ole-
jowe i gazowe).

Systemy wentylacyjne

Pustak wentylacyjny Schiedel Thermo 
to innowacyjny produkt oparty na pustaku 

wentylacyjnym z betonu lekkiego. Dodatko-
wo jest wyposażony w warstwę izolacji ter-
micznej, która znacznie poprawia właści-
wości izolacyjne pustaka. Charakteryzuje je 
stabilność i trwałość, dzięki czemu sprawdza-
ją się nawet w najtrudniejszych warunkach 
klimatycznych. W stosunku do komina wenty-
lacyjnego wykonanego z cegły, izolacyjność 
termiczna pustaka Thermo jest wyższa o oko-
ło 17%.
Pustaki wentylacyjne Schiedel przeznaczo-
ne są do budowy grawitacyjnych systemów 
wentylacyjnych. Wybudowane z nich kanały 
wentylacyjne charakteryzują się małą ilością 
fug, co zmniejsza opory przepływu i tym sa-
mym zwiększa ich wydajność.
Schiedel Fenko – to hybrydowa nasada 
wentylacyjna zaprojektowana dla potrzeb 
prawidłowej wentylacji w budynkach miesz-
kalnych, a jej zadaniem jest zapewnienie 
właściwych wartości ciągu w kanałach wen-
tylacyjnych Schiedel. 
Schiedel Bryza – to nasada, która zwieńcza 
kanał grawitacyjny. Wywietrznik wykorzystu-

je siłę wiatru i tworzy optymalne warunki dla 
ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale 
wentylacyjnym.
Wentylacja hybrydowa Schiedel Flow sta-
nowi innowacyjny, sterowany system wen-
tylacji mieszkań przeznaczonych w głównej 
mierze do budownictwa jednorodzinnego. 
Jest ona połączeniem zalet wynikających  
z wentylacji naturalnej oraz mechanicznej.  
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Schiedel sp. z o.o. 
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole 
tel. 77 455 59 49, faks 77 455 59 47 
biuro@schiedel.pl 
www.schiedel.pl
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czy, powietrza, wody, palnych gazów, węglo-
wodorów i innych substancji z zachowaniem 
warunków granicznych ciśnienia i temperatury. 

Materiał: żeliwo ciągliwe czarne zgodne 
z normą PN-EN 10242, wzór konstrukcyjny 
„A”, co oznacza, że armatura tej klasy musi 
mieć następującą charakterystykę:
- typ żeliwa: EN-GJMW-400-5 lub EN-
-GJMB-350-10,
- gwint zewn. stożkowy (ISO 7/1),
- gwint wewn. walcowy (ISO 7/1),
- minimalna grubość powłoki cynkowej w jej 
najcieńszym miejscu: 63 mikrony,
- określone w normie cechy wymiarowe,
- indywidualne przetestowanie każdej złączki 
w płynie pod ciśnieniem testowym 5 bar,
- indywidualna kontrola pod kątem odkształceń,
- zaliczenie testu losowo wybranej złączki na 
wytrzymałość 100 bar (37,5 bar w przypadku 
dwuzłączki),
- wyrób producenta posiadającego certyfi-
kat ISO 9001/2,
- innych parametrów wyszczególnionych  
w normie.

Klasa jakości: EN-GJMB-350-10 (według 
normy PN-EN 1562) 
Oznacza to, że w badaniach mechanicz-
nych próbki o średnicy 12 mm uzyskiwane są 
następujące wyniki:
- wytrzymałość na rozciąganie (wartość mi-
nimalna): 350 N/mm² (35 KG/mm²),
- umowna granica plastyczności 0,2% (war-
tość minimalna): 200 N/mm² (20 KG/mm²),
- wydłużenie (wartość minimalna): 10%,
- twardość metodą Brinella: 150 HB.

Gwinty:  
połączeniowe – gwint zewn. stożkowy (R), 
wewn. walcowy (Rp) – zgodnie z ISO 7/1; 
gwinty mocujące – gwint wewn. i zewn. wal-
cowy (G) – zgodnie z ISO 228/1.
Zgodność z powyższymi normami gwarantu-
je brak odchyleń od osi powyżej ±0,5° (30’).
Masa powłoki cynkowej (wartość mini-
malna): 500 g/m² 
Średnia grubość (wartość minimalna):  
70 mikronów
Rozmiary: od 3/8” do 4”, (niektóre typy od ¼ 
do 6”) 
Maksymalne ciśnienie robocze w mini-
malnej temperaturze -20°C: 25 bar
Maksymalne ciśnienie robocze w zakre-
sie temperatury -20 do 120°C: 25 bar
Maksymalne ciśnienie robocze w zakresie 
temperatury od 120 do 300°C: 20-25 bar

Certyfikaty potwierdzające stosowa-
nie złączek Gebo Fittings w instalacjach 
wodnych i gazowych:
- certyfikat DVGW potwierdzający zgodność 
z normą PN-EN 10242, wzór konstrukcyjny „A”,
- atest higieniczny HK/W/ 0486/04/2008.  

Platinum Line  
– nowa unikatowa linia 
produktów Gebo

  Edyta Przyrowska

  Cechą charakterystyczną nowej linii  
Platinum Line jest to, iż oprócz procesu cyn-
kowania ogniowego  zgodnego z PN-
-EN 10242, całe powierzchnie złączek wraz 
z gwintami poddawane są dodatkowo 
elektrogalwanizacji cynkowej zgodnie  
z DIN 50961, która dokładnie pokrywa i za-
bezpiecza złączki wraz z wcześniej wykona-
nymi gwintami. Poza perfekcyjną i błyszczącą 
powierzchnią, nowe Fittings Platinum mają 
również inne zalety techniczne takie, jak:
- najwyższy poziom ochrony przed korozją,

- brak potrzeby dodatkowej konserwacji sma-
rami bądź innymi substancjami,
- spełnione najwyższe standardy higieniczne.

Charakterystyka złączek Gebo  
Fittings oraz standardowe zastosowania

Złączki Gebo Fittings występują w dwóch wer-
sjach: ocynkowanej (Platinum Line) oraz czar-
nej (Black Line). Wszystkie produkty z serii Gebo 
Fittings znajdują zastosowanie w połączeniach 
gwintowych, a szczególnie w instalacjach: cie-

Gebo od wielu lat jest liderem 
w dziedzinie wysokiej jakości żeliwnych 
złączek zaciskowych. W myśl zasady 
„Nasz cel to ulepszanie tego co już 
jest dobre” postanowiliśmy przenieść 
naszą tradycyjną politykę produkcji 
wysokiej jakości złączek zaciskowych 
na grupę złączek ocynkowanych Gebo 
Fittings. W związku z tym, podjęliśmy 
działania rozwojowe aby ulepszyć 
nasz tradycyjny asortyment oraz aby 
zaprezentować nasze nowe osiągnięcie 
2012 roku – Gebo Fittings w nowej linii 
Platinum Line.

Gebo Technika International Sp. z o.o. 
05-270 Marki, ul. Okólna 45, 
tel. 22 511 20 70, faks 22 511 20 90 
office@gebo.com.pl, www.gebo.com.pl
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nia odpowiednich uprawnień i tryb ich uzy-
skania oraz obowiązek ubezpieczenia od od-
powiedzialności cywilnej z tytułu działalności 
zawodowej.
Świadectwa energetyczne są dokumen-
tem innym niż audyty, sporządzane są we-
dług innych zasad metodycznych, a zatem 

osoby uprawnione do sporządzania świa-
dectw nie powinny być określane jako „au-
dytorzy”, a raczej jako „certyfikatorzy”, oso-
by te tworzą także liczną grupę specjalistów 
z dziedziny oceny efektywności energetycz-
nej. W ramach sporządzania świadectwa 
występuje pewien zakres działalności dorad-

Dziś i jutro  
doradztwa energetycznego

 Maciej Robakiewicz*

  Audytorzy i certyfikatorzy, czyli…  
różne specjalności i cele działania

Termomodernizacja realizowana od kilkuna-
stu lat w licznych budynkach w Polsce naj-
częściej korzysta ze wsparcia finansowego  
w trybie „Ustawy o wspieraniu termomo-
dernizacji” [1], w której ustalono obowią-
zek wykonania audytu energetycznego. To 
wymaganie ustawowe stało się podstawą 
działania audytorów energetycznych, któ-
rzy dokonują prawidłowego ukierunkowa-
nia przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
w oparciu o ocenę stanu istniejącego i do-
bór ulepszeń według oceny ich efektywności 
ekonomicznej. Jest to więc działalność do-
radcza.
Sporządzanie audytów stało się specjalno-
ścią zawodową znacznej grupy osób okre-
ślanych jako audytorzy energetyczni. Jest to 
kilka tysięcy osób posiadających wiedzę po-
trzebną do sporządzenia audytu energe-
tycznego. Wg aktualnego stanu prawnego 
nie ma specjalnych uprawnień upoważnia-

jących do prowadzenia działalności audyto-
ra. Rozporządzenie w sprawie zakresu i form 
audytu energetycznego i remontowego [2], 
określa audytora jako wykonawcę audytu 
energetycznego lub remontowego, bez usta-
lenia wymagań kwalifikacyjnych.
Pomimo braku ustaleń prawnych audytorzy 
tworzą liczącą się grupę zawodową, mają 
swoją organizację zawodową – Zrzeszenie 
Audytorów Energetycznych, swoje konferen-
cje, czasopismo itp. 
Audytorzy energetyczni są autorami audy-
tów przygotowujących termomodernizację i 
remonty, natomiast na ogół nie biorą udzia-
łu w realizacji przedsięwzięć, nie zajmują się 
także problemami energooszczędnej eksplo-
atacji budynków. 
Jako audytorów określa się także wykonaw-
ców świadectw energetycznych, jednak we-
dług prawnej definicji (ustawa „Prawo bu-
dowlane”) są to „…osoby uprawnione do 
sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków”. 
Dla tych osób ustalono obowiązek posiada-

Doradztwo energetyczne w zakresie budynków działa w Polsce obecnie 
w dość wąskim zakresie. Nowe wymagania, którym będą musiały 
odpowiadać budynki, stwarzają także nowe potrzeby w dziedzinie 
doradztwa energetycznego, które powinno objąć szeroki zakres 
problemów efektywnego wykorzystania energii.

Specjalność Sporządzany dokument Cel działania

audytor energetyczny audyty energetyczne  
remontowe

1. przygotowanie termomodernizacji  
2. udokumentowanie prawa do premii 
termomodernizacyjnej

osoba sporządzająca 
świadectwa  
energetyczna

świadectwa 
energetyczne budynków 
i lokali

ocena charakterystyki energetyczne 
jako informacja dla nabywców i najem-
ców dot. zapotrzebowania energii  
i kosztów energii

audytor efektywności 
energetycznej

audyty efektywności 
energetycznej

dokument niezbędny do udziału  
w systemie białych certyfikatów

Tabela 1  Specjaliści w zakresie oceny efektywności energetycznej i cele ich  działania

* dr inż. Maciej Robakiewicz,  prezes zarządu Fundacji Poszanowania Energii 

Całoroczny komfort:  
ogrzewanie zimą, chłodzenie latem 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

www.rotex.com.pl

Tylko marka ROTEX: ROTEXComfort 365® - kompletna instalacja od jednego dostawcy!

Produkcja ciepła Dystrybucja ciepła

Pompa ciepła  
powietrze-woda

Instalacja solarna  
ROTEX Solaris

Kondensacyjny  
kocioł gazowy

Instalacja ogrzewania pod-
łogowego ROTEX Monopex
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kresie wykraczającym poza potrzeby przygo-
towania ww. dokumentów;
2) dla każdego z wymienionych dokumen-
tów przepisy ustalają odrębną metodykę 
oceny zużycia energii, operują inaczej zdefi-
niowanymi pojęciami i oznaczeniami, a na-
wet innymi symbolami. Jest to stan niekorzyst-
ny, utrudniający wykonywanie wszystkich 
ww. dokumentów przez te same osoby;
3) każda z omawianych specjalności ma inne 
wymagania kwalifikacyjne i inną drogę do 
wykonywania zawodu, a także różne metody 
oceny sporządzanych opracowań. Uwarun-
kowania te przedstawiono w tabeli 2 .

Doradztwo energetyczne –  
nowe potrzeby

Istniejący stan prawny i praktyka działania 
specjalistów w zakresie efektywności energe-
tycznej nie odpowiada potrzebom, które do-
tyczą już bliskiej przyszłości.
Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charaktery-
styki energetycznej budynków [4] postawiła 
przed krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
nowe zadanie, aby budynki użyteczności pu-
blicznej budowane po 2018, a budynki miesz-
kalne po 2020 r. były budynkami o niemal 
zerowym zużyciu energii (art. 9 Dyrektywy). 
Jednocześnie stawia się wymaganie, aby 
budynki istniejące poddawane modernizacji 
w znacznym zakresie były także budynkami  
o niemal zerowym zużyciu energii. 
Inne dokumenty Unii [5] [6] ustalają wyma-
gane wielkości zmniejszenia zużycia ener-
gii oraz emisji CO2, a także wymagania do-
tyczące wzrostu wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych i kogeneracji. Te wy-
magania UE wkrótce staną się przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Dla osiągnięcia 
niemal zeroenergetycznego zużycia ener-

gii w budynkach istniejących konieczne są o 
wiele szerszej prowadzone działania niż tylko 
termomodernizacja. Muszą to być działania 
jednoczesne w wielu różnych dziedzinach, 
przy zastosowaniu wielu różnych środków 
technicznych i w dłuższym okresie. Wykorzy-
stane muszą być wszystkie możliwe środki po-
prawy dotychczasowego stanu, nawet ta-
kie, które umożliwiają uzyskanie tylko bardzo 
drobnych oszczędności. Osiągnięcie niskiego 
zużycia energii w nowych budynkach wyma-
ga stosowania energooszczędnych materia-
łów, urządzeń i systemów oraz szczegółowej 
oceny jakości energetycznej budynku już na 
etapie projektowania i to od wstępnej jego 
fazy.
Osiągnięcie niskiego zużycia energii w ist-
niejących budynkach staje się trudnym za-
daniem, wymagającym wielokierunkowych 
działań jak np.: 
• modernizacja techniczna o znacznie szer-
szym zakresie niż termomodernizacja, np. 
modernizacja systemu elektroenergetyczne-
go budynku, modernizacja instalacji gazo-
wych, wprowadzenia urządzeń oszczędnego 
korzystania z wody i innych;
• wprowadzanie innowacyjnych, niestandar-
dowych technologii wytwarzania energii w 
budynku (kogeneracja, pompy ciepła, kolek-
tory słoneczne, fotowoltaika i inne);
• wykonywanie badań powykonawczych po 
modernizacji np. termowizyjna ocena jakości 
izolacji cieplnej przegród budowlanych, oce-
na szczelności, ocena działania źródła cie-
pła, instalacji grzewczych, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych;
• ocena efektów ekologicznych planowa-
nych i zrealizowanych modernizacji;
• wdrożenie zasad energooszczędnej eksplo-
atacji budynku.
Najlepszym sposobem rozwiązywania wszyst-

czej, bowiem w treści świadectwa powinny 
być podawane zalecenia dotyczące możli-
wej poprawy efektywności energetycznej w 
budynku, głównie poprzez zmniejszenie zuży-
cia energii w trakcie jego eksploatacji.
Należy zwrócić uwagę, że w praktyce jest 
wiele osób, które wykonują zarówno audyty, 
jak i świadectwa charakterystyki energetycz-
nej, a więc są specjalistami w tych dwóch 
dziedzinach.
„Ustawa o efektywności energetycznej” [3] 
wprowadzająca system białych certyfikatów 
jako metodę wspierania przedsięwzięć ener-
gooszczędnościowych, wprowadziła także 
nowy dokument – audyt efektywności ener-
getycznej oraz nową specjalność: „audy-
tor efektywności energetycznej” jako wyko-
nawcę tych audytów. Ustawa ustala także 
warunki i tryb uzyskania uprawnień audyto-
ra efektywności energetycznej. Ci audytorzy 
dopiero rozpoczną działanie na przełomie 
lat 2012-2013, jednak już obecnie znane są 
ich zadania, jak również stawiane im wyma-

gania kwalifikacyjne.
Tak więc zgodnie z przepisami, z oceną efek-
tywności energetycznej związane są trzy od-
rębne specjalności, które powstały dla róż-
nych celów – przedstawione są w tabeli 1 .
Przepisy prawa utworzyły więc trzy grupy 
specjalistów, którzy zajmują się problema-
mi efektywności energetycznej i w pewnym 
stopniu pomagają właścicielom budynków 
i innych obiektów w podejmowaniu racjo-
nalnych decyzji dotyczących modernizacji, 
a więc i realizują pewien zakres doradztwa 
energetycznego. Jednak ten stan nie two-
rzy podstaw dla szerokiego, kompleksowego 
działania na rzecz efektywności energetycz-
nej, gdyż: 
1) każda z opisanych grup specjalistów ma 
postawione tylko wąskie zadanie sporządze-
nia określonych dokumentów: audytów ener-
getycznych, świadectw energetycznych i au-
dytów efektywności energetycznej. Osoby 
sporządzające te dokumenty nie są ukierun-
kowane na doradztwo energetyczne w za-

Specjalność
Wymagania 
kwalifikacyj-
ne

Tryb uzyskania uprawnień Ocena wyko-
nanych opra-
cowańSzkolenia Egzamin

audytorzy ener-
getyczni

nie wyma-
gane nie wymagane nie ma

weryfikacja 
BGK 
- podmioty 
upoważnione

osoby sporządza-
jące świadectwa 
charakterystyki 
energetycznej bu-
dynków

1) posiada-
jący upraw-
nienia bu-
dowlane

nie wymagane nie ma

nie ma
2) inni - 
zgodnie  
z ustawą

szkolenia zgodnie z ustawą wymagany 
egzamin

studia podyplomowe zgod-
nie z ustawą nie ma

audytorzy efek-
tywności energe-
tycznej

zgodnie  
z ustawą

szkolenia zgodnie z ustawą
wymagany 
egzamin

weryfikacja 
URE 
- podmioty 
upoważnione

studia podyplomowe zgod-
nie z ustawą

Tabela 2  Różnice wymagań kwalifikacyjnych, trybu uzyskania uprawnień i oceny 
wykonanych opracowań dla trzech specjalności związanych z problemami efektywności
energetycznej w budynkach
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kich problemów efektywności energetycznej 
jest opracowanie i wdrożenie systemu zarzą-
dzania energią, wg normy PN-EN ISO 16001 
[7], która pozwala w przejrzysty sposób za-
programować i realizować przedsięwzięcia 
mające na celu zmniejszenie zużycia energii.
Przygotowanie i realizacja systemu zarządza-
nia energią wymaga specjalistycznej wiedzy, 
a zatem jest możliwe tylko przy stałym wspar-
ciu przez profesjonalnego doradcę.

Doradztwo energetyczne jutro czyli 
profesjonalni doradcy

Zagadnienia, które omówiono wyżej wykazu-
ją, iż powstaje nowa sytuacja, w której:
• poprawa efektywności energetycznej  
w budynku – to kompleksowe działanie obej-
mujące zarówno inwestycje, jak i działania 
nieinwestycyjne;
• ocena cech energetycznych powinna być 
dokonywana bardziej precyzyjnie, z wykorzy-
staniem sprzętu badawczego i pomiarowe-
go, a także wysokiej klasy narzędzi kompute-
rowych;
• dążenie do poprawy efektywności energe-
tycznej nie może być jednorazową akcją, ale 
musi być działaniem ciągłym i systematycz-
nym, realizowanym przez wiele lat;
• wielość potrzebnych działań i ich stopień 
trudności powodują, że konieczna jest trwała 
współpraca właściciela/zarządcy obiektu  
z ekspertem energetycznym.
W nawiązaniu do tej nowej sytuacji, nowych 
wymagań i potrzeb w zakresie obniżenia zu-
życia energii konieczne będzie działanie do-
radców energetycznych w znacznie szerszym 
zakresie niż dotychczasowychaudytorów,  
a także ustalenie nowego modelu współpra-
cy właściciela/zarządcy budynku z profesjo-
nalnym doradcą energetycznym.

Wykonywanie usług profesjonalnego doradz-
twa energetycznego wymagać będzie speł-
nienia następujących warunków:
1) Doradcy energetyczni powinni posiadać 
wszechstronną i rzetelną wiedzę wystarcza-
jącą do prawidłowego ukierunkowania dzia-
łań inwestora. Ta wiedza dotyczy problemów 
technicznych, prawnych, ekonomicznych, 
znajomości rynku, umiejętności wykonywania 
pomiarów i badań itp. Doradca musi więc 
posiadać wysokie kwalifikacje eksperckie,  
w sposób systematyczny uzupełniane i aktu-
alizowane.
Ze względu na różnorodność występujących 
problemów, nie jest możliwe uzyskanie przez 
jedną osobę szczegółowej wiedzy we wszyst-
kich dziedzinach, dlatego też doradca powi-
nien korzystać ze współpracy innych specja-
listów o różnych kwalifikacjach.
Ważnym warunkiem profesjonalnego do-
radztwa jest także przestrzeganie zasad 
etycznych. 
2) współpraca pomiędzy właścicielami/za-
rządcami obiektów i doradcami energetycz-
nymi powinna się odbywać na innych niż do-
tychczas zasadach. 
Dążenie do zmniejszenia zużycia energii po-
winno być realizowane nie jako jednorazowa 
akcja, ale jako działanie ciągłe, metodycz-
ne wg przyjętego planu, dlatego też potrzeb-
ny i opłacalny jest udział doradcy nie przy 
realizacji pojedynczych zadań, ale jako sta-
ła współpraca przy rozwiązywaniu różno-
rodnych problemów dotyczących poprawy 
efektywności energetycznej.
3) Potrzebne jest prawne ustalenie wy-
magań, które powinni spełniać dorad-
cy energetyczni, a także trybu udzielania 
im uprawnień. Konieczne jest także prawne 
ujednolicenie zasad oceny cech energetycz-
nych budynków i innych obiektów, które po-

winny obowiązywać niezależnie od tego, dla 
jakiego celu (audyt, certyfikat i inne) doko-
nuje się takiej oceny. 
Audytorzy powinni się przygotowywać do 
wykonywania usług doradztwa energetycz-
nego w coraz szerszym zakresie i w sposób 
bardziej profesjonalny, a właścicielom i za-
rządcom obiektów trzeba wskazywać na po-
trzebę i korzyści z szerokiego korzystania  
z tych usług. 
Rozszerzona działalność doradcza jest nie-
zbędnie potrzebna dla spełnienia wymagań, 
które wkrótce będą obowiązywać w dziedzi-
nie efektywności energetycznej w użytkowa-
niu budynków.

(artykuł ukazał się w miesięczniku  
„Energia i Budynek” 1/2012)

Przytoczone dokumenty prawne:
[1] Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów (DzU nr 223, 
poz. 1121).
[2] Rozporządzenie z 17.03.2009 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energe-
tycznego i remontowego (DzU 43, poz. 346).
[3] Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 
energetycznej (DzU nr 94, poz.551).
[4] Dyrektywa 2010/31/WE w sprawie charakte-
rystyki energetycznej budynków.
[5] Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promocji 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
[6] Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektyw-
ności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.
[7] PN-EN ISO 16001. Systemy zarządzania ener-
gią – Wymagania i zalecenia użytkowania.  
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  Jak ważne są połączenia  
kolektorów…

Wielu inwestorów popełnia błąd, kierując się 
przy wyborze kolektora jedynie samymi para-
metrami technicznymi pojedynczej płyty so-
larnej. To kryterium wyboru sprawdzi się  
w małej domowej instalacji, gdzie połączeń 
jest mało. W dużej instalacji – jak się okazuje 
po przeprowadzeniu symulacji niezależnym 
oprogramowaniem T-SOL – straty ciepła wy-
nikające z liczby, sposobu i długości rur łą-
czących poszczególne kolektory mogą sta-
nowić nawet 15-25% ciepła pozyskiwanego 
przez instalacje. 
Czy stać inwestora na takie marnotrawstwo 
energii? 

Z doświadczeń firmy Viessmann  
w dużych i małych układach solarnych

Jak łączyć  
kolektory  
słoneczne?  
Jakie do małych,  
a jakie do dużych  
instalacji?

  Paweł Kowalski*

Fabryczne połączenie płyt w większe kolektory znacznie skraca czas 
montażu i zmniejsza liczbę połączeń kolektorów. Ta ostatnia cecha jest 
szczególnie ważna w przypadku większych instalacji. 

Obecnie firma Viessmann oferuje sześć odmian solarów. 
Kolektory płaskie: Vitosol 100-F (poziomy SH1A, pionowy SV1A), Vitosol 200-F (po-
ziomy SH2A, pionowy SV2A) i dwa kolektory próżniowe: Vitosol 200-T SP2 i Vitosol 
300-T SP3A o powierzchni czynnej 2,05 m2 i 3,07 m2 i dedykowane do dużych insta-
lacji solarnych kolektory płaskie Vitosol 200 BV1 DIS 50 i DIS100. Są to bliźniacze kon-
strukcje płaskie o powierzchni absorbera odpowiednio 4,76 m2 i 9,52 m2 charakte-
ryzujące się sprawnością optyczną 80%. 
Kolektory składają się z fabrycznie połączonych w jednej obudowie 2 lub 4 płyt  
kolektora płaskiego. Ze względu na znaczne wymiary (szerokość 2220 mm lub  
4420 mm, wysokość 2356 mm, grubość 85 mm) i ciężar (94 lub 184 kg) do montażu 
potrzebny będzie dźwig i stabilny stelaż, aby nie poddawał się sile wiatru i nie do-
puszczał do przemieszczeń kolektora.

Kolektory firmy Viessmann i ich pola powierzchni

Jak więc poznać dobry kolektor do dużych 
instalacji? 
Będzie to kolektor, który można łączyć  
w duże pola (Viessmann pozwala łączyć 
swoje kolektory płaskie w pola do 10 lub  
12 sztuk, a kolektory próżniowe do 15 m2),  
w których poszczególne kolektory łączo-
ne są ze sobą krótkimi, kilkucentymetro-
wymi odcinkami przewodów. 
W przypadku kolektora DIS50 oznacza to 
pole 10x4,76 m2, czyli ponad 47 m2 w jednym 
polu kolektorów połączonych między sobą 
przewodami o długości około 5 cm każdy  
(w sumie 18 połączeń w polu składającym 
się z 10 sztuk kolektorów). 
Przykładowe różnice w sposobie łączenia ko-
lektorów pokazano na rys. na następnej stro-
nie. Mimo że z przodu obydwie instalacje wy-
glądają praktycznie tak samo, różnice  
w sposobie łączenia płyt widać dopiero  
z tyłu. Plątanina przewodów w instalacji po 
prawej stronie na pewno przyczyni się do 
znacznego zmniejszenia uzysków solarnych 
(15-25%). Nie dajmy się więc namówić na po-
zornie tańsze rozwiązania „równoważne”, bo 
na etapie eksploatacji zamiast zyskiwać  
i oszczędzać na tradycyjnym paliwie będzie-
my tylko narzekać… 

Kolektory płaskie w dużych,  
próżniowe w małych instalacjach  
– budowa i zalecenia 

Duże instalacje najczęściej projektuje się  
w oparciu o kolektory płaskie, natomiast 
małe, przydomowe instalacje w zależności 
od życzenia inwestora możemy budować  
z kolektorów płaskich lub próżniowych.

Kolektory próżniowe…
…to dwie konstrukcje zbudowane z wykorzy-

* dr inż. Paweł Kowalski, wykładowca Akademii Viessmann
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bach kolektora); 
2. do instalacji dobiera się mniejsze naczynie 
przeponowe – jego wielkość zależy bowiem 
od ilości czynnika solarnego;
3. w razie mechanicznego uszkodzenia tuby, 
jej wymiana nie wymaga spuszczania płynu 
solarnego, a nawet wyłączania instalacji so-
larnej. Tuby można wymieniać na pracującej 
instalacji! Vitosol 300-T może pracować z tu-
bami ustawionymi pod kątem 20-70o od po-
ziomu. Vitosol 200-T nazywany „kolektorem 
do zadań specjalnych” może być montowa-
ny w praktycznie dowolnej pozycji: pionowo, 
poziomo, na płasko, na fasadzie i pod do-
wolnym kątem.

Kolektory płaskie….
Pozostały jeszcze do przypomnienia Czytelni-
kom kolektory płaskie Vitosol 100-F i 200-F.
Są one zbudowane na ramie wykonanej  
z aluminiowego profilu. Vitosol 100-F pokryty 
jest selektywną powłoką z czarnego chromu, 
a Vitosol 200-F – powłoką Sol-Titan. Pod ab-
sorberem jest miedziana, ułożona w formie 
meandry, wężownica wypełniona płynem 
solarnym. Ponad absorberem jest szkło solar-
ne grubości 3,2 mm. Vitosol 200-F ma 50 mm
izolacji ze spienionego żelu termicznego  
i z żywicy melaninowej na ściance bocznej, 
natomiast tańszy Vitosol 100-F – 30 mm izola-
cji z wełny mineralnej. Ponieważ Viessmann 
stosuje pojedynczą wężownicę biegnącą  
z dołu do góry produkuje się wersje kolekto-
rów płaskich do montażu pionowego lub po-
ziomego. 
Bardzo ważne jest, aby kolektora dedyko-
wanego pionowemu sposobowi monta-
żu nie zamontować poziomo. Kolektory pła-
skie mają identyczne wymiary. Powierzchnia 
brutto to 2,51 m2, a powierzchnia czynna 
2,32 m2.

Regulatory do instalacji  
z kolektorami

Proponowane regulatory solarne mają m.in. 
funkcje płynnego sterowania obrotami pom-
py solarnej, ochronę kolektora przed prze-
grzewem, funkcję zabezpieczającą instala-
cję przez przegrzaniem podczas wyjazdów 
wakacyjnych, a także ochronę antyzam-
rożeniową, jeśli instalacja napełniona jest 
czynnikiem innym niż glikol. Ważną funkcją 
regulatorów Vitosolic jest skomunikowanie re-
gulatora solarnego z automatyką kotła. Dzię-
ki temu kocioł „wie”, że w instalacji jest solar 
i daje mu czas na ogrzanie wody użytko-
wej. W przeciwnym razie kocioł bardzo szyb-
ko podgrzałby wodę, a energia z solarów nie 
byłaby spożytkowana. Komunikacja regula-
torów możliwa jest tylko z produktami Vies-
smann, ale nasze regulatory solarne mogą 
również …oszukiwać „obce” regulatory kotło-
we i ograniczać ogrzewanie c.w.u. przez ko-
cioł, jeśli pracują solary. 

Do każdego z typów kolektorów Viessmann 
oferuje zestawy montażowe przeznaczone 
praktycznie do każdego rodzaju dachu,  
a także kompletny osprzęt do zbudowania 
całej instalacji. 
Więcej informacji, wytyczne projektowe, 
a także kalkulator doboru kolektorów on-line 
można znaleźć na stronie www.viessmann.pl 
oraz www.kotly.pl.  

staniem technologii rurek ciepła tzw. „heat-
-pipe”. Kolektory składają się ze szklanych rur 
wykonanych ze szkła antyrefleksyjnego gru-
bości 1,5 mm charakteryzującego się o 15% 
mniejszym rozpraszaniem i odbijaniem pro-
mieni słonecznych od najczęściej stosowa-
nego szkła hartowanego. Wewnątrz szklanej 
rury jest izolacyjna próżnia, w której umiesz-
czono 0,1 m2 miedzianej płytki pokrytej ab-
sorberem Sol-Titan, pod którą jest rurka he-
at-pipe transportująca ciepło do płynu 
solarnego przepływającego w kolektorze 
zbiorczym ze stali nierdzewnej „schowanym” 
w korpusie kolektora. Ponieważ w tubach nie 
przepływa czynnik solarny, ma on większą 
trwałość niż w kolektorach o bezpośrednim 

przepływie czynnika. Największe wartości 
temperatury roboczej panują pod absor- 
berem, a zbyt wysoka temperatura powodu-
je starzenie czynnika (glikolu polipropyleno-
wego). 

Zalecenia:
1. zaleca się coroczne inspekcje instalacji so-
larnej, podczas których sprawdza się m.in. 
stan płynu solarnego (pH i temperaturę za-
marzania). Przekroczenie wartości granicz-
nych parametrów płynu solarnego kwalifi-
kuje go do wymiany. Ewentualna wymiana 
czynnika solarnego będzie w wypadku próż-
niówek tańsza, gdyż glikolu jest najmniej 
w takich instalacjach (brak czynnika w tu-

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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Przepustnice typu GD (rys. 1 ) mają korpus 
żeliwny cylindryczny, natomiast przepustnice 
typu WD (rys. 2 ) korpus żeliwny w kształcie 
kołnierza. Do łączenia korpusów przepustnic 
NIBCO z przewodami rurowymi należy stoso-
wać żeliwne złączki rowkowe (przepustnice 
typu GD) lub mocować je między kołnierza-
mi za pomocą śrub lub szpilek (przepustnice 
typu WD i LD (rys. 3 )).
Przepustnice NIBCO mają zamontowane 
dwa przełączniki nadzoru (supervisory swit-
ches), które służą do przekazywania informa-
cji o stopniu otwarcia przepustnicy.
Wyżej wymienione zawory dostępne są także 
z przedłużkami umożliwiającymi sterowanie 
zaworem z drugiej strony ściany (do symbolu 
zaworu dodane są wtedy litery WP).
Ad.2. Zasuwy NIBCO są stosowane jako ar-
matura zaporowa, czyli pracują w insta-
lacjach wodnych w pozycji całkowitego 
zamknięcia lub pełnego otwarcia. Z insta-
lacją łączone są za pomocą połączeń koł-
nierzowych. Typ F-607-RW (rys. 4 ) to zasuwa 
klinowa kołnierzowa (z klinem wygumowa-
nym) z trzpieniem wznoszącym (O.S&Y – 

  W ramach asortymentu przeciwpo-
żarowego NIBCO prezentujemy trzy typy 
zaworów:
1. przepustnice typu GD-1765-8N, GD-4765-8N,
 WD-3510-8 oraz LD-3510-8
2. zasuwy typu F-607-RW, F-607-OTS  

i F-609-RW 
3. zawory zwrotne typu KW-900-W,  
KG-900-W oraz F-908-W

Ad.1. Przepustnice stosuje się do regulacji  
i zamykania przepływu wody zimnej. 

Zawory NIBCO  
do zastosowań 
przeciwpożarowych

  Zdzisław Lorek

Firma NIBCO poszerza asortyment zaworów do zastosowań 
przeciwpożarowych. Oferta obejmuje przepustnice, zasuwy, zawory 
zwrotne oraz kulowe wykonane z brązu, mosiądzu oraz stali w zakresie 
średnic od ½ ” do 12”. Szczególnej Państwa uwadze polecamy wysokiej 
jakości przepustnice rowkowane i międzykołnierzowe sterowane 
przekładnią ślimakową posiadającą monitoring otwarcia przepustnicy.   

Zawory przeciwpożarowe NIBCO mają apro-
baty i dopuszczenia amerykańskich orga-
nizacji badawczych związanych z ochroną 
przeciwpożarową – UL (Underwriters Labo-
ratories) oraz FM (Factory Mutual). Są rów-
nież aprobowane przed europejskie jednost-
ki certyfikacyjne m.in. Pavus w Czechach, 
EMI na Węgrzech oraz na Ukrainie i w Rosji. 
Dodatkowo zawory mają polską Aprobatę 
Techniczną wydaną przez ITB (Instytut Tech-

niki Budowlanej) stwierdzającą ich przydat-
ność do stosowania w instalacjach wodnych 
przesyłających wodę nie przeznaczoną do 
picia – przemysłowych, przeciwpożarowych 
itp. Na zawory do zastosowań przeciwpoża-
rowych udzielamy 5 lat gwarancji. 

Zawory przeciwpożarowe NIBCO z „mocnymi papierami”

1
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Outside Screw and Yoke), natomiast typ  
F-607-OTS (rys. 5 ) to również zasuwa klino-
wa kołnierzowa z trzpieniem wznoszącym, 
lecz z klinem mosiężnym. Zasuwy typu  
F-607-RW, F-607-OTS są przystosowane do 
zamontowania przełącznika nadzoru na 
trzpieniu zaworu.
Zasuwa F-609-RW (rys. 6 ) (N.R.S.-Non Ri-
sing Stem) to zasuwa klinowa z klinem wygu-

mowanym umożliwiająca montaż kolumny 
wskaźnikowej poziomej typ NIP-2AJ (rys. 7 ) 
lub pionowej typ NIP-1AJ (rys. 8 ).
Ad.3. Zawory zwrotne to zawory samoczyn-
nie otwierające się w wyniku przepływu 
wody w określonym kierunku i samoczyn-
nie zamykające się w przypadku przepływu 
wody w kierunku przeciwnym. Podobnie jak 
w przypadku przepustnic są łączone z prze-

Typ Wymiary, rodzaj sterowania

Ciśnienie  
robocze  
dopuszczalne, 
bar

przepustnica  
WD-3510-8 i LD-3510-8

od DN 50/2” do DN 300/12”, sterowanie ręcz-
ne 17,2

przepustnica GD-1765-8N DN 250/10”, sterowanie ręczne 12,1
przepustnica  
GD-4765-8N

od DN 65/2 ½” do DN 200/8”, sterowanie ręcz-
ne 20,7

zasuwa F-607-RW od DN 65/2 ½” do DN 300/12”, sterowanie 
ręczne 17,2

zasuwa F-607-OTS od DN 65/2 ½” do DN 300/12”, sterowanie 
ręczne 12,1

zasuwa F-609-RW od DN 100/4” do DN 300/12”, sterowanie ręcz-
ne 17,2

zawór zwrotny F-908-W od DN 100/4” do DN 300/12”, sterowanie sa-
moczynne 12,1

zawór zwrotny KW-900-W

od DN 65/2 ½” do DN 300/12”, sterowanie 
samoczynne 17,2

od DN 350/14” do DN 400/16”, sterowanie 
samoczynne 13,8

zawór zwrotny KG-900-W od DN 65/2 ½” do DN 300/12”, sterowanie 
samoczynne 17,2

wodami rurowymi za pomocą żeliwnych złą-
czek rowkowych – zawór zwrotny KG-900-W 
(rys. 9 ) lub montuje się między kołnierzami za 
pomocą śrub lub szpilek – KW-900-W (rys. 10 ). 
Zawory zwrotne F-908-W (rys. 11 ) z przewo-
dami rurowymi łączy się kołnierzowo. Dopusz-
czalne ciśnienia robocze w temp. 20°C dla 

przeciwpożarowych zaworów NIBCO przed-
stawiono w tabeli powyżej. 
Zawory przeciwpożarowe NIBCO oprócz  
samodzielnej oferty mogą stanowić uzupeł-
nienie systemu tryskaczowego CPVC  
BlazeMaster®. System ten również znajduje  
się w ofercie handlowej NIBCO Sp. z o.o.  
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NIBCO Sp. z o.o. 
ul. PKP 6, 92-402 Łódź
tel. 42 677 56 00, 
faks 42 677 56 10
www.nibco.com.pl
nibco@nibco.com.pl
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  Producent oferuje dwa agregaty zewnę-
trze o mocach 8 i 10 HP, które można dowol-
nie modułowo składać, tworząc układ  
o mocy 30 HP. 
Maksymalną liczbą jednostek wewnętrznych, 
jakie możemy podłączyć do tego systemu 
jest  28 sztuk. 
Agregaty mają kompaktowe wymiary 
960×1615×765 mm pozwalające na wcześniej-
sze przygotowanie miejsca pod ich montaż.
Do rozdziału mocy chłodniczo/grzewczej  
wewnątrz budynku mamy do dyspozycji  
dwa rodzaje boksów MS equipment:  
CE-MDVMS02/N1 lub CE-MDVMS04/N1, do 
których można podłączyć od 1 do 4 jed-
nostek. Obydwa mają znormalizowane wy-
miary 370×300×160 mm,pozwalające już na 
etapie projektowania przygotować pod nie 
miejsce montażu. 
Możliwość współpracy z 14 typami jednostek 
wewnętrznych pozwala nam na stworzenie 
123 konfiguracji. Jednostki wewnętrzne pod 
względem modeli i typów są takie same, jak 
w układach VRF 2-rurowych Midea.

Budowa i możliwości agregatów  
serii 4+

Agregaty Midea seria 4+ zostały wyposażo-
ne w nowe komponenty pozwalające bar-
dziej efektywnie współpracować i zreduko-
wać koszty eksploatacyjne. System został 
wyposażony w nowy wirnik o zmienionym 
kształcie łopat pozwalający zwiększyć  
o 10% wydajność odbierania ciepła. Zmie-
niono również rozkład wymiennika ciepła 
pod względem odległości lameli, dzięki któ-
remu również o 10% zwiększono powierzchnię 
wymiany ciepła.
Zastosowanie nowej sprężarki DC Inverter 
zmniejszyło zapotrzebowanie na energię 
elektryczną o 25%, a nowy silnik wentylatora 
skraplacza również w technologii DC Inverter 
zmniejszył to zapotrzebowanie o kolejne 50% 
w odniesieniu do wersji poprzedniej.
Producent przewidział fabryczną modyfikację 
pozwalającą na wykonanie wersji Sileni, która 
pozwala na pracę ciągłą agregatu w nocy  
z umniejszonym tłem akustycznym do 8 dB(A).

Układy VRF Midea 
z odzyskiem ciepła

 Arkadiusz Wojciechowski

Układy VRF Midea charakteryzują się jednoczesną możliwością grzania 
i chłodzenia w obrębie jednego układu chłodniczego. Elementem 
wykonawczym odpowiedzialnym za wykonanie tego zadania jest MS 
equipment. 
Dystrybutorem produktów Midea na terenie Polski jest firma SPS Klima.

Outdoor unit

Cooling Heating Heating Heating
14.0kW 14.0kW 14.0kW 14.0kW

Outdoor unit

Cooling Heating Heating Heating
14.0kW 14.0kW 14.0kW 14.0kWSystem 3-rurowy

Jednostki wewnętrzne 
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Producent przewidział możliwość fabrycz-
nego podniesienia sprężu dyspozycyjnego 
wentylatora skraplacza do 80 Pa, co umoż-
liwia zastosowanie urządzenia na piętrach 
technicznych, gdzie nie ma swobodnego 
wydmuchu do góry.
W odniesieniu do możliwości instalacyjnych 
długość rur od agregatu do ostatniej jed-
nostki wewnętrznej może wynosić 175 m,  
przy przewyższeniu pomiędzy agregatem 
a najniżej położoną jednostką wewnętrzną 
maksymalnie rzędu 50 m i przewyższeniem 
15 m pomiędzy jednostkami wewnętrznymi 
(patrz: rysunek na następnej stronie).

Rozliczanie zużycia energii  
elektrycznej

Producent wychodząc naprzeciw bieżą-
cym potrzebom rynku, wprowadził system 
umożliwiający rozliczanie najemców pod 
względem zużycia energii elektrycznej przez 
poszczególne odbiorniki zainstalowane w bu-
dynku. W tym celu należy zainstalować licz-
nik impulsowy energii elektrycznej podłączo-
ny do agregatu zewnętrznego, na podstawie 
którego istnieje możliwość rozbicia energii zu-
żywanej przez jednostki wewnętrzne wraz  
z agregatem.
Rozliczanie odbywa się na podstawie oprogra-
mowania producenckiego Third Generation 
Network Monitoring System, które pozwala 
sterować 1024 jednostkami wewnętrznymi.

Oprogramowanie oprócz sterowania po-
szczególnymi jednostkami ma opcje stero-
wania grupami, strefami budynku przy wy-
korzystaniu wizualizacji na podkładach 
aplikacji AutoCad. System przez proste czyn-
ności administracyjne IT i udostępnienie ad-
resu IP umożliwia sterowanie przez Internet 
i wykorzystanie funkcji dokonywania rapor-
tów dla jednostek wewnętrznych, jak rów-
nież dla poszczególnych agregatów ze-
wnętrznych.
Program oferuje przygotowanie programów 
dziennych, tygodniowych dla poszczegól-
nych jednostek wewnętrznych, co skutkuje 
znacznym ograniczeniem kosztów eksploata-
cyjnych.
Raporty można uzyskiwać w aplikacjach 
Word oraz Excel.  

Katalog urządzeń na stronie: 
www.midea-poland.pl

W ramach targów CEP® Poland w 
Warszawie w dniach 17-18.04 odbę-
dzie się kilka konferencji. Jedna z nich 
to „Termomodernizacja budynków za-
bytkowych – tradycja kontra nowocze-
sność”. Znane są już tematy referatów: 
- wprowadzenie do tematyki, reprezen-
tant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego,
- doświadczenia European Heritage 
Legal Forum w kontekście prawnych 
aspektów efektywności energetycz-
nej budynków – Bartosz Skaldawski, za-
stępca dyrektora Narodowego Instytu-
tu Dziedzictwa, 
- poprawa efektywności energetycznej 
zabytkowej architektury – Michał Ani-
szewski, Narodowy Instytut Dziedzictwa 
- Pieniądze mogą szkodzić zabytkom – 
reprezentant Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami
- Czy jest możliwa 100% termomoderni-
zacja budynku zabytkowego? – panel, 
wykład, dyskusja – dr inż. Maciej Roba-
kiewicz, prezes Fundacji Poszanowania 
Energii,
- Superwand DS – system izolacji ścian 
od wewnątrz – Mariusz Ziemecki, Korff 
Isolmatic
Uczestnictwo w konferencji jest płatne. 
Cena: 480 zł brutto, cena z rabatem 
za wczesną rejestrację 360 zł, cena dla 
partnerów, samorządów, uczelni po 
podaniu kodu: 320 zł; studenci: 90 zł.   
www.cep-warsaw.com

CEP® zaprasza:  
Termomodernizacja  
budynków zabytkowych 
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pieczeństwa i higieny pracy (DzU 2002 r. Nr 91 
poz. 811 z 28.06.2002 r.). 
W paragrafie 103.1 ww. rozporządzenia mo-
żemy przeczytać: …jeżeli podczas procesów 
pracy występuje niebezpieczeństwo obla-
nia pracowników środkami żrącymi lub zapa-
lenia odzieży na pracowniku – nie dalej niż 20 
m w linii poziomej od stanowisk, na których 
wykonywane są te procesy, powinny być za-
instalowane natryski ratunkowe (prysznice 
bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała 
oraz oddzielne natryski (prysznice) do prze-
mywania oczu. Natryski bezpieczeństwa, jako 
środek BHP do udzielania pierwszej pomo-
cy występują też w przepisach dotyczących 
przemysłu:
- szklarskiego i wyrobów ze szkła;  
- odlewniczego;  
- chemicznego;
- produkcji farb i lakierów;
- uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
- elektrolitycznej obróbki powierzchni;
- metali ciężkich (np. arsen, chrom i ich 
związki).
Generalnie konieczność stosowania natry-
sków bezpieczeństwa występuje wszędzie 
tam, gdzie pracownik ma do czynienia z:
- substancjami żrącymi, jak kwasy, zasady, 
sole;
- substancjami wybuchowymi (np. nadtlenki 
organiczne);
- substancjami łatwopalnymi;
- niebezpieczeństwem poparzenia lub zapa-
lenia się odzieży roboczej (huty, odlewnie);
- niebezpieczeństwem kontaktu z substancja-
mi toksycznymi i radioaktywnymi.
W szczególności natryski bezpieczeństwa na-
leży stosować w: magazynach chemicznych, 
miejscach przeładunku chemikaliów, labo-
ratoriach, oczyszczalniach ścieków, galwa-
nizerniach, odlewniach, chlorowniach, sta-

cjach zmiękczania wody (regeneracja jonitów 
kwasem), malarniach, akumulatorniach.

Prysznice ratunkowe

Przeznaczone są do szybkiego spłukiwania 
całego ciała pracownika mającego kontakt 
z niebezpieczną dla zdrowia substancją lub 
na którym doszło do zapalenia się odzieży. 
Wymagane są w miejscach produkcji, prze-
ładunku lub magazynowania groźnych dla 
zdrowia chemikaliów i materiałów łatwopal-
nych. Natrysk bezpieczeństwa musi być moż-
liwie blisko stanowiska pracy, jeżeli pracowni-
ków jest wielu, zaleca się zainstalowanie kilku 
natrysków. Odległość natrysków ratunko-
wych od miejsc pracy powinna umożliwiać 
dotarcie do nich w czasie poniżej 10 s. Miej-
sce montażu powinno być dostępne z trzech 
stron, na drodze od stanowiska do natrysku 
nie może być schodów, progów lub innych 
przeszkód utrudniających dotarcie. 
Przy substancjach szczególnie niebezpiecz-
nych i bardzo agresywnych, przy których już 
kilkusekundowy kontakt ze skórą  jest groźny 
dla zdrowia, natrysk winien znajdować się bli-
żej, nawet w odległości 3-6 metrów od stano-
wiska. Jego miejsce montażu i odległość po-
winno w takich przypadkach konsultować się 
z lekarzem. 
Projektowanie natrysków ratunkowych w kra-
ju opiera się na normie europejskiej EN 15154 
cz. 1 i 2. Norma powyższa pod ogólną nazwą 
„Natryski awaryjne” składa się z pięciu części:
— Część 1: Stacjonarne natryski awaryjne dla 
laboratoriów
— Część 2: Stacjonarne myjki do oczu
— Część 3: Przenośne natryski awaryjne  
(w przygotowaniu)
— Część 4: Przenośne myjki do oczu (w przy-
gotowaniu)

Ratują zdrowie i życie

Natryski 
bezpieczeństwa, 
myjki do oczu

  Alfred Adamczewski

  Kiedy należy stosować?

Przepisy określające konieczność stosowania 
natrysków bezpieczeństwa, zwanych inaczej 

natryskami ratunkowymi, występują  
w wielu aktach prawnych, z których najnow-
szy to rozporządzenie ministra pracy i polityki 
socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bez-

W zakładach pracy, w których 
występuje niebezpieczeństwo 
kontaktu pracowników  
z substancjami żrącymi, 
toksycznymi czy wysoką 
temperaturą, każdy wypadek 
przy pracy może zakończyć się 
trwałym kalectwem lub nawet 
śmiercią poszkodowanego. 
Pierwsza pomoc musi być 
udzielona szybko, bezpośrednio 
w miejscu zdarzenia, jeszcze 
przed przyjazdem pogotowia. 
Nie wystarczą wtedy dobre 

chęci i cykliczne szkolenia personelu, konieczne są rozwiązania 
techniczne umożliwiające natychmiastowe działanie, także samemu 
poszkodowanemu. W artykule o zastosowaniu i rozwiązaniach 
technicznych „natrysków bezpieczeństwa”.  

Prysznic ratunkowy Haxion
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— Część 5: Stacjonarne natryski awaryjne 
dla zakładów produkcyjnych (planowane)
Zgodnie z przepisami CEN Polska jest wśród 
państw zobowiązanych do implementacji 
ww. normy. 

Myjki dla oczu 

Służą do szybkiego przemywania obu oczu. 
Zgodnie z badaniami, zanieczyszczone oko 
ma zdolność do samooczyszczania, wyko-
rzystując do tego naturalne mechanizmy, jak 
łzawienie i mruganie. Łzawienie, powodu-
je przemywanie oka płynami wytworzonymi 
przez gruczoły łzowe, które kierują następnie 
ich nadmiar do punktów łzowych, a stąd do 
jamy nosowej, powodując katar. Zanieczysz-
czenie oka substancją toksyczną grozi więc 
przedostaniem się jej poprzez kanał łzowy do 
nosa, a stąd do gardła i płuc, grożąc zatru-
ciem. Bardzo ważne jest więc szybkie prze-
mycie oka, jednocześnie w taki sposób, aby 
wypłukiwane zanieczyszczenia były kierowa-
ne na zewnątrz oka, a nie do jego środka. 
Myjki do oczu stanowią rodzaj pionowego 
prysznica o odwiedzionym strumieniu, o in-
tensywności i temperaturze dostosowanej do 
delikatnej struktury oka. Montowane są naj-
częściej na wysokości około 1000±200 mm 
nad podłogą, w minimalnej odległości od 
ściany 150 mm. Wielkość strumienia wypły-
wu powinna wynosić co najmniej 6 l/min. 
przy ciśnieniu określonym przez producenta, 
a temperatura wody mieścić się w granicach 
15-37oC. Wysokość strumienia przed załama-
niem powinna wynosić od 100 do 300 mm.
Myjki do oczu wymagają zabezpieczenia in-
stalacji przed jakimkolwiek zanieczyszcze-
niem wody produktami korozji, czy innymi 
drobnymi elementami mogącymi uszkodzić 
oko w czasie przemywania. Należy więc bez-

pośrednio przed myjką przewidzieć montaż 
w instalacji filtra siatkowego. 

Natryski bezpieczeństwa powinny być uruchamiane w sposób natychmiastowy, czas urucho-
mienia nie może przekraczać 1 s. Uruchomienie może nastąpić przez przekręcenie dźwigni 
lub pociągnięcie cięgła. Siła potrzebna do otwarcia zaworu nie może przekraczać 100 N. 
Minimalny wydatek natrysku bezpieczeństwa może być określony przez normy narodowe, ale 
nie powinien być mniejszy niż 60 l/min., przy czym raz uruchomiony natrysk nie powinien się sa-
moczynnie zamykać, a wydajność urządzenia powinna być zapewniona przez minimum 
15 minut. 
Element uruchamiający zawór musi być wystarczająco duży i odpowiednio łatwo zlokalizowa-
ny, aby możliwe było jego użycie w rękawicach ochronnych. Element uruchamiający zawór 
należy umieścić między poziomem podłoża a wysokością 1750 mm ponad tym poziomem. 
Minimalna średnica przewodu zasilającego natrysk powinna wynosić 1”, przy czym ciśnienie 
w przewodzie nie może być mniejsze niż 2 bary i nie większe niż 6,1 bara. Jeśli natryski są zloka-
lizowane ponad 15 m od głównego przewodu zasilającego, to dla ograniczenia strat ciśnienia 
wskutek tarcia w przewodach, zaleca się zwiększenie średnicy zasilającej natrysk do 1 ¼”.
Wysokość montażu natrysku nad podłogą zależy od jego konstrukcji, ale powinna się za-
wierać w granicach 2200±100 mm nad powierzchnią na której stoi pracownik. Wolna prze-

strzeń wokół natrysku powin-
na wynosić minimum 400 
mm, licząc od osi do najbliż-
szej ściany. Zgodnie z polskimi 
przepisami: natryski powinny 
być zasilane wodą nieogrze-
waną i działać niezawodnie 
bez względu na warunki at-
mosferyczne. Rozwiązanie ta-
kie zabezpiecza osoby po-
szkodowane przed ryzykiem 
poparzenia wodą gorącą 
przy wadliwie działających 
urządzeniach termostatycz-
nych. Według norm europej-
skich zaleca się, aby tempera-
tura wody w natrysku mieściła 
się w granicach 15-37oC. Naj-
nowsze informacje wskazują, 
że temperatura 15°C jest naj-
niższą dopuszczalną tempera-
turą letniej wody, nie wywołu-
jącą hipotermii u użytkownika 
urządzenia.

Wymagania projektowe dla natrysków

Sposób montażu natrysku bezpieczeństwa z myjką do oczu

Myjka do oczu z odwiedzionym strumieniem 

Myjka do oczu mocowana do ściany, na natryskach 
zamocowane są kapturki ochronne zabezpieczające 
dysze przed zanieczyszczeniem
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Myjki należy projektować w bezpośredniej 
bliskości stanowisk pracy, przy substancjach 
żrących odległość myjki od stanowiska nie 
może przekraczać 3 m. 

Rozwiązania techniczne

Prysznice ratunkowe i myjki do oczu wyko-
nywane są w zależności od potrzeb i spe-
cyfiki instalacji ze specjalnego plastiku, stali 
nierdzewnej tak w wersji zwykłej, jak i mrozo-
odpornej. Wersje mrozoodporne mają stan-
dardowo instalacje grzewcze zabezpiecza-
jące przewody przed zamarznięciem i mogą 
pracować na zewnątrz budynków w tempe-
raturach dochodzących do -15oC. Wiele kon-
strukcji ma dodatkowo zabezpieczenie przed 
wybuchem i może pracować w strefach I i II.
Generalnie wszystkie systemy ratunkowe 

Strefa 0 – to strefa, w której zagrożenie wybu-
chem występuje stale.
Strefa 1 – to strefa, w której zagrożenie wy-
buchem może się pojawić wskutek normal-
nych działań (np. strefa napełniania zbiorni-
ków gazem).
Strefa 2 – to strefa, w której wybuch pojawia 
się sporadycznie.
Grupa wybuchowości – urządzenia elek-
tryczne do pracy w strefach zagrożonych wy-
buchem oznacza się jako urządzenia Ex, wy-
różnia się przy tym dwie grupy tych urządzeń:
I – urządzenia dla pracy w kopalniach;
II – urządzenia do pracy poza kopalniami.
Wśród urządzeń grupy II wyróżnia się trzy ka-

tegorie 1, 2 i 3, przy czym kat. 1 oznacza naj-
wyższą klasę urządzeń mogącą pracować w 
strefie 0, 1 i 2. 
Kategoria 1 – urządzenia o bardzo wysokim 
poziomie zabezpieczenia
Kategoria 2 – o wysokim poziomie zabezpie-
czenia
Kategoria 3 – o normalnym poziomie zabez-
pieczenia
Klasa temperaturowa urządzeń – określa 
maksymalną temperaturę osiąganą przez 
urządzenia w czasie pracy mogącą zainicjo-
wać wybuch. Wyróżnia się 6 klas:
T1 – 450oC, T2 – 300oC, T3 – 200oC, T4 – 135oC,  
T5 – 100oC, T6 – 85oC.

Rodzaj obudowy urządzenia – podaje spo-
sób zabezpieczenia urządzenia przed wybu-
chem, oznaczany jest małymi literami np.:
d – osłona ognioszczelna;
e – obudowa wzmocniona;
ia, ib, ic – wykonanie iskrobezpieczne o róż-
nych poziomach zabezpieczenia;
ma, mb – hermetyzacja.

Przykład oznaczenia natrysku:
Ex II 2 Ge T6 – natrysk do pracy w strefie za-
grożenia wybuchem 1 i 2 do pracy w przemy-
śle poza kopalniami, o obudowie wzmocnio-
nej w strefach zagrożenia wybuchem gazu 
(litera G), o temperaturze zapłonu gazu >85oC.

Strefa zabezpieczenia przed wybuchem  

Nowość! Viega Advantix Vario:  
pierwszy odpływ liniowy 
na wymiar.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Viega. Liczy się pomysł! Innowacyjna technologia: nowy odpływ liniowy Viega Advantix Vario z płynną regulacją długości 
w zakresie od 30 do 120 cm, łatwy w montażu, z pewnym i trwałym uszczelnieniem. Atrakcyjny, stonowany design idealnie pasuje 

do każdej łazienki. Jeden produkt pozwala zaspokoić indywidualne potrzeby różnych klientów, co znacznie ułatwia magazynowanie. 
Więcej informacji: Viega Sp. z o.o. · telefon 58 - 66 24 999 · telefaks 58 - 66 24 990 · info@viega.pl · www.viega.pl/vario

23 - 26 kwietnia 2012 
Pawilon 5, sektor D, stoisko 105
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cy osobie poszkodowanej rozebranie się. Pa-
rawany są też wygodnym zabezpieczeniem 
chroniącym obszar przylegający do natrysku 
przed rozbryzgami wody. 
Osobnym rozwiązaniem pryszniców ratunko-
wych są natryski ręczne z wężem elastycz-
nym z jedną lub dwoma głowicami spłu-
kującymi. Urządzenia takie umożliwiają 
poszkodowanemu spłukanie ciała pod ubra-
niem, jak też ratowanie osoby leżącej. Wąż  
z natryskiem jest tylko dodatkowym wyposa-
żeniem natrysku ratunkowego i nie może go 
zastąpić.

System alarmowy
Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowa-
nemu pracownikowi nie zwalnia od wezwa-
nia pomocy ambulatoryjnej. Powiadomienie 
odpowiednich służb można znacznie skró-
cić, instalując w zestawie ratunkowym system 
alarmowy. Ręczne uruchomienie natrysku 
lub myjki do oczu będzie wtedy skutkować 
automatycznym włączeniem się alarmu.

Konserwacja  
Natryski bezpieczeństwa, tak jak cała in-
stalacja wodociągowa ulegają stopniowe-
mu zanieczyszczeniu. Dla zapewnienia ich 
bezawaryjnego działania konieczne jest ich 
okresowe, średnio raz na tydzień – próbne 
uruchomienie. 
Czynność tę należy odnotować w dzienniku 
kontroli wraz z datą, rodzajem czynności  
i podpisem osoby kontrolującej. Szczegółowe 
wymagania odnośnie kontroli i jakości natry-
sków bezpieczeństwa podaje norma ANSI 
Z358.1-2004.  

Stanowisko natrysku bezpieczeństwa musi 
być wyraźnie oznakowane. Stosowane są 
dwa osobne znaki informacyjne dla natrysku  
i dla myjki do oczu.

Oznakowanie

Zestaw ratunkowy prysznic + 
myjka do oczu z ochronnym 
parawanem 

Prysznic bezpieczeństwa w wykonaniu mrozoodpornym  
z izolacją z pianki i instalacją grzewczą zasilaną napięciem 
230V. Po prawej myjka do oczu w wykonaniu mobilnym 
ciśnieniowym
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mogą być wykonywane w wersji stacjonar-
nej, na ścianie pomieszczenia lub na specjal-
nej kolumnie mocowanej do podłogi, jak  też 
w wersji mobilnej do szybkiego przemieszcza-
nia w miejsce stanowiska pracy. Wersje mo-
bilne mogą być ciśnieniowe lub grawitacyj-
ne. Wersje ciśnieniowe wykonywane są ze 
zbiornikiem w postaci butli ciśnieniowej z re-
duktorem i środkiem antybakteryjnym po-
zwalającym przetrzymywać wodę przez 
okres kilku miesięcy. Wersje grawitacyjne wy-
konywane są w postaci zbiornika z tworzywa  
o dużej pojemności połączonego z myjką. 
Zbiornik przed użyciem musi być zamocowa-
ny na odpowiedniej wysokości.
Bardzo często dla ograniczenia miejsca mon-
tażu stosuje się zestawy łączone: natrysk + 
myjka do oczu, stanowiące jedno stanowisko 
ratunkowe. Zestaw ratunkowy może być wy-
posażony w parawan ochronny umożliwiają-

Jubileuszowa edycja targów odbędzie się w dniach 
29-31 maja w Bydgoszczy w hali Łuczniczka przy ul. 
Toruńskiej 59. Wiodącym hasłem jubileuszowej edycji 
targów będzie „TANIE GRZANIE”. Dzisiaj koszty utrzy-
mania mieszkania, domu, czy innych obiektów w du-
żej mierze zależą od ponoszonych kosztów na ogrza-
nie pomieszczeń. Troska o czyste środowisko oraz 
rosnące ceny podstawowych nośników energii ta-
kich jak olej, gaz czy węgiel coraz częściej skłaniają 
do zainteresowania się paliwami przyjaźniejszymi dla 
środowiska i atrakcyjniejszymi ekonomicznie. Jednym 
ze sposobów zagospodarowania odpadów leśnych, 
poprodukcyjnych, jak i z rolnictwa jest produkcja pe-
let i brykietów. Są one coraz chętniej wykorzystywa-
ne przez instytucje oraz indywidualnych odbiorców. 
Energetyka zawodowa, zobligowana do produk-
cji tzw. zielonej energii staje się odbiorcą tych pa-
liw. Podczas targów prezentowane będą m.in. kotły 
grzewcze, piece, kominki, palniki, urządzenia oraz linii 
technologicznych do produkcji biopaliw, producen-
tów pelletu, brykietu, akcesoriów, automatyki i arma-
tury dla kotłowni na biomasę, suszarni do trocin oraz 
innych surowców roślinopochodnych, rębaków, roz-
drabniaczy, wilgotnościomierzy, sterowników, podaj-
ników, sortowników, filtrów, systemów magazynowa-
nia, przechowywania i transportu, części zamiennych 
itp. Firmy, instytucje i stowarzyszenia oferować będą 
także pomoc w kwestii projektowania, kompletacji in-
westycji, montażu, finansowania i serwisu.
Targom towarzyszą konferencje, seminaria, warsztaty 
i kursy branżowe m.in.:
- konferencja pt. „Rynek pelet i brykietów – możliwo-
ści rozwoju”
- szkolenia BAPE na temat jakości dla producentów, 
sprzedawców i użytkowników pelet drzewnych oraz 
pelet ze słomy i innych roślin. 
www.ctpik.com.pl

10 edycja  
PELLETS-EXPO  
& BRYKIET-EXPO
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Klimakonwektory Purmo Vido mogą zostać 
zaprogramowane tak, aby uwzględniać in-
dywidualne zapotrzebowanie na ciepło każ-
dego obsługiwanego pomieszczenia. Jeśli 
jeden z członków rodziny ma odmienne pre-
ferencje cieplne, grzejnik klimakonwektorowy 
znajdujący się w pokoju tej osoby może zo-
stać łatwo ustawiony na wyższą temperatu-
rę. Podobnie, jeśli sypialnie mają być ogrze-
wane jedynie wieczorem, kiedy mieszkańcy 
udają się na spoczynek, a salon w ciągu 
dnia, kiedy przebywają w nim użytkownicy. 
Uwzględnienie takich preferencji grzewczych 
nie stanowi problemu, a przejrzysty panel ste-
rowania sprawia, że odpowiednie ustawienie 
grzejnika jest łatwe. 

Łatwość dopasowania i konfiguracji
Klimakonwektor Vido może być instalowa-
ny nie tylko w domach, ale także w budyn-
kach użyteczności publicznej, w instala-
cjach grzewczych centralnego ogrzewania 
oraz w instalacjach chłodniczych. Urządze-
nie można skonfigurować tak, aby pracowa-
ło samodzielnie, a także dopasować je do 
centralnych systemów sterowania BMS, dzia-
łających w wielu budynkach biurowych. 

Możliwa jest także ręczna regulacja prędko-
ści obrotów wentylatorów umieszczonych  
w urządzeniu. Klimakonwektor Vido jest przy-
stosowany do pracy w instalacjach dwururo-
wych.

Regulacja – inteligentna i łatwa  
w obsłudze
Obsługa zamontowanego już urządzenia jest 
prosta i nie wymaga umiejętności technicz-
nych, dzięki czemu każdy użytkownik może 
samodzielnie zmniejszyć bądź zwiększyć wy-
sokość temperatury w mieszkaniu. Bez pro-
blemu możemy dostarczyć do pomieszcze-
nia chłód, gdy panuje upał lub szybko się 
ogrzać, kiedy jest zimno. Inteligentny elek-
troniczny system regulacji klimakonwektorów 
Vido zapewnia dostępność szeregu łatwych 
do ustawienia opcji regulacji parametrów 
pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia. 
Dwupoziomowa koncepcja programowania 
umożliwia wybór: 
- trybu „uproszczonego” – do szybkich co-
dziennych ustawień parametrów pracy grzej-
nika oraz 
- trybu „rozszerzonego” – umożliwiającego 
dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji. 

Nowatorskie rozwiązanie 2 w 1 

Klimakonwektor Vido

  Konwektor o dwóch twarzach
Chłodzący grzejnik – taki jest właśnie Vido, 
nowatorski naścienny klimakonwektor mar-

ki Purmo. Zgrabna linia grzejnika skrywa wy-
miennik ciepła o wysokiej wydajności.
W miesiącach zimowych woda grzewcza 
przepływa przez wymiennik, oddając ciepło 
pomieszczeniom. 
Latem, dzięki zastosowaniu zintegrowane-
go wentylatora, to samo urządzenie zapewni 
chłodzenie pomieszczeń. 
Wtedy wymiennik ciepła klimakonwektora 
Vido jest napełniany wodą lodową, pocho-
dzącą z pompy ciepła działającej w cyklu 
odwróconym lub z wytwornicy wody lodo-
wej. Vido nawiewa do pomieszczeń orzeź-
wiające schłodzone powietrze za pomo-
cą promieniowego wentylatora o zmiennym 
ustawieniu prędkości obrotów, obniżając 
temperaturę we wnętrzach. 

Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane rozwiązanie ułatwiające 
uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach domowych oraz biurowych. 
Vido błyskawicznie nagrzeje dom w zimne dni oraz ochłodzi go w czasie upałów. 
Klimakonwektor dysponuje maksymalną mocą 9266 W w trybie ogrzewania i 4147 W 
w trybie chłodzenia.

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 r
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Grzejniki Vido oznaczone zostały logo „cle-
ver” – są bardziej efektywne i zużywają mniej 
energii w porównaniu z innymi rozwiązaniami 
grzewczymi. U źródeł koncepcji Purmo „cle-
ver” leży inteligentne myślenie: 
- możliwość indywidualnego programowania 
każdego klimakonwektora Vido, 
- programowanie w trybie dziennym i tygo-
dniowym (24/7), z godzinną dokładnością, 
- podświetlany ekran LCD, z możliwością 
wprowadzenia blokady bezpieczeństwa, 
- automatyczne i ręczne opcje regulacji 
prędkości wentylatorów,
- opcja podłączenia do centralnego systemu 
sterowania budynku (BMS), 
- funkcja nocnego osłabienia ogrzewania, 
- możliwość zachowania w pamięci progra-
mu użytkownika przez 12 godzin w razie awa-
rii zasilania. 

Innowacyjne i efektywne rozwiązanie
Atutem klimakonwektora Vido jest jego efek-

Maksymalne ciśnienie robocze:  
10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Wysokość: 595 mm
Głębokość: 153 mm
Długość: 800, 1000, 1200, 1400, 
1600 mm
Moc cieplna 75/65/20oC: od 1824 
do 9266 W
Moc cieplna 43/35/20oC: od 704 
do 3363 W
Moc chłodnicza 7/12/27oC:  
od 707 do 4147 W
Gwarancja: 2 lata
Cena: od 1620 do 2850 zł netto

Vido – charakterystyka 
i ceny

tywność energetyczna, która często jest prio-
rytetem dla kupujących grzejniki. Klima-
konwektor Vido to najnowszy innowacyjny 
produkt marki Purmo. Wprowadza do domu 
klimat przyjazny użytkownikom, zmniejszając 
jednocześnie ich wydatki. Charakteryzuje 
się pojemnością wodną rzędu 5 do 10% tra-
dycyjnego grzejnika o równoważnej mocy. 
Cechuje się doskonałą wydajnością, nawet 
przy niższych parametrach instalacji ogrze-
wania i świetnie nadaje się do zastosowań 
zarówno z tradycyjnymi, jak i odnawialnymi 
źródłami ciepła. 
Urządzenie jest wyposażone w filtr, który 
można w łatwy sposób wyczyścić, a nawet 
uprać. Do klimakonwektora Vido producent 
oferuje szereg pomocnych i przydatnych ak-
cesoriów, m.in. zawory regulacyjne i pomp-
kę do skroplin. Producent zapewnia dwa lata 
gwarancji na urządzenie.  

W dniu 27 lutego br. Polska Izba Inżynierów Budow-
nictwa uruchomiła dla członków internetowy system 
e-learningowy. Dostęp do systemu e-learningowego 
możliwy jest poprzez zalogowanie się w portalu PIIB 
na stronie www.piib.org.pl za pomocą loginu  
i hasła przekazanego w związku z uruchomieniem  
w ubiegłym roku systemu elektronicznych zaświad-
czeń członkostwa w Izbie.
Obecnie, zostały udostępnione dwa pierwsze szkole-
nia o tematyce:
- wprowadzenie do Eurokodów,
- wprowadzenie do projektowania konstrukcji zbrojo-
nych geosyntetykami.
Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych szkoleń 
e-lerningowych mogących rozszerzyć wąską, jak na 
razie, bazę szkoleń.
PIIB liczy na współuczestnictwo w tworzeniu bazy 
szkoleń i przekazywaniu propozycji nowych tematów. 
Propozycje można przesyłać drogą mailową na ad-
res biura Krajowej Izby lub biura okręgowej izby.

Przypominamy, że V Forum Przemysłu Energety-
ki Słonecznej, organizowane co roku przez Insty-
tut Energetyki Odnawialnej, tym razem odbę-
dzie się 18 kwietnia w Krakowie. 
Spotkają się tam producenci, instalatorzy i dys-
trybutorzy systemów słonecznych termicznych 
oraz projektanci, architekci, inwestorzy publicz-
ni i przemysłowi. 
Wśród prelegentów będą obecni min.: Xavier 
Noyon – sekretarz generalny European Solar 
Thermal Industry Federation, Thomas Pauschin-
ger – ekspert Steinbeis Research Institute for So-
lar and Sustainable Thermal Energy Systems So-
lites, Grażyna Kasprzak – ekspert ds. Inżynierii 

Środowiska, BOŚ, Bogusław Regulski – wicepre-
zes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, 
Miłosz Lipiński – właściciel biura projektowego 
M&L Lipińscy, Heinz Kaufmann, dyrektor Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współpracy. W dys-
kusji panelowej weźmą udział poseł Andrzej 
Czerwiński – przewodniczący parlamentarnego 
Zespołu ds. Energetyki oraz prof. Maciej Nowic-
ki – minister środowiska w latach 1990-1991 oraz 
2007-2010. 
Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć bę-
dzie wystawa instalacji słonecznych. Więcej in-
formacji, w tym program i rejestracja, na stronie 
www.solarforum.ieo.pl.

V Forum Przemysłu  
Energetyki Słonecznej

E-learnig w IIB, czyli samodokształcanie  
przez Internet
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Charakterystyka techniczna  
i metody czyszczenia

Akustyczne kanały 
wentylacyjne  
TOP AIR/CLV 284  
z płyt z wełny szklanej

  Bartosz Plichta

  Technologia TOP AIR®/CLV 284

Kanały akustyczne z wełny szklanej TOP AIR®/
CLV 284 to niezawodny sposób na wyelimi-
nowanie hałasu związanego z funkcjonowa-
niem instalacji wentylacji mechanicznej i kli-
matyzacji. Kanał TOP AIR® wykonuje się na 
budowie z płyt z wełny szklanej grubości  
25 mm. Płyta ta od strony zewnętrznej pokry-

ta jest gładkim, grubym aluminium (100 µm), 
odpornym na przegięcia i pęknięcia. Stro-
na wewnętrzna płyty to unikatowy, specja-
listyczny woal  charakteryzujący się najwyż-
szymi parametrami tłumienia i jednocześnie 
bardzo niskimi oporami przepływu (zbliżony-
mi do oporów w kanałach blaszanych). Kon-
strukcja woalu pozwala również na skutecz-
ne,  mechaniczne czyszczenie kanału za 

Firma Top Air-Sofik jest obecna w Polsce od 15 lat. Specjalizuje się  
w niskoszumowych instalacjach wentylacyjnych, spełniających najbardziej 
wymagające normy akustyczne. W 1997 roku jako pionier wprowadziła 
na polski rynek technologię akustycznych kanałów wentylacyjno-
klimatyzacyjnych z płyt z wełny szklanej TOP AIR®/CLV 284 – CLIMAVER 
284 (wcześniej sprzedawane pod nazwą FIB-AIR®). Pierwsze instalacje 
z płyty CLV284 zostały wykonane w latach 70. ubiegłego stulecia i 
niektóre z nich funkcjonują do dziś. Płyty pod nazwą własną TOP AIR® 
to najstarszy materiał z tej gamy produktów na świecie. To przeszło 
40-letnie doświadczenie i laboratoria badawcze koncernu ISOVER Francja.

pomocą szczotek do tego przeznaczonych. 
Płyty są wyposażone w fabryczne pióra – 
wpusty (męski i żeński), co umożliwia proste  
i szybkie łączenia dwóch kanałów. Pióra 
można również zrobić za pomocą specjali-
stycznego noża cuts all, który jest na wypo-
sażeniu skrzyni z narzędziami.
Specyfika płyty pozwala na bardzo łatwą  
i szybką obróbkę mechaniczną. Kanały wy-
konuje się na budowie, na miarę, co po-
zwala na szybką reakcję w przypadku 
wystąpienia ewentualnych niezgodności pro-
jektowych. 
Nacinanie płyt i składanie do pożądanych 
wymiarów odbywa się za pomocą profesjo-
nalnych narzędzi – hebli. Wysoka, realna gę-
stość płyty 85 kg/m3 sprawia, że kanały są 
sztywne i wytrzymałe. Szczelność zapewnia 
specjalna taśma aluminiowa o wymaganej 
grubości aluminium 50 µm. Zabronione jest 
stosowanie taśmy zbrojonej, która może po-
wodować nieszczelności w instalacji.
Wykorzystanie kanałów TOP AIR® jako samo-
nośnych konstrukcji wymaga od materia-
łu odpowiedniej sztywności i wytrzymałości. 

Gęstość sprasowanej wełny wynosi 85 kg/m3,
co przekłada się na korzystny współczyn-
nik przewodności cieplnej – 0,034 W/mK przy 
temp. 20oC. Kanał TOP AIR® ma jednocześnie 
izolację termiczną i akustyczną. Sztywność 
płyt pozwala na stosowanie w kanałach ci-
śnienia do 800 Pa oraz prędkości powietrza 
do 20 m/s. Badania wytrzymałości kanałów 
były wykonywane zgodnie z prawem pol-
skim, czyli do 2000 Pa przez godzinę i dosko-
nale zdały egzamin.
Technologia TOP AIR® jest także dobrym roz-
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wiązaniem dla obiektów adaptowanych lub 
lekkich konstrukcji, gdzie pojawia się często 
problem obciążeń konstrukcyjnych. Ciężar 
kanału z wełny to zaledwie 1/3 wagi kana-
łu metalowego. Dzięki lekkości kanałów ich 
montaż może się odbyć bez rusztowań  
i z mniejszą liczbowo ekipą montażową.
Wełna szklana to materiał niehydrofilny (nie 
wchłania wody), co przy zachowaniu wła-
ściwych parametrów wilgotnościowych (do-
puszczalna wilgotność względna dla kana-
łów TOP AIR® – 70% przy temp. 20oC) pozwala 
na wykorzystanie kanałów w instalacjach 
basenowych. Zewnętrzna warstwa alumi-
nium rozwiązuje problem korodujących ka-
nałów z materiałów tradycyjnych lub dużych 
nakładów na kanały z blachy kwasoodpor-
nej. Jest to również środowisko nieprzyjazne 
dla rozwoju grzybów i bakterii. Potwierdza 
to atest higieniczny, który dopuszcza kana-
ły TOP AIR® do obiektów szpitalnych i spożyw-
czych. 

Struktura płyty TOP AIR®/CLV284

Gotowy kanał TOP AIR® to przede 
wszystkim doskonały tłumik. Właści-
wości tłumiące tych kanałów są wy-
korzystywane przez projektantów 
szczególnie w obiektach o podwyż-
szonych wymogach akustycznych 
takich, jak: opery, teatry, kina, filhar-
monie, szpitale, biurowce, uniwersy-
tety, hotele. Potwierdza to długa lista 
referencyjna. Często instalacje z płyt 
TOP AIR pozwalają na wyeliminowa-
nie tłumików. Dla zobrazowania wła-
ściwości pochłaniania dźwięku moż-
na odnieść się do przykładu: kanał o 
przekroju 700x300 mm wykazuje po-
chłanianie dźwięku równe 6,7 dB(A) 
na metr przewodu przy 1000 Hz. 

Kanał TOP AIR/CLV 284  
= tłumik

Częstotliwość [Hz]
125 250 500 1000 2000 4000

α-sabine* 0,3 0,4 0,7 0,75 0,9 0,9
*α-sabine – współczynnik  
pochłaniania dźwięku

Charakterystyka foniczna kanałów 

Klasyfikacja ogniowa kanałów TOP AIR®: kla-
sa A2,d0,s1 (kanały niepalne) pozwala na sto-
sowanie technologii we wszystkich budyn-
kach ZL. 

Czyszczenie kanałów TOP AIR®/CLV 284

Przed dokonaniem wyboru firmy czyszczącej 
warto więc upewnić się, czy dysponuje ona 
fachową wiedzą na temat czyszczenia tego 
typu kanałów. Najbardziej popularną meto-
dą czyszczenia kanałów z wełny szklanej jest 
metoda mechaniczna przy zastosowaniu 
obrotowych szczotek nylonowych – do ka-
nału, przez otwór inspekcyjny wprowadzana 
jest szczotka na elastycznym wałku obroto-
wym o dł. do 15 m. Zanieczyszczenia odrywa-
ne są przez wirującą szczotkę i usuwane przez 
tworzący podciśnienie aparat ssący.  
Występuje ona m.in. pod nazwą SCAND 
TECH. Prędkość wirujących szczotek wyno-
si 350-900 obr./min, a odcinek 1,2 m.b. kanału 

czyszczony jest nie dłużej niż 15 sek. W opar-
ciu o tę metodę oraz zalecenia normy  
PN-EN 13403 przebadane zostały kanały  
TOP AIR®/CLV284. Po godzinnym mechanicz-
nym czyszczeniu za pomocą  szczotki obraca-
jącej się z prędkością ok. 900 obr./min, kanał 
nie wykazał na powierzchni wewnętrzne-
go woalu śladów erozji, łuszczenia, czy też ja-
kichkolwiek uszkodzeń. Oznacza to, że wytrzy-
małość kanału na czyszczenie wielokrotnie 
przekracza wymagania zawarte w normie 
PN-EN 13403.  

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


37m a r z e c  2 0 1 2  ( 0 3 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

  Dane obiektu
Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER usy-
tuowane jest w Wielkiej Nieszawce w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. OLENDER to 
kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy  
z centrum konferencyjnym i centrum odnowy 
biologicznej. W aquaparku (część baseno-
wa) znajduje się basen sportowy 25x12,5 m,
basen rekreacyjny, strefa malucha oraz stre-
fa saun. Wśród wielu atrakcji znajdziemy 
m.in. sztuczną rzekę, jacuzzi, leżanki hydro 
powietrzne, gejzery, 88-metrową zjeżdżal-
nię oraz wiele innych. Kompleks saun to pięć 
saun (dwie suche, solankowa, infrared, łaźnia 
parowa), wypoczywalnia z podgrzewanymi 
leżankami, jacuzzi oraz strefy schładzania. 
W obiekcie znajduje się również trzygwiazd-
kowy hotel z 60 miejscami noclegowymi, re-
stauracja, kawiarnia oraz klimatyzowane sale 
konferencyjne. Hotel oferuje 28 pokoi dwu-

Aż 14 pomp ciepła: 3xWPF 66, 10xWPF 52, 1xWPF 40

Pompy ciepła STIEBEL ELTRON 
w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER 

Już na etapie projektu przewidziano ogrzewa-
nie całego obiektu w 70-80% energią słonecz-
ną oraz pompami ciepła. Na dachu zamon-
towano kolektory słoneczne oraz wykonano 
wręcz pokazową instalację z pompami ciepła. 

Instalacja
W celu ogrzewania wody basenowej, przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej oraz re-
alizacji funkcji ogrzewania i chłodzenia, jak 
również wykorzystania ciepła do ogrzewa-
nia podłogowego oraz zasilania nagrzewnic 
wentylacyjnych zaprojektowano pięć kaska-
dowych układów pomp ciepła STIEBEL  
ELTRON. 
Układy kaskadowe umożliwiają optymalne 
dostosowanie mocy systemu do chwilowe-
go zapotrzebowania ciepła w obiekcie. Kon-
cepcja „kontenerowa” pomp WPF pozwa-

la na budowę kaskad, których poszczególne 
moduły stawiane są w jednym na drugim – 
co też wykorzystano w praktyce w „kotłowni” 
obiektu OLENDER.
W układach tych pracuje 14 pomp solan- 
kowych:  
 - 3xWPF 66, 
- 10xWPF 52 oraz 
- 1xWPF 40. 
Wytworzone ciepło magazynowane jest  
w 10 zbiornikach buforowych (stojących, ci-
śnieniowych zasobnikach c.o. z wężownicą  
o bardzo dużych pojemnościach 1000 i 1500 
litrów, przystosowanych do podłączenia do-
datkowego źródła ciepła np. kolektorów sło-
necznych): 
- 3xSBP 1500E, 
- 3xSBP 1000cool oraz
- 4xSBP 1500cool.

Dolne źródło
Dolnym źródłem dla pomp ciepła jest grunt  
i tu właśnie zamontowano zarówno sondy 
pionowe, jak i kolektory poziome. Na głę- 
bokości ponad 55 metrów umieszczono  
206 sond pionowych o łącznej długości  
11 330 mb oraz 4000 mb kolektorów pozio-
mych na głębokości 1,8 m.
Do regeneracji dolnych źródeł 2 węzłów 
będą wykorzystane wody popłuczne basenu 
pływackiego. Regeneracja dolnych źródeł 
ciepła pozostałych 3 węzłów odbywać się 
będzie się poprzez kolektory słoneczne.

Wykonawcą systemu była firma Przedsiębior-
stwo Robót Geodezyjnych GEO-THERM Sp. z o.o.
z Lubicza.
Oficjalna strona CENTRUM OLENDER:  
www.olender.info

14 pomp ciepła w 5 kaskadach pracujących na cele c.o., c.w.u. i chłodzenia
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osobowych, w tym pokoje dla osób nie-
pełnosprawnych oraz dwa pokoje LUX. Na 
parterze obiektu znajduje się przestronna re-
stauracja, kawiarnia oraz sale konferencyjne.
W podziemiach kompleksu można zaleźć spo-
ro rozrywki oraz szczyptę mocnych wrażeń.
Cały budynek został zaplanowany i przysto-
sowany dla osób niepełnosprawnych.
Przed obiektem znajduje się parking dla 
150 aut, stanowiska dla autokarów oraz przy-
stanek autobusowy. 
Centrum SPA to gabinet odnowy biologicz-
nej, gabinet masażu manualnego, gabinet 
konsultacyjno-kosmetyczny, gabinet modelo-
wania sylwetki, gabinet hydromasażu suche-
go. Studio fitness to wyposażona w najwyż-
szej klasy sprzęt siłownia oraz sala do zajęć 
aerobiku. W najniższej części obiektu znajdu-
je się strzelnica sportowo-bojowa oraz cztero-
torowa kręgielnia z klubem.  

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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  Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych nagród na polskim ryn-
ku, która jest przyznawana po wnikliwej oce-
nie ekspertów innowacyjnym produktom naj-
wyższej jakości, odpowiadającym szeregu 
kryterium, wytworzonym w oparciu o najwyż-
szej klasy technologie. Serdecznie gratu- 
lujemy wszystkim wystawcom targów  
INSTALACJE 2012 oraz KOMINKI 2012, których 
produkty zostały wyróżnione tą prestiżową 
nagrodą.

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem  
prof. dr hab. Edwarda Szczechowiaka, dyrek-
tora Instytutu Inżynierii Środowiska Politech-
niki Poznańskiej uhonorował 13 produktów 
zgłoszonych do konkursu o Złoty Medal na 
targach INSTALACJE oraz 1 produkt zgłoszo-
ny na targach KOMINKI. Wszystkie przyznane 
Złote Medale MTP są nagrodami równoważ-
nymi.

Liczne zmiany w formule konkursu o Złoty Me-
dal wiążą się nie tylko z odświeżonym wize-
runkiem medalu, który po raz pierwszy bę-
dzie miał formę prestiżowej statuetki, ale 
przede wszystkim z całym pakietem unikato-
wych korzyści, na które liczyć mogą laureaci 

konkursu. Ponadto produkty nagrodzone  
Złotym Medalem prezentowane będą pod-
czas targów w ekskluzywnych przestrzeniach 
Strefy Mistrzów zlokalizowanych w pawilo-
nach 3, 5 oraz 8, gdzie za pośrednictwem 
ekranów dotykowych profesjonaliści mogą 
oddawać głosy na najlepszy ich zdaniem 
produkt spośród laureatów Złotego Medalu. 
Równolegle głosowanie odbywać się będzie  
w Internecie na stronie www.zlotymedal.mtp.pl.
Prestiżowe wyróżnienia wręczone zostaną 
laureatom już pierwszego dnia targów pod-
czas uroczystego otwarcia targów Instalacje, 
Securex, Wodociągi, Kominki, TCS.

Złote Medale 
targów INSTALACJE 
i KOMINKI 2012 
przyznane!
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Produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP  
na Międzynarodowych Targach Instalacyjnych INSTALACJE

Hybrydowy system nawiewno-wywiewny Flow-Mag
UNIWERSAL sp. z o.o., Katowice
Pawilon 5, stoisko 192
Opis produktu
System Flow-Mag zaprojektowany został w celu zapewnienia wła-
ściwych poziomów higienicznych i normatywów dla powietrza w 
szeroko rozumianym budownictwie mieszkaniowym. Dedykowany 
jest dla wentylacji zbiorczej w budynkach mieszkalnych. Może być 
również stosowany w innych konfiguracjach wg oceny projektanta, 
jako wykorzystanie zalet łączenia oraz naprzemiennej pracy wen-
tylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Pojemnościowy  
wymiennik ciepła z trzema wężownicami 
Noel Wymienniki Ciepła, Wrocław
Pawilon 5, stoisko 201
Opis produktu
Pojemnościowy wymiennik ciepła z trzema wężownicami 
to innowacyjne urządzenie na rynku branży grzewczej. 
Umożliwia połączenie kilku źródeł ciepła do zasilania 
wielu układów c.o. i c.w.u. jednocześnie. Akumuluje wy-
produkowane ciepło, przekazując je odbiornikom ciepła 
w odpowiednim czasie dla potrzeb użytkownika. Zastoso-

wanie technologii przepływowego ogrzewania wody w wymienniku z rury miedzianej gwarantuje 
dostęp do nieograniczonej ilości ciepłej wody, świeżej, bez bakterii Legionella.

Moduł kominowy ISO-BLOCK
ONTOP POLSKA sp. z o.o., Wiewiórczyn oraz ONTOP B.V., Holandia
Pawilon 5, stoisko 187
Opis produktu
ISO-BLOCK to innowacyjne przejście przez dach i strop, które jest bez-
pieczne pożarowo i energooszczędne. Przy urządzeniach takich, jak ko-
minki na drewno, piecyki gazowe i inne urządzenia grzewcze pojawiają 
się określone problemy i zagrożenia. ISO-BLOCK zapewnia bezpieczeń-
stwo pożarowe, chroni środowisko przez swoją energooszczędność, roz-
wiązuje problemy związane z kondensatem, jest propozycją bardzo es-
tetyczną i dającą wiele wariantów wykończeń. Spełnia standardy domu 
pasywnego. Atutami są również niska masa, kompaktowa budowa, ła-
twy montaż. r

ek
la

m
a

http://www.instalacje.mtp.pl


40m a r z e c  2 0 1 2  ( 0 3 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Pompa ciepła IVT Premiumline EQ
BOSCH TERMOTECHNIK AB, Szwecja
Zgłaszający: SUN ENERGY sp. z o.o., Gdańsk
Pawilon 5, stoisko 193
Opis produktu
Pompę ciepła solanka/woda wyróżnia: COP 5,1; sprężarka Scroll ZH firmy Co-
peland (410a); elektroniczne sterowanie energooszczędnymi pompami górne-
go i dolnego źródła, polegające na automatycznej kontroli i utrzymaniu stabil-
nych paramentów pracy oraz zwiększeniu efektywności, co skutkuje redukcją 
zużycia o nawet 80% w porównaniu z pompami obiegowymi stosowanymi po-
wszechnie w pompach ciepła. Urządzenie ma również DPC – dynamiczny sys-
tem sterowania pracą pompy ciepła polegający na utrzymaniu stałej ΔT po 
stronie górnego i dolnego źródła; ESM system pomiaru energii polegający na 
analizie zużycia energii w porównaniu z energią pozyskaną z otoczenia. Cha-
rakteryzuje się wyjątkowo niskim poziomem hałasu i nowatorskim designem.

Zawór wielofunkcyjny Ballorex® Venturi FODRV
BROEN sp. z o.o, Dzierżoniów
Pawilon 5, stoisko 117
Opis produktu
Innowacyjne rozwiązanie wśród ręcznych zaworów równoważących. 
Szczególne zalety osiągane są dzięki zastosowaniu unikalnego rozwią-
zania elementu pomiarowego, jakim jest zwężka Venturiego. Jest po-
łączeniem kulowego zaworu odcinającego i zaworu równoważącego. 
Nastawa przepływu maksymalnego jest realizowana poprzez zmianę 
pozycji trzpienia regulacyjnego zamontowanego w kuli za pomocą klu-
cza nimbusowego. Zawory Ballorex® Venturi FODRV mają zastosowanie 
w instalacjach grzewczych, jak i wody lodowej. 

Złączki i kształtki zaprasowane Kisan WL
KISAN sp. z o.o., Kańczuga
Pawilon 5, stoisko 200
Opis produktu
Złączki KISAN WL stanowią III generację złącz zapra-
sowywanych w Systemie Kisan. Są nowatorską kon-
strukcją, łączącą doświadczenie sprawdzonych 
złącz Kisan z nowymi rozwiązaniami podnoszący-
mi ich walory użytkowe. Złącza charakteryzują funk-
cje: kontrolowanego przecieku, kontroli obsadzenia 

rury, przytrzymywania niezaciśniętej rury, zabezpieczenia o-ringów przed zniszczeniem, zaprasowa-
nia połączenia dwoma profilami szczęk KI oraz TH.
Producent potwierdza okres 50 lat użytkowania i daje 10 lat gwarancji na szczelność połączeń.

Kocioł kondensacyjny ECOCONDENS CRYSTAL
TERMET S.A., Świebodzice 
Pawilon 5, stoisko 28
Opis produktu
Kocioł kondensacyjny firmy Termet ECOCONDENS CRYSTAL to nowoczesne i nie-
zawodne urządzenie przeznaczone do instalacji c.o. oraz c.w.u. Kocioł oferuje 
pełne wykorzystanie techniki kondensacyjnej, osiągając sprawność 108%. Ce-
chuje się kompaktowymi rozmiarami, zastosowaniem najnowszej generacji wy-
miennika ciepła wykonanego z blachy nierdzewnej i wykorzystaniem techno-
logii tzw. „zimnych drzwi”. Kocioł może współpracować z systemami solarnymi, 
wspomagać pracę pomp ciepła oraz pracować w układach kaskadowych.

Kurtyno-nagrzewnica ELiS DUO
FLOWAIR Głogowski i Brzeziński sp.j., Gdynia
Pawilon 5, stoisko 128
Opis produktu
ELiS DUO jest jedynym urządzeniem na rynku, które zapewnia 
barierę otworu drzwiowego przy jednoczesnym ogrzewaniu 

pomieszczenia. Dzięki ELiS DUO klient otrzymuje ponad 30% oszczędności poprzez maksymalne wykorzy-
stanie powierzchni handlowej, uzyskanie niższych kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenie kosztów in-
stalacji. ELiS DUO przeznaczone jest dla klientów ceniących sobie nie tylko estetyczny wygląd, ale przede 
wszystkim oczekujących urządzeń niezawodnych o wysokiej jakości wykonania. Nowoczesny kształt elip-
sy oraz estetyczne wykończenie elementów powoduje, że kurtyno-nagrzewnica ELiS DUO świetnie nada-
je się do pomieszczeń, gdzie walory estetyczne montowanych urządzeń mają duże znaczenie

Przeciwpożarowa klapa odcinająca GRYFIT NEO (EISI20)  
wraz z modułem EMS 
CIAT sp. z o.o. Zakład Produkcyjny GRYFIT, Konstantynów Łódzki
Zgłaszający: CIAT sp. z o.o., Konstantynów Łódzki
Pawilon 3A, stoisko 39
Opis produktu
Przeciwpożarowa klapa odcinająca GRYFIT NEO jest pierwszą na ryn-
ku europejskim klapą, która mając tylko 120 mm grubości, jest w klasie 
odporności ogniowej EIS 120. Produkowana jest w gamie wymiarowej 
od wymiaru minimalnego LxH = 100x200 mm do maksymalnego LxH = 
900x1200 mm dla pojedynczej klapy. W zakresie wymiaru L możliwe jest 
wykonanie klapy ze skokiem wymiarowym co 5 mm, w zakresie wymia-
ru H co 50 mm. Klapa może być sterowana za pomocą siłownika GRY-
FIT FDG – 8-WT oraz za pomocą elektromagnesu typu impuls prądowy lub przerwa prądowa dla na-
pięć 24 V lub 230 V. Niezależnie od rodzaju wyposażenia klapa GRYFIT NEO ma zawsze grubość 120 
mm. Dzięki zwartej kompaktowej obudowie, braku wystających lamel klapy poza jej obrys w trakcie 
jej pełnego otwarcia znalazła ona zastosowanie między innymi jako klapa transferowa NEO-T (EI120) 
w przegrodach 120 mm.
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w zwykłych kotłach przez komin, oszczędzając tym samym pobór energii pierwotnej. Rozwiąza-
nie to pozwala uzyskać bardzo niskie wartości temperatury spalin, nawet do 26°C. Jako jedyny na 
rynku kompaktowych kotłów ATAG A244 Eco Combi osiąga stała wydajność c.w.u. do 14,3 l/min 
(45°C), przy jednoczesnej mocy znamionowej kotła 24 kW. Sercem kotła A244EC jest gładkorurowy 
wymiennik główny OSS – własne, ekskluzywne rozwiązanie firmy ATAG. Ten trwały, wysokowydajny 
wymiennik ze stali szlachetnej o wiele skuteczniej przekazuje ciepło niż zwykłe, aluminiowe wymien-
niki lamelowe.

Pompa obiegowa MAGNA 3 z bezprzewodowym  
interfejsem GRUNDFOS GO
Grundfos Holding A/S, Dania 
Zgłaszający: Grundfos Pompy sp. z o.o., Baranowo
Pawilon 4, stoisko 1
Opis produktu
MAGNA3 jest najbardziej efektywną energetycznie dużą 
pompą obiegową. Oprócz funkcji AUTOADAPT pompa 
MAGNA3 jest wyposażona w dwa nowe tryby sterowa-
nia: FLOWADAPT i FLOWLIMIT, dzięki którym zawory rów-

noważące są w większości przypadków zbędne. MAGNA3 ma wbudowany licznik energii cieplnej. 
Pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami pracy pompy zapewnia innowacyjny bezprzewodowy in-
terfejs z programem sterującym Grundfos GO.

Produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP 
na Międzynarodowych Targach Kominkowych KOMINKI

Wkład kominkowy MILA GILOTYNA z szamotem i systemem Glass
KRATKI.PL Marek Bal, Wsola/Jedlińsk
Pawilon 9, stoisko 4
Opis produktu
Wkład kominkowy Mila Gilotyna 16 kW z szamotem wykonany jest ze stali kotłowej o grubości  
4 mm, natomiast komora spalania wyłożona jest 
ceramiką ogniotrwałą. Palenisko w układzie pozio-
mym wyposażone zostało w łożyskowany system 
lift up, czyli system podnoszonych drzwiczek, a tak-
że dodatkowo w standardzie kominek ma system 
czystej szyby, dolot powietrza z zewnątrz oraz no-
woczesny uchwyt, umożliwiający sprawniejsze za-
mykanie drzwiczek kominka. Produkt jest szczegól-
nie polecany dla właścicieli nowoczesnych wnętrz 
mieszkalnych oraz dla osób lubiących się delekto-
wać widokiem ognia, co jest możliwe dzięki prze-
stronnej szybie kominka.

FDBS Ventpack 3.0 dla Bicscard
Fluid Desk sp. z o.o., Szczecin
Pawilon 3A, stoisko 15
Opis produktu
FDBES jest stosowaną od lat „nakładką” na środowisko graficzne 
AutoCAD. Nowa wersja najpopularniejszego wśród polskich pro-
jektantów oprogramowania wspomagającego projektowanie 
wentylacji jest zapowiedzią rewolucji na rynku CAD. Wersja FDBES 

Ventpack 3.0 dla Bricscad oznacza przełamanie dotychczasowej wyłączności firmy Autodesk. 
Od dzisiaj projektanci mają możliwość wyboru środowiska, w jakim projektują. FDBES Ventpack 
3.0 dla Bricscad, służący do projektowania instalacji wentylacji, jest jednym z modułów oprogra-
mowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions).

Kocioł Octo Plus (10-15 KW)
SOLARFOCUS GmbH, Austria
Pawilon 5, stoisko 184
Opis produktu
Jedyna w swoim rodzaju kompaktowa centrala grzewcza, łącząca tech-
nologię słoneczną z technologią spalania peletu w jednej jednostce. Kon-
strukcja składa się z 500-litrowego zbiornika buforowego ze wspawaną 
wężownicą solarną oraz bezpośrednio wbudowanym palnikiem na pele-
ty. Priorytetową energię centrali stanowi instalacja słoneczna, w przypad-
ku większego zapotrzebowania na energię uruchamia się palnik na pele-
ty. Technologia spalania w dół pozwala na uzyskanie sprawności instalacji 
na najwyższym światowym poziomie – 94% oraz spełnia wszelkie euro-
pejskie normy emisji potwierdzone między innymi certyfikatem Błękitnego Anioła. Dzięki połącze-
niu energii słonecznej oraz biomasy jako źródeł energii kocioł Octo Plus jest całkowicie przyjazny 
środowisku. Kompaktowa i zwarta konstrukcja pozwala na: minimalną liczbę połączeń hydraulicz-
nych, oszczędność miejsca budowy, zmniejszenie okablowania oraz orurowania co powoduje rów-
nież zmniejszone straty ciepła, a także redukcję zużycia energii elektrycznej.

Kocioł kondensacyjny ATAG A244 EC
ATAG Verwarming Nederland B.V., Holandia
Zgłaszający: EKO-TECH INVEST, Unisław
Pawilon 5, stoisko 16
Opis produktu
ATAG A244 Eco Combi to jedyny kocioł na rynku z ekonomizerem, zwięk-
szającym wydatek ciepłej wody użytkowej przy mniejszym zużyciu gazu. 
Sprawność kotła A244EC wg normy EN 677 wynosi aż 109,6%! Nowym roz-
wiązaniem jest wykonany ze stali szlachetnej trzeci wymiennik ciepła do 
wstępnego podgrzania ciepłej wody użytkowej, odbierający ciepło ze 
strumienia spalin i dostarczający do c.w.u. pozostałą energię, traconą  
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Od początku marca br. w strukturze Minister-
stwa Gospodarki pojawił się nowy organ – De-
partament Energetyki Odnawialnej, którym 
kieruje dyr. Janusz Pilitowski. Departament ten 
odpowiada za realizację zadań związanych 
z opracowaniem propozycji działań dotyczą-
cych OZE, w tym biokomponentów i biopaliw 
ciekłych oraz jakości paliw ciekłych, zmierza-
jących do realizacji celów w zakresie udzia-
łu energii i paliw z odnawialnych źródeł energii 
zużywanych w sektorach energii elektrycznej, 
ciepła lub chłodu oraz transportu. Inicjuje, ko-
ordynuje i monitoruje działania organów ad-
ministracji rządowej w zakresie odnawialnych 
źródeł energii, w celu zapewnienia zrównowa-
żonego rozwoju tych źródeł oraz opracowuje 
propozycje zmian instytucjonalnych i prawnych 
a także opiniuje projekty aktów prawnych oraz 
innych dokumentów rządowych mających 
wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł 
energii. Departament podejmuje współpracę i 
wymianę informacji z innymi organami państw 
członkowskich UE oraz organami właściwych 
organizacji, a także podejmuje działania mają-
ce na celu promocję wykorzystywania OZE.
Do tej pory za OZE odpowiadał i nadzorował 
Wydział Odnawialnych Źródeł Energii (na-
czelnikiem wydziału był Mariusz Radziszew-
ski) – wicedyrektor Departamentu Energetyki 
– Janusz Pilitowski. W MG sektorem paliwo-
wo-energetycznym zajmują się: wiceminister 
Mieczysław Kasprzak, który nadzoruje Depar-
tament Energetyki Odnawialnej; wiceminister 
Hanna Trojanowska, której podlega Departa-
ment Energii Jądrowej; wiceminister Tomasz 
Tomczykiewicz, który ma pod sobą departa-
menty: Górnictwa; Energetyki; Ropy i Gazu.

Ministerstwo 
Gospodarki ma  
nowy departament

Część z Państwa pamięta jeszcze zapewne 
edycję targów Instalacje 2010. Ogromnym po-
wodzeniem wśród odwiedzających targi insta-
latorów cieszyła się wówczas Karczma SBS. 
W tym roku Grupa SBS, największa sieć zrze-
szająca hurtownie instalacyjne sanitarne  
i grzewcze w Polsce, chce powrócić do 

tego niezwykle trafionego pomysłu, jednak-
że w nowej odsłonie. Firma jest partnerem 
MTP, co oznacza, że pewne wspólnie orga-
nizowane akcje i eventy mogą mieć większy 
zasięg i być bardziej spektakularne. 
Podczas tegorocznej edycji Instalacji Klub 
Instalatora SBS będzie jedną z imprez to-
warzyszących targom. Oprócz smaczne-
go ciepłego posiłku, kufla piwa i chwili wy-
tchnienia podczas zwiedzania imprezy, 
organizatorzy zapewniają wszystkim odwie-
dzającym znakomite miejsce spotkań i roz-
mów biznesowych, wymiany wiedzy i uwag 
na temat rynku oraz pracy instalatora.

Autokarem z SBS-em na targi

Również i w tym roku, wzorem poprzedniej 
edycji Instalacji, Grupa SBS organizuje  ze 
swymi partnerskimi hurtowniami akcję au-
tokarową, podczas której na targi zostaną 

przywiezieni instalatorzy z całej Polski. Dzię-
ki akcji targi odwiedzi kilka tysięcy gości zain-
teresowanych ofertą handlową wystawców. 
Dla wielu z instalatorów  jest to jedyna oka-
zja w roku, aby zapoznać się z nowościami 
produktowymi i technicznymi na rynku.
Zapewniona wyśmienita zabawa, atrakcyj-
ne nagrody, autentyczne sportowe emocje  
i niezapomniane połączenie przyjemnego  
z pożytecznym.
Oprócz Klubu Instalatora i sportowej rywali-
zacji organizatorzy zaproponują odwiedza-
jącym także liczne konkursy, pokazy, facho-
wą informację o produktach i współpracy  
z Grupą SBS. 
Jesteśmy przekonani, iż tegoroczna edycja 
Instalacji będzie niezapomnianym przeży-
ciem dla naszych Gości!
Zapraszamy gorąco wszystkich Państwa 
do odwiedzenia hali nr 4 w dniach 23-26 
kwietnia 2012 r.

Zapraszamy na Targi 

Termin targów: 23-26.04.2012.

Ponieważ rok 2012 to rok jednej z największych im-
prez sportowych na świecie – piłkarskich mistrzostw 
Europy – Euro 2012, w tym roku rozgrywanych w Pol-
sce, chcemy zaproponować odwiedzającym liczne 
atrakcje i konkursy w duchu sportowej rywalizacji na 
wesoło.
Poznań to jedno z miast turnieju Euro 2012, Grupa SBS 
i MTP proponują przedsmak prawdziwych piłkarskich 
emocji już w kwietniu! Główną atrakcją tegorocznych 

targów Instalacje 2012 będzie najprawdziwszy turniej 
piłki nożnej, który rozegrany będzie pomiędzy odwie-
dzającymi targi instalatorami na specjalnie przygoto-
wanym na tę okazję pneumatycznym boisku.  
Już niebawem rozpoczęte zostaną zapisy drużyn, któ-
re zgłaszane będą przez hurtownie Grupy SBS. Go-
rąco jednak zachęcamy do wzięcia udziału w spor-
towych zmaganiach instalatorów indywidualnie 
odwiedzających targi, szczegóły podamy wkrótce. 

SBS + MTP + piłka nożna = branża i emocje

SBS zaprasza na…
rozgrywki piłkarskie na targach 
INSTALACJE 2012!
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  Wielu inwestorów, budując dom, równie 
mocno dba o aspekty ekonomiczne, jak  
i ekologiczne. Stąd sporą popularnością cie-
szą się ostatnio domy energooszczędne. Nie-

wątpliwymi zaletami takich domów są wyso-
ka szczelność i termoizolacyjność, lecz niosą 
one za sobą problem z zapewnieniem od-
powiedniej wentylacji pomieszczeń. W do-
mach, które budowano jeszcze kilka lat 
temu, aspekt wentylacji nie był aż tak istotny, 
gdyż nie przykładano tak ogromnej uwagi 
do uszczelniania poszczególnych elementów. 
Ówczesne domy miały wiele szczelin, którymi 
co prawda wydostawało się ciepło, ale które 
jednocześnie umożliwiały dopływ świeżego 
powietrza. Budując dom energooszczędny, 

Dedykowane do domów energooszczędnych

Oddychaj z ulgą, 
czyli świadomy wybór 
wentylacji z rekuperacją

 Beata Cywoniuk 

Na rynku istnieje wiele firm zajmujących się 
rekuperacją. Jak więc wybrać tę, która przy 
możliwie niskich nakładach finansowych 
sprawi, że znacznie obniżymy koszty zużycia 
energii w przyszłości? 
Oto kilka istotnych cech rekuperatora, na któ-
re należy zwrócić szczególną uwagę:
1. jak najwyższa sprawność odzysku ciepła 
(przy stosunku nawiewanego powietrza do 
wywiewanego 1:1);
2. odporność rekuperatora na szronienie (eli-
minuje konieczność stosowania nagrzewnic 
lub dodatkowej opcji oszraniania);
3. szczelność wymiennika (nie dopuszcza do 
mieszania się powietrza zużytego z czystym);
4. duża powierzchnia przepływu obu strumie-
ni powietrza;
5. przeciwprądowy przepływ powietrza przez 
wymiennik;
6. sterowanie umożliwiające dostosowanie 
urządzenia do indywidualnych potrzeb.

Dlaczego rekuperatory Bartosz?

Dzięki zastosowaniu spiralnego przeciwprą-
dowego wymiennika ciepła „Bartosz”, któ-
ry jest chroniony zastrzeżeniem patentowym 
(Prawo ochronne nr 61570), z pełną świado-
mością możemy stwierdzić, że rekuperatory 
te spełniają wszystkie z poniższych cech:
Ad. 1. przy stosunku powietrza nawiewanego 
do wywiewanego 1:1 rekuperatory Bartosz osią-
gają rzeczywisty odzysk na poziomie 85-92%!
Ad. 2. duża powierzchnia wymiany ciepła 
oraz długa droga przepływu powietrza spra-
wiają, że wymiennik jest odporny na szro-

nienie, co wyróżnia nasze rekuperatory spo-
śród innych dostępnych na rynku. Umożliwia 
to stosowanie rekuperatora bez nagrzewnic 
ochronnych na wlocie powietrza świeżego  
i bez systemów odmrażania wymaganych  
w innych tego typu urządzeniach;
Ad. 3, 4, 5. spiralna konstrukcja rekuperato-
ra oraz rozwiązanie dystrybucji powodują, że 
powietrze przepływa w nim po okręgu, prze-
ciwprądowo, a zarazem częściowo krzyżo-
wo. Wymiennik konstrukcyjnie podzielony jest 
na dwie niezależne przestrzenie: powietrza 
nawiewanego oraz powietrza wywiewane-
go. Obie przestrzenie oddzielone są od siebie 
uszczelnieniem zapewniającym dokładną se-
parację, co umożliwia odzyskiwanie ciepła  
z powietrza usuwanego bez mieszania go  
z powietrzem nawiewanym;
Ad. 6. wydajność wentylacji mechanicz-
nej zależy od prędkości, z jaką obracają się 
wentylatory. Może być ona sterowana elek-
tronicznie w zależności od wilgotności, tem-
peratury, poziomu stężenia zanieczyszczeń 
w powietrzu. Przyjazny panel użytkownika 
umożliwia ustawienie czasu, w którym wen-
tylacja ma być intensywniejsza bądź słab-
sza. Automatyka Bartosz umożliwia użytkow-
nikowi zaprogramowanie kilku cyklów pracy 
(programator dobowy, weekendowy, ty-
godniowy), oprócz standardowych czujni-
ków mierzących temperaturę wewnętrzną, 
zewnętrzną oraz powietrza nawiewanego 
może być wzbogacona o dodatkowe czujni-
ki wilgotności, stężenia CO2, może również in-
formować o ewentualnych uszkodzeniach 
lub konieczności wykonania serwisu.

Na co zwrócić szczególną uwagę  
podczas wyboru rekuperatora?

Rekuperator Vena Compact (przeznaczony do 
domów jednorodzinnych o pow. do 200 m3)

Przykładowy montaż urządzenia na 
poddaszu
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stosowaniu odpowiedniej automatyki sterują-
cej, możliwe jest dostosowanie intensywności 
wymian powietrza do rzeczywistych potrzeb, 
które mogą być zróżnicowane ze względu 
na porę dnia, dzień tygodnia, porę roku itp. 
Ogromną zaletą systemu wentylacji nawiew-
no-wywiewnej jest możliwość odzyskiwania 
ciepła usuwanego na zewnątrz, co pozwala 
na znaczne obniżenie rachunków za ogrze-
wanie. W tym celu stosuje się rekuperatory.
Rekuperatory firmy Bartosz przez lata spraw-
dzają się w wielu domach jednorodzinnych, 
instytucjach publicznych i obiektach użytko-
wych (handlowych, przemysłowych, spor-
towych) w całej Polsce. Jeśli więc stawiacie 
Państwo na budowę domu przyjaznego śro-
dowisku, którego budowa i późniejsza eks-
ploatacja nie pochłonie nieprzewidzianych 
dodatkowych kosztów, jeśli stawiacie na 

inwestorzy stawiają głównie na ograniczenie 
straty energii. Zapewnienie świeżego powie-
trza jest sprawą tak oczywistą, że zazwyczaj 
nikt nie przykłada do tego większej uwagi. 
Niewielu z nas ma bowiem świadomość, jak 
istotny dla zdrowia jest dopływ świeżego po-
wietrza.

Świeże powietrze wewnątrz 
Dowiedziono, że człowiek potrzebuje do od-
dychania 30 m3 świeżego powietrza na go-
dzinę. Jeśli w pomieszczeniu będą przeby-
wać np. 4 osoby, należy wówczas dostarczyć 
go ok. 120 m3. Pobierając z powietrza tlen, 
wydychamy dwutlenek węgla, dodajmy do 
tego szkodliwe związki, które wydzielają kom-
putery, sprzęt RTV, meble, materiały uży-
te do budowy i okazuje się, że… przebywa-
my w trującej komorze. Brak odpowiedniej 
wentylacji nie tylko ma negatywny wpływ 
na nasze zdrowie, lecz również przyspiesza 
degradację budynku. Źle wentylowane po-
mieszczenia charakteryzuje zazwyczaj wy-
soka wilgotność, przez co z czasem na ścia-
nach pojawiają się wykwity pleśni i grzybów.
Powyższe informacje powinny być wystarcza-
jącym powodem do zwrócenia szczególnej 
uwagi na aspekt wentylacji w nowobudowa-
nym domu.
W nowych budynkach standardowo projek-
towana jest wentylacja grawitacyjna (natu-
ralna), która w przypadku domu energoosz-
czędnego jest niepraktyczna. W przypadku 
tych domów najlepszym rozwiązaniem jest 
zastosowanie wentylacji mechanicznej wy-
wiewnej lub nawiewno-wywiewnej. 
Jednak ze względu na przepisy, zastosowa-
nie wentylacji mechanicznej wywiewnej jest 
niedozwolone w budynkach, w których dzia-
ła kominek, kocioł z otwartą komorą spalania 
lub gazowy podgrzewacz wody, istnieje bo-
wiem ryzyko odwrócenia ciągu w kominach.
Zdecydowanie najlepszym i najskuteczniej-
szym rozwiązaniem jest więc zastosowa-
nie wentylacji mechanicznej nawiewno-wy-
wiewnej. Jest to system, w którym zarówno 
nawiew, jak i wywiew powietrza odbywa się 
w sposób całkowicie mechaniczny, a co za 
tym idzie jest w pełni kontrolowalny. Dzięki za-
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BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok
tel. 85 745 57 12 
faks 85 745 57 11
bartosz@bartosz.com.pl
www.bartosz.com.pl

Schemat działania wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła

Graficzny panel sterowania PS-G

zdrowie swoje i swoich najbliższych, wybór re-
kuperatora Bartosz będzie z pewnością słusz-
nym wyborem. Razem jesteśmy w stanie za-
oszczędzić wiele cennej energii i przyczynić 
się do zmniejszenia zatrucia naszej plane-
ty, nie ponosząc przy tym ogromnych nakła-
dów finansowych.  
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to instalacja grzewcza jest nieprawidłowo 
wykonana”. Jak pokazuje doświadczenie, in-
stalatorzy, w konfrontacji z marznącym loka-
torem, często tracą pewność siebie i faktycz-
nie zaczynają szukać błędu tylko po swojej 
stronie. Nic dziwnego: dowody zdają się 
przemawiać przeciw nim. 

Wysuszenie obowiązkiem firmy  
budowlanej

Warto podkreślić, że zgodnie z obecnie sto-
sowanymi w Europie standardami budowla-
nymi wysuszenie budynku jest obowiązkiem 
firmy budowlanej. Osuszenie budynku może 
być realizowane za pomocą osuszaczy po-
mieszczeń. Jednak taka usługa wstępne-
go wysuszenia budynku jest jeszcze stosunko-
wo rzadko realizowana. Podwyższone koszty 
ogrzewania nowych, „mokrych” pomiesz-
czeń to przecież dodatkowe koszty budowy. 

Zaczynamy ogrzewać obiekt…

Nie tylko początkowa moc instalacji grzew-
czej w niewysuszonym budynku musi być wy-
soka. Ilość energii cieplnej, jaką trzeba do-
starczyć do budynku w pierwszym okresie 
grzewczym może, zależnie od okoliczności, 
przekroczyć normalne zapotrzebowanie na 
energię cieplną nawet o 40-100%. Wynika-
jące stąd wyższe koszty powinny być kwalifi-
kowane jako usługa budowlana, a nie jako 
koszty ogrzewania. Dotyczy to przede wszyst-
kim rozliczenia kosztów ogrzewania – płatno-
ści powinny być rozłożone według zużycia. 
Nierzadko najemcy padają ofiarą nadużyć, 
przedstawia im się zawyżone koszty ogrze-
wania budynków. 
Budynek można uważać za wysuszo-
ny, gdy w stanie gotowym postoi przez 

całe lato (tzw. „sezonowanie”). Wówczas 
pierwszy sezon grzewczy powinien przebie-
gać bez problemów z instalacją. W rzeczy-
wistości często dzieje się jednak inaczej; bu-
dynki są oddawane do użytku późną jesienią 
lub w pierwszych miesiącach zimy. Są wów-
czas całkowicie wychłodzone i wilgotne. Za-
pewne najlepiej jest, aby budynek w stanie 
surowym mógł wysychać przez zimę, zanim 
wprowadzą się mieszkańcy. 

Zależnie od materiału  
konstrukcyjnego ścian

Należy szczególnie uważać w budynkach z 
jednowarstwowymi ścianami zewnętrznymi. 
Pustaki keramzytowe lub ceramiczne tracą w 
dużej mierze właściwości izolacyjne wraz ze 
wzrostem wilgotności. Straty przez ściany ze-
wnętrzne, w powiązaniu z odprowadzaniem 
wilgoci na zewnątrz, mogą wzrosnąć nawet 
kilkukrotnie. 
W warunkach gdy temperatura powietrza 
spada poniżej 0oC i przemarzają budowla-
ne elementy ceramiczne, wilgotność wzra-
sta i prowadzi to do jeszcze większych strat 
ciepła budynku. Obniżona temperatura we-
wnętrzna przegród zmniejsza temperatu-
rę odczuwalną i pogarsza komfort cieplny 
użytkowników, powoduje też w konsekwencji 
zwiększenie zadanej temperatury pomiesz-
czenia np. do 23oC. Przyrost temperatury  
w pomieszczeniu o 1 K zwiększa koszty ogrze-
wania o ok. 6-8% (w zależności od konstrukcji 
budynku).

Pompy ciepła a niewysuszone  
budynki
 
W przypadku zastosowania pomp ciepła w 
niewysuszonych budynkach koszty ogrzewa-

Nadmierne koszty 
ogrzewania  
w niedostatecznie 
wysuszonych nowych 
budynkach

  Paweł Lachman *

  Odczucie chłodu w nowym domu może 
poważnie zakłócić radość posiadania wła-
snych „czterech kątów”. Irytacja klienta po-
jawia się wtedy, gdy mimo ciągłej pracy in-

stalacji centralnego ogrzewania nie można 
uzyskać oczekiwanego komfortu cieplnego. 
Właściciele domów wysnuwają błędne 
wnioski: „skoro nie jest wystarczająco ciepło, 

Wysoki koszty 
ogrzewania 
budynków  
w niedostatecznie 
wysuszonym 
budynku to pole 
potencjalnego 
konfliktu 
między klientem 
posiadającym 
pompę ciepła  
a instalatorem.

Niewysuszone ściany jednowarstwowe mogą tracić wielokrotnie więcej 
energii niż zakłada się w projekcie (zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną)
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nia mogą przekroczyć nawet 300% progno-
zowanych standardowych kosztów ogrze-
wania. W przypadku pomp ciepła typu 
solanka-woda zdarza się, że po nadmiernym 
wychłodzeniu dolnego źródła np. w styczniu 
i zamrożeniu dolnego źródła (zbyt niskiej tem-
peraturze roztworu glikolu) następuje prze-
ciwzamarzaniowe wyłączenie sprężarki  
w pompie ciepła. Przez resztę sezonu możli-
wa jest praca tylko grzałki elektrycznej. 
Działając odpowiednio wcześniej w prawie każ-
dym przypadku istnieje możliwość uniknięcia 
takich problemów w nowych budynkach.  

Polska Organizacja Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (PORTPC) z zadowoleniem wita 
nową inicjatywę dofinansowania inwesty-
cji z pompami ciepła ogłoszoną przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie. 
WFOŚiGW w Warszawie ogłosił nabór wnio-
sków w trybie konkursowym na zadania pn. 
„Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 
160 kW”. Dotacje dotyczą tylko wojewódz-
twa mazowieckiego. 
Celem konkursu jest propagowanie odna-
wialnych źródeł energii oraz upowszechnie-
nie nowoczesnych technologii służących 
ograniczeniu niskiej emisji. Program kierowa-
ny jest do osób fizycznych i prawnych po-
siadających prawo do dysponowania nie-
ruchomością lub pozwolenie na budowę 
budynku, którego źródłem ciepła jest pom-
pa ciepła. Dofinansowanie jest udziela-
ne w formie dotacji do 40% kosztów kwalifi-
kowanych. Koszty kwalifikowane zawierają: 
koszt zakupu i montażu pompy ciepła wraz z 

osprzętem, projekt prac geologicznych, inne 
materiały i urządzenia niezbędne do prawi-
dłowej pracy pompy ciepła, koszt przygoto-
wania dokumentacji technicznej (projekto-
we) oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Zakończyła się już pierwsza transza naboru 
wniosków: 01.02-29.02.2012 r.
Pozostał jeszcze terminy dla drugiego nabo-
ru 15.03-16.04.2012 r.

PORTPC uważa, że celowe jest wprowadze-
nie takich programów w całej Polsce, a w 
pierwszej kolejności w obszarach gdzie wy-
stępuje największa emisja pyłu zawieszone-
go PM 2,5 i PM 10, czyli na terenie Małopolski 
i Górnego Śląska.
Dyrektywa 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
„w sprawie jakości powietrza i czystszego po-
wietrza dla Europy”, zobowiązała nas, aby 
już w 2010 roku obniżyć średnioroczną emi-
sję pyłów zawieszonych PM 2,5 do poziomu 
poniżej 25 µg/m3. W wielu rejonach naszego 

kraju emisja pyłów zawieszonych PM przekra-
cza tę wartość kilkukrotnie. Ponieważ emisja 
pyłów zawieszonych występuje głównie w 
miesiącach zimowych, szczególną rolę w jej 
obniżeniu (zarówno PM 2,5, jak i PM10) mogą 
odegrać pompy ciepła.

Więcej informacji o programie WFOSIGW na 
stronie: www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/
konkursy-2012

Pompy ciepła, jako jedyna z technologii 
grzewczych korzystających z OZE nie korzy-
stały dotychczas z żadnego centralnego sys-
temu finansowego wsparcia. Mimo to we-
dług danych PORTPC, w 2011 roku nastąpił 
znaczny przyrost rynku pomp ciepła, wyno-
szący ponad 30% w stosunku do 2010 roku, 
a łączna sprzedaż osiągnęła ponad 10 tys. 
sztuk pomp ciepła. Do głównych zalet za-
stosowania pomp ciepła należy znaczna 
oszczędność kosztów ogrzewania, bezawa-
ryjność i nowoczesność.

Dofinansowanie inwestycji  
z pompami ciepła  
w województwie mazowieckim

W I etapie konkursu Jury w składzie – Cze-
sława Frejlich, Piotr Bożyk, Paweł Pomorski, 
Oskar Zieta oraz przedstawiciele firmy Terma 
Technologie – oceniło ponad 330 nadesła-
nych prac, z czego aż 86 projektów zakwalifi-
kowano do drugiego etapu konkursu. W cią-
gu najbliższych dni ich autorzy zobowiązani 
są do przedstawienia szczegółowych opra-

cowań projektów. Autorom najciekawszych 
prac Organizator konkursu oferuje atrakcyj-
ne nagrody, realizacje prototypów oraz moż-
liwość podjęcia dalszej współpracy.
TERMA DESIGN 2012 to już trzecia edycja 
konkursu na projekt grzejnika, organizowa-
nego przez Terma Technologie Sp. z o.o. Kon-
kurs skierowany jest do twórców sztuki użyt-

kowej oraz wszystkich, którzy pasjonują się 
projektowaniem oryginalnych, innowacyj-
nych produktów. Każda edycja kończy się 
uroczystym wernisażem i wystawą pokonkur-
sową, na której prezentowane są prototypy 
nagrodzonych projektów oraz pozostałe pra-
ce finałowe. Tematem konkursu jest „grzejnik 
przyszłości”.

Rozpoczął się drugi etap konkursu  
Terma Design 2012 

…służy w pierwszym rzędzie wysu-
szeniu ścian i sufitów, a nie zapew-
nieniu przyjemnego mikroklimatu 
w pomieszczeniach. 
Praktyka wskazuje, że instalacja 
centralnego ogrzewania niezmier-
nie rzadko jest przyczyną marznię-
cia w nowym budynku. Podczas 
pierwszego ogrzewania, zapotrze-
bowanie budynku na ciepło jest  
z różnych przyczyn znacząco więk-
sze niż przewiduje to norma, czę-
sto też przekracza moc instalacji 
grzewczej. Tę rozbieżność pogłę-
bia coraz lepsza izolacja cieplna 
nowych budynków. Zapotrzebo-
wanie na ciepło w trakcie pierw-
szego ogrzewania budynku jest 
ciągle duże, natomiast lepsze pa-
rametry izolacji wymuszają mon-
taż urządzeń grzewczych o mniej-
szej mocy.

„Pierwsze ogrzewanie”  
w nowym budynku…

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


47m a r z e c  2 0 1 2  ( 0 3 )  a k t u a l n o ś c i

gulowaniu bieżących zobowiązań finanso-
wych – zwiększające się opóźnienia  
w terminowym ściąganiu należności za wy-
konane roboty budowlano-montażowe. War-
to tutaj zwrócić uwagę na to, że najwyższy 
stopień upadłości z liczbą 143 upadłych firm 
w 2011 roku dał się zaobserwować w budow-
nictwie, co oznacza 46% wzrostu w stosunku 
do 2010 r. 
Problem niewypłacalności dotyczył przede 
wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, 
które działają często jako podwykonaw-
cy większych podmiotów. Przetrzymywanie, 
płatności przez zleceniodawców, w niektó-
rych przypadkach stało się niestety regułą, 
tymczasem dla MSP, jest to często być albo 
nie być. Jak sygnalizował już SPIUG w swoich 
kwartalnych podsumowaniach rynku, firmy 
płacą coraz gorzej, a zatory płatnościowe 
stają się coraz większym problemem. Wyda-
je się to dziwne, szczególnie w branży, któ-
ra według wszelkich statystyk jest koniem po-
ciągowym gospodarki. Realizowanych jest 
dużo inwestycji, z których te związane z EURO 
2012 wchodzą w końcową (tj. wykończenio-
wą) fazę.  
Firmy zajmujące się ubezpieczeniem należ-
ności, rekomendują swoim klientom, aby się 
przygotować na potencjalne problemy ze 
ściągalnością długów, poprzez bardziej za-
chowawcze podejściu do kontraktów, ale za 
to gwarantujące utrzymanie dobrej kondy-
cji finansowej firm, przede wszystkim utrzyma-
nie płynności finansowej. Jak podaje COFA-
CE, obecnie, firmy z branży budowlanej mają 
ok. 20% udział we wszystkich upadłościach 
firm w Polsce, co stanowi podwojenie udzia-
łu w porównaniu do 2009 r. Ten sam raport 
zaznacza, że problemy z płatnościami mają 
często firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. 
Udział firm działających dłużej niż 10 lat osią-

gnął już 46%. 
Rok 2011 charakteryzował się postępują-
cą coraz słabszą płynnością finansową firm 
wykonawczych, instalatorskich i ogólnobu-
dowlanych. Sygnalizowały to przede wszyst-
kim firmy handlowe, które zwracają uwagę 
na pogorszenie się dyscypliny płatnościowej 
swoich odbiorców. Efektem tego jest słabsza 
płynność finansowa części zaopatrujących 
te firmy dostawców, tzn. hurtowni instalacyj-
nych i punktów sprzedaży. Dotyczy to głów-
nie tych firm, które chcą zrobić wynik „za 
wszelką cenę”. Z tego powodu, szereg firm, 
zarówno handlowych, jak i producentów, 
przyjęło pod koniec roku bardziej restrykcyj-
na politykę płatnościową w odniesieniu do 
swoich klientów. 
Efektem tego, były może nieco słabsze obro-
ty w tym czasie w porównaniu do potencjal-
nych możliwości, ale na pewno wpłynęło to 
pozytywnie na kondycje i bezpieczeństwo fi-
nansowe tych firm. Obserwując rozwój sy-
tuacji, trudno się oprzeć wrażeniu, że wio-
sna 2012 roku może być trudna ze względu 
na problemy płatnościowe ze strony klien-
tów. Z opinii uczestników rynku wynika, że za-
tory płatnicze są, ale pojawiają się w wyniku 
sprzedaży „za wszelką cenę” i braku nadzoru 
nad dłużnikami.

Zamówienia publiczne

Zgodnie z przedstawioną przez eGospodarka 
statystyką, w skali rocznej spadło zapotrzebo-
wanie na roboty instalacyjne wodno-kana-
lizacyjne i sanitarne (w 2011 r. spadek wzglę-
dem 2010 wyniósł 11,83%). 
Z informacji opublikowanych przez Urząd Za-
mówień Publicznych wynika, że w 2011 r. war-
tość udzielonych tzw. mniejszych zamówień 
publicznych spadła o 16 %. Największy spa-

Próba podsumowania 

Rynek 
instalacyjno- 
-grzewczy  
w 2011 r. 

  Janusz Starościk

  Zgodnie z danymi ogłoszonymi przez GUS,  
budownictwo w całym 2011 roku, należa-
ło do  najlepiej rozwijających się w Polsce 
branż przemysłu. Poziom produkcji  budowla-
no-montażowej zrealizowanej w okresie sty-
czeń-grudzień 2011 r. był o 16,3% wyższy w 
porównaniu z analogicznym okresem 2010 r.
Porównując wyniki do grudnia 2010 r., wzrost 
wyników produkcji, zarówno rok do roku, jak 
także w ujęciu miesięcznym zaznaczył się 
praktycznie we wszystkich interesujących  
z punktu widzenia branży instalacyjno-grzew-
czej działach budownictwa. Wskazuje to teo-
retycznie na trwały charakter ożywienia  
w tym sektorze przemysłu. Niemniej jednak, 
co jest istotne, osiągnięty wynik odnosi się do 
względnie niskiego punktu porównania  
w 2010 roku.  
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie 
po zakończeniu IV kwartału 2011 r. jest bar-
dziej pesymistyczny niż w listopadzie, czy  
w grudniu w ostatnich siedmiu latach. Wpływ 
na to mają z pewnością negatywne, tak-
że gorsze niż w listopadzie oceny dotyczące 

bieżącego i przyszłego portfela zamówień, 
produkcji budowlano-montażowej oraz sytu-
acji finansowej. Na pewno przyczynia się do 
tego odmieniane we wszelkich przypadkach 
słowo „kryzys”. Efektem tego, nawet gdy wy-
niki przedsiębiorstw oraz ich rezerwy finanso-
we na to nie wskazują, to obecna atmosfera 
w gospodarce powoduje sporą niepewność. 
Statystyki pokazują także znaczny spadek 
marż w budownictwie.
Warto zwrócić uwagę, że w większości przed-
stawiciele branży instalacyjno-grzewczej nie 
podzielali tego pesymizmu. Przeważał raczej 
umiarkowany ostrożny optymizm, wynika-
jący ze spodziewanego portfela zamówień 
w 2012 roku. Oczywiście przedstawiciele tej 
branży wskazywali na zagrożenia, z którymi 
możemy się spotkać w 2012 r. 

Trudności w regulowaniu zobowiązań 
finansowych

Według informacji uzyskanych z rynku, utrzy-
mują się, a nawet wzrastają trudności w re-
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no klientach indywidualnych, jak i dewelope-
rach. Niemniej jednak negatywne zjawiska  
z całej branży budowlanej, mogą mieć prze-
łożenie na siłę ekonomiczną inwestorów re-
alizujących inwestycje instalacyjno-grzew-
cze.

Poziom cen w budownictwie

Poziom cen w budownictwie nie zmienił się 
w sposób znaczący. Wzrost cen w produkcji 
budowlano-montażowej był symboliczny  
i w 2011 roku wyniósł 1,0% w porównaniu do 

2010 roku kiedy ten sam wskaźnik zamknął 
się spadkiem o 0,7%. W najbliższym okre-
sie, przedsiębiorcy prognozują nieco większy 
od prognozowanego miesiąc temu spadek 
cen robót budowlano-montażowych, nie-
mniej jednak można założyć dalszą stabiliza-
cję tych cen. 
Natomiast w branży można się spodziewać 
pewnych podwyżek, spowodowanych wyso-
kim w ostatnich miesiącach kursem euro do 
złotówki. Co prawda, obecnie kurs euro dość 
gwałtownie spada, ale można przyjąć, że 
część firm będzie chciała sobie w ten sposób 

dek został odnotowany w grupie wartości 
postępowań na roboty budowlane. Jest to 
efekt przede wszystkim mniejszych zamówień 
ze strony samorządów. Inwestycje w tej gru-
pie były w dużej części finansowane przy po-
mocy środków unijnych. Z uwagi na to, że 
cześć środków już zostało wykorzystanych,  
a inne ulegają już wyczerpaniu, ten czynnik 
zostanie mocno ograniczony w 2012 r. i w naj-
bliższych latach. Poprawa być może nastą-
pi dopiero po kolejnym uchwaleniu unijnego 
budżetu, czyli dopiero po roku 2014. Jednak 
w 2012 r. i w 2013 r. z pewnością należy się li-

czyć ze znacznymi ograniczeniami przetar-
gów publicznych.
Dla branży instalacyjno-grzewczej może 
mieć to raczej pośredni wpływ na sytuację 
rynkową. Można stwierdzić, że na szczęście 
ten segment rynku budowlanego w mniej-
szym stopniu jest uzależniony od zamówień 
publicznych, chociaż redukcja realizowanych 
projektów w tzw. „obiektówkach” z pewno-
ścią jest związana przynajmniej w części z za-
mówieniami publicznymi. Większa część re-
alizowanych w branży projektów i usług jest 
oparta na prywatnych inwestorach – zarów-

Zdaniem większości aktywnych uczestników ryn-
ku, rok 2011 w branży instalacyjno-grzewczej był 
umiarkowanie udany. Stopień wzrostu zależał 
głownie od palety sprzedawanych produktów. 
Podkreślano przede wszystkim spłaszczenie tzw. 
„krzywej sprzedaży”. Większość ocenia, że 2011 
rok był na podobnym poziomie co 2010 rok, ze 
wskazaniem na nieznaczny wzrost, rzędu 5%. 
Można było spotkać nawet opinie mówiące 
o nieco słabszym zainteresowaniu produktami 
branży grzewczej w tzw. DIY – w  marketach bu-
dowlanych.
Osłabienie złotówki wobec euro, które miało 
miejsce jesienią 2011 roku, spowodowało spa-
dek marż u importerów, ale także producentów 
krajowych importujących komponenty do swo-
ich urządzeń zza granicy. Ocenia się, że średnia 
wysokość podwyżek w 2012 roku może wynieść 
ok. 5-7%, czyli standardowo. Walka cenowa na 
rynku wśród firm handlowych i instalatorów, w 
wielu przypadkach wpływa na obniżenie marż 
spowodowane oddawaniem także bonusów w 
rynek. Dodatkowym zjawiskiem, które w ciągu  
2011 roku przybrało na sile, to internetowa 
sprzedaż urządzeń, które osiągają tam czasami 
nieprawdopodobnie niską cenę. Z jednej strony, 

wszyscy, tj. producenci, dystrybutorzy i instalato-
rzy są przekonani, że sprzedaż urządzeń grzew-
czych musi być ze względów bezpieczeństwa 
sprzedawana przez tzw. handel fachowy, z dru-
giej strony przedstawiciele tych samych środo-
wisk wpuszczają często te urządzenia na rynek 
za pośrednictwem sklepów internetowych. 

Grzejniki stalowe kontra aluminiowe
W 2011 roku wzrastało zainteresowanie grzejni-
kami aluminiowymi, co nie wpływało pozytyw-
nie na zapotrzebowania na grzejnik stalowy. Co 
prawda, w samym grudniu zapotrzebowanie 
na grzejnik stalowy wyraźnie wzrosło w porów-
naniu z poprzednimi miesiącami, jednak szacu-
ję się, że segment ten zanotował w 2011 kolejny 
spadek. To również, a może przede wszystkim 
spowodowane było mniejszą liczbą nowych in-
westycji mieszkaniowych. W nowych obiektach, 
gdzie grzejniki zwykle były montowane, inwe-
storzy coraz częściej decydują się na ogrze-
wanie podłogowe. Także cena odgrywa rolę, 
dlatego część klientów dla tego segmentu zde-
cydowała się na grzejniki tzw. klasy ekonomicz-
nej, gdzie kilka źródeł potwierdziło nieznacz-
ny wzrost rynku. Jest to zjawisko, które można 

zaobserwować także w innych grupach pro-
duktów. Polega to na redukcji rynku produktów 
cenowego środka. Klienci szukają rozwiązań ta-
nich lub wysokotechnologicznych – drogich, 
ale energooszczędnych. 

Instalacje
Bardzo wysoka cena miedzi, spowodowała dal-
szy spadek sprzedaży instalacji miedzianych. 
Efektem tego było zwiększone zainteresowanie 
rurami wielowarstwowymi. Dodatkowo zapew-
ne przyczynił się do tego system wsparcia dla 
instalatorów w postaci finansowania zaciskarek 
do przewodów instalacyjnych.

W kotłach gazowych, można było zaobser-
wować konsekwentne stopniowe zmniejsze-
nie zainteresowania kotłami konwencjonalny-
mi, zarówno wiszącymi, jak i przede wszystkim 
stojącymi. Cały rynek kotłów wiszących zano-
tował pewne wzrosty, które można oceniać na 
ok. 10%. Przy spadkach w technice konwen-
cjonalnej, można z pełną odpowiedzialnością 
stwierdzić, że rok 2011 należał do kotła konden-
sacyjnego. Wzrosty sprzedaży w tej technologii 
sięgały nawet 15-20%. W wypadku gazowych 

kotłów stojących, obserwowało się kontynuację 
spadków sprzedaży, która można oceniać na 
poziomie powyżej 20%. Szacuje się, że w tej gru-
pie kotłów, technika kondensacyjna zanotowa-
ła spadki rzędu 15%, więc wyraźnie mniej niż ko-
tły konwencjonalne. 

Kotły olejowe. Większość rozmówców sygnali-
zowała spadki w tej grupie. Powodem była wy-
soka cena oleju opałowego – nawet powyżej 
4 PLN/litr. Niektóre firmy notowały w tej grupie 
spadki nawet dochodzące do 30%. Z drugiej 
strony, niektóre firmy sygnalizowały wręcz wzrost 
zainteresowania kotłami olejowymi nawet po-
mimo wysokiej ceny paliwa. Niemniej nic nie 
wskazuje, aby mogły mieć one w Polsce wiodą-
ce znaczenia, szczególnie przy tak dużych wa-
haniach cen ropy naftowej na rynkach świato-
wych.

Większość graczy rynku urządzeń grzewczych 
zwracała uwagę na znaczne, czasami wręcz 
dwucyfrowe spadki sprzedaży przepływo-
wych podgrzewaczy gazowych do ciepłej 
wody. Jest to tendencja, która jest widoczna już 
od kilku lat. W tym roku przybrała rzeczywiście 
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szych 2-3 latach. Może o tym świadczyć licz-
ba udzielanych pozwoleń na budowę oraz 
liczba mieszkań rozpoczętych i będących już 
w trakcie budowy. Jak podaje GUS, w 2011 
roku wydano 5,2% więcej pozwoleń na bu-
dowę mieszkań, niż w 2010 roku. Dała się 
również zaznaczyć tendencja wzrostowa w 
mieszkaniach, których budowę rozpoczęto 
w 2011 roku. Było to 2,6% mieszkań więcej niż 
przed rokiem. Być może te wzrosty nie są zbyt 
oszałamiające, ale weźmy pod uwagę fakt, 
że jeszcze niedawno były duże spadki w tym 
obszarze. Dlatego fakt, że utrwaliło się tu-

taj pozytywne odwrócenie trendu, pozwala 
przypuszczać, że branża może przejść dużo 
łagodniej spowolnienie gospodarcze niż inne 
działy budownictwa. 
Należy zwrócić uwagę na zwiększoną ak-
tywność deweloperów. Co prawda, budow-
nictwo indywidualne jest w dalszym ciągu 
dominujące z wynikiem uzyskanych 54% po-
zwoleń na budowę, to stale wzrasta liczba 
rozpoczynanych inwestycji i uzyskiwanych 
pozwoleń na budowę przez deweloperów. 
Deweloperzy zanotowali w ciągu ostatnich 
12 miesięcy największy postęp w porównaniu 

powetować straty wielkości marży, które po-
nieśli w końcówce roku.

Rynek mieszkaniowy

Branża instalacyjno-grzewcza, opiera się  
w głównej części na budownictwie mieszka-
niowym. Warto więc przyjrzeć się wynikom 
mieszkaniówki.
Zgodnie ze wstępnymi danymi opublikowa-
nymi przez GUS, w 2011 r. oddano do 3,0% 
mniej mieszkań niż w 2010 r. i 17,7% mniej niż  
w 2009 r. Dla porównania, w pierwszych 

trzech kwartałach 2011 roku, liczba odda-
nych mieszkań kształtowała się na poziomie 
o 10,6% mniejszym niż w analogicznym okre-
sie 2010 r. oraz 24,0 % mniejszym niż w analo-
gicznym okresie 2009 r. 
Było to oczywiście kontynuacją efektu spad-
ku liczby rozpoczynanych budów tamtym 
okresie, oraz związanym z tym czasem reali-
zacji inwestycji, ale warto zauważyć, że ten-
dencja spadków z kwartału na kwartał była 
coraz mniejsza. Dzięki temu, jak się wydaje, 
można bardziej optymistycznie patrzeć na 
rozwój rynku w branży grzewczej w najbliż-

znaczące rozmiary. Obok przyczyn leżących  
w utracie rynku w wyniku modernizacji instala-
cji, gdzie podgrzewacze są wypierane przez ko-
tły dwufunkcyjne, zdaniem niektórych przyczy-
niła się także sprzedaż przez Internet i sposób 
redystrybucji. Niemniej jednak widać, że rynek 
wymian term konsekwentnie się kurczy, a w no-
wych obiektach tego typu urządzeń już się raczej 
nie montuje. Podsumowując, cały rok 2011 przy-
niósł znaczną redukcję sprzedaży tych urządzeń.

Odnawialne źródła energii
Obok kotłów kondensacyjnych, cały 2011 rok 
charakteryzował się dynamicznym wzrostem 
zainteresowania urządzeniami opartymi na  
odnawialnych źródłach energii.
Pompy ciepła. Prawie wszyscy rozmówcy zwra-
cali uwagę na tendencje dużych wzrostów w 
tym segmencie. Różnice tkwiły tylko w wielkości 
przyrostu rynku.  Wzrosty 2011 roku w stosunku do 
poprzedniego roku są szacowane nawet na po-
nad 30-40% liczby sprzedanych pomp. Niestety 
i tutaj daje się zauważyć konkurencja cenowa, 
dlatego sprzedaż większej liczby urządzeń, była 
związana często z oddaniem części marży.
Z uwagi na to, że większość tych urządzeń jest 

importowana na rynek Polski, wzrost kursu euro 
spowodował równocześnie nieproporcjonalnie 
mniejsze wzrosty obrotów w stosunku do ilości 
sprzedanych urządzeń, które, jak można szaco-
wać, wyniosły tylko ok. 5-10%, co może być wy-
nikiem gorszym niż w 2010 roku.
Wracając do zjawisk na rynku pomp ciepła,  
a także kolektorów słonecznych w 2011 r. daje 
się zauważyć coraz większe znaczenie du-
żych jednostek dystrybucyjnych, które zaczę-
ły inwestować w działy zajmujące się obsłu-
gą fachową w kierunku technologii OZE w tym 
pomp ciepła i kolektorów słonecznych. O tym, 
że otworzył się nowy kanał dystrybucyjny tych 
urządzeń, mogą świadczyć osiągnięte przez 
nich wyniki sprzedaży. Jeżeli chodzi o techno-
logię, rozmówcy sygnalizowali wzrost sprzeda-
ży pomp ciepła głównie gruntowych. Ostatni 
kwartał to także kolejny okres dużego zainte-
resowanie pompami ciepła powietrze-woda 
do ciepłej wody użytkowej. Ten segment rynku, 
zdaniem rozmówców, zanotował kilkunastopro-
centowe wzrosty w stosunku do ubiegłego roku.
Kolektory słoneczne. To grupa, która w Polsce 
się rozwija dynamicznie od kilku lat. Jak podaje 
NFOSiGW, do końca listopada, beneficjenci złoży-

li 16 073 wniosków na kwotę kredytu 229 673 tys. zł
i kwotę dotacji 103 353 tys. zł. Przekazano dotacje 
na 14 028 instalacji na kwotę dotacji 90 466 tys. zł. 
Korzystając ze wsparcia programu NFOŚiGW, za-
instalowano 97 731,95 m2 kolektorów słonecznych. 
Planowany na 79 568 tys. zł budżet na 2011 rok,
został praktycznie wykorzystany w 100% już w li-
stopadzie. Przy okazji swoje pieniądze zarobi-
ły firmy specjalizujące się w przygotowywaniu 
wniosków o dofinansowanie. Ale cóż, przebrnię-
cie przez zasady programu też wymagało pra-
cy. Powodzenie programu tłumaczy dlacze-
go NFOŚiGW nie był zainteresowany dalszymi 
uproszczeniami procedur programu. Budżet 
skończył się przecież przed końcem roku…
W wypadku instalacji wielkopowierzchniowych 
kolektorów słonecznych, dotyczących głów-
nie projektów realizowanych przez sferę publicz-
ną oraz samorządy, dostępne były inne formy 
wsparcia, oparte w dużej części o fundusze unij-
ne. Realizacja kilku takich projektów została roz-
poczęta pod koniec roku, co zaowocowało 
dużymi wzrostami sprzedaży kolektorów u firm 
obsługujących te projekty.
Reasumując, należy zaznaczyć, że rynek instala-
cji solarnych prawdopodobnie zdecydowanie 

wzrósł względem 2010, a potwierdzeniem tego są 
przynajmniej liczby m2 kolektorów sprzedanych z 
dotacją NFOŚiGW. Jest duża rozbieżność między 
szacunkami co do wielkości tego wzrostu. Dlate-
go zaryzykujemy przyjecie wzrostów na poziomie 
10-15%, chociaż możliwe są duże odchyłki zarów-
no w górę, jak i w dół od tej wartości.

Nowa ustawa o OZE…
W 2011 zostały rozbudzone nadzieje, że nowa 
ustawa o OZE przyniesie korzystne regulacje w 
sprawie dofinansowania do instalacji pomp cie-
pła, a także innych OZE, w oparciu o które jest 
wytwarzane ciepło i chłód. Z tego powodu, 
dało się zauważyć pod koniec roku lekkie ostu-
dzenie z uwagi na oczekiwania związane z do-
płatami na pompy ciepła wśród inwestorów. Po 
lekturze projektu ustawy o OZE trudno zacho-
wać pełny optymizm w tej sprawie.  
Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że do Ministerstwa 
Gospodarki trafiło ponad 2000 uwag do pro-
jektu ustawy o OZE. Dlatego trudno zakładać, 
że przy tej liczbie uwag i pracy, jaką należy wło-
żyć w rzetelne przygotowanie poprawionej wer-
sji ustawy, zostanie ona uchwalona przed 2013 r., 
jak to komunikuje Ministerstwo Gospodarki.
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do wcześniejszego okresu. Przypomnijmy, że 
w grupie deweloperów uzyskano 19,2% wzro-
stu. Dla porównania, inwestorzy indywidualni 
w analogicznym okresie zanotowali spadek  
o blisko 2,6%.

Podsumowanie
Rok 2011 należy uznać za średni lub nawet 
dobry, biorąc pod uwagę otoczenie w po-
staci gospodarki światowej. Nastroje w od-
niesieniu do roku 2012, są w branży instala-
cyjno-grzewczej umiarkowane, nawet lekko 
optymistyczne, pomimo kreowania przez me-
dia widma kryzysu. Z tego powodu, wiele 
firm zaplanowało swoje budżety sprzedaży 
na 2012 rok bardzo zachowawczo lub wręcz 
na takim samym poziomie co w 2011 roku. 
Z drugiej strony dużo firm i inwestorów ocze-
kuje na kolejne programy wsparcia OZE, któ-
re z pewnością mogłyby ożywić omawiany 
sektor. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jed-
ną rzecz, mianowicie: branża instalacyjno-
-grzewcza zanotowała w skali ogólnej nie-
wielkie wzrosty, pomimo mniejszej liczby 
oddawanych mieszkań. Może to świadczyć 
o wzroście znaczenia rynku wymian. Niestety, 
nie ma wiarygodnych danych na ten temat, 
ponieważ nie istnieją żadne statystyki doty-
czące tego segmentu rynku. Można tylko za-
łożyć, że także na tym polu znalazło odzwier-
ciedlenie sytuacji na rynku konsumentów 
w całej gospodarce polskiej. W tej sytuacji 
można pokusić się o założenie, że rynek wy-
mian w Polsce przekroczył w technice grzew-
czej poziom 50-55%.
Pełne podsumowanie rynku urządzeń grzew-
czych w 2011 roku będzie przedstawione 
podczas I Konferencji Rynku Urządzeń Grzew-
czych, która odbędzie się 24.04.2012 na tere-
nie MTP podczas targów Instalacje 2012.  

kowej. Producenci zalecają, by instalacje 
były poddawane przeglądom przeprowa-
dzanym przez odpowiednich specjalistów  
i uważają to za sprawę priorytetową. Dalsze re-
komendacje odnoszą się do temperatury wody 
w instalacjach i prawidłowej dezynfekcji.  

  Oszczędność i higiena
Spłuczka podtynkowa Visign w połączeniu 
z bezdotykowymi płytkami uruchamiający-
mi Visign for Care lub Visign for More pozwala 
na znaczne ograniczenie zużycia wody. Dzię-
ki dwoubjętościowemu układowi spłukujące-
mu użytkownik może teraz wybierać pomiędzy 
małym (3 l) lub pełnym spłukiwaniem (4,5 l). 
Do tej pory przy pełnym spłukiwaniu zużywa-
ne było od 6 do 9 l. W ten sposób przeciętne 
gospodarstwo domowe jest w stanie zaoszczę-
dzić nawet do 40 000 litrów wody rocznie. 
Zarówno przy instalacji szeregowej, jak i pier-
ścieniowej płytki uruchamiające automa-
tycznie zapewniają odpowiednie spłukiwa-
nie. Zapobiega to stagnacji w instalacjach 
wody użytkowej. 

Certyfikat WELL informuje o kategorii  
wydajności
Potwierdzeniem najwyższej wydajności 
spłuczki Visign jest umieszczona na niej na-
lepka z sześcioma gwiazdkami. Spełnia ona 
analogiczną rolę, jak etykiety energetyczne 
znajdujące się na urządzeniach elektronicz-
nych. Konsumenci już na pierwszy rzut oka 
mogą rozpoznać najbardziej oszczędne roz-
wiązania. Z tego powodu firma Viega sta-

ra się uzyskać certyfikaty WELL 
dla jak największej liczby swoich 
produktów.  

Etykieta WELL – europejska 
inicjatywa
Etykieta WELL została wprowadzona na 
szczeblu europejskim i jest związana z inicja-
tywą Europejskiego Stowarzyszenia Firm Inży-
nierskich w Brukseli. Projekt wspierają analo-
giczne organizacje lokalne oraz producenci, 
np. Viega. Ta klasyfikacja produktów ma na 
celu uświadomienie konsumentom w przej-
rzysty sposób, że wybierając odpowiednią 
armaturę i systemy instalacji mogą znacznie 
ograniczyć zużycie wody. 
Oprócz oszczędności zwraca się także dużą 
uwagę na utrzymywanie jakości wody użyt-

Nowe etykiety UE także  
dla wyrobów sanitarnych 

Spłuczka Visign 
otrzymała najwyższy 
certyfikat WELL

W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość 
ekologiczna konsumentów, którzy przykładają coraz 
większą wagę do oszczędzania zasobów we wszyst-
kich obszarach życia. Etykieta WELL wprowadzona 
przez europejskie konsorcjum EUnited to system umoż-
liwiający precyzyjne oznaczanie oszczędzających 
wodę instalacji. Sześciostopniowa skala określa jak 
efektywne i higieniczne są instalacje w sektorze pu-
blicznym. Cztery gwiazdki to najwyższy standard dla 
produktów przeznaczonych do obiektów prywatnych. 
W obu przypadkach spłuczka Visign w kombinacji  
z bezdotykowymi płytkami uruchamiającymi Visign for 
Care lub Visign for More spełnia najostrzejsze kryteria. 

Etykieta WELL, czyli…  
gwiazdki dla wyrobów sanitarnych

Spłuczka Visign otrzymała najwyższe 
noty w klasyfikacji WELL. W  przypadku 
instalacji w obiektach publicznych oznacza 
to 6 gwiazdek. 

Produkty firmy 
Viega pomagają 
ograniczać zużycie 
wody, zapewniając 
jednocześnie 
maksymalny komfort. 
Cztery gwiazdki są 
najwyższym standardem 
w przypadku prywatnych 
łazienek  
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przyczyniają się także następujące czynniki: 
temperatura wewnątrz pomieszczenia i tem-
peratura powierzchni ścian, okien, podłóg oraz 
sufitów, jak również wilgotność, przemieszcza-
nie się mas powietrza i jego jakość.
Miernik testo 480 to najwyższej jakości, nowe, 
przenośne urządzenie do pomiaru charak-
terystyki powietrza, które ułatwia zgodną ze 
standardami regulację systemów wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych (VAC) w biurach, 
mieszkaniach i budynkach przemysłowych,  
a także umożliwia zapisywanie wszystkich pa-
rametrów podczas dokonywania pomiarów.
Urządzenie testo 480 zapewnia integralne 
wsparcie konsultantom, ekspertom, techni-
kom oraz serwisantom pracującym w dziedzi-
nie wentylacji i klimatyzacji. Za pomocą jed-
nego urządzenia pomiarowego i wielu sond 
można mierzyć i zapisywać parametry takie, 
jak: 
• prędkość przepływu, temperatura, 
• wilgotność, ciśnienie, 
• natężenie oświetlenia, 
• ciepło wypromieniowane, 
• poziom turbulencji,
• CO2.

Niemiecka jakość bazująca na  
doświadczeniu 

testo 480 prowadzi użytkownika przez cały 
pomiar w sposób pozwalający na zaoszczę-
dzenie czasu i kosztów. Przyrząd pomiarowy 
cechuje się nowoczesnym wyglądem i naj-
nowszą technologią „Made in Germany”.  
Testo, będąc od wielu lat partnerem profe-
sjonalistów w dziedzinie klimatyzacji i wenty-
lacji na całym świecie, doskonale zdaje so-
bie sprawę z ich potrzeb i wyzwań, którym 
muszą stawić czoła. Wiedzę tę wykorzystano 
w praktyce, tworząc miernik testo 480.  

Miernik wielofunkcyjny 
do systemów VAC 

testo 480 
– profesjonalista 
w przepływie 
powietrza

  Aneta Brodzik

  Kiedy użytkownik wprowadzi wszystkie 
dane kalibracyjne za pomocą oprogramowa-
nia „EasyClimate”, zostają one na stałe zapi-
sane w sondzie. Wszelkie odchylenia są przez 
nią automatyczne kompensowane, dzięki 
czemu na wyświetlaczu pojawiają się wyłącz-
nie wiarygodne i powtarzalne dane pomia-
rowe. Wszystkie aspekty kalibracji stały się ła-
twiejsze. Miernik nie musi być już wysyłany do 
kalibracji, tego procesu wymagają tylko son-
dy. Oznacza to, że przyrząd pomiarowy może 

być wciąż używany, zachowując elastyczność 
i zapewniając wygodę użytkowania.

Do pomiaru parametrów powietrza 

W celu zapewnienia optymalnych warunków 
środowiskowych w miejscu pracy, należy m.in. 
zagwarantować tam właściwą wentylację. 
Oprócz warunków strukturalnych oraz subiek-
tywnej oceny do odbierania danego pomiesz-
czenia jako przyjemne, w znaczącym stopniu 

Jeszcze do niedawna z pomiarem parametrów 
środowiskowych powietrza wiązała się 
możliwość otrzymania niewiarygodnych 
wyników pomiaru o charakterze systemowym, 
wynikających z interakcji pomiędzy urządzeniem a sondami. 
Nowy miernik testo 480 oferuje innowacyjne rozwiązanie w tym 
problematycznym obszarze komunikacji. System opiera się na cyfrowych 
sondach ze zintegrowaną pamięcią. Sondy powiadamiają urządzenie  
o zbliżającej się konieczności przeprowadzenia kalibracji.

• precyzyjne sondy cyfrowe i inteligentny sys-
tem kalibracji;
• szeroki wybór sond do każdej aplikacji, 
m.in.: sondy wiatraczkowe i termiczne do 
pomiaru przepływu i wydatku na kratkach 
oraz kanałach wentylacyjnych, sondy wilg./ 
temp., ciśnienia, Lux, CO2 w otoczeniu itd.;
• pomiary za pomocą definiowanych pro-
gramów pomiarowych np.: pomiar graficzno-
-punktowy, zgodny z normą PN-EN 12599;
• profesjonalne oprogramowanie do tworze-
nia raportów i analiz;
• nowoczesną klawiaturę i kolorowy wyświe-
tlacz graficzny.

testo 480 oferuje:
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składowania oraz nie ma wymogu zwiększo-
nej wentylacji ze względu na typ produkcji, 
to najlepszym sposobem będzie ogrzewanie 
promiennikami gazowymi. Jeśli jednak oka-
że się, że część hali ma być zastawiona re-
gałami wysokiego składowania, to sytuacja 
się komplikuje. Promienniki wypromieniowu-
ją ciepło, które dociera do ogrzewanej stre-
fy. W przypadku, gdy promieniowanie natra-
fia na przeszkody (np. wysokie regały), jest 
pochłaniane, co powoduje, że nie docie-
ra za przeszkodę. Typowym przykładem ta-
kiego obiektu może być centrum dystrybu-
cyjne, gdzie większość hali stanowią regały 

Systemy ekonomicznego ogrzewania

Promienniki gazowe  
do obiektów przemysłowych oraz wysokich  

  Jakub Nęciński 

  Ogrzewanie obiektów wielkopowierzch-
niowych i wysokich jest niełatwym zadaniem 
do rozwiązania. Aby należycie dobrać system 
ogrzewania do potrzeb, należy dokładnie 
poznać specyfikę obiektu. System odpowied-
nio dobrany pozwala na znaczne oszczędno-
ści w zużyciu energii, natomiast system niedo-
pasowany do specyfiki obiektu, jak również 
wymagań inwestora, zwykle skutkuje większy-
mi rachunkami za eksploatację oraz niezado-
woleniem inwestora. Wbrew pozorom nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czym 
ogrzewać ww. obiekty. Dobór urządzeń oraz 
systemu grzewczego powinien opierać się 

m.in. na następujących informacjach: 
• sposobie użytkowania obiektu, typie wyko-
nywanej produkcji,
• wysokości obiektu oraz sposobach maga-
zynowania towaru,
• możliwości podziału na strefy grzewcze, 
• ewentualnych wymaganiach technologii 
produkcji.

Kiedy promiennik, kiedy nagrzewnica
Hipotetycznie można założyć, że do ogrza-
nia mamy halę o wymiarach 36x60 m i wy-
sokości 8 m. Jeśli hala jest halą produkcyj-
ną, niezabudowaną regałami wysokiego 

W dzisiejszych czasach nie jest tajemnicą, że 
najbardziej popularnymi systemami do ogrzewania 
obiektów wielkokubatorowych są systemy ogrzewania 
ciepłym powietrzem np. z użyciem gazowych 
nagrzewnic powietrza oraz systemy ogrzewania 
poprzez promieniowanie za pomocą promienników 
gazowych. Nie można stwierdzić jednoznacznie, który 
z powyższych systemów jest lepszy, należy bowiem 
rozpatrywać indywidualnie każdy obiekt. 
W niniejszym artykule przybliżymy system ogrzewania 
promiennikami gazowymi.

wysokiego składowania, ale istnieje też spo-
ra część hali służąca do celów rozładun-
ku i załadunku towaru. W takim przypadku 
do ogrzania obiektu należy zastosować na-
grzewnice gazowe w części wysokiego skła-
dowania, a w części załadowczej promien-
niki gazowe. Jednak stosując nagrzewnice 
gazowe powietrza w wysokich obiektach, 
należy dodatkowo zamontować tzw. destra-
tyfiktory powietrza (urządzenia służące do 
wyrównania temperatury powietrza). W sys-
temach ogrzewania powietrznego, szcze-
gólnie w wysokich obiektach, stratyfikacja 
powietrza jest znacząca, a różnice tempe-
ratury między strefą przebywania ludzi a po-
wietrzem pod sufitem hali mogą sięgać na-
wet 10oC. Dlatego destratyfikatory powinny 
być wyposażone w termostaty mierzące róż-
nice temperatury, automatycznie włączając 
się wtedy, kiedy należy „zbijać” masy ciepłe-
go powietrza ze strefy podsufitowej. 
Ze względu na specyfikę swojego działania 
systemy promiennikowe nie są obciążone ww. 
wadą, ponieważ nie ogrzewają bezpośrednio 
powietrza, tylko przedmioty znajdujące się w 
zasięgu ich promieniowania. Najlepszym na-
macalnym dla każdego przykładem może 
być słoneczny mroźny dzień. Stojąc w słoń-
cu (w zasięgu promieniowania cieplnego) nie 
odczuwamy zimna, wystarczy jednak, że wej-
dziemy do cienia, a przy tej samej temperatu-
rze zewnętrznej będziemy odczuwać chłód. 

Zalety ogrzewania przez promieniowanie
• Ogrzewanie promiennikami nie ogrzewa 
powietrza, lecz bezpośrednio oddziaływuje 
na ludzi oraz przedmioty znajdujące się  
w zasięgu działania urządzeń (ogrzewanie 
bezpośrednie – źródło ciepła – człowiek). 
Pozwala to na obniżenie obliczeniowej tem-
peratury powietrza średnio o około 3-4oC  
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z zachowaniem tego samego komfortu 
cieplnego (mniejsza różnica temperatury)  
i oszczędność w granicach 15-20%.
• Ogrzewanie promiennikami kształtuje  
korzystny rozkład temperatury, ponieważ 
masa ciepłego powietrza gromadzi się  
w dolnych partiach pomieszczeń (odwrot-
nie niż w ogrzewaniu ciepłym powietrzem), 
eliminując niekorzystne zjawisko stratyfika-
cji powietrza tzn. tworzenia warstw powietrza 
o coraz wyższej temperaturze wraz ze wzro-
stem wysokości od podłogi do stropodachu. 
W rezultacie strata ciepła przez dach jest 
mniejsza o około 25%, co powoduje obni-
żenie kosztów eksploatacji ogrzewania.  
• Bezwładność systemu z promiennikami 
jest niska i emitowane przez urządzenia ciepło 
odczuwalne jest niemal natychmiast, bez tzw. 
czasu rozruchu obecnego w innych systemach.
• Ogrzewanie promiennikami jest ekono-
miczne, ponieważ nawet po wyłączeniu 
systemu nagrzane powierzchnie podłogi, 
ścian oraz przedmiotów oddają ciepło do 
otoczenia na drodze konwekcji oraz promie-
niowania.
• Promienniki pozwalają na zróżnicowanie 
temperatury w obrębie obiektu, bez ko-
nieczności stawiania przegród oraz pozwa-
la na ogrzewanie strefowe lub dogrzewanie 
miejscowe stref pracy.
• Ogrzewanie promiennikami nie wymaga 
budowania kotłowni, wentylatorowni oraz 
nie ogranicza powierzchni użytkowej, ponie-
waż urządzenia podwieszane są pod stropem.
Oczywiście istnieją ograniczenia w stosowa-
niu promienników gazowych np. nie można 
montować tego systemu w pomieszczeniach 
zagrożonych pożarem lub wybuchem, w bu-
dynku ze zwiększonym poziomem wentylacji 
stosowanie promienników może okazać się 
nieopłacalne.  

Sun-Ray
Ceramiczne gazowe promienniki  
Sun-Ray pracują na zasadzie bezpłomien-
nego spalania mieszanki powietrzno-ga-
zowej na powierzchni płyty ceramicz-
nej. W rezultacie płyta ceramiczna osiąga 
temperaturę 800-900oC. Wypromieniowa-
nie energii jest bardzo intensywne, a pro-
miennik staje się punktowym źródłem cie-
pła. W ten sposób przemieszczana jest 
wymagana ilość energii cieplnej na wy-
brany obszar. Promieniowanie, pada-
jąc na powierzchnie, ulega odbiciu, czę-
ściowo jest absorbowane przez ciała, na 
które pada. Proces zapalenia i spalania 
mieszanki gazowo-powietrznej jest kontro-
lowany automatycznie. Jakość spalania 

promienników Sun-Ray spełnia wymaga-
nia ochrony środowiska, bezpieczeństwa  
i przepisów BHP.
Skuteczność promienników o dużych mo-
cach w znacznym stopniu uzależniona jest 
od wysokości, powierzchni oraz wewnętrz-
nej architektury hali. Możliwość zastoso-
wania 2-stopniowej regulacji (50 i 100%) 
zapewnia znaczne oszczędności energii. 
Promienniki ceramiczne stosuje się także 
do suszenia materiałów sypkich, powłok 
malarskich, w przemyśle ceglarskim i ce-
ramicznym, a także do procesów szybkie-
go rozmrażania. 
Moce wejściowe urządzeń w zakresie od 8 
do 36 kW.

Przykładowe promienniki gazowe

Omega
Rury promieniujące w promiennikach 
Omega są obustronnie pokryte alumi-
nium oraz wygrzewane w wysokiej tempe-
raturze, dzięki czemu mają dużą wytrzy-
małość na wysoką temperaturę oraz brak 
rdzewienia. Wynikiem wygrzewania rur jest 
również zmniejszenie grubości ścianki, co 
znacznie obniża ciężar urządzeń. Specjal-
nie uformowany odbłyśnik ma podwyż-
szony współczynnik odbicia (polerowane 
aluminium). Odbłyśnik może być wyko-
nany z blachy nierdzewnej (gorszy współ-
czynnik odbicia) na życzenie inwestora.
Szeroki wachlarz urządzeń, zarówno jeśli 
chodzi o moce i długości, jak i o możliwo-
ści sterowania – urządzenia są dwustop-
niowe i z płynną regulacją mocy w zakre-
sie 60-100%.
Moce wejściowe urządzeń w zakresie od 
12 do 58 kW.

Długość rur promieniujących od 1,5 do  
24 metrów. 
W przypadku promienników Omega  
z płynną regulacją mocy cykl pracy roz-
poczyna się ze 100% mocą palnika, na-
stępnie promiennik stopniowo obniża moc 
do pożądanej wartości. Zaletą stosowania 
tego rozwiązania jest fakt ciągłej pracy 
promiennika, co w znacznym stopniu eli-
minuje ewentualne awarie, które powsta-
ją najczęściej podczas zapłonu urządzeń 
(liczba zapłonów urządzenia jest ograni-
czona).
Promienniki z modulacją mocy bardzo do-
brze spisują się w obiektach, gdzie po-
trzebne jest szybkie dogrzanie miejsco-
we np. w sąsiedztwie często otwieranych 
bram. Gdy brama jest otwarta, promien-
nik pracuje pełną mocą, a po jej za-
mknięciu stopniowo obniża swoją moc. 
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trzonych i ok. 800 ppm w pomieszczeniach 
wietrzonych, nawet jeśli nie przebywają tam 
ludzie. Powietrze w pomieszczeniach miesz-
kalnych może też zawierać szkodliwe gazy, 
pochodzące np. z impregnatów stosowanych 
podczas produkcji mebli, powłok lakierni-
czych i farb itp. Jednak obecne normy doty-
czące tych substancji są na tyle ostre, że ryzy-
ko z nimi związane nie jest bardzo wysokie.

Garaż podziemny
Nowoczesny silnik benzynowy wyposażony  
w katalizator wydziela 140 razy więcej dwu-
tlenku węgla niż tlenku węgla. Dotyczy to 
jednak rozgrzanego silnika i sprawnego kata-
lizatora pracującego w optymalnej tempera-
turze. Podczas rozruchu, zimny katalizator nie 
usuwa tlenku węgla wydajnie. W dodatku 
w garażach, obok samochodów z kataliza-
torami parkują również pojazdy starsze. Rze-
czywiste pomiary wykonane w garażu pod-
ziemnym w Malme, Szwecja (Martin i Lindfors, 
Materiały Techniczne SenseAir, www.sense-
air.se), wykazały, że powietrze było tam bar-
dzo zanieczyszczone przez wysoką emisję 
CO. Było to spowodowane zapewne urucha-

mianiem zimnych silników. 
Z kolei samochody z silnikami wysokoprężny-
mi (diesla) nie wytwarzają praktycznie tlenku 
węgla, za to tworzą sadze i tlenki azotu. 
 
Szkoły
Jak wygląda rzeczywistość związana z wen-
tylacją w szkołach świadczy wykres zmian 
stężenia dwutlenku węgla zmierzonych pod-
czas lekcji. W klasie, w której powietrze z ze-
wnątrz dostarczane jest poprzez system 
wentylacji grawitacyjnej szybko przybywa 
dwutlenku węgla, nawet do poziomu  
2000 ppm, co świadczy o bardzo złej jakości 
powietrza. W szkołach z wentylacją grawita-
cyjną sytuacji nie zmienia nawet wietrzenie 
klas podczas przerw, co widoczne jest na za-
mieszczonym wykresie 1 . 

Jakość powietrza wewnętrznego w wielu szko-
łach pogorszyła się ostatnio drastycznie z po-
wodu, co paradoksalne, przeprowadzanych 
tam remontów związanych z wymianą okien. 
Bowiem nowe, szczelne  framugi, zapewniając 
dobrą izolację cieplną, bronią jednocześnie 
dostępu świeżego powietrza z zewnątrz. 

  Warunki klimatyczne w pomieszczeniach 
zamkniętych zależą od typu pomieszczenia. 
Inną specyfiką pod tym względem chara- 
kteryzują się pomieszczenia mieszkalne,  
a inną biura czy szkoły. Prześledźmy, na co 
pod względem składników powietrza, nara-
żeni są ludzie w mieście w swoim codzien-
nym życiu, zakładając, że nie pracują w fa-
brykach i zakładach przemysłowych.

Mieszkanie 
W pomieszczeniach mieszkalnych najważ-
niejszym źródłem emisji zanieczyszczeń jest 
człowiek, który podczas oddychania wytwa-
rza dwutlenek węgla (CO2). W pomieszcze-
niach, w których przebywają ludzie, stężenie 
CO2 szybko wzrasta do ok. 1000 ppm.
W pomieszczeniach mieszkalnych może wy-
stępować również tlenek węgla, jego źró-
dłem mogą być piece węglowe, niespraw-

ne termy i kuchnie gazowe, kominki, a także 
dym papierosowy. Oczywiście, tlenek węgla 
rzadko kiedy osiąga w mieszkaniach poziom 
zagrażający wprost życiu. 
Istnieje jednak współzależność między po-
ziomem dwutlenku węgla i toksycznym dzia-
łaniem tlenku węgla. W pomieszczeniu za-
mkniętym, w którym gromadzi się CO2  
i jednocześnie występuje CO, intensywność 
oddechowa jest wzmagana, co prowadzi do 
szybszego wchłaniania toksycznego CO i ku-
mulacji negatywnych dla zdrowia skutków. 
Częstym problemem w nowych obiektach 
jest podwyższony poziom dwutlenku węgla 
wydzielającego się ze ścian. Jest to związane 
z „dojrzewaniem” świeżych tynków i innych 
składników ścian, w wyniku którego docho-
dzi do powstawania CO2. Obserwuje się wte-
dy wysokie stężenie dwutlenku wynoszące 
nawet 2000 ppm w pomieszczeniach niewie-

Świeże powietrze w domu, szkole i pracy

Jakość powietrza 
w budynkach  
a wentylacja powietrza

 Krzysztof Chmielewski

Powietrze w budynkach różni się składem od tego na zewnątrz. Choć 
niektórych substancji jest mniej, zasadą jest, że gromadzą się tam obce 
gazy, aeorozole i cząstki stałe. Źródłem zanieczyszczeń w obiektach są 
głównie ludzie, chociaż w pewnych typach pomieszczeń, np. w palarniach, 
garażach lub salach szpitalnych istnieją też inne źródła emisji. 

1  Zmiany stężenia dwutlenku węgla w klasie szkolnej w czasie lekcji. Lekcje (nauczanie 
początkowe – klasy 1-3) trwały od 8:55 do 11:30 (pierwsza zmiana) i od 12:40 do 15:20 
(druga zmiana). W klasie przebywało 20-25 uczniów. Wentylacja naturalna wspomagana 
przez otwieranie okien (w czasie przerw i po południu)

stężenie CO2 [ppm]
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Ocena powietrza wg poziomu CO2
Istnieje kilka sposobów oceny, jakie jest bie-
żące zapotrzebowanie na świeże powietrze. 
Wśród nich, ocena oparta o poziom CO2  
w powietrzu wydaje się optymalną. W opar-
ciu o normy stężenia CO2 w pomieszcze-
niach, w których przebywają ludzie (rys. 2 ), 
przyjęto progi służące do sterowania wydaj-
nością wentylacji. 
Jeśli w pomieszczeniu stężenie CO2 jest niższe 
od 600 ppm, wentylacja pracuje z małą wy-
dajnością, stanowiącą ok. 20% maksymalnej 
wartości. W niektórych systemach wentyla-
cyjnych możliwe jest w takiej sytuacji całko-
wite wyłączenie wentylacji mechanicznej,  
a podstawową wymianę powietrza w po-
mieszczeniu zapewnia wentylacja naturalna. 
Gdy w pomieszczeniu pojawiają się ludzie,  
w wyniku ich oddychania, stężenie CO2 szyb-
ko się podnosi. Przekroczenie poziomu stęże-
nia CO2 wynoszącego 800 ppm powoduje 

zwiększenie wydajności wentylacji, co prowa-
dzi do obniżenia stężenia dwutlenku węgla 
poniżej górnego progu komfortu. Jako kolejne 
progi zwiększania wydajności wentylacji przyj-
muje się 1000 ppm (włączenie wentylacji  
z wydajnością ok. 80%), a następnie 1400 
ppm (włączenie wentylacji z maksymalną wy-
dajnością). Sterowanie wentylacją zgodnie  
z zapotrzebowaniem może odbywać się pły-
nie lub skokowo. W pierwszym przypadku 
zmiana wydajności wentylacji jest realizowana 
przez falownik regulujący obroty wentylatora, 
w drugim przez włączanie wentylatora (ewen-
tualnie wentylatora z regulacją skokową). 
Na świecie, sterowanie systemami wentyla-
cyjnymi jest stosowane dość powszechnie, 
bowiem przynosi wymierne korzyści. Ten typ 
kontroli wentylacji można spotkać w biurow-
cach, szkołach, centrach handlowych itp. 
(przykłady zastosowań na stronie: www.sen-
seair.se/case_airports.php).  

Biura i inne obiekty użyteczności publicznej 
Nowoczesne biurowce są zazwyczaj wypo-
sażone w wentylację mechaniczną. Jej rolą 
jest stałe dostarczanie świeżego powietrza 
spoza budynku. Zazwyczaj wydajność syste-
mu wentylacyjnego obliczana jest tak, aby 
zapewnić dostawę powietrza wentylacyjne-
go dla z góry określonej liczby osób. W Pol-
sce, często jednak ta wydajność wentylacji 
w budynkach użyteczności publicznej jest za 
mała, co jest spowodowane wysokimi kosz-
tami eksploatacji systemów wentylacyjnych. 

Stosowanie wentylacji mechanicznej

W konkluzji można stwierdzić, że jakość po-
wietrza w pomieszczeniach zamkniętych jest 
problemem. Jedynym rozwiązaniem tych 
problemów jest stosowanie wentylacji mecha-
nicznej. Jest ona z reguły obecna w budyn-
kach użyteczności publicznej, włączając w to 

oprócz biurowców, również kina, restauracje 
i duże obiekty handlowe. Powinna być stoso-
wana w garażach podziemnych, gdyż re- 
gulują to przepisy prawne (rozporządzenie mi-
nistra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
DzU 2002, Nr. 75, poz. 690; nowelizacja z dn. 
12 kwietnia 2009, DzU Nr 56 poz. 461). Najgo-
rzej jest pod tym względem w szkołach i do-
mach mieszkalnych. Jednak również w nich 
zdrowy rozsądek nakazywałby stosowanie 
wentylacji wymuszonej. Powstaje jednak py-
tanie, jak ograniczać koszty eksploatacji wen-
tylacji mechanicznej. Rozwiązaniem jest taki 
sposób regulacji systemów wentylacyjnych, 
aby dostarczały jedynie taką ilość powietrza, 
jaka jest aktualnie potrzebna dla ludzi. Okre-
ślany jest on „sterowaniem wentylacją zgod-
nie z zapotrzebowaniem” (ang. demand 
control ventilation). Taki rodzaj sterowania za-
pewnia największy komfort klimatyczny przy 
najniższych kosztach eksploatacji. 

2  Dopuszczalne normy stężenia CO2 wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie

W Polsce, jeszcze do niedawna stosowanie sterowania systemami 
wentylacyjnymi zgodnie z zapotrzebowaniem było ograniczone,  
w zasadzie wyłącznie, do obiektów o dużej kubaturze i takich, w któ-
rych przebywa wielu ludzi np. kompleksach kinowych, salach gim-
nastycznych i hipermarketach. Przyczyną był dość wysoki koszt insta-
lacji systemu sterowania. Dla przykładu, przy obecnej cenie energii 
elektrycznej, czas zwrotu nakładów na inwestycję w system sterowa-
nia wentylacją zgodnie z zapotrzebowaniem zainstalowany w sali ki-
nowej dla 500 osób wynosił od 6 do 12 miesięcy. Obecnie pojawiły się 
jednak nowe, tańsze układy sterujące pozwalające na tyle znacząco 
obniżyć koszt systemów kontroli wentylacji, że opłaca się je stosować nawet w domach jednoro-
dzinnych. Pierwszym dostawcą takich urządzeń na rynek polski jest firma GAZEX z Warszawy. Od 
2010 roku, na rynku pojawił się produkt firmy GAZEX, AirTECH eko, ekonomiczny kontroler przezna-
czony do sterowania wentylacją zgodnie z zapotrzebowaniem w pomieszczeniach biurowych, 
szkolnych, barach, restauracjach, budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. 
Cena tego sterownika wynosi około 600 zł brutto. 
Istnieją również układy sterujące oparte o jednoczesny pomiar stężenia dwutlenku węgla  
i tlenku węgla. Są one stosowane do sterowania wentylacją w garażach podziemnych.

Ekonomiczny kontroler AirTECH ekoNDSCh w Polsce (270 00 mg/m3) wg MPiS z dnia 23.12.1994 

maksymalne dopuszczalne stężenie w ciągu 10 min wg standardu OSHA, USA

nasilające się poczucie zmęczenia, depresji i ogólnego dyskomfortu,
maksymalne dopuszczalne stężenie w ciągu 8 h dnia pracy w Polsce
NDS = 90 00 mg/m3 (ok. 5000 ppm) wg MPiPS z dnia 23.12.94

maksymalne dopuszczalne stężenie we Włoszech i w Finlandii

maksimum zalecane przez standard ASHRAE 62-1989 (1000 ppm)
maksymalne dopuszczalne stężenie w Szwecji, Japonii i Kanadzie
równoważność ilości powietrza wentylacyjnego o wartości 25.2 m3/h

proponowane maksimum dla stanowisk pracy wg st. OSHA, USA (800 ppm)
maksimum w budynkach biurowych wg przepisów stanu Kalifornia, USA

poziom komfortu dla 80% użytkowników wg zaleceń US aIR fORCE

typowe stężenie zewnętrzne (350 -450 ppm)

najniższe zaobserwowane stężenie zewnętrzne (270 ppm)
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 Przyczyny zapowietrzania się kotłów 
    węglowych w instalacjach c.o.

Częstą nieprawidłowością w funkcjonowa-
niu kotłów węglowych zarówno rusztowych, 
jak i podajnikowych jest samoczynne zapo-
wietrzanie się kotła w czasie trwania sezonu 
grzewczego. Zjawisko to obniża sprawność 
przekazywania ciepła i powoduje niedo-
grzanie pomieszczeń położonych najdalej od 
źródła ciepła. A co najważniejsze z punktu 
widzenia użytkownika – zwiększa zużycie pa-
liwa w kotle i powoduje niepotrzebne kompli-
kacje eksploatacyjne. Każdy kocioł grzewczy 
jest wyposażony w odpowietrznik znajdu-
jący się w najwyższym miejscu konstrukcyj-
nym wymiennika, a dodatkowo w każdej 
instalacji powinny być zamontowane odpo-
wietrzniki ręczne lub automatyczne. Jednak-
że praktyka pokazuje, że zarówno ręczne, 
jak i automatyczne odpowietrzanie w takich 
przypadkach z reguły na niewiele się zdaje.
Użytkownicy, często zgłaszając tę typową – 
ich zdaniem – usterkę, za przyczynę podają 

wadliwą konstrukcję kotła 
lub samego odpowietrzni-
ka. Doświadczenia serwiso-
we producentów kotłów 

często wskazują na inną, mniej oczywi-
stą przyczynę powstawania zapowietrzenia 
układu. 
Praktyka wykazuje, że najczęściej zapo-
wietrzeniu ulegają kotły pracujące  
w układzie otwartym ze zbiornikiem wy-
równawczym. To właśnie niewłaściwe 
umiejscowienie zbiornika wyrównawcze-
go może prowadzić do niekontrolowa-
nego zapowietrzania się całego układu 
centralnego ogrzewania. Dodatkowo waż-
nym aspektem jest właściwy dobór pomp 
obiegowych i ich umiejscowienie w układzie.
Każda instalacja centralnego ogrzewania 
charakteryzuje się pewnymi parametrami 
pracy. Instalacja powinna być skonstruowa-
na z uwzględnieniem strat hydraulicznych 
przepływu zarówno liniowych, jak i miejsco-
wych. Należy pamiętać, że każdy odcinek 
rury instalacyjnej, każde rozgałęzienie oraz 
każdy grzejnik generuje pewne straty prze-
pływu. Jest o tyle ważne, że w przypadku 
niezrozumienia zasad hydraulicznego prze-
pływu cieczy, przy budowie instalacji może 
dojść do pewnych niekorzystnych zjawisk po-
legających właśnie na samoczynnym zapo-
wietrzaniu się instalacji przez zbiornik wyrów-
nawczy lub co gorsza odwróceniu obiegu  
w zbiorniku wyrównawczym podłączonym 
przepływowo do instalacji.

Odpowiedzi udzielił:
Bartosz Kuźnik
Inżynier Kontroli Technicznej
ZUG ELEKTROMET

Instalacja kotłowa nie pracuje na zbyt wy-
sokim ciśnieniu. W normalnej eksploatacji 
wynosi ono około 0,5 do 1,5 bar. Zbiornik 
wyrównawczy zazwyczaj jest podłączo-
ny za pomocą jednej lub dwóch rur – rury 
bezpieczeństwa lub rury bezpieczeństwa  
i opadowej i umieszczony na odpowied-
niej wysokości. 
Szacuje się, że każde 10 metrów wyso-
kości statycznej słupa wody odpowia-
da ciśnieniu 1 bara. 
A więc woda znajdująca się w zbiorniku 
wyrównawczym zamontowanym na wy-
sokości 10 metrów ma ciśnienie wyższe od 
wody w układzie kotłowym o około 1 bar 
(0,1 MPa). 

Dobór rur bezpieczeństwa do zbiorni-
ka nie może być przypadkowy i wyni-
ka z pewnych uwarunkowań termodyna-
micznych. Można dokonać przybliżonego 
sprawdzenia średnic, posługując się po-
niższymi wzorami:

• dla rury bezpieczeństwa
d = 15 + 1,4 x √Q

gdzie:
d – średnica rury bezpieczeństwa [mm]
Q – moc źródła ciepła (kotła) [kW]

• dla rury wzbiorczej 
(w przypadku podłączenia 
przepływowego zbiornika 
wyrównawczego)
d= 15 + 1,0 x √Q

gdzie:
d – średnica rury  wzbiorczej [mm]
Q – moc źródła ciepła (kotła) [kW]

Zazwyczaj w praktyce, ze względu na 
uwarunkowania techniczne budynków, 
zbiorniki montuje się dużo niżej. Najgor-
szy z punktu widzenia hydrauliki jest układ 
instalacji w domu parterowym z płaskim 
dachem, gdzie zbiornik wyrównawczy jest 
montowany na ścianie w kotłowni niewie-
le wyżej od rur rozdzielających czynnik 
grzewczy. 
Wówczas prawie na pewno dochodzi do 
samoczynnego zapowietrzania się insta-
lacji, gdyż wysokość statyczna ciśnie-
nia generowana przez zbiornik wyrów-
nawczy jest niższa od ciśnienia pracy 
instalacji i poprzez otwarty atmosfe-
rycznie zbiornik wyrównawczy powie-
trze zostaje zassane do instalacji. 
W takim przypadku uciążliwe codzienne 
odpowietrzanie nie daje rezultatu, bo uk 
ład sam się zapowietrza. Podobne sytu-
acje zdarzają nader często w instalacjach 
zabudowanych w innych budynkach, kie-
dy nie zostaną zachowane podstawowe 
zasady termodynamiki i hydrauliki prze-
pływu cieczy.
W większości przypadków jest możliwość 
usunięcia tej niesprawności poprzez za-
montowanie zbiornika wyrównawczego 
wyżej. A w sytuacjach, kiedy nie jest to 
możliwe pozostaje jedynie zmiana wydaj-
ności pomp obiegowych lub przekonstru-
owanie całego obiegu grzewczego.

Decyduje wysokość zamontowania zbiornika 
wyrównawczego 

r
ek

la
m

a

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
http://www.instalreporter.pl


57m a r z e c  2 0 1 2  ( 0 3 )  p o r a d y

o mocy powyżej 900 W;
3. moc grzałek dobiera się – według wie-
lu producentów – standardowo na 70-80% 
mocy grzejnika. Grzałki jednak są używane 
głównie w okresach przejściowych i poza se-
zonem  grzewczym, wystarczy więc dobrać 
ich moc na około 40% mocy grzejnika. 

Jak montować? 
Już na etapie montażu grzejnika należy prze-
widzieć miejsce na zamontowanie grzałki. 
Trzeba zwrócić uwagę na punkty doprowa-
dzenia instalacji c.o. do miejsca instalacji 
grzejnika. 
Grzałki w grzejnikach można zamontować na 
wiele sposobów. Podstawowe jednak zasady to: 
1. grzałki powinny pracować w pozycji pionowej, 
2. grzałki montujemy od dołu grzejnika (do 
dolnego otworu przyłączeniowego w ko-
lektorze pionowym grzejnika) lub za pomo-
cą trójnika, który umożliwi przepływ czynnika 
grzewczego i zainstalowanie grzałki w jed-
nym otworze instalacyjnym. 

Nie należy montować grzałki: 
- poziomo, równoległe do rurek, ze względu na 
niebezpieczeństwo uszkodzenia grzejnika, wsku-
tek braku przepływu czynnika grzewczego;
- obudową do góry w jednym z górnych  
króćców. 
Grzałki instalujemy po spuszczeniu wody  

z grzejnika i podłączamy do prądu oczywi-
ście po jego napełnieniu z powrotem wodą. 
W przypadku gdy grzejnik jest podłączony 
do instalacji c.o. w taki sposób, że woda zasi-
lająca (gorąca z kotła) trafia do grzejnika od 
góry (przyłączenie do górnego króćca na ko-
lektorze grzejnika), należy zamknąć jeden  
z zaworów: na powrocie lub zasilaniu grzejnika. 
Nigdy nie zamykać obydwu zaworów równo-
cześnie, musi być bowiem zapewniona moż-
liwość kompensacji rozszerzalności wody pod 
wpływem zmian temperatury. 

Grzejnik z grzałką w bezpiecznej strefie 
Grzałka jest urządzeniem elektrycznym, a co 
za tym idzie, wymaga zachowania pewnych 
dodatkowych wymogów wynikających z norm 
i przepisów prawa elektroenergetycznego. 
Niezmiernie istotne, ze względów bezpie-
czeństwa jest aby nigdy nie instalować grzał-
ki nad wanną czy w kabinie prysznicowej. 
Grzałki o klasie szczelności poniżej IP44 mu-
szą znaleźć się w odległości ponad 60 cm od 
wanny i natrysku. 
Również gniazdo przyłączeniowe musi znaj-
dować się w odległości większej niż 60 cm od 
wanny czy natrysku. Dla grzałek wykonanych 
w podwyższonej, drugiej klasie ochronności 
(grzałki GE firmy ENIX) nie jest wymagana in-
stalacja z przewodem ochronnym (gniazdo 
nie musi być wyposażone w kołek ochronny). 

 Grzałki w grzejnikach łazienkowych – 
    jak je dobierać i montować?

Istnieje bardzo wiele 
korzyści wynikających 
ze stosowania grzałek 
elektrycznych. 

Urządzenia te pozwalają na podgrzewanie 
wody w grzejnikach łazienkowych, a za jego 
pośrednictwem ogrzewanie wnętrz pomiesz-
czeń lub osuszanie odzieży. 
Jest to szczególnie istotne w domach wieloro-
dzinnych, kiedy kończy się sezon grzewczy. 
Grzałki sprawdzają się również w budow-
nictwie jednorodzinnym: gdy chcemy pod-
wyższyć temperaturę w łazience, nie trze-

ba uruchamiać kotła c.o., 
np. grzałki serii GR/GV firmy 
ENIX, w zależności od wy-
branej mocy , mieszczącej 

się pomiędzy 300 a 900 W są w stanie utrzy-
mywać stałą temperaturę grzejnika, nato-
miast grzałki GV, mogą pracować dodatko-
wo z pełną mocą przez 2 godziny, niezależnie 
od nastawionej temperatury. Dzięki temu uzy-
skujemy szybkie, a zarazem stabilne ogrzewa-
nie pomieszczenia. Podział dostępnych na 
rynku grzałek uwzględnia ich typ, moc a tak-
że zasadę działania. 
Grzałki generalnie zbudowane są z rurkowe-
go elementu grzewczego oraz elektronicz-
nego regulatora temperatury, który ma za-
bezpieczenie przed przegrzaniem i funkcję 
zabezpieczającą przed zamarzaniem. Urzą-
dzenia te zasilane są napięciem 230 V ~ 50 Hz.
Na rynku oferowane są również  grzałki z po-
miarem temperatury otoczenia np. ENIX GA  
i GE – dzięki nim, można utrzymać stałą, za-
daną temperaturę pomieszczenia, można 
dogrzewać pomieszczenie w trybie przyspie-
szonym, pełnej mocy na 2 godziny. 

Wybierając grzałkę, warto pamiętać 
o kilku ważnych zasadach: 
1. sprawdzić, czy w danym grzejniku istnieje 
możliwość zamontowania określonej grzałki 
(każdy producent oferuje dane modele grza-
łek do określonych rodzajów grzejników);
2. moc grzałki nie może przekraczać mocy 
grzejnika np. modele GR, GRCh, GA, GACh, 
GV, GVCh o mocy nominalnej 300 W, zainsta-
lujmy w grzejnikach, których moc grzewcza 
przekracza 300 W. Wersje o mocy 600 W prze-
znaczone są do grzejników o mocy przekra-
czającej 600 W. Podobnie dobiera się grzałki 
900 W, które sprawdzą się w grzejnikach  

Odpowiedzi udzielił:
Sławomir Prus
Kierownik działu 
technicznego 
ENIX
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gii w krótkim czasie. Ponadto, rozproszone 
źródła ciepła z OZE nie są ujmowane w żad-
nych miarodajnych statystykach, aby dołą-
czać je do ogólnych bilansów energii wy-
twarzanej w źródłach odnawialnych. 

Brak efektywnych programów wsparcia
Jak dotąd, instalacja urządzeń grzewczych 
opartych o OZE odbywa się praktycznie  
w oparciu o własne środki i determinacje in-
westorów. W stosunkowo niewielkim stop-
niu część instalacji powstała przy wsparciu 
programów finansowych m.in. Eko Fundu-
szu, Regionalnych Programów Operacyjnych, 
Programów Operacyjnych Infrastruktura i Śro-
dowisko, Programy Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, Funduszy Szwajcarskich oraz progra-
mów WFOŚIGW, które były skierowane do 
gmin i jednostek publicznych. Jedynym pro-
gramem z definicji skierowanym do odbiorcy 
końcowego, jest program wsparcia dla ko-
lektorów słonecznych realizowany przez NFO-
ŚiGW. Projekt ustawy o OZE niewystarczają-
co traktuje zagadnienie wytwarzania ciepła 
i chłodu przez instalacje oparte o OZE, w tym 
pompy ciepła i kolektory słoneczne. Zapisy 
dotyczące możliwych form wsparcia dla wy-
twarzania ciepła przez OZE oraz procedur 
dotyczących tworzenia tego typu instrumen-
tów wydają się niewystarczające. Dotyczy to 
zarówno wysokości poziomu wsparcia, jak też 
procedur dla tworzenia zasad programów 
idących w tym kierunku. 

Brak wspierania „prosumentów”
Brakuje jakichkolwiek zapisów dotyczących 
funkcjonowania instytucji tzw. „prosumenta” 
tj. producenta energii w mikroinstalacjach 
zużywającego na własne potrzeby i sprzeda-
jącego energię do lokalnej sieci. 
Tego typu rozwiązania są promowane w in-

nych krajach UE, ponieważ ich sens to pro-
dukcja energii w miejscu jej zużywania i re-
dukcja obciążenia sieci przesyłowych. 
Ustawa w założeniu miała być modyfikacją  
i kontynuacją dotychczasowych uregulowań 
dotyczących energii produkowanej  
z OZE opartej na systemie certyfikatów wy-
twarzanej energii. Pragniemy zwrócić uwa-
gę, że większość krajów UE wycofuje się  
z tego systemu. W modelu „zielonych certyfi-
katów” energia elektryczna z OZE jest sprze-
dawana na rynku, jej producenci konkurują 
na tym rynku z producentami energii kon-
wencjonalnej, a dostawy energii z OZE mają 
wpływ na kształtowanie się ogólnych cen 
rynkowych energii elektrycznej. 
Natomiast w modelu feed-in tariff ener-
gia elektryczna z OZE nie jest bezpośrednio 
sprzedawana na rynek. Na operatora syste-
mu nakłada się obowiązek, zakupu ener-
gii elektrycznej z OZE po określonych z góry 
cenach gwarantowanych. Wolumen ener-
gii odnawialnej jest rozdzielany na odbior-
ców końcowych i finansowany poprzez opła-
ty włączone w taryfę sieciową. 
Przypomnijmy: w obecnym projekcie 
ustawy zniknął obowiązek zakupu ener-
gii pochodzącej z OZE przez operatorów 
energetycznych. W systemie feed-in tariff 
można różnicować wysokość wsparcia w za-
leżności od stopnia rozwoju technologicz-
nego konkretnej technologii OZE. Technolo-
gie niedostatecznie rozwinięte są wspierane 
mocniej, w miarę komercjalizacji technologii 
stopień wsparcia maleje, co jest zawarte  
w odpowiednich aktach prawnych. 
Jak to funkcjonuje, można za przykład przy-
toczyć niemiecką ustawę o OZE. Mecha-
nizm „Zielonych Certyfikatów” jest systemem, 
w którym najwięcej zarabia ten producent 
energii odnawialnej, który produkuje ją naj-

  W dniu 22.12.2012 został podany do wia-
domości publicznej długo oczekiwany pro-
jekt ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii. Projekt powstawał dosyć długo, bez 
szczególnych konsultacji społecznych pod-
czas jego tworzenia. Dlatego oczekiwania 
środowiska instalacyjno-grzewczego wobec 
nowego aktu prawnego były bardzo wy-
sokie. Spodziewaliśmy się, że tak oczekiwa-
ny akt prawny, razem z nowelizacją „Prawa 
energetycznego” oraz „Prawa gazowego”, 
uzna w większym zakresie ciepło i chłód wy-
twarzane za pomocą OZE. 
Chodzi tutaj głównie o ciepło i chłód uzyski-

wane w instalacjach z pompami ciepła oraz 
kolektorami słonecznymi, jak też ciepła po-
chodzącego ze spalania czystej biomasy,  
a nie współspalania jej z węglem kamiennym 
lub brunatnym. 
Oczekiwaliśmy, że nowa ustawa będzie 
bodźcem do dynamicznego rozwoju produk-
cji energii w oparciu o źródła rozproszone.  
W obecnej sytuacji, gdy dekapitalizacja du-
żych jednostek sięga już gigawatów mocy,  
a ich modernizacja to kwestia wielu lat i to 
pod warunkiem zapewnienia finansowania 
inwestycji, rozproszone źródła energii dają je-
dyną możliwość uzupełnienia deficytu ener-

Słabe punkty 
projektu ustawy  
o OZE w opinii SPIUG 

  Janusz Starościk*

Jeżeli przyjmiemy, że w Polsce jest zainstalowane ok. 25 000 pomp ciepła, o średniej 
mocy załóżmy 10 kW, to mamy już potencjalnie 250 MW zainstalowane w pompach 
ciepła. Potencjał Polski w zakresie możliwości zastosowania pomp ciepła jest wyko-
rzystany tylko w niewielkim procencie.
Jeżeli dodatkowo uwzględnimy kolektory słoneczne, których mamy w Polsce za-
montowanych szacunkowo 820 tys. m2 pod koniec 2011 roku przy założeniu 400 W  
z m2 kolektora, to mamy ponad 300 MW zainstalowanej mocy z kolektorów sło-
necznych, także przy wykorzystanym w niewielkim stopniu potencjale Polski w tym 
zakresie. 

Potencjał rynku pomp ciepła i kolektorów słonecznych 
w Polsce, a stopień jego wykorzystania

* Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG 
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wego, między uchwaleniem Ustawy i wejściem 
jej w życie, a techniczną możliwością wypeł-
nienia jej zapisów w zakresie uprawnień insta-
latorów. Jest to o tyle ważne, że nie można do-
puścić, aby z dniem wejścia ustawy w życie, 
okazało się nagle, że nie ma kto montować in-
stalacji do czasu odbycia pierwszych szkoleń i 
egzaminów. 
Przyjmując, że 31.12.2015 r. jest datą końca okre-
su przejściowego, SPIUG zaproponował, aby do 
tego dnia za dokument równoważny z certyfi-
katem instalatora pomp ciepła i płytkich syste-
mów geotermalnych oraz instalacji opartych 
na energetyce słonecznej uznać odbyte szkole-
nie u producenta pomp ciepła, kolektorów sło-
necznych, systemów fotowoltaicznych, potwier-
dzone zaświadczeniem ukończenia szkolenia 
oraz złożonym z wynikiem pozytywnym egzamin 
przed komisją przy prezesie UDT. Tego typu roz-
wiązanie pozwoliłoby na funkcjonowanie rynku, 
do czasu przyjęcia końcowych rozwiązań doty-
czących szkoleń instalatorów. 
Należy także określić cel, dla którego instalator 
ma posiadać taki certyfikat. W projekcie usta-
wy jest szereg przepisów skutecznie ogranicza-
jących grono instalatorów, którzy mogliby tego 
typu prace wykonywać. Podana lista wszystkich 
wymogów, jest w większości przypadków trud-
na do spełnienie jednocześnie.  
O fakcie, czy ktoś może wykonywać tego typu 
instalacje, czy nie, powinna decydować facho-
wość danego instalatora potwierdzona w pre-
cyzyjnie zdefiniowany sposób. Niestety, nigdzie 
nie zostały określone wytyczne, kto może prze-
prowadzać szkolenia wymagane do uzyskania 
uprawnień przez instalatora, w jakiej instytucji,  

w jakim zakresie? SPIUG przekazał postulat o 
określenie warunków autoryzacji ośrodka szko-
leniowego oraz zakres programowy szkoleń, 
aby nie stworzyć monopolu żadnej jednostki do 
przeprowadzenia szkoleń, jedynym kryterium 
powinien być bowiem pozytywny efekt szko-
lenia, które da wszystkim instalatorom równą 
szanse do przystąpienia do egzaminu. 
Minister czy inna instytucja np. UDT, powinna za-
twierdzać program takiego szkolenia, a potem 
dopiero organizować egzaminy. Tylko transpa-
rentne zasady określające zakres wymogów do 
spełnienia przez ośrodki szkoleniowe, oraz usta-
lenie jednolitego programu szkoleń, pozwoli w 
sposób prawidłowy rozwiązać sprawę upraw-
nień instalatorów mikroinstalacji OZE. 
Tezy zawarte w powyższym opracowaniu nie 
wyczerpują w pełni listy wszystkich uwag doty-
czących zapisów zawartych w projekcie Ustawy 
o OZE. SPIUG skupił się głównie na konsekwen-
cjach zaproponowanych zapisów w projekcie 
ustawy, które mogą mieć wpływ na branżę in-
stalacyjno-grzewczą. 
Część zawartych powyżej spostrzeżeń była dys-
kutowana z innymi organizacjami branżowy-
mi, m.in. na forum Polskiej Rady Koordynacyjnej 
OZE, której SPIUG jest aktywnym członkiem i jest 
zbieżna także ze stanowiskami kolegów z innych 
stowarzyszeń.

Uwagi Stowarzyszenia Producentów i Importe-
rów Urządzeń Grzewczych w sprawie projektu 
ustawy o OZE zostały złożone 06.02.2012 do  
Ministerstwa Gospodarki. Pełny tekst wnio-
sku złożonego do MG jest dostępny na stronie 
www.spiug.pl   

taniej (bo cena rynkowa certyfikatu danego 
„koloru” jest jedna, a liczba „kolorów” ogra-
niczona). Tym samym innowacyjne techno-
logie – które w początkowej fazie stosowania 
mogą być droższymi rozwiązaniami – mogą 
nie mieć szans przebić się na rynek i upo-
wszechnić do poziomu, który spowodował-
by obniżkę kosztów wytwarzania do poziomu 
rynkowego. W ten sposób istnieje niebezpie-
czeństwo wspierania importu wycofywanych 
z użytkowania starych urządzeń OZE z Euro-
py Zachodniej, a nie wspierania rozwoju kra-
jowych innowacyjnych technologii lub im-
plementowania tego typu nowoczesnych 
technologii w Polsce. 
Zarówno w propozycji ustawy, jak i w propo-
nowanych zmianach ustaw brakuje ważnej 
transpozycji Dyrektywy OZE; tzn. zalecenia 
promowania technologii OZE o wystarczają-
cej wysokiej efektywności.

Popieramy konieczność stosowania  
urządzeń spełniających określone  
wymagania
W stanowisku przygotowanym przez na- 
szych kolegów z PORT PC zawarte zostały 
bardzo ważne tezy, pod którymi SPIUG też się 
podpisuje: 
„Artykuł 13 Procedury administracyjne, 
przepisy i kodeksy 
W odniesieniu do przepisów i kodeksów bu-
dowlanych państwa członkowskie promują 
stosowanie systemów i urządzeń ogrzewania 
i chłodzenia wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, prowadzących do znaczącej 
redukcji zużycia energii. Państwa członkow-
skie stosują, tam gdzie istnieją, etykiety ener-
getyczne, oznakowanie ekologiczne lub inne 
dostępne odpowiednie certyfikaty lub nor-
my ustanowione na poziomie krajowym lub 
wspólnotowym jako zachętę do stosowania 

takich systemów lub urządzeń. W przypad-
ku biomasy państwa członkowskie promują 
technologie przekształcania osiągające sku-
teczność przekształcania energii wynoszącą 
co najmniej 85% w zastosowaniach miesz-
kalnych i komercyjnych oraz co najmniej 70% 
w zastosowaniach przemysłowych. 
W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują te spełniające mi-
nimalne wymagania dotyczące oznako-
wania ekologicznego ustanowione  
w decyzji Komisji 2007/742/WE z dnia  
9 listopada 2007 r. określającej kryteria eko-
logiczne dotyczące przyznawania wspólno-
towego oznakowania ekologicznego pom-
pom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo 
lub absorpcyjnym pompom ciepła. W odnie-
sieniu do energii ciepła słonecznego pań-
stwa członkowskie promują certyfikowane 
urządzenia i systemy oparte na normach eu-
ropejskich, jeżeli takie istnieją, w tym ozna-
kowaniu ekologicznym, etykietach energe-
tycznych i innych technicznych systemach 
odniesienia ustanowionych przez europejskie 
organy normalizacyjne”.

Uwagi odnośnie certyfikacji instalatorów
Osobnym tematem wymagającym rze-
telnego dopracowania jest implementa-
cja Dyrektywy Unijnej 28/2009/WE w zakre-
sie certyfikacji instalatorów uprawnionych do 
montowania mikroinstalacji OZE. 
Brakuje informacji od kiedy wymagane są 
certyfikaty instalatora mikroinstalacji – jeże-
li nie będzie okresu przejściowego, zrobi się 
galimatias prawny, tym bardziej, że grozi kara 
2000 zł za wykonanie takiej instalacji bez cer-
tyfikatu. W art. 72.1 jest co prawda określony 
termin 31.12.2015. Niestety nie wiadomo, czy 
to jest termin okresu przejściowego. Brakuje 
dokładnej informacji co do okresu przejścio-
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WYMIENNIKI COMFOFOND 
Wraz z nowym rokiem firma Rekuperatory.pl wprowadziła do oferty nowe, 
ulepszone gruntowe wymienniki ciepła Comfofond do rekuperatorów 
AERIS 350 i 550. 
Urządzenie to umieszczane jest między czerpnią powietrza, a centralą 
wentylacyjną. Jego zadaniem jest przekazywanie ciepła lub chłodu po-
chodzącego z gruntu do powietrza wentylacyjnego. Moduł ten zasilany 
jest 30% roztworem wodnym glikolu, które stanowi medium transportują-
ce energię cieplną.
Całkowicie została zmieniona konstrukcja urządzenia, a zdecydowanej 
poprawie uległy parametry jego pracy. Nowe urządzenie ma mniejsze 
opory przepływu powietrza, co oznacza lepszą pracę na rzecz poprawy efektywności pracy całego systemu wen-
tylacji mechanicznej. Manometr oraz zawór bezpieczeństwa znajdują się na zewnątrz urządzenia, dzięki czemu użyt-
kownik bez rozkręcania urządzenia ma możliwość kontrolować ciśnienie w układzie glikolowym. Filtr jest dokładnie 
taki sam jak w rekuperatorze, co za tym idzie urządzenie jest tańsze w eksploatacji i istnieje możliwość zastosowania 
filtra F7. Zastosowano pompę elektroniczną, która pozwala na dokładniejszą regulację przepływu glikolu w wymien-
niku gruntowym (dolne źródło), co korzystnie wpływa na pracę układu i oszczędności w zużyciu prądu.

 REKUPERATORY.PL

CENTRALE PRZECIWPRąDOWE 
MISTRAL PRO
Centrale wentylacyjne Mistral Pro to urządzenia wyposażone w prze-
ciwprądowy wymiennik ciepła, który umożliwia odzysk ciepła na po-
ziomie ponad 95%. 
Konstrukcja wymiennika, tak jak i poprzednie, opatentowana zosta-
ła w Urzędzie Patentowym RP. Obecnie produkowane są dwie wer-
sje wydajności 400 i 600 m3/h. 
Nowe centrale wyposażono w automatyczny by-pass wymiennika, 
który pozwala na nawiewanie powietrza bez odzysku ciepła. Taka 
konstrukcja umożliwia też współpracę z płytowym GWC. Przy wybra-
niu takiego rozwiązania, latem będzie można nawiewać do pomiesz-
czeń powietrze ochłodzone o temperaturze np. 16oC.
Centrale Mistral Pro opcjonalnie mogą być wyposażone we wbudo-
waną nagrzewnicę wstępną, która zapewnia prawidłową pracę cen-
trali w czasie mrozów.
Wentylatory EC charakteryzują się wysoką sprawnością. Szacuje się, 
że w zależności od regulacji wentylatory EC pobierają ok. 20-50% 
mniej energii niż standardowe silniki AC. Zastosowanie tych wenty-
latorów w centrali wentylacyjnej umożliwia płynną i niezależną re-
gulację wydajności obu wentylatorów. Umożliwia to precyzyjną i 
optymalną regulację pracy centrali w konkretnej instalacji wenty-
lacyjnej. 
Sterownie centrali możliwe dzięki zastosowaniu procesorowych ste-
rowników RC2, RC4.

 PRO-VENT
AQUA LINK – INTELIGENTNY SYSTEM 
PLUG AND PLAY
Swegon proponuje AQUA link – zaawansowany moduł hydrauliczny, który zawie-
ra wszystko, co jest potrzebne do instalacji obiegu wody pomiędzy agregatem  
BlueBox i centralą GOLD.
Do wykonania instalacji wodnej potrzeba wielu elementów i proces ten jest czaso-
chłonny i kosztowny. Problem ten eliminuje AQUA link Swegon – dystrybuując od-
powiednią ilość wody, w wymaganej temperaturze np. dla belek chłodzących. 

AQUA link sterowany jest poprzez terminal zamontowany w centralach wentylacyjnych GOLD, podłączony bezpo-
średnio za pomocą inteligentnego łącza Plug and Play.

 SWEGON
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MODUŁOWA SZAFA KLIMATYZACYJNA FRAMEDIC
Szafa FRAMEDIC to rozwiązanie przeznaczone do obróbki powietrza w pomieszczeniach o szcze-
gólnie wysokich wymaganiach higienicznych. Konstrukcja szafy została tak zaprojektowana, aby 
wyeliminować miejsca, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia (wszystkie powierzch-
nie są gładkie) oraz zapewnić możliwość dezynfekcji i czyszczenia wnętrza szafy. Wszystkie podze-
społy wykonane są z materiałów niesprzyjających rozwojowi mikroorganizmów i bakterii. Obudowa 
ma wewnętrzne oświetlenie, a rewizje wyposażone są w duże okienka inspekcyjne. Zastosowano 
zespoły wentylatorowe typu EC lub PLUG z płynną regulacją wydajności i pomiarem przepływu 
powietrza. Szafa opcjonalnie wyposażona jest w redundantny układ wentylatorów. Urządzenie 
wyposażone jest w kompletny układ automatyki sterującej parametrami powietrza w pomiesz-
czeniu. Wysoką sprawność cieplną urządzenia zapewnia układ odzysku ciepła oraz pompa ciepła.  
Dane techniczne: dostępna w konfiguracji poziomej i pionowej, zakres wydajności 2000-10000 m3/h; wentylatory mocy 2,2-5,5 kW; 
moc chłodnicza 13-49 kW; nawilżanie 15-60 kg/h; odzysk ciepła 14,4-54 kW; nagrzewnica wtórna 14-52 kW.

 FRAPOL 

KOTŁY KONDENSACYJNE 
CERAPUR ACU SMART
Cerapur Acu Smart ZWSB 30-4A – najnowszy produkt  
z oferty Junkers – to wisząca kompaktowa kotłownia 
kondensacyjna o niewielkich rozmiarach i komforto-
wych możliwościach, która dysponuje mocą modu-
lowaną do 24 kW na cele ogrzewania oraz 30 kW do 
produkcji c.w.u. Tak duża moc kotła w połączeniu  
z zasobnikiem 48 l pozwala osiągać wydajność c.w.u. 
690 l/h.
Podczas badań zgodnie z EN 13203-1, kocioł uzyskał 
maksymalną ocenę – trzy gwiazdki. 
W komplecie z kotłem Cerapur Acu Smart dostar-
czana jest pozioma płyta montażowa wyposażona  
w zawory odcinające. Dzięki temu wszystkie przewody 
podłączeniowe są estetycznie schowane pod obudo-
wą kotła. Całe urządzenie ma wielkość 60x88x48 cm.
Kotły Cerapur Acu Smart fabryczne wyposażono  
w m.in. odpowietrznik automatyczny, turbinkę zliczają-
cą ilość wody, czujnik temperatury wody na powrocie 
podgrzewacza, regulator przepływowy c.w.u., pom-
pę c.o., zawór trójdrogowy, dwa naczynia wzbiorcze 
(c.o. i c.w.u.), zawór bezpieczeństwa, płytę podłącze-
niową z zaworami oraz adapter powietrzno-spalino-
wy z króćcami pomiarowymi.
Nowością w kotle Cerapur Acu Smart w stosunku do 
kotła Cerapur Acu, jest panel sterowania Bosch He-

atronic® 4, wyposażony w 
automatykę pogodową, 
czytelny wyświetlacz cie-
kłokrystaliczny LCD oraz 
standardowo w funkcję 
Solar ControlUnit Inside. 
Panel sterowania jest 
standardowo dostarcza-
ny w cenie kotła. 

 JUNKERS

RURY WIELOWARSTWOWE KISAN W OTULINIE
W 2012 roku Kisan wprowadził do oferty rury wielowarstwowe typu PE-Xb/Al/PE uniwersalne 
w otulinie termoizolacyjnej gr. 6 mm w płaszczu przeciwwilgociowym w kręgach 50 m.b. 
Otulinę stanowi szara pianka PE o komórkach zamkniętych laminowana folią PE w kolorze 
czerwonym lub niebieskim. Folia zabezpiecza piankę przed uszkodzeniem mechanicznym oraz 
zabezpiecza ją przed wchłanianiem wilgoci z zapraw podczas montażu w bruzdach pod tynkiem 
i w posadzkach. Otulina doskonale nadaje się także do osłony połączeń systemowych Kisan. Otulina 
ogranicza znacząco straty ciepła z rurociągu, zabezpiecza rury przed roszeniem, a połączenia przed korozją.
Według obecnego stanu przepisów, rurociągi przenoszące ciepło lub chłód muszą być izolowane termicznie. Precyzują to: rozpo-
rządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.12.08 oraz PN-B-02421:2000 „Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń”. 
Wymienione dokumenty wspominają o konieczności izolowania m.in.: przewodów w pomieszczeniu źródła ciepła, przewodów roz-
dzielczych prowadzonych przez nieogrzewane pomieszczenia w piwnicach budynku, pionów na korytarzach, klatkach schodowych 
i pomieszczeniach ogólnodostępnych, poziomych rozprowadzeń c.o. i c.w.u. w stropach nad pomieszczeniami nieogrzewanymi jak 
i ogrzewanymi, rurociągów układanych na gruncie.

 KISAN
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Spis reklamodawców
Afriso str. 3, CTPiK str. 7, Ferro str. 1, Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja str. 14, Instytut 
Energii Odnawialnej str. 5 i str. 44, Kisan str. 2, MTP str. 9, portale Chlodnictwo.biz, 
Klimatyzacja.biz, Wentylacja.biz str. 9, portale Klimatyzacja.pl, Ogrzewnictwo.pl str. 59, portal 
Wentylacja.com.pl str. 56, Rotex str. 20, Unical str. 22, Viega str. 31.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska
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tel. 22 40 399 04, tel. kom. 600 055 160

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

p r o d u k t y

CENTRALE DVU-C Z WBUDOWANYM SYSTEMEM 
ODZYSKU CIEPŁA
Nowością w ofercie Systemair są centrale DVU-C z wbudowanym systemem odzysku ciepła 
i chłodu wraz z kompletnym układem chłodniczym. Rozwiązanie to pozwala na odzysk cie-
pła z powietrza usuwanego w okresie zimowym oraz odzysk chłodu w okresie letnim. Układ 
chłodniczy pozwala na schłodzenie powietrza nawiewanego do odpowiedniej temperatu-
ry. Wymiennik skraplacza umieszczony jest po stronie powietrza usuwanego z pomieszczeń, 
parownik (chłodnica) po stronie nawiewu po odzysku chłodu w wymienniku obrotowym. Sys-

tem chłodzenia DVU-C wy-
posażony jest w sprężarkę 
chłodniczą firmy Danfoss 
wraz falownikiem, by-pass 
w układzie chłodniczym, 
automatykę, centrala jest 
fabrycznie okablowana. 
Rozwiązanie to pozwala 
na duże oszczędności ener-
gii, miejsca na montaż oraz 
prace instalatorskie (brak 
zewnętrznego chillera, skra-
placza, przewodów chłod-
niczych itd.).
W okresach, gdy tempera-
tura powietrza usuwanego 
jest niższa od temperatury 
powietrza zewnętrznego, 
możliwy jest odzysk chło-
du w wysoko sprawnym wy-
mienniku obrotowym. Wbu-
dowany układ chłodniczy 
ze sprężarką i falownikiem 
oraz układem by-pass po-
zwala na płynną regulację 
mocy chłodniczej w zakre-
sie od około 10 do 100%.

 SYSTEMAIR
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