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Termin: 29 maja 2012 r. (wtorek) 
Miejsce: Warszawa w Hotelu Lord,  
Al. Krakowska 218.
Godz:.10.00-16.00
Udział w seminarium jest bezpłatny, 
ale wymaga uprzedniej rejestracji! 
UDZIAŁ W SEMINARIUM prosimy zgła-
szać do: Jakub Koczorowski 
tel. +48 61 84 98 422,  
tel. kom. +48 600 963 797;  
jakub.koczorowski@rehau.com 

Podstawowe informacje: 
gdzie, kiedy, do kogo?

Uczestnicy zeszłorocznego seminarium

REHAU zaprasza do udziału  
w seminarium dotyczącym 
energooszczędnego budow-
nictwa komercyjnego ze szcze-
gólnym przybliżeniem tematyki 
wentylacji, ogrzewania i chło-
dzenia z zastosowaniem OZE. 
Seminarium będzie przede 
wszystkim okazją do zapozna-
nia się z aktualnymi trenda-
mi na bazie zrealizowanych 
inwestycji. Ważnym elemen-
tem seminarium będą również 
prezentacje najnowszych roz-
wiązań technologicznych dla 
sektora zrównoważonego bu-
downictwa.Seminarium jest 
przewidziane dla projektantów, 
architektów oraz inwestorów.
Program seminarium
PANEL I: Wentylacja mecha-
niczna z odzyskiem ciepła  
i GPWC
- Wentylacja mechaniczna  

z odzyskiem ciepła i GPWC – 
zagadnienia teoretyczne i prak-
tyka; dr inż. Radosław Górzeński 
(Politechnika Poznańska) 
- Projekt budynków miejskich  
w strefie rozwoju Techno-Parku 
w Ełku – wentylacja mecha-
niczna wspomagana GPWC;  
Marcin Płoszaj PProjekt
- Projekt poprawy efektyw-
ności energetycznej systemu 
grzewczo-wentylacyjnego  
z wykorzystaniem OZE; prof. 
Mirosław Żukowski (Politechni-
ka Białostocka) 
- Europejskie przykłady zastoso-
wania systemu GPWC AWADUKT 
Thermo w budownictwie komer-
cyjnym; Marcin Motylski Rehau 
- Centrale wentylacyjne dla 
budynków komercyjnych – 
przykłady zastosowań; Piotr 
Winiarz Quatrovent 
PANEL II: Ogrzewanie i chłodze-

nie budynków z pompą ciepła 
- Ogrzewanie i chłodzenie bu-
dynków z pompą ciepła – teo-
ria poparta praktyką; Artur 
Karczmarczyk PORT PC 
- Biurowiec pasywny Euro-
-Centrum – zagadnienia pro-
jektowe systemu ogrzewania  
i chłodzenia z pompą ciepła  
i stropami grzewczo-chłodzą-
cymi; Sławomir Kostur 
- Pompy ciepła Stiebel Eltron 
w systemach c.o., c.w.u. i chło-
dzenia; Artur Karczmarczyk 
Stiebel Eltron 
- Energooszczędny biurowiec 
Atrium 1 – innowacyjne syste-
my ogrzewania i chłodzenia; 
Kamil Niemirka Skanska Pro-
perty Poland 
- Podziemne geotermalne 
zbiorniki ciepła - technologia, 
doświadczenia i realizacje; 
Stefan Kirsch Rehau. 

Energooszczędne budownictwo komercyjne  
– Rehau zaprasza na majowe seminarium

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

Marka Devi zaprasza na bezpłatne szkolenia, 
podczas których zaprezentuje nowe trendy w bu-
downictwie mieszkaniowym i komercyjnym, w za-
kresie systemów grzewczych zarówno wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych przeciwoblodzeniowych. 
Prezentacje podczas szkolenia dla projektanta: 
Nowe trendy w instalacjach ogrzewania rur i ruro-
ciągów; Czy ogrzewanie elektryczne jest drogie?; 
Instalacje przeciwoblodzeniowe standardem we 
współczesnym budownictwie; Rewolucja w za-
kresie regulacji wewnętrznych systemów grzew-
czych; Projektowanie energooszczędnych i efek-
tywnych instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych; 
Odnawialne źródła ciepła w budynkach miesz-
kalnych i użyteczności publicznej. 

Terminy i miejsca spotkań
21.05 Koszalin Hotel Trawa ul. Szczecińska – Stare 
Bielice 7A
22.05 Gorzów Biblioteka Miejska im. Z. Herberta 
ul. Sikorskiego 107
23.05 Kalisz Hotel Calisia ul. Nowy Świat 1-3
29.05 Rzeszów Hotel Nowy Dwór ul. Świlcza 146 E
30.05 Gliwice Hotel Trzy Światy ul. Jana Kilińskie-
go 14
5.06 Łódź Forum 76. Business Centre al. Marsz.  
J. Piłsudskiego 76
12.06 Lublin Hotel Focus ul. Skowronkowa 2
Więcej o szkoleniach na: http://devi.danfoss.
com/Poland/NewsAndEvents/News/?Article-
Id=6C7BC5BD-32B5-457B-B93C-1779CB1FCA44

Devi – bezpłatne szkolenia
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Przedstawiciel Techniczny (mazowieckie) 
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzial-
na za kompleksową obsługę kluczowych part-
nerów handlowych firmy.
Wymagania:
• wykształcenie min. średnie
• minimum 1 rok doświadczenia na podobnym 
stanowisku w branży grzewczej – wymóg ko-
nieczny
• prawo jazdy kat. B
• umiejętność budowania i utrzymywania dłu-

gofalowych relacji z klientami
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów i silne zo-
rientowanie na cel
• umiejętność prowadzenia szkoleń technicznych
• operatywność i samodzielność w działaniu
• mile widziana znajomość języka angielskiego

Stacjonarny Doradca Techniczny
Osoba na tym stanowisku będzie współpraco-
wać z klientami i pracownikami organizacji  
w zakresie doradztwa i wsparcia technicznego. 

Ważnym elementem pracy będą kontakty z za-
kładami macierzystymi w Niemczech i europej-
skimi dostawcami uzupełniającymi. 
Istotny jest także aktywny wpływ na wysoką ja-
kość techniczną materiałów informacyjnych.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne - preferowane In-
żyniera Środowiska, Ogrzewnictwo lub pokrewne
- znajomość rozwiązań technicznych stosowa-
nych w branży instalacyjnej oraz przepisów  
i norm branżowych

- dobra znajomość języka angielskiego – waru-
nek konieczny
- znajomość obsługi programów pakietu Micro-
soft Office
- umiejętność analitycznego, technicznego my-
ślenia
- doświadczenie na podobnym stanowisku – 
mile widziane
- znajomość języka niemieckiego – mile widziana

Więcej: www.instalreporter.pl

AFRISO poszukuje pracowników:

Branża lubi Frapol

22-24 maja w Bydgoszczy na terenach 
Centrum Wystawienniczo-Targowego 
w Myślęcinku odbędzie się XX edycja 
Międzynarodowych Targów Maszyn i 

Urządzeń dla Wodociągów i Kanaliza-
cji WOD-KAN 2012. 

Więcej: www.instalreporter.pl

Firma Frapol trzyma-ła podczas targów Forum Wentylacja 2012 dyplom 
za zwycięstwo w konkursie BRANŻA NAS LUBI 2012 zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Polska Wentylacja. 

Targi WOD-KAN – 22-24 maja

Immergas Polska zaprasza wszystkich instala-
torów do udziału w nowej promocji: „Odbierz 
200 zł premii”. 
Skierowana jest ona do instalatorów, którzy 
zakupią i zainstalują kotły kondensacyjne  
Immergas: VICTRIX 26KW, VICTRIX 24KW X  
lub zestaw VICTRIX 24 KW X z zasobnikiem 
wolnostojącym. Wszyscy, którzy dokonają in-
stalacji wyżej wymienionych urządzeń i przy-
ślą na adres firmy Immergas Polska sp. z o.o. 
odpowiednio opisaną fakturę wraz z nume-
rem seryjnym urządzenia, otrzymają gwaran-
towaną premię pieniężną – 200 zł za każdy 
kocioł.
Prowadzona na terenie całego kraju pro-
mocja rozpoczyna się 21.05.2012 i potrwa do 
30.09.2012.
Szczegółowe warunki promocji określone zo-
stały w regulaminie, który dostępny jest na stro-
nie internetowej firmy (www.immergas.com.pl) 
i w siedzibie Immergas Polska w Łodzi przy  
ul. Dostawczej 3a oraz u Autoryzowanych 
Partnerów Handlowych Immergas Polska.

Caius daje 200 zł  
za każde przygotowanie 
instalacji i zakup kotła 
kondensacyjnego 
VICTRIX
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Odbierz

200 zł 

premii

Regulamin promocji dostępny w siedzibie organizatora:Immergas Polska Sp. z o.o., ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź.
* Fakturę można wystawić na podstawie własnego wzorca

Promocja dotyczy tylko kotłów VICTRIX 26 kW, VICTRIX 24 kW X oraz zestawu VICTRIX 24 kW X z zasobnikiem wolnostojącym. 

Caius daje 200zł  za każde przygotowanie
instalacji  i zakup kotła kondensacyjnego VICTRIX

Czas trwania promocji:  

21.05 - 30.09.2012 r.

Kup promocyjny kocioł 
i przygotuj jego instalację

Czekaj na przelew

Wystaw fakturę VAT* 
i wyślij ją na adres:
Immergas Polska Sp. z o.o.,
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/artykul/afriso-poszukuje-pracownikow/#nasza_tresc
http://instalreporter.pl/artykul/targi-wod-kan-%E2%80%93-22-24-maja/#nasza_tresc
http://www.immergas.com.pl
http://www.instalreporter.pl
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27 kwietnia br. w Centrum Szkolenio-
wym SPS Klima odbyło się szkolenie dla 
Koła Naukowego Klimatyzacji i Wenty-
lacji Wydziału Inżynierii Środowiska Po-
litechniki Warszawskiej. Szkolenie pt. 
„Gazowe pompy ciepła - nowe możli-
wości ogrzewania i klimatyzacji” doty-
czyło działania gazowych pomp cie-
pła, a także praktycznych aspektów 
instalacji oraz automatyki do tych sys-
temów. Po części teoretycznej przepro-
wadzona została część praktyczna z 
uruchomienia urządzeń, a także zapre-
zentowania ich funkcjonalności.
Oprócz samego faktu uczestnictwa  
w szkoleniu, otrzymują też możliwość 
zapoznania się ze zaawansowanym 
technologicznie sprzętem takich ma-
rek, jak Panasonic, Midea czy McQuay. 

11 decyzji dotyczących gmin i spółek komunalnych świadczących usługi wodno-kanalizacyj-
ne wydała prezes UOKiK od początku 2012 r. Nieprawidłowości już od lat dotyczą podobnych 
praktyk. Pozytywną informacją jest, że obecnie w większości przypadków przedsiębiorcy do-
browolnie zobowiązują się do zmiany niedozwolonych działań. Blisko 50 decyzji w 2011 r., ko-
lejne 11 od początku roku, aż  46 postępowań w toku. 
Gminy i spółki komunalne działające na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym w dalszym cią-
gu wykorzystują fakt, że są jedynymi dostawcami usług na lokalnych rynkach i stosują prak-
tyki niezgodne z prawem. Ostatnio prezes Urzędu wydała siedem rozstrzygnięć dotyczących 
tego sektora. Co ciekawe, niezależnie od regionu Polski zakwestionowane działania od wie-
lu lat są bardzo podobne.
Więcej: http://instalreporter.pl/artykul/uokik-o-wodociagach/#nasza_tresc

Na stoisku Związku Pracodawców-Producen-
tów Materiałów dla Budownictwa w cza-
sie bydgoskich targów WOD-KAN w dniach 
22-24.05, obecnych będzie 5 producentów 
przydomowych i małych oczyszczalni  
ścieków: Delfin, Ekofinn-Pol, Eko-Systemy,  
Euro-Plast, i Sotralentz.  
Będzie to pierwsze wspólne, publiczne wy-
stąpienie powołanej w ubiegłym roku Sek-
cji Producentów Przydomowych i Małych 
Oczyszczalni Ścieków. Celem zrzeszenia się 
producentów było uzyskanie większych moż-
liwości uczciwej konkurencji na rynku dla ko-
rzyści zarówno klientów, jak i środowiska oraz 
wspólne przeciwstawienie się praktykom nie-
uczciwych producentów.
Pięć firm-założycieli przedstawi ideę powoła-
nia Sekcji oraz pierwsze efekty swojej współ-
pracy w postaci publikacji Poradnika Sa-
morządowca w trakcie konferencji, która 
odbędzie się drugiego dnia targów (23.05). 

Konferencja kierowana jest do samorządow-
ców oraz wszystkich zainteresowanych za-
gadnieniem inwestycji z zastosowaniem przy-
domowych i małych oczyszczalni ścieków.
Organizatorem Konferencji jest Sekcja Produ-
centów Przydomowych i Małych Oczyszczal-
ni Ścieków (SPPiMO) działająca w ramach 
Związku Pracodawców – Producentów Ma-
teriałów dla Budownictwa Polskiej Konfede-
racji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. 
Dla przybyłych na konferencję gości przewi-
dziany jest upominek. 

Współpraca  
SPS Klima  
z Politechniką 
Warszawską

Sekcja Producentów  
Przydomowych i Małych Oczyszczalni 
Ścieków na targach WOD-KAN 

Firma Hydro-Vacuum S.A. zdobyła tytuł „Rynkowy Lider Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność, 
Efektywność”, przyznawany przez redakcję Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazety 
Prawnej. Kryterium, jakim kierowano się przy wyborze 
laureatów, to przede wszystkim: 
• realizacja innowacyjnych inwestycji 
• wprowadzenie na polski rynek nowych usług/towa-
rów/rozwiązań 
• wdrażanie nowych technologii informatycznych 
• współpraca z segmentem naukowo-technicznym 
• poszanowanie zrównoważonego rozwoju 

Hydro-Vacuum Rynkowym Liderem  
Innowacji 2012

UOKiK o wodociągach 

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


5m a j  2 0 1 2  ( 0 5 )  a k t u a l n o ś c i

NIBE-BIAWAR lider w sprzedaży pomp ciepła 
w Polsce, w związku z rosnącym zaintereso-
waniem odnawialnymi źródłami energii przy 
jednoczesnym braku mechanizmów wspar-
cia dla tego typu urządzeń, zdecydował się 
wprowadzić DOTACJĘ do pomp ciepła dla 
pierwszych 300 klientów, którzy spełnią kryte-
ria promocji. Promocja „Szwedzka DOTACJA 
do pomp ciepła NIBE” polega obniżeniu 
ceny katalogowej netto wybranych pomp 
ciepła NIBE o wartość 4000 zł netto.  Promo-
cja trwa od  07.05.2012 r. do 31.08.2012 r.
lub do wyczerpania zapasów. Promo-
cją objętych jest łącznie 200 sztuk grunto-
wych pomp ciepła typu NIBE F1145/1245, 
F1145PC/1245PC, a także 100 sztuk powietrz-
nych pomp ciepła NIBE typu monoblok: 
F2026, F2300 oraz typu SPLIT o mocy 8 kW,  
12 kW oraz 16 kW. 

UWAGA! Im szybciej podejmiesz decyzję 
tym większa szansa na dotację i montaż naj-
bardziej komfortowego i ekonomicznego sys-
temu grzewczego.

Regulamin promocji oraz szczegółowe infor-
macje na www.biawar.com.pl 

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel. 85 662 84 90, infolinia 0801 003 066
Faks 85 662 84 14
www.biawar.com.pl

Dotacja do pomp ciepła NIBE:  
4000 zł mniej od ceny katalogowej

27 kwietnia opublikowane zostały dwa nowe 
rozporządzenia zastępujące dotychczaso-
we przepisy. Opublikowano rozporządzenie 
MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (DzU poz. 
462), które wchodzi w życie 29 kwietnia. 
Wprowadzono jednoznaczną zasadę obli-

czania powierzchni dla budynków nowo bu-
dowanych, powołując się na Polską Normę 
PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określenie wskaźników po-
wierzchniowych i kubaturowych”. 

Więcej: www.instalreporter.pl

Nowe przepisy budowlane
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Tę rocznicę STIEBEL ELTRON świętuje z klien-
tami. Producent w pełni elektronicznego 
ogrzewacza przepływowego DHE – propo-
nuje teraz limitowaną serię urządzenia o na-
zwie: DHE Edycja 25. 
25 lat temu model DHE zapoczątkował roz-
wój elektronicznych ogrzewaczy przepływo-
wych. Dziś DHE zajmuje czołowe miejsce pod 
względem technologii, komfortu i wyposaże-
nia. Z okazji jubileuszu STIEBEL ELTRON oferuje 
limitowaną, specjalną serię DHE Edycja 25: 
• dwukolorowy wyświetlacz pokazuje pa-
rametry pracy: wartość przepływu, zużycie 
energii, zużycie wody, aktualny czas. Wyświe-
tlacz świeci na zielono, gdy DHE działa w ob-
szarze efektywności energetycznej;
• wbudowany, elektroniczny mikroprocesor 
pomaga, dzięki inteligentnemu sterowaniu 
ogrzewaniem i przepływem, zaoszczędzić do 
30% kosztów w porównaniu do urządzenia 
hydraulicznego. W pełni elektroniczna, bez-
stopniowa regulacja temperatury, w zakresie 
20-60°C, z dokładnością do 0,5°C (niezależ-
na od wielkości przepływu) zapewni dodat-
kowy komfort;
• model DHE Edycja 25 jest dostarczany  
w komplecie z komfortowym, 4-przycisko-
wym, bezprzewodowym pilotem zdalnego 
sterowania. 
Każdy klient indywidualny, który zakupi 

ogrzewacz DHE Edycja 25 otrzyma atrakcyj-
ny upominek w postaci multimedialnego ta-
bleta z nawigacją GPS. Kup ogrzewacz i wy-
ślij kopię faktury na adres: zamowienia@
stiebel-eltron.pl 

25 lat przepływowego ogrzewacza wody 
– jubileuszowy model 

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.biz
http://www.klimatyzacja.biz
http://instalreporter.pl/artykul/nowe-przepisy-budowlane/#nasza_tresc
http://www.chlodnictwo.biz
http://www.instalreporter.pl
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Energoefektywny 
dom dostępny
dr inż. Jolanta 
Niedzielko

Grzejnictwo elektryczne 
mgr inż. Janusz Strzyżewski

wyd. 2012, format B5, str. 332

Książka jest przydatna dla wszyst-
kich planujących budowę lub kupno 
domu jednorodzinnego.
Pokazuje, o czym trzeba pamiętać 
podczas budowy i daje wskazów-
ki dotyczące wszystkich elementów 
domu, takich jak: kształt bryły, rodzaj 
dachu, wysokość, usytuowanie  
w przestrzeni, rodzaj przegród.
Pomoże w znalezieniu odpowiednich 
rozwiązań, dzięki którym domy będą 
ciepłe, przytulne, oszczędne i ekolo-
giczne.

Zbliża się uroczystość jubi-
leuszu X-lecia działalności 
Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownic-
twa w Poznaniu. Spotkanie 
odbędzie się 21 maja br.  
o godz. 17:00 w Auli  
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu,  
ul. Wieniawskiego 1.
Uroczystość uświetni występ 
Zespołu „Affabre Concinui”.

wyd. 2012 r., format B5, str. 222
 
Prezentowany poradnik przedstawia zagadnienia związane  
z wykorzystaniem energii elektrycznej w technice grzewczej,  
a szczególnie: różne sposoby ogrzewania pomieszczeń, przygo-
towanie ciepłej wody użytkowej, zastosowanie prądu do ochro-
ny budynku i jego otoczenia, specjalne zastosowania ogrze-
wania elektrycznego. Jest on bardzo przydatny dla wszystkich 
osób projektujących i modernizujących dom, chcących w moż-
liwie najlepszy i najtańszy sposób go ogrzać, może okazać się 
bardzo pomocny dla administratorów nieruchomości oraz de-
weloperów. Pokazuje niestandardowe sposoby wykorzystania 
ogrzewania elektrycznego. Cennym uzupełnieniem poradni-
ka są liczne (ponad 130) ilustracje, tablice (prawie 50) i przykła-
dy, jak też dwa załączniki, poświęcone ratowaniu osób porażo-
nych prądem elektrycznym, gaszeniu urządzeń elektrycznych 
– a więc zagadnieniom niezbędnym praktycznie dla każdego.

X-lecie działalności  
Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
 Inżynierów Budownictwa

XVIII Forum Użytkowników Pomp

Branżowe pozycje wydawnicze

XVIII Forum odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2012  
w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w 
Szczyrku. Forum stwarza kolejną okazję do wymiany in-
formacji i doświadczeń mających na celu energoosz-
czędną i niezawodną eksploatację układów pompo-
wych. Tematem aktualnym w 2012 roku jest program i 
konsekwencje eliminacji z rynku pomp o niskiej efek-
tywności energetycznej.

W programie konferencji m.in.:
- aktualne problemy wdrażania dyrektyw Unii Europej-
skiej – stan i program realizacji inicjatywy ECOPUMP, 
zwłaszcza wdrożeń pomp cyrkulacyjnych nowej gene-
racji,

- stan techniki w dziedzinie pomp cyrkulacyjnych – 
nowe rozwiązania konstrukcyjne, silniki ze stałymi 
magnesami, sterowanie, poziom sprawności i etykiety-
zacja,
- układy i sterowanie pomp ciepłowniczych, wodocią-
gowych i kanalizacyjnych,
- układy pompowe w źródłach i przesyle ciepła oraz  
w wodociągach i kanalizacji,
- czynniki niezawodnej i oszczędnej eksploatacji,

Więcej o programie konferencji i imprezach towarzy-
szących tutaj

Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa tutaj

http://www.instalreporter.pl
http://www.pompy.pompownie.com/pliki/PROGRAM_KONFERENCJI_I_PROGRAM_TOWARZYSZACY.pdf
http://www.pompy.pompownie.com/pliki/druk_zgloszenia_xiii_forum.pdf
http://www.instalreporter.pl
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w przekroju – czarne), a przy utleniającej – że-
liwo o strukturze perlitycznej o zmniejszonej za-
wartości węgla przy powierzchni odlewu (ko-
lor jasny, w przekroju – białe). Żeliwo ciągliwe 
białe stosowane przez CIMOS pozwala dostar-
czyć klientom złączki o wyjątkowo wysokich 
parametrach wytrzymałościowych. Innym wy-
jątkowym elementem  złączek oferowanych 
przez firmę Prandelli jest powłoka cynkowa.
Europejska norma wymaga, aby ocynkowa-
nie było dokonane metodą zanurzeniowo-
-ogniową z zawartością cynku min. 98,05%  
z zawartością aluminium maks. 0,1%. Aby  
dodatkowo zwiększyć wytrzymałość pow- 
łoki cynkowej, Cimos dodaje zaledwie  
0,03-0,05% Al. Grubość tej powłoki jest śred-
nio nie mniejsza niż 500 g/m2, co daje średnio 
nie mniej niż 70 µm grubości warstwy cynku.
Dodatkowym zabezpieczeniem łączników 
i elementów naprawczych są wzmocnione 
obrzeża w postaci półokrągłych pierścieni.
Gwinty przyłączeniowe łączników są zgodne 
ze standardami  ISO 7-1.
Zakres parametrów pracy:
- od -20ºC do 120ºC dla ciśnienia maks. 25 bar;
- od 120ºC do 300ºC interpolowane między 
20 i 25 bar.
Wszystkie złączki są sprawdzane wodą pod 
ciśnieniem 20 bar. Do elementów kontroli na-
leży sprawdzenie poprawności wyżarzenia 
tzn. uplastycznienia odlewu, grubości war-

stwy cynku, wymiarów i tolerancji. 
Wszystkie łączniki CIMOS oznakowane są 
znakiem producenta  i wymiarem gwintu  
w calach. Pakowane są w wytrzymałe wo-
reczki chroniące je przed zabrudzeniem, aby 
po rozpakowaniu były gotowe do montażu. 

Bogata oferta złączek

W ofercie Prandelli znajdują się łączniki proste 
i kształtowe dla rur stalowych w średnicach 
od 3/8” do 4” w wersji ocynkowanej i czarnej. 
Firma zadbała o szeroki zakres łączników do 
łatwego rozłączania. Takimi łącznikami są 
oprócz półśrubunków do pomp 1/2”-3” także 
dwuzłączki (śrubunki) z uszczelnieniem pła-
skim oraz stożkowym w wersji prostej i kolan-
kowej od 1/2” do 3”.
Oprócz tradycyjnych łączników żeliwnych 
dostępne są także połączenia, które nie wy-
magają gwintowania czy spawania. Są to 
łączniki proste jedno- i dwustronnie zacisko-

W ofercie PRANDELLI 

Łączniki żeliwne  
i naprawcze  
Cimos Titan 

  Marek Grabowski

  Co charakteryzuje złączki CIMOS?

Najważniejszym elementem wyróżniającym 
jest materiał złączek. Łączniki CIMOS wyko-
nane są z żeliwa ciągliwego białego EN-
-GJMW-400-05 zgodnie z normą PN-EN 
10242.
Na rynku spotkać można złączki z żeliwa cią-
gliwego czarnego lub białego. 
Oba rodzaje żeliwa uzyskuje się w długo-
trwałym ok. 100-godzinnym procesie wyża-
rzania żeliwa w temperaturze 700-1000ºC. 
Typ żeliwa ciągliwego, które uzyskujemy za-

leżny jest od  atmosfery procesu wyżarzania.
Przy atmosferze obojętnej uzyskuje się żeli- 
wo o strukturze ferrytycznej (kolor ciemny, 

Prandelli Polska – producent 
wysokiej jakości systemów 
instalacji sanitarnych z tworzyw 
sztucznych – rozszerzyła 
swoją ofertę o złączki żeliwne 
ocynkowane oraz czarne. Złączki 
te produkowane są przez firmę 
Cimos Titan, której Prandelli jest 
wyłącznym dystrybutorem na 
Polskę.

To słoweńska odlewnia i producent ele-
mentów żeliwnych należący do koncernu 
CIMOS działającego m.in. w branży moto-
ryzacyjnej, odlewniczej dla energetyki, ko-
lejnictwa oraz maszyn rolniczych. CIMOS 
TITAN jest jednym z europejskich liderów  
w produkcji złączek żeliwnych dla instalacji 
wodnych, gazowych, grzewczych i innych. 

CIMOS TITAN 

Łączniki proste i kształtowe 
dla rur stalowych

Łączniki prosty 
zaciskowy

Łącznik dwudzielny 
naprawczy

Cecha Żeliwo 
białe

Żeliwo 
czarne

Wytrzymałość 
na rozciąganie 
(rozrywanie) 

400-700 
MPa

250-400 
MPa

Twardość (nacisk) 170-350 HB 90-130 HB
Tabela Podstawowe parametry, którymi 
różnią się dwa rodzaje żeliwa

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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we przeznaczone do pracy do maks. 12 bar 
(1/2”-3”) lub w wersji mocniejszej do 30 bar 
(1/2”-1”). Stosowane są jako ułatwiające do-
konanie połączenia lub jako naprawcze  
w istniejących instalacjach stalowych. 
Uzupełnieniem oferty są łączniki dwudzielne 
naprawcze i dwudzielne z odejściem wkręt-
nym, w niektórych sytuacjach tak niezbędne 
i pomagające bez rozkręcania instalacji do-
konać naprawy nieszczelności lub zainstalo-
wać rozgałęzienie.

Certyfikatami potwierdzającymi wysoką ja-
kość wyrobów oraz prawidłowe wykonanie 
zgodnie z normą PN-EN 10242 są m.in.  
ISO 9001, niemiecki certyfikat DVGW czy 
Atest Higieniczny HK/W/0547/01/2010.  

Dwuzłączki  z uszczelnieniem płaskim oraz 
stożkowym

Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk
tel. (58) 762 84 55
e-mail: prandelli@prandelli.pl
www.prandelli.pl

r
ek

la
m

a

29 kwietnia weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego, 
której celem jest zabezpieczenie nabywców lokali przed negatywnymi skutkami 
upadłości dewelopera.
Zmiany wprowadza ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lo-
kalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (DzU Nr 232, poz. 1377). 
Jednym z głównych celów wprowadzenia nowelizacji jest wprowadzenie mecha-
nizmów zwiększających bezpieczeństwo konsumentów zawierających umowy z 
deweloperami. 
Dotychczasowe regulacje w niewystarczającym stopniu chroniły interesy klientów 
firm deweloperskich, co prowadziło do sytuacji, w której nabywca lokalu tracił za-
inwestowane pieniądze nie mogąc zrealizować roszczenia o oddanie lokalu.

Więcej: www.instalreporter.pl

Lindab, szwedzka spółka zajmująca się 
produkcją systemów wentylacyjnych 
oraz produktów dla budownictwa,  
30 kwietnia 2012 roku sfinalizowała umo-
wę z głównymi akcjonariuszami Centrum 
Klima SA, Markiem Perendykiem oraz  
Wojciechem Jakrzewskim i objęła 51,8% 
akcji spółki, po cenie 14,50 zł za akcję.  
Zarówno Marek Perendyk oraz Wojciech 
Jakrzewski pozostaną w kadrze zarządza-
jącej spółki. 

Więcej: www.instalreporter.pl

Lindab przejmuje
Centrum Klima

Lepsza ochrona  
przed upadłością dewelopera

„Kupują nie firmy, ale ludzie!” – pod takim hasłem odbyła się druga 
już sesja szkoleń dla dyrektorów sprzedaży i marketingu Purmo Rad-
son na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. W lutym szefowie 
sprzedaży wszystkich europejskich oddziałów Purmo Radson odebrali 
dyplomy ukończenia szkolenia. 
Szkolenie zorganizowała firma Professional Capital oraz wybitny spe-
cjalista w zakresie psychologii sprzedaży – profesor Willem Verbeke  
z Erasmus Business School. 
Program szkolenia został przygotowany specjalnie na indywidualne 
zamówienie i z inicjatywy Elo Dhaene, dyrektora handlowego marki 
Purmo/Radson. 
Podczas wykładów uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznać 
nowe spojrzenie na kontakt z klientem, budowanie relacji i proces 
wymiany wiedzy. 
Profesjonalni trenerzy przekazywali wiedzę, jak budować długotrwa-
łe relacje z klientami oraz jak wydajnie zarządzać zespołem sprzeda-
ży. Zajęcia praktyczne pomogły lepiej zrozumieć istotę współpracy  
z klientami, a także z kolegami z innych krajów. 

Cenną wskazówką była również możliwość wymiany doświadczeń - 
jak się okazało każdy rynek ma swoją własną specyfikę. 

PURMO RADSON szkoli kadry 

Uczestnicy szkolenia w Rotterdamie – kadra zarządzająca Rettig 
Heating

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/artykul/lepsza-ochrona-przed-upadloscia-dewelopera/#nasza_tresc
http://instalreporter.pl/artykul/lindab-przejmuje-centrum-klima/#nasza_tresc
http://www.instalreporter.pl
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Wpusty z żeliwa, tworzyw sztucznych,  
stali nierdzewnej

Kratki ściekowe  
do natrysków

  Alfred Adamczewski   Budowa i rodzaje wpustów

Z definicji wpustu podłogowego wynika, że 
jest to rodzaj uzbrojenia kanalizacyjnego, 
które zbiera wodę z powierzchni i przekazuje 
ją dalej do kanalizacji ściekowej. Wpust peł-
ni też rolę osadnika zanieczyszczeń i korka za-
pachów. Biorąc pod uwagę powyższe, moż-
na powiedzieć, że typowy wpust podłogowy 
składa się z:
- rusztu wlotowego,
- korpusu z elementem odpływowym,
- osadnika zanieczyszczeń,
- zamknięcia syfonowego.

Ruszt wlotowy – jest jedynym widocznym 
elementem wpustu, może być wykonany  
z żeliwa, stali nierdzewnej lub tworzywa 
sztucznego, o kształcie okrągłym lub prosto-

kątnym. Ruszty w kabinach natryskowych na-
rażone są na niewielkie obciążenia, większą 
uwagę przykłada się więc do ich wyglądu 
niż wytrzymałości. 
Najpopularniejsze choć jednocześnie najdroż-
sze są obecnie ruszty z polerowanej stali nie-
rdzewnej, o fantazyjnych kształtach wycina-
nych laserem lub metodą ciśnieniową. Koszt 
takiego rusztu przekracza zwykle koszt całego 
wpustu, ale ma praktycznie wieczną gwaran-
cję producenta. Coraz częściej można też zna-
leźć w ofertach firm pokrywy, do samodzielnej 
zabudowy płytką terakotową. W rozwiązaniu 
tym wpust nie ma klasycznego rusztu, tylko pu-
ste pole do wypełnienia płytką podłogową 
(fot. 1 ). Dla zakładów karnych, supermarke-
tów, lotnisk, stacji benzynowych itp. dostępne 
są ruszty z zamkiem (system LOCK) lub przykrę-
cane na śruby, uniemożliwiające kradzież.

Odprowadzanie wody z kabiny natryskowej nieposiadającej brodzika odbywa 
się bezpośrednio na podłogę pomieszczenia, skąd poprzez wpust podłogowy 
ścieki odpływają do kanalizacji. Banalność tego rozwiązania jest tylko 
pozorna, prawidłowe wykonanie podejścia pod wpust i ułożenie wokół niego 
płytek jest zmorą niejednego wykonawcy. Poniżej o różnych rozwiązaniach 
kratek ściekowych, dla mniej i bardziej wymagających inwestorów.

rekl ama

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

http://www.instalreporter.pl
http://www.viega.pl/
http://www.instalreporter.pl
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Korpus – może być z żeliwa, stali nierdzewnej 
lub tworzywa sztucznego, głównie polipropy-
lenu lub ABS, chociaż pojawiają się też nie-
typowe rozwiązania jak np. KESSEL Ecoguss. 
Ten ostatni materiał to kompozyt o cechach 
tworzywa sztucznego i żeliwa o wysokiej od-
porności temperaturowej do 400oC (krótko-
trwale), co pozwala na montaż wpustów  
w miejscach o podwyższonych wymaga-
niach pożarowych, jak też w posadzkach za-
lewanych gorącym bitumem. 
Ze względu na rodzaj odpływu korpusy moż-
na dalej dzielić na konstrukcje z odpływem 
poziomym, skośnym lub pionowym nieru-
chomym lub przegubowym. W najtańszych 
rozwiązaniach korpus pełni od razu rolę za-
mknięcia wodnego, w droższych stanowi tyl-
ko element konstrukcyjny wpustu. Korpusy 
mogą obecnie mieć odgałęzienia boczne 
do przyłączania innych przyborów sanitar-
nych, np. pralek, umywalek.

Osadnik zanieczyszczeń – ma za zadanie 
gromadzić szkodliwe dla przewodów kanali-
zacyjnych zanieczyszczenia w postaci piasku, 
włosów, kawałków mydła itp. Czasem po-
zwala na odzyskanie cennych przedmiotów, 
jak: kolczyki, pierścionki. Osadniki mogą być 
integralną, wyjmowaną częścią wpustu lub 
stanowić jego część.  

Zamknięcie syfonowe – chroni pomieszcze-
nie przed gazami kanałowymi, wykonane 
jest w postaci  zamknięcia wodnego  o wy-
sokości 30-50 mm. Zamknięcie wodne może 
być zintegrowane z korpusem, jako pionowa 
ścianka lub „s-owy” odpływ. 
W droższych wersjach zamknięcia wodne są 
integralną częścią wpustu wyjmowaną przez 
użytkownika na czas czyszczenia. Mogą 
mieć postać dzwonu, poziomego syfonu lub 
innej przegrody wymuszającej przepływ. Do-
stępne są też wpusty z zamknięciami klapo-
wymi (o tym za chwilę).

Oprócz ww. elementów w bardziej zaawan-
sowanych konstrukcyjnie wpustach wymienić 
można także:
- nasadki,
- ramy nośne,
- kołnierze.
Nasadki – pełnią role elementów dystanso-
wych, umożliwiających dopasowanie odpły-
wu do wysokości przyszłej posadzki.
Ramy nośne – pozwalają na dowolne usy-
tuowanie rusztu względem płytek podłogo-
wych, przez jego obrót. Pełnią też rolę ele-
mentu montażowego, na którym opiera się 
ruszt, związanego konstrukcyjnie z posadzką.
Kołnierze – pozwalają na pewne i szczelne 
połączenie wpustu z konstrukcją podłogi, sta-
nowią dodatkowy element służący do połą-
czenia wpustu z izolacją przeciwwilgociową 
ułożona w warstwie jastrychu (kołnierz górny) 
lub konstrukcyjną podłogi (kołnierz dolny).

Wpusty żeliwne

Są ciężkie, ale odporne na korozję i czyszcze-
nie mechaniczne, są też całkowicie niepal-
ne, dlatego chętnie stosowane w budynkach 
wysokich, gdzie ryzyko rozprzestrzenia się po-

Odwiedź nas w czasie imprezy ON TOUR u Twojego dystrybutora! Będziemy tam
specjalnie dla Ciebie i pokażemy Ci, dlaczego warto z nami pracować.
Dołącz do grona zaprzyjaźnionych instalatorów Geberit!

Więcej informacji znajdziesz na → www.geberit.pl/ontour

Twoja
wiedza,
Twój zysk.
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Kessel Multistop – to nowatorskie rozwiąza-
nie suchego syfonu, który chroni przed zapa-
chami. Element zwrotny o nazwie handlowej 
Multistop 100 lub 125 (w zależności od typu 
wpustu), może być zamontowany niemal w 
każdym wpuście firmy Kessel jako wyposaże-
nie dodatkowe. 
Klapa działa na zasadzie elementu wychylne-
go, przepuszczając ścieki do kanalizacji, ale 
nie dopuszczając do przepływu zwrotnego  
i wydobywanie się nieprzyjemnych zapa-
chów. Rozwiązanie zalecane przy wpustach  
z odgałęzieniem, do których podłączono 
pralki. Powstająca w czasie płukania bielizny 

żaru uzależnione jest od szczelności przegród 
i palności elementów instalacji. Najtańsze 
konstrukcje wpustów żeliwnych wykonywane 
są w postaci odlewów z fabrycznie wykona-
nymi zamknięciami wodnymi (rys. 2 ). Wpusty 
takie są trudne do czyszczenia, dla umożli-
wienia przepchnięcia sprężyny kanalizacyj-
nej w korpusie wpustu wykonany jest korek  
z tworzywa sztucznego (korek rewizyjny).
Wpusty do instalacji z rur SML mają znacznie 
bardziej skomplikowaną konstrukcję  
(fot. 3 ). Dostępne są w różnych konfigura-
cjach, z dopływem bocznym lub bez, jak też 
z odpływem poziomym lub pionowym. Za-

mknięcie wodne jest wyjmowane, co uła-
twia dostanie się do kanalizacji. Nadbudowa 
wpustu umożliwia z kolei dopasowanie go  
do każdej posadzki. Wpusty ACO WAL  
SELECTA mają w swojej ofercie nadstawki  
z kołnierzem uszczelniającym ułatwiającym 
wykonanie izolacji podłogi.
Wpusty w budynkach wysokich z odpływem 
pionowym podłączane podejściem kanaliza-
cyjnym poniżej stropu stanowią zagrożenie w 
czasie pożaru, jakiekolwiek rozszczelnienie po-
łączeń i odparowanie wody prowadzi do roz-
przestrzeniania się ognia i dymu poprzez wpust 
na wyższe kondygnacje. W ofertach firm może-
my obecnie znaleźć specjalne zabezpieczenia 
wpustów w postaci wkładek przeciwogniowych 
umieszczanych na granicy stropu. Wkładka pod 
wpływem wysokiej temperatury pęcznieje, sku-
tecznie zasłaniając otwór w stropie. 
Wpusty żeliwne ma w swojej ofercie także fir-
ma Dallmer. W katalogu firmowym wpusty te 
występują pod nazwą handlową DESIKA  
i dostępne są z odpływem poziomym, piono-
wym, jak też w wersji  z dodatkowymi dopły-
wami bocznymi. 

Wpusty z tworzyw sztucznych

 Są najbardziej popularne na rynku, liczba 
dostępnych modeli może przyprawić o ból 
głowy, dlatego skupimy się tylko na najcie-
kawszych rozwiązaniach różniących się za-
stosowaniem lub nowinkami technicznymi. 

Kessel Ultraflache – to jeden z najniższych 
wpustów podłogowych na rynku, o wysokości 
zabudowy zaledwie 69 mm łącznie z rusztem. 
Produkowany z tworzywa ABS w kolorze sza-
rym, dostępny jest z odpływem 40 lub 50 mm. 
Wyposażono go w wyjmowany syfon i ruszt ze 
stali nierdzewnej. Przepustowość do 0,6 l/s.

3  ACO WAL-SELECTA wpust podłogowy 
żeliwny z odpływem poziomym

Nadbudowa (nadstawka) wpustu ACO  
z kołnierzem uszczelniającym

Wpust z odpływem pionowym i odgałęzieniem 
bocznym z wkładką przeciwogniową

2  Wpust żeliwny podłogowy KZO
Kessel Ultraflache – jeden z najniższych wpustów 
podłogowych na rynku
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nicach 0-20 mm od posadzki, jeszcze przed 
wylaniem jastrychu. Dzięki temu wpust o wy-
sokości zaledwie 85 mm może być zamoco-
wany nawet 2 m od pionu. Dodatkową za-
letą wpustu jest strzałka na dnie korpusu 
wskazująca kierunek przyłącza, co znacznie 
ułatwia czyszczenie mechaniczne.

Dallmer 55E – wpust podłogowy z przegu-
bowym odpływem w dwóch średnicach 
50/70mm. Pozwala na niemal dowolne usta-
wienie kąta odpływu względem przyłącza 

kanalizacyjnego. Dodatkowy kołnierz uła-
twia prace izolacyjne, a obrotowa nasada 
umożliwia dopasowanie rusztu do układu 
płytek podłogowych. Korpus wykonany z po-
lipropylenu odpornego na uderzenia, wydaj-
ność dla odpływu DN 50 to 0,94 l/s.

Wpusty ze stali nierdzewnej

Są najdroższym rozwiązaniem odpływów ła-
zienkowych, zalecanym w szpitalach i innych 
obiektach, gdzie z uwagi na ryzyko skażenia 

piana będzie skutecznie powstrzymywana 
przez klapę. 

VIEGA Advantix Top – to cała seria wpu-
stów podłogowych do różnych zastosowań. 
Ich sercem jest korpus o  przepustowości do 
1,2 l/s z ciekawie rozwiązanym elementem 
odpływowym. W króćcu odpływowym wy-
konana jest przegroda dławiąca ograni-
czająca wpływ podciśnienia na zamknięcie 
wodne. Umożliwia to ograniczenie wysokości 
zamknięcia wodnego nawet do 35 mm bez 
utraty jego sprawności. Wpust może być mo-
cowany w sposób tradycyjny lub z użyciem 
kołnierza uszczelniającego. 
Dostępna jest też wersja z nóżkami z możli-
wością regulacji wysokości odpływu w gra-

Baterie natryskowe należą do armatury  
o stosunkowo małym przepływie. Większość 
modeli rynkowych nie przekracza 0,3 l/s.  
Wyjątek stanowią tzw. deszczownice, w któ-
rych przepływ minutowy waha się od 20 do 
48 l/min., co daje 0,33-0,8 l/s. Zgodnie z nor-
mą PN-EN 1253-1 „Wpusty ściekowe w bu-
dynkach, cz. 1 Wymagania”, minimalna wy-
dajność wpustu podłogowego:
- DN 50 powinna wynosić 0,8 l/s, 
- DN 40 – 0,6 l/s. 
Norma dopuszcza jednocześnie wydajność 
minimalną wpustów natryskowych z syfonem 
i bez przyłączy bocznych rzędu 0,4 l/s.

Jaka powinna być wydajność 
wpustu do natrysku? 

Kessel Multistop, wpust podłogowy z klapą zwrotną

Viega Advantix Top – wpust z regulowaną wysokością odpływu (po prawej), po lewej 
– przekrój przez korpus wpustu (strzałka pokazuje spiętrzenie w króćcu odpływowym 
ograniczające wpływ podciśnienia w kanalizacji)

Wpust podłogowy firmy DALLMER z dodatkowym przyłączem
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w wersjach prostokątnych, okrągłych, jak też 
trójkątnych do montażu narożnego. W firmie 
Blucher wpusty narożne są w całości wyko-
nane ze stali nierdzewnej, w firmach VIEGA, 
Kessel i Alca plast, nierdzewny jest tylko ruszt i 
kołnierz przyścienny, korpus wpustu wykona-
ny jest z tworzywa.

lub zakażenia konieczne jest częste płukanie 
i dezynfekcja wpustu gorącą parą. Wykony-
wane są z korpusami ze stali stopowych lub  
z aluminium i rusztami ze stali nierdzewnej. 
Wpusty ze stali stopowych produkowane są 
w całej gamie rozwiązań, z odpływem po-
ziomym i pionowym, z odgałęzieniami bocz-
nymi (od jednego do trzech), z kołnierzami 
uszczelniającymi i bez.

BLUCHER floor drain – seria wpustów pod-

łogowych w całości wykonana ze stali nie-
rdzewnej, z koszami osadczymi. Wytrzymują 
temperaturę do 120oC, całkowicie odporne 
na korozję, lekkie i łatwe w czyszczeniu. Do-
stępne w wersjach:
- Domestic – do zastosowań domowych,
- Industrial – do zastosowań przemysłowych,
- Compact – dla prac remontowych o małej 
wysokości korpusu (już od 75 mm).

Wpusty ze stali nierdzewnej dostępne są  

Wpust podłogowy BLUCHER Drain jest łatwy w czyszczeniu. Na zdjęciu po prawej osadnik 
i zamknięcie wodne w prosty sposób wyjmowane są z korpusu

Przykład montażu wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej

Wpusty narożne ze stali nierdzewnej  
z korpusami tworzywowymi
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Kolejne czynności 
podczas montażu
1 – montaż uszczelnienia 
w  warstwie 
konstrukcyjnej podłogi, 
paroizolacja nakładana 
jest na kołnierz wpustu  
i przykręcana górnym 
pierścieniem 
2 – umieszczanie 
elementu dystansowego 
dopasowanego do 
wysokości izolacji
3 – uszczelnianie wpustu 
w warstwie izolacji 
przeciwwilgociowej
4 – osadzenie w korpusie 
wpustu elementu 
nadstawki z ramą nośną, 
wykonanie jastrychu 
i prac okładzinowych 
wokół wpustu 

Wpusty narożne montowane są standardo-
wo w rogach kabin natryskowych, co uła-
twia prace okładzinowe. Kształt rusztu może 
być klasycznie trójkątny lub stanowić wy-
cinek koła. Sam ruszt może być ze stali nie-
rdzewnej, szkła, lub do wypełnienia płytką. 
Wpusty narożne dostępne są w firmach  
VIEGA, Alca plast i Blucher.

Montaż wpustów

Prawidłowo zamocowany wpust powinien 
być umieszczony około 2 mm poniżej pozio-
mu podłogi. Dopuszcza się też zlicowanie 
rusztu z posadzką, jeśli wpust znajduje się  
w zamkniętej przestrzeni (kabina natrysko-
wa). Zgodnie z normą PN-EN 1245-1 spadek 
posadzki w kierunku wpustu podłogowego  

Sposób montażu i uszczelnienia wpustu KESSEL Ecoguss. 1 – korpus wpustu,  
2 – zamknięcie dzwonowe, 3 – nadstawka, 4 – ruszt z systemem lock, 5 – kołnierz 
uszczelniający, 6 – przedłużka 

w pomieszczeniach wilgotnych (kabiny na-
tryskowe) powinien wynosić minimum 2%. 
Do prac okładzinowych zaleca się wybierać 
płytki o małych rozmiarach, mozaikowe lub 
o wymiarze dopasowanym do kształtu rusztu. 
Większe płytki wymagają z reguły cięcia po-
przecznego dla uzyskania spadków kierunko-
wych. 
Odpływy od wpustów powinny być podłą-
czone do kanalizacji ze spadkiem 2,5%. Mi-
nimalna różnica wysokości pomiędzy trójni-
kiem na pionie a odpływem powinna być 
równa lub większa wysokości zamknięcia 
wodnego w odpływie. 
Połączenie odpływu z konstrukcją podłogi 
musi być wykonane w sposób szczelny i sta-
bilny. Niedopuszczalne jest osiadanie wpu-
stu jak też przesiąkanie wilgoci wokół wpustu. 
Przykładowe uszczelnienie wpustu w posadz-
ce z wykorzystaniem kołnierzy uszczelniają-
cych pokazują ilustracje obok.  

www.kessel.pl

Ze stali nierdzewnej

Do zabudowy płytkami
po odwróceniu pokrywy

Wyjmowane sitko 
na zanieczyszczenia

Suchy syfon 
Multistop 
chroniący przed
nieprzyjemnymi 
zapachami

Praktyczny osprzęt

Odpływ prysznicowy 
LINEARIS Compact

linearis z nogami:linearis z nogami  2012-05-16  13:53  Page 1
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Podstawowe błędy w budynkach 
mieszkalnych w systemie wentylacji 
grawitacyjnej popełniane podczas…

…projektowania 

Złe lub niezgodne z wymaganiami normy 
wykonanie głowic kominowych
Sposób wyprowadzenia i zakończenia prze-
wodów kominowych ponad dachem bu-
dynków oraz nieuwzględnienie wpływu wia-
tru i geometrii dachu. Ma to duży wpływ na 
skuteczność wentylacji grawitacyjnej. Jest to 
omówione w normie PN-89/B-10425 „Przewo-
dy dymowe, spalinowe i wentylacyjne muro-
wane z cegły. Wymagania techniczne i ba-
dania przy odbiorze.”
Stosowanie tej normy wynika z rozporządze-
nia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., 
DzU Nr 75 poz. 690 w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie: 
- § 140. u.1.: Przewody (kanały) kominowe  
w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymo-

we, ... powinny spełniać wymagania Polskich 
Norm dla przewodów kominowych.
- § 142. u.1.: Przewody kominowe powinny 
być wyprowadzone ponad dach na wyso-
kość zabezpieczającą przed niedopuszczal-
nym zakłóceniem ciągu.
- § 142. u.2.: Wymagania u.1 uznaje się za 
spełnione, jeżeli wyloty przewodów komino-
wych zostaną wyprowadzone ponad dach  
w sposób określony Polską Normą dla komi-
nów murowanych.
Wyloty przewodów kominowych należy wy-
prowadzać ponad dach na wysokość zabez-
pieczającą przed zawiewaniem wiatru. W re-
jonach silnych wiatrów oraz miejscach gdzie 
obok komina występuje przeszkoda (zasło-
na), należy stosować odpowiednie nasady 
kominowe.

Złe lub niezgodne z wymaganiami normy 
branżowej wykonanie nasad wentylacyj-
nych oraz nieprawidłowy ich dobór
Wywietrzaki (nasady kominowe), pod wpły-
wem wiatru oraz odpowiedniej budowy wy-

Błędy popełniane na różnych etapach

Niewłaściwie 
działająca 
wentylacja 
grawitacyjna  
– główne przyczyny

  Marcin Ziombski*

  Przyczyn tej sytuacji należy szukać już na 
etapie projektowania budynku. Przyjęte błęd-
ne założenia są trudne do wyeliminowania 
lub naprawienia w trakcie budowy oraz pod-
czas eksploatacji. Skutkiem są liczne przykła-
dy zatrucia tlenkiem węgla, źle wentylowane, 
zawilgocone i zagrzybione mieszkania. Popeł-
nione w projekcie błędy często nie są elimino-
wane w trakcie budowy. Bywa, że nie są one 
również wykrywane i usuwane podczas od-
biorów końcowych. Odbiory te opierają się 
na pozytywnych kontrolach instalacji, przewo-
dów wentylacyjnych i spalinowych, chociaż 

są wykonywane niezgodnie z obowiązują-
cymi normami. Bardzo często poprawnie za-
projektowane i wykonane budynki mieszkal-
ne oddane do eksploatacji z zachowaniem 
wszelkich warunków i wymagań sa niewła-
ściwie eksploatowane, co staje się przyczyną 
pogorszenia mikroklimatu oraz zagrożenia dla 
zdrowia i życie mieszkańców. 
Aby uniknąć tego typu błędów, chciałbym 
pokrótce przedstawić zalecenia związane  
z prawidłowym projektowaniem, wykona-
niem i eksploatacją wentylacji grawitacyjnej 
w budynkach mieszkalnych.

Podczas prac związanych z kontrolą stanu technicznej sprawności przewodów 
wentylacji grawitacyjnej, mistrzowie kominiarscy uprawnieni do tego typu 
działań, stykają się często z niesprawnie działającymi systemami wentylacji. 
Występują wtedy niewłaściwe warunki mikroklimatu mające wpływ na 
zdrowie i samopoczucie użytkowników mieszkań oraz ich bezpieczeństwo. 

Strop oparty o komin

* mgr inż. Marcin Ziombski, mistrz kominiarski, rzeczoznawca, Korporacja Kominiarzy Polskich – Stowarzyszenie Zawodowe
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spełniony następujący warunek:
Δp ≤ Hg  
gdzie:
Δp – strata ciśnienia w przewodzie, jaką musi 
pokonać ciąg kominowy, aby zassać powie-
trze z pomieszczenia, i jest to: 
- opór liniowy kanału wentylacyjnego zwią-
zany z jego szorstkością (k)
- suma oporów miejscowych na elementach 
typu kratka, kolano (Σξ)
Hg – ciśnienie czynne komina, jest ono zależ-
ne od:
- wysokości czynnej przewodu wentylacyjnego
- gęstości powietrza zewnętrznego i we-
wnętrznego (czyli temperatury)
Strata ciśnienia:

Δp = 
22

22 vv
d
l wewwew ⋅

⋅Σ+
⋅

⋅⋅
ρξρλ  [Pa]

gdzie:
λ – współczynnik tarcia (dla przewodu Ø = 
150 mm)

λ = 0529,0
72,3150
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Re – liczba Reynolda; Re = 11000

k – współczynnik szorstkości, dla kanałów mu-
rowanych oraz z pustaków ceramicznych;   
k = 3 mm
d – średnica hydrauliczna kanału; d = Ø lub 

d = 
ba
a
+
⋅2  (dla przewodów prostokątnych)

l – wysokość kanału od środka kratki do środ-
ka otworu wylotowego w ścianie bocznej ko-
mina (wartość szukana) [m]
v – prędkość przepływu powietrza w kana-
le [m/s]
ρwew – gęstość powietrza wewnętrznego, za-
leży od temperatury:

ρwew = 
)273(

272293,1

wewt+
⋅ = 1,20 kg/m2 – dla twew = 20oC

ρzew – gęstość powietrza zewnętrznego, zale-
ży od temperatury: 

ρzew = 
)273(

272293,1
zewt+

⋅ = 1,24 kg/m2 – dla tzew = 12oC

Σξ - suma współczynników strat miejscowych, 
dla kratki i kolana Σξ = 2,5
Ciśnienie czynne komina:
Hg = g . (ρzew – ρwew )

twarzają podciśnienie w przewodzie wen-
tylacyjnym, na którym są zamontowane. 
Podciśnienie (ciąg) wytwarza powietrze 
przepływające przez przewężenia wywie-
trzaka. 
Ważny jest dobór odpowiedniego typu wy-
wietrzaka, prawidłowe (zgodne z normą) wy-
konanie, (odpowiednie dobranie wielkości – 
rys. 1 ) oraz korzystny kierunek wiatru (W1). 

Niekorzystny wpływ wiatru
Wentylacja grawitacyjna działa w sposób 
prawidłowy, gdy ciąg w przewodzie komi-
nowym jest na tyle duży, że pokona opory 
związane z przepływającym przez niego po-
wietrzem oraz ciśnienie wewnątrz pomiesz-
czenia. Ciśnienie to zależy z kolei od kierun-
ku wiatru.  
W mieszkaniach z oknami od strony nawietrz-
nej, wewnątrz wentylowanego pomieszcze-
nia panuje nadciśnienie, więc wentylacja 
grawitacyjna działa poprawnie. 
Natomiast w mieszkaniach z oknami od stro-
ny zawietrznej, wewnątrz wentylowanego 

pomieszczenia występuje podciśnienie, które 
może powodować zanik ciągu lub odwrotny 
ciąg w przewodzie wentylacji grawitacyjnej.  
W przypadku mieszkań (pomieszczeń)  
z oknami z dwóch stron budynku (rys. 2 ), 
właściwą pracę wentylacji można uzyskać, 
zamykając okno 2, a otwierając okno 1.
Aby ciąg kominowy był prawidłowy i zapew-
niał wentylację pomieszczenia, musi być 

1  Wywietrzak dachowy cylindryczny 2  Niekorzystny wpływ wiatru

Głowica kominowa - atrapa Nieprawidłowa czapa kominowaPrzesunięty komin

W1

W1

W2

D1

D1

L1

D1

h

W
1 2

W

h
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gdzie:
ρzew, ρwew – j.w.
g – przyspieszenie ziemskie; g = 9,81 m/s2

Niekorzystny wpływ ciągu  
wentylacyjnego
Kiedy jedno mieszkanie (pomieszczenie) zlo-
kalizowane jest w budynku o różnych wyso-
kościach kanałów wentylacyjnych (rys. 3 ), 
pod wpływem większego ciągu w kanale h2 
(spowodowanego większą wysokością),  
w kanale h1 może występować odwrotny 
ciąg wentylacyjny oraz wychładzanie się po-
mieszczeń.

Brak dopływu powietrza świeżego
Sytuacja taka ma miejsce szczególnie w bu-
dynkach poddanych termorenowacji zwią-
zanej z wymianą stolarki okiennej. Wa-
runkiem koniecznym działania wentylacji 
grawitacyjnej jest, nie tylko różnica pomię-
dzy temperaturą powietrza zewnętrznego 
i wewnętrznego, wysokość przewodu, ale 
również doprowadzenia odpowiedniej ilości 
powietrza zewnętrznego (rys. 4 ). W większo-
ści dopływa ono przez nieszczelności okien 
i drzwi lub (w przypadku szczelnej stolarki 
okiennej) celowe jest stosowanie otworów  
o regulowanym stopniu otwarcia zamonto-
wanych w przegrodach zewnętrznych. Wadą 
tego typu rozwiązania jest możliwość wy-
chłodzenia pomieszczenia przez doprowa-
dzane powietrze. 

Otwory wlotowe do przewodów wentyla-
cyjnych powinny mieć regulowany sto-
pień otwarcia (zgodnie z wymagania-
mi normy PN-83/B-03430) umożliwiający 
redukcję wolnego przekroju do 1/3 jego 
powierzchni. Obowiązek montowania urzą-
dzeń nawiewnych w oknach wynika z DzU  

Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r., poz. 690 
w §155 ust. 3:
W przypadku zastosowania w pomiesz-
czeniach innego rodzaju wentylacji niż 
wentylacja mechaniczna nawiewna lub 
nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza ze-
wnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb 
wentylacyjnych, należy zapewnić przez urzą-
dzenia nawiewne umieszczane w oknach, 
drzwiach balkonowych lub w innych czę-
ściach przegród zewnętrznych.

Nieprawidłowa izolacja przewodów wen-
tylacyjnych
Szybkie wychładzanie powietrza wentylacyj-
nego, które zmniejsza intensywność działania 
wentylacji, ma miejsce w przypadku projek-
towania przewodów wentylacji grawitacyj-
nej w przegrodach zewnętrznych, prowa-
dzenie ich przez zimne poddasza oraz nad 
dachem bez odpowiedniego ich zaizolowa-
nia. W przypadku wychłodzenia może dojść 
do kondensacji pary wodnej, korozji kana-
łów, może być również przyczyną zawilgoce-
nia i zagrzybienia powierzchni ścian. Jeże-
li nie ma możliwości prowadzić przewodów 
wentylacyjnych w ścianach wewnętrznych, 
to ściany zewnętrzne należy odpowiednio 
zaizolować termicznie.
Dotyczy to również kanałów spalinowych, 
gdzie para wodna oraz siarka jako składniki 
spalin działają destrukcyjnie na wewnętrzną 
powierzchnie przewodów spalinowych.

…realizacji budynków 

• Realizacja projektów wraz z zawartymi  
w nich błędami.
• Samowolne dokonywanie zmian założeń 
projektowych.
• Niewłaściwe i niezgodne z obowiązujący-
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mi przepisami wykonanie oraz odbiór robót 
budowlanych
Oprócz sprawdzenia drożności przewodów 
kominowych, liczby oraz przekrojów ka-
nałów wentylacji grawitacyjnej, koniecz-
ne jest sprawdzenie skuteczności ich dzia-
łania, tj. siły ciągu kominowego (ciśnienia) 
– ustalonej za pomocą atestowanego urzą-
dzenia pomiarowego.

…eksploatacji budynków

Nadmierne uszczelnianie mieszkań przez 
lokatorów
Nadmierne uszczelnianie mieszkań ma miej-
sce szczególnie w okresie zimowym, gdy na 
skutek źle rozumianej oszczędności, lokatorzy 
ograniczają dopływ powietrza zewnętrzne-
go do zera oraz zużycie ciepła kontrolowa-
nego przez podzielniki kosztów. Powoduje to 
osłabienie działania grawitacyjnego kana-
łu wentylacyjnego, niedotrzymanie wyma-
ganych wartości temperatury wewnętrznej, 

nadmierne wykraplanie pary wodnej, któ-
ra nie została usunięta przez wentylację wy-
wiewną oraz możliwość zagrzybienia miesz-
kania.
Szczelność i hermetyzacja budynków jest ce-
chą pozytywną pod warunkiem zapewnie-
nia poprawnie działającej wentylacji. Nie 
należy zapominać, że nawet w  zimie do 
mieszkań musi być doprowadzane powietrze 
w sposób ciągły.

Wentylatory wyciągowe
Dużym błędem jest instalowanie mecha-
nicznych okapów nadkuchennych bez za-
pewnienia odpowiedniego dopływu powie-
trza świeżego do mieszkań. Rura od okapu 
przesłania kratkę wentylacyjną, a elemen-
ty okapu (rura, okap, wentylator), zwiększa-

3  Różnica wysokości przewodów 
wentylacyjnych

4  Dopływ powietrza świeżego

h1

h2

h2

h1

kratka wywiewna

dopływ powietrza świeżego
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Zły stan techniczny nasad oraz głowic 
kominowych
Należy pamiętać o konserwacji oraz odpo-
wiedniej częstotliwości przeglądów stanu 
technicznego.

Brak drożności
Brak drożności może być spowodowany nie-
najlepszym stanem technicznym przewodów 
lub samowolnym zatykaniem, zalepianiem 
kratek wentylacji wywiewnej i otworów umoż-
liwiających dopływ powietrza do pomiesz-
czeń zarówno łazienek, WC, jak i  kuchni.

Wnioski

Efektem większości wymienionych błędów  
i zaniedbań jest zawilgocenie mieszkania. Je-
żeli lokatorzy zaobserwują pojawiającą się 
oraz utrzymującą parę wodną na oknach 
oraz ścianach zewnętrznych, jest to sygnał, 
że wentylacja nie działa prawidłowo. Sytu-
acja taka ma miejsce również przy pokry-
ciu ścian wewnętrznych nawierzchniami 
niewchłaniającymi pary wodnej gromadzą-
cej się w pomieszczeniach mieszkalnych. Są 
nimi np. tapety oraz farby emulsyjne, które 
w przeciwieństwie do tynków wapienno-ce-
mentowych oraz farb wapiennych zatrzymu-
ją wilgoć wewnątrz powodując pojawianie 
się pleśni i grzybów. 
Drugą równie ważną przyczyną jest oszczę-
dzanie ciepła. Obniżana temperatura po-
wietrza, przegród budowlanych oraz wy-
dzielanie się większych ilości pary wodnej 
potęguje ww. zjawiska. Użytkownicy powin-
ni znać te zjawiska i odpowiednio regulować 
wietrzenie, ponieważ nawet przy sprawnej 
wentylacji, a w przypadku źle zaizolowanych 
i docieplonych mieszkań zjawiska te są trud-
ne do wyeliminowania.  

ją miejscowe straty przepływającego powie-
trza (Σξ), co w znacznym stopniu osłabia ciąg 
wentylacyjny. Jest to również niedopuszczal-
ne w  przypadku zamontowania kotłów in-
żektorowych, a także tzw. „piecyków” ciepłej 
wody użytkowej. 
Dopływ powietrza powinien być zapewnio-
ny przez otwory nawiewne o regulowanym 
stopniu otwarcia lub poprzez rozszczelnienie 
stolarki okiennej np. poprzez wyjęcie uszcze-
lek, w przeciwnym razie w przewodzie wenty-
lacyjnym powstanie odwrotny ciąg (rys. 5 ). 
W przypadku usytuowanie przewodów wen-
tylacji wywiewnej obok przewodu spalino-
wego może wtedy dojść do zassania spalin 
do pomieszczenia.

5  Odwrotny ciąg

kanał wentylacji wywiewnej

odwrotny ciąg  
i możliwość  
zasysania spalin 
znad dachu

podgrzewacz gazowy

h1

Vademecum domowej kanalizacji 

Zasady i …błędy 
w wykonywaniu podejść 
kanalizacyjnych

  Andrzej Świerszcz

  Podejściami kanalizacyjnymi nazywamy 
odcinki przewodów kanalizacyjnych, które 
łączą przybory sanitarne z pionami kanaliza-
cyjnymi w budynku. Przewody te układane 
powinny być ze spadkiem od 2 do 5%, idąc 
w kierunku pionu. 
Jedno podejście może obsłużyć kilka urzą-
dzeń sanitarnych, pod warunkiem iż będą 
one wyposażone w zamknięcia wodne (tzw. 
syfony). 
Wyjątkiem jest tu miska ustępowa, która po-
winna mieć oddzielne podejście, o ile nie 
pracuje w zespole. 
Średnice przewodów kanalizacyjnych, z któ-
rych wykonano podejście uzależnione są od 
rodzaju przyboru sanitarnego, do którego są 
one podłączone. 
Średnice przewodów zależą od rodzaju przy-
boru sanitarnych i wynoszą:
- 40 mm dla niewielkich umywalek;
- 50 mm dla standardowych umywalek, zle-
wozmywaków, brodzików, bidetów, wanien, 
pisuarów;
- 70 mm dla zespołu umywalek lub brodzi-
ków;
- 100 mm dla misek ustępowych.
Podstawową zasadą, którą należy kierować 

się podczas doboru średnicy przewodów jest 
to, aby średnica podejścia nie była mniejsza 
od średnicy wylotu z przyboru sanitarnego.

Przykład nieprawidłowego podejścia kanalizacyjnego. 
Zbyt wysoko usytuowany przewód kanalizacyjny 
oraz sama konstrukcja syfonu wymusiły powstanie 
„podwójnego zasyfonowania”. Na skutek takiego 
podłączenia w odpływie bardzo szybko będą 
gromadzić się zanieczyszczenia i dojdzie do zapchania 
przewodu odpływowego. Syfon z rurką harmonijkową 
dodatkowo zwiększa jeszcze opory przepływu
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Domowa kanalizacja głównie  
z tworzywa

Obecnie do budowy wewnętrznej instala-
cji kanalizacyjnej wykorzystywane są przede 
wszystkim systemy oparte na tworzywach 
sztucznych. Są to takie materiały, jak: PCV, 
HDPE, PP oraz ich konfiguracje z innymi ma-
teriałami mineralnymi specjalnie dodawane 
do tworzyw sztucznych w celu zwiększenia 
masy przewodów, z których wykonuje się ka-
nalizację niskoszumową. 
Oddzielną grupę tworzą przewody wykona-
ne z żeliwa lub stali nierdzewnej. 
Rury wykonane z polipropylenu cechu-
je wysoka odporność chemiczna, odporność 
na wysoką i niską  temperaturę oraz mały 
współczynnik rozszerzalności cieplnej. Mate-
riał ten dobrze tłumi drgania, które są bardzo 
często przyczyną hałasu w instalacjach ka-
nalizacyjnych. 
Rury z PCV są odporne chemicznie, wytrzy-

małe na uszkodzenia mechaniczne oraz mają 
niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.

Domowa instalacja kanalizacyjna w więk-
szości projektowana jest jako grawitacyjna – 
ścieki odprowadzane są w niej dzięki spad-
kom przewodów w kierunku pionów. Do 
budowy instalacji należy używać złączek i rur 
jednego producenta systemu. Uzyskujemy 
wówczas gwarancję na system oraz mamy 
pewność że wszystkie złączki i rury są ze sobą 
kompatybilne (typ uszczelki, grubość ścia-
nek, rodzaj materiału, głębokość kielicha…).

Wykonanie połączeń

Wykonanie połączeń wymaga szczególnej 
dokładności gdyż od tego zależy szczelność 
całej instalacji kanalizacyjnej. Rury należy 
przycinać pod kątem prostym do osi przewo-
du. Średnice do 50 mm można obcinać za 
pomocą obcinaka krążkowego do rur, nato-

Poziome odcinki przewodów układa się 
zawsze ze spadkiem w kierunku przepływu 
ścieków. Minimalny spadek przewodów 
to 2-3%, czyli 2-3 cm na każdy metr bieżą-
cy przewodu kanalizacyjnego, nie powin-
no się układać przewodów ze spadkiem 
większym niż 15%. 
Jeśli w podejściach kanalizacyjnych spad-
ki będą zbyt małe lub co gorsza nie bę-
dzie ich w ogóle, to ścieki nie będą odpły-
wać grawitacyjnie. Zaczną odkładać się 
zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, 
włosy, fekalia, tłuszcze itp.) i w konsekwen-

cji powstaną zatory. 
Jeśli nie mamy możliwości poprawienia 
spadków istniejących, pozostaje tylko cy-
kliczne udrażnianie przewodów za pomo-
cą spiral mechanicznych.

Spadek rur

Średnica 
przewodu 

[mm]

Spadek  
minimalny 

[%]

Spadek  
maksymalny 

[%]

≤110 2 15

160 1,5 15

Tabela Spadki przewodów odpływowych  
i podłączeń kanalizacyjnych
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dłuższe niż 3 m. Jeśli zaistnieje konieczność 
wydłużenia podejścia niezbędne będzie za-
instalowanie dodatkowych przewodów wen-
tylacyjnych oraz rewizji, aby nie dochodzi-
ło do wyssania wody z syfonu znajdującego 
się na końcu podejścia. W przypadku nie-
wielkich odstępstw od tej długości prawidło-
we napowietrzanie podejścia może być zre-
alizowane za pomocą syfonów z zaworem 
napowietrzającym lub samych zaworów na-
powietrzających usytuowanych na końcu 
podejścia, lub w przypadku braku dostępu 
do przewodów zamontowanych na samym 
podejściu. Proszę pamiętać, aby króćce od-
pływowe urządzeń znajdujących się blisko 
posadzki były usytuowane jak najbliżej pionu. 

Podejścia pod przybory sanitarne
Miska ustępowa powinna być usytuowana 
od pionu nie dalej niż 1 metr. Jeśli podejście 
jest dłuższe, powinno być dodatkowo wenty-
lowane. Misek ustępowych nie podłącza się 
do jednego podejścia razem z innymi przybo-
rami. 
Brodzik nie powinien być usytuowany od pio-
nu nie dalej niż 3 m, zmian kierunku prowadze-
nia przewodów nie powinno być więcej niż 3. 
Wanna nie powinna być oddalona od pionu 
nie dalej niż 2 m. Jeśli odległość jest większa 

niż 2 m  podejście powinno być wentylowane, 
lub jego średnice należy zwiększyć do 70 mm. 
Należy unikać stosowania kolan i trójników  
o kącie 90°, lepszym rozwiązaniem jest zasto-
sowanie dwóch kolan o kącie 45° lub 67°plus 
33°. Takie rozwiązanie zmniejsza opory prze-
pływu oraz pozwala na łatwiejszą penetra-
cję spirali hydraulicznej podczas czyszczenia. 
Przewody kanalizacyjne łączące urządzenia 
sanitarne z pionami powinny być włączane 
do nich  pod kątem większym niż 45°. Podej-
ścia powinny mieć jak najmniej zmian kie-
runku prowadzenia przewodów. Wpusty od-
prowadzające wodę z posadzki powinny być 
podłączone do podejścia o tej samej śred-
nicy co  wpust, najczęściej jest to 50 lub 110 
mm. Przewody rurowe powinny być moco-
wane tuż pod kielichem w sposób wyklucza-
jący powstawanie w rurociągu naprężeń 
oraz pozwalający na kompensację wydłu-
żeń. Do tego celu najlepiej jest stosować 
uchwyty tłumiące hałas z wkładkami z gumy 
profilowanej. Przy zmianie średnicy przewodu 
na podejściu należy stosować mimośrodowe 
złączki redukcyjne, które trzeba zamontować 
tak, aby umożliwić przepływ powietrza w po-
dejściu w kierunku przyboru sanitarnego (kie-
lich o średnicy mniejszej od bosego końca 
powinien być zainstalowany u góry).  

miast większe należy obcinać w tzw. skrzyn-
kach uciosowych (korytkach stolarskich). Cię-
cie za pomocą tych urządzeń daje gwarancję 
prostopadłości krawędzi rury do jej osi. Licz-
ba kolanek, łuków oraz trójników powinna być 
ograniczona do minimum. Należy unikać sto-
sowania do budowy instalacji tzw. rur harmo-
nijkowych (elastycznych), chętnie używane 
przez instalatorów (bardzo ułatwiają montaż) 
są one doskonałym miejscem gromadzenia się 
zanieczyszczeń oraz bardzo zwiększają opory 
przepływu. Ponad to przewody elastyczne są 
narażone na ataki szczurów które bez żadnych 
problemów po prostu je przegryzają. 

Połączenia kielichowe
Najczęściej stosowane są połączenia kieli-
chowe. Aby uzyskać gwarancję szczelności 
połączenia, należy bosy koniec uciętej rury 
zfazować za pomocą pilnika oraz zwilżyć go, 
używając preparatu poślizgowego ewentu-
alnie płynu do mycia naczyń. Zabronione 
jest tu stosowanie pokostu, olejów, smarów, 
które mogą rozpuścić uszczelki umieszczo-
ne w kielichu. Zwilżać należy tylko powierzch-
nie trące. Nie wolno wyciągać oringów lub 
uszczelek wargowych z kielichów i zwilżać ich 
preparatami poślizgowymi. Może to dopro-
wadzić do wysunięcia się uszczelki z gniaz-
da podczas połączenia i w konsekwencji 
przeciek w miejscu połączenia. Należy bez-
względnie przestrzegać, aby nie wciskać bo-
sej końcówki maksymalnie do końca głębo-
kości kielicha. Należy pozostawić ok. 5-10 mm
luzu w kielichu w celu umożliwienia kompen-
sacji wydłużeń przewodów na skutek wzro-
stu temperatury przepływających wewnątrz 
ścieków. 

Odległości od pionu
Podczas wykonywania podejść kanalizacyj-
nych należ brać pod uwagę odległość od 
pionu kanalizacyjnego.  
Pojedyncze podejście nie powinno być 

Schemat instalacji 
przewodu poziomu

Widok połaczenia 
podejscia z pionem 
kanalizacyjnym.  
a) wlot kątowy,  
b) wlot skośny  
1 - pion kanalizacyjny, 
2 - podejscie 
kanalizacyjne,  
3 - miska ustepowa
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zgodnie z systemem zgodności oznaczonym, 
jako „1”, mogą być stosowane bez ograni-
czeń. Podczas badań wykonywanych wy-
łącznie przez jednostki notyfikowane prze-
prowadza się między innymi testy odporności 
na działanie ognia. Zauważmy, że zgodnie 
z zapisami normy na przewodzie powinien 
się znajdować nie tylko znak CE, ale rów-
nież numer notyfikacji jednostki, która prze-
prowadziła ocenę zgodności produktu i wy-
dała certyfikat. Jeżeli powyższe oznaczenie 
jest niekompletne, najczęściej oznacza to, 
że producent wprowadził przewód do obro-
tu zgodnie z systemem 3, tj. bez udziału bez-
stronnych jednostek notyfikowanych.  
Produkty takie cechuje wiele ograniczeń  
w użytkowaniu. Najistotniejszym jest wyklu-
czenie ze stosowania w instalacjach ob-
jętych przepisami dotyczącymi reakcji na 
ogień. Do każdego egzemplarza powinien 

być dołączony komplet informacji pozwala-
jących ocenić przeznaczenie danego prze-
wodu.
Na co zatem należy zwracać uwagę przy za-
kupie przewodów gazowych? Jeżeli wyrób 
jest zgodny z systemem zgodności „1” znaj-
dziemy napis: „odpowiedni do używania  
w miejscach objętych przepisami dotyczą-
cymi reakcji na ogień”. Na ulotce musi być 
także umieszczona informacja o tzw. „klasie 
ogniowej” produktu. Przewody, które nie zo-

Przewody do gazu  
– nowość w ofercie FERRO

  Łukasz Biernacki

  Jeszcze do niedawna domowe instalacje 
gazowe bazowały na rurach stalowych i na-
wet niewielka zmiana miejsca lokalizacji urzą-
dzenia wymagała przeróbek w instalacji. No-
woczesne połączenia gazowe wyglądają dziś 
nieco inaczej. Przewody gazowe są estetycz-
ne i nie korodują. Na uwagę zasługuje rów-
nież niemal nieograniczony promień gięcia. 
Oczywiście istotną rolę odgrywają ich właści-
wości wpływające na bezpieczeństwo użyt-
kowników. Dlatego też niezmiernie ważna 
jest odporność połączeń na działanie zanie-
czyszczeń i wysokiej temperatury. Przewody 
do gazu znajdują zastosowanie przy podłą-
czaniu urządzeń, które są zasilane paliwami 
gazowymi. 

Norma PN-EN 14800

Przewody niskiej jakości, niejednokrotnie za-
grażające bezpieczeństwu użytkowników, 
były podstawą do wprowadzenia normy EN 
14800. Polska wersja dokumentu PN-EN 14800 
przewiduje dwie procedury oceny zgodności 
przewodów do gazu (procedura 1 i proce-
dura 3). W myśl zapisów dokumentu przewo-
dy, które zostały dopuszczone do sprzedaży 

Urządzenia zasilane gazem wymagają instalacji spełniających szczególne 
wymagania techniczne. Dotyczą one między innymi szczelności oraz 
odporności na ogień i działanie czynników mechanicznych.

Przy zakupie przewodu do gazu warto  
skorzystać z oferty firmy FERRO. Produkty  
firmy spełniają wymagania normy PN-EN 
14800 i zostały wprowadzone na rynek zgod-
nie z postanowieniami systemu 1, czyli z peł-
nym udziałem jednostki notyfikowanej i zna-
kowaniem CE. 
W wężach znajdziemy się trzy warstwy 
ochronne. Jest to powłoka PVC, stalowy pan-
cerz oraz rura ze stali nierdzewnej. 
W produktach tych na uwagę zasługuje ela-
styczność, dzięki której promień zgięcia jest 
nieograniczony. 
O gwarancji bezpiecznego stosowania 
świadczy opis: „odpowiedni do używania  

w miejscach objętych przepisami dotyczą-
cymi reakcji na ogień”. Przewód jest przezna-
czony do przesyłu gazu ziemnego (paliwa 
gazowe rodziny drugiej wg EN 437). 
Wybierając przewód pamiętajmy o jego od-
powiedniej długości. Jest to szczególnie istot-
ne, gdy podłączone urządzenie jest rucho-
me. Należy wówczas poprawnie określić 
potrzebną długość przewodu tak, aby umoż-
liwiał on swobodne podłączenie urządzenia, 
ale jednocześnie po zakończeniu montażu 
nie doznał odkształceń lub uszkodzeń  
w związku z nieodpowiednim rozmiarem. 
W ofercie firmy FERRO znajdziemy modele  
o długości 50, 75, 100, 125, 150 oraz 200 mm.

Dlaczego węże do gazu FERRO? – aspekty praktyczne

1. Przewody gazowe są przeznaczone do insta-
lacji o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 bara.
2. Maksymalna temperatura użytkowa wynosi 
natomiast 60°C. 
3. Chociaż produkty tego typu cechuje ela-
styczność zaleca się jednak, aby promień gię-
cia podczas pracy nie był mniejszy niż 50 mm. 
4. Minimalne natężenie przepływu zgodnie  
z normą PN-EN 14800 dla przewodów o śred-
nicy nominalnej DN12 wynosi 1,2 m3/h dla 
gazu referencyjnego. 
5. W przewodach do gazu istotna pozostaje 
odporność na ogień wynosząca 650°C przez 
30 minut.

Przewody do gazu FERRO  
– parametry i zakres pracy

Wąż do gazu nakr-nakr  G1/2” DN 12 PVC

FERRO Spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina
tel. 12 25 62 100, faks 12 27 67 606
info@ferro.pl, www.ferro.pl
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stały poddane badaniom ogniowym, po-
winny być zgodne wyłącznie z mniej rygo-
rystycznym i nieobjętym nadzorem jednostki 
notyfikowanej systemem oceny zgodności 
„3”. Trzeba pamiętać, że nie mogą one być 
stosowane w miejscach narażonych na wy-
stąpienie pożaru. W szczególności chodzi  
o obiekty, które ujęto w załączniku ZA normy 
PN-EN 14800.
Przewód gazowy w przekroju

Jeszcze nie tak dawno przewody, które były 
używane w połączeniach urządzeń gazo-
wych, bazowały na gumie wzmocnionej kor-
dem. Budowa nowoczesnych przewodów 
jest zupełnie inna. Uwzględnia się w niej za-
zwyczaj trzy warstwy. Pierwszą z nich, we-
wnętrzną, cechuje bezpośredni kontakt  
z medium. Warstwa wewnętrzna to metalowa 
rura faliście giętka. Drugą warstwą jest stabili-
zująco-wzmacniający pancerz zapleciony  
z nici ze stali nierdzewnej (lub innych nici  
o wystarczających właściwościach), od-
powiadający m.in. za stabilność promie-
nia gięcia podczas zaginania. Dzięki temu 
wzmocnieniu uzyskuje się również wyższą wy-
trzymałość mechaniczną przewodu. Istotną 
rolę odgrywa także warstwa zewnętrzna, naj-
częściej wykonywana z elastycznego PVC. Za-
pewnia ona ochronę przed warunkami śro-
dowiskowymi, które występują w miejscu 
użytkowania przewodu, a zwłaszcza przed za-
nieczyszczeniami pozostałych dwóch warstw.
W przypadku przewodów używanych w insta-
lacjach gazowych wszystkie trzy warstwy dają 
odpowiednią odporność na działanie tempe-
ratury oraz uszkodzeń mechanicznych. Dzięki 
połączeniu obrotowemu możliwe jest obróce-
nie węża bez utraty szczelności. Nakrętki za-
zwyczaj są wykonane ze stali nierdzewnej, po-
dobnie jak i tuleje przyłączeniowe.  

względnie, demontując jakiekolwiek elemen-
ty systemu c.o, zapewnić wyrównanie bilan-
su cieplnego pomieszczenia poprzez dodanie 
adekwatnego elementu grzejnego w uzgod-
nionym z nadzorem technicznym miejscu. Na-
leży również zaznaczyć, że sytuacji nie po-
prawi abstrakcyjne podejście do zagadnień 
technicznych pozwalające na zastąpieniu ele-
mentów instalacji grzewczej „ciepłymi” kolo-
rami. Prawa fizyki ze szczególnym uwzględnie-
niem termodynamiki i fizyki budowli (to takie 
dziedziny nauk technicznych) są całkowicie 
obojętne i stałe wobec najbardziej nawet ar-
tystycznie zaangażowanych projektów.

Wszystkim Czytelnikom z branży, życzę wy-
trwałości oraz od czasu do czasu kontaktów 
z „technicznie innymi”, które zawsze wnoszą 
tak potrzebny promyk uśmiechu do niełatwe-
go życia projektanta i instalatora.

(imię i nazwisko znane redakcji)  

Zdarzyło się naprawdę

Jak wycięto  
grzejniki z muzeum…

  z listu czytelnika InstalReportera  

   Zanim jednak przeprowadzono gruntow-
ny przegląd instalacji tajemnica wyjaśniła się 
sama przez wizytę pracownika techniczne-
go, który zwrócił się do administracji technicz-
nej z nieśmiałym pytaniem: czy aby na pew-
no ma dalej prowadzić demontaż grzejników 
w rozległym holu wejściowym? Okazało się, że 
nie młode już, ale sprawne grzejniki żeliwne sta-
ły się w oczach energicznego architekta wnętrz 
„passe” i bez konsultacji z działem technicznym 
zostały skazane na „wcześniejszą emeryturę” 
(znacznie przed rządowo zalecanym 67 rokiem 
życia). Rozpoczęcie wykonania wyroku pod-
czas dużych mrozów w sposób prosty przełożyło 
się bilans cieplny budynku. Jak to bywa w insty-
tucjach państwowych sprawę należało wyja-
śnić oficjalnym pismem, które w subtelny sposób 
wprowadziłoby odrobinę podstaw technicz-
nych do tajemniczego świata artystycznej wizji. 

Pismo to przyjęło ostatecznie następują-
cą formę:
Jednym z podstawowych czynników komfor-
tu cieplnego, niezbędnego i prawnie wyma-
ganego dla prawidłowego funkcjonowania 
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi jest 
instalacja c.o. Prawidłowe działanie systemu 
ogrzewania uzależnione jest od projektowe-
go dobru odpowiedniej ilości i wielkości oraz 
właściwego rozmieszczenia elementów grzew-
czych w postaci grzejników. Nieuprawniony 
demontaż grzejników holu głównego w spo-
sób oczywisty powoduje obniżenie ilości mocy 
cieplnej dostarczanej zarówno do tej prze-
strzeni, jak i wszystkich pomieszczeń przyle-
głych (wychłodzenie tych pomieszczeń). Jeżeli 
ze względów estetycznych lub funkcjonalnych 
obecny wygląd lub posadowienie grzejników 
kłóci się z wizją aranżacji wnętrza, należy bez-

Podczas mroźnych dni minionej zimy w jednym ze zna-
jomych obiektów szeroko rozumianej użyteczności pu-
blicznej do kierownika administracji zaczęły spływać 
skargi od pracowników na znaczny spadek temperatury 
wewnętrznej. Chociaż można było pójść przetartym 
w „Misiu” szlakiem i zakończyć sprawę stwierdzeniem „jest 
zima i musi być zimno – takie jest odwieczne prawo natury”, kierownik postano-
wił jednak poszukać przyczyny nagłego obniżenia sprawności ogrzewania… 

Z przymrużeniem oka…  

Tak właśnie odjeżdżają 
zdemontowane grzejniki...

Nietypowe zastosowanie 
grzejnika
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a sprzedaż kotłów kondensacyjnych dyna-
micznie rosła (rys. 2 ).
Tradycyjna technologia, do jakiej należą  
z kolei kotły węglowe, nie powinna już bu-
dzić wzrastającego zainteresowania klientów 
i jest to widoczne na wykresie z rys. 3 , gdzie 
wręcz od 2006 roku poziom zainteresowania 

tego typu kotłami znacznie spadł. Również 
sprzedaż kotłów węglowych w Polsce w la-
tach 2008-2011, chociaż nadal znacznie wyż-
sza niż w 2005 roku (=100%), zaczęła się obni-
żać. 
Kotły węglowe, jako jeden z najbardziej roz-
poznanych segmentów urządzeń grzew-
czych, nie wzbudza coraz większej liczby py-
tań klientów w przeciwieństwie do kotłów na 
ekogroszek. Ten stosunkowo nowy segment 
urządzeń w ramach szerokiej grupy kotłów 
na paliwa stałe wzbudza wiele pytań, jak 
wskazuje trend z rys. 4 . Zainteresowanie tego 
typu urządzeniami przełożyło się z kolei na 
znaczny wzrost sprzedaży w kolejnych latach.

Jak kształtuje się zainteresowanie 
nowymi technologiami?

Nowe technologie w branży grzewczej,  
o których klient może wiele dowiedzieć się 
z mediów, rodzą w konsekwencji wiele pytań, 
dla których poszukuje się odpowiedzi w Inter-
necie. Przykładem stałego od lat wysokiego 

Na ile zainteresowanie nimi wyprzedza sprzedaż?

Nowe technologie grzewcze,  
a zainteresowanie nimi w Internecie...

  Ireneusz Jeleń

  Zainteresowanie segmentami urządzeń 
techniki grzewczej w Internecie ma związek 
z wieloma czynnikami krótko- i długofalowy-
mi. Na poziom zainteresowania w dłuższej 
perspektywie wpływają na przykład rosną-
ce koszty paliw i energii. Natomiast w krótszej 
perspektywie mogą wpływać szczególnie 
akcje dotacji dla inwestycji w dane systemy. 
Bazując na narzędziach wyszukiwarki  
Google, można ocenić poziom zaintereso-
wania w czasie dla wybranych segmentów 
urządzeń techniki grzewczej. Popularność 
wyszukiwarki Google w Polsce od kilku lat 
przekracza 90% w wykorzystaniu przez użyt-
kowników Internetu dla pozyskiwania infor-
macji (ranking.pl, >97% w 03.2012). Tak więc 
wyniki analiz sporządzane narzędziami Go-
ogle, można uznać za reprezentatywne dla 
całego polskiego Internetu.
Wyniki analiz mogą dostarczać ciekawych 
informacji na temat zainteresowań klientów 
i przewidywanej w przyszłości sprzedaży po-
szczególnych rodzajów urządzeń. W kilku 
przypadkach można było nałożyć poziomy 

sprzedaży w ujęciu względnym – odniesio-
nym do roku 2005 – przyjętego za rok bazo-
wy (=100%). Dane sprzedażowe zostały przy-
jęte z danych BRG Consult, ESTIF oraz BWP 
(Bundesverband Wärmepumpe).

Jakie jest zainteresowanie tradycyjnymi 
technologiami?
W przypadku, gdy mówimy o znanych tech-
nologiach, należy się spodziewać, że potrze-
by informacyjne dla ogólnych określeń typu 
„kotły gazowe”, nie będą tak znaczne jak kil-
kanaście lat temu. Według danych z rys. 1 ,
od 2006 roku zainteresowanie kotłami ga-
zowymi jest na relatywnie stałym poziomie. 
Sprzedaż w porównaniu do roku odniesienia 
– 2005 – w kolejnych latach rosła w sposób 
umiarkowany.
Z kolei za nową technologię nadal nale-
ży uznawać kotły kondensacyjne, gdzie wi-
doczne jest pojawienie się zwiększonego za-
interesowania takimi urządzeniami od 2006 
roku. Później zainteresowanie to, pozostawa-
ło na stałym dość wysokim poziomie,  

Nowe technologie w każdej branży budzą zainteresowanie przynajmniej części potencjalnych klientów. Im 
bardziej złożony produkt lub usługa, stawiająca klienta przed wieloma pytaniami i dylematami, tym lepszym 
źródłem wiedzy staje się Internet. Wybór rozwiązania grzewczego, szczególnie w odniesieniu do rosnących 
kosztów ogrzewania to coraz bardziej złożona i newralgiczna dla klienta decyzja.

1  Zainteresowanie kotłami gazowymi w Google.pl 2005-2011 oraz sprzedaż w odniesieniu do roku 
2005 (=100%)

2  Zainteresowanie kotłami kondensacyjnymi w Google.pl 2005-2011 oraz sprzedaż w odniesieniu do 
roku 2005 (=100%)
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zainteresowania może być tematyka pomp 
ciepła. Zainteresowanie to wyprzedziło sprze-
daż pomp ciepła na rynku polskim, które za-
częło dynamicznie rosnąć w każdym kolej-
nym roku począwszy od roku 2005 (rys. 5 ).
Bardzo podobną sytuację można zaobser-
wować w przypadku kolektorów słonecz-
nych, gdzie zainteresowanie od 2005 roku 
jest na niemal jednakowym wysokim pozio-
mie, a sprzedaż dynamicznie wzrastała  
z roku na rok (rys. 6 ).

Jak analogie można znaleźć dla  
innych rynków?

Rynek polski jest stosunkowo młodym ryn-
kiem dla branży grzewczo-instalacyjnej, stąd 
warto spojrzeć na inne wysoko rozwinięte, 
gdzie nowe technologie wkroczyły i wkra-
czają wcześniej. Dobrym przykładem może 

być tu rynek niemiecki, z którego rozwiąza- 
nia w znacznej mierze przenoszą się na ry-
nek polski z racji podobnych warunków kli-
matycznych, bliskości położenia, aktywno-
ści producentów itd. Pompy ciepła nie są na 
rynku niemieckim dziedziną aż tak nowator-
ską jak w Polsce. Zainteresowanie nimi jest  
jak widać nawet malejące począwszy  
od 2008 roku. Przekłada się to na spadek 
sprzedaży, zatrzymany dopiero w ostatnim 
2011 roku (rys. 7 ).
Kolektory słoneczne są także znanym od 
ponad 30 lat segmentem urządzeń, a pod 
względem nasycenia rynek niemiecki nale-
ży do ścisłej światowej czołówki popularno-
ści pod względem zainstalowanej powierzch-
ni kolektorów słonecznych przypadającej na 
1000 mieszkańców (wg ESTIF, do roku 2010: 
Niemcy 169 m2/1000 mieszkańców, Polska  
17 m2/1000). Zapotrzebowanie na wiedzę  

3  Zainteresowanie kotłami węglowymi w Google.pl 2005-2011 oraz sprzedaż w odniesieniu do roku 
2005 (=100%)

4  Zainteresowanie kotłami węglowymi na ekogroszek w Google.pl 2005-2011 oraz sprzedaż  
w odniesieniu do roku 2005 (=100%)
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Specjalnie na wiosnę:
wyjątkowe zestawy dla Twojego domu

Zestawy na wiosnę

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy 2 niepowtarzalne zestawy 
do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej.  
Wydajny kocioł kondensacyjny VC ecoTEC pro oferujemy  
w zestawach z zasobnikami c.w.u. lub wraz z kompletnym  
pakietem solarnym o dużej wydajności „PS 0”. Gratisowo  
gwarantowana wysoka wydajność, doskonała jakość  
i nowoczesna forma. Szczegóły oferty dostępne w lokalnym  
punkcie handlowym. Oferta ważna od 16.04 do 30.06.2012.

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

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

http://www.vaillant.pl


w tym zakresie urządzeń począwszy od 2008 
roku wyraźnie się obniżyło, poziom sprzedaży 
również (rys. 8 ).

Nowe technologie, nowe rynki  
sprzedaży…

Internet dostarcza wiedzy o produktach lub 
usługach, ale także dostarcza wiedzy o zain-
teresowaniach przyszłych klientów. Na dzień 
dzisiejszy brakuje szczegółowych dostęp-
nych ogólnie opracowań zarówno dla rynku 

polskiego, jak i rynków zagranicznych, co do 
przełożenia aktywności klientów w Internecie 
na sprzedaż. Tak zwany współczynnik ROPO 
(Research Online Purchase Offline) określa, 
jak wiele osób zapoznaje się z produktem 
czy też usługą online, aby później dokonać 
zakupu w rzeczywistości. Wiele branż zosta-
ło już zbadanych pod tym względem. Moż-
na jednak przypuszczać, że takie przełoże-
nie dla branży grzewczo-instalacyjnej będzie 
znaczne, zgodnie ze stwierdzeniem „im trud-
niejsza decyzja o zakupie, tym lepszym źró-

7  Zainteresowanie pompami ciepła w Niemczech (Google.de) 2005-2011 oraz sprzedaż  
w odniesieniu do roku 2005 (=100%)

6  Zainteresowanie kolektorami słonecznymi w Google.pl 2005-2011 oraz sprzedaż w odniesieniu do 
roku 2005 (=100%)

5  Zainteresowanie pompami ciepła w Google.pl 2005-2011 oraz sprzedaż w odniesieniu do roku 
2006 (=100%). W roku 2005 sprzedaż była jeszcze śladowa
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puszczać, że to zainteresowanie przełoży się 
wzrost sprzedaży (rys. 10 ).
Całkowicie nową technologią, dla jakiej na 
naszym rynku nie można jeszcze zauważyć 
większego zainteresowania jest mikrokoge-

neracja, czyli skojarzone wytwarzanie ciepła 
przeznaczone dla małych obiektów, jak np. 
domy jednorodzinne. Na rynku niemieckim 
ta technologia pojawiła się szerzej w ofer-
cie producentów w 2011 roku i jak widać, do-

dłem informacji stają się zasoby Internetu”. 
Można więc zakładać, że wzrost zaintereso-
wania danymi produktami w Internecie bę-
dzie się przekładał z czasem na ich sprzedaż, 
chociaż przesunięcie tych dwóch procesów 
może być znacznie dłuższe niż w większości 
branż. Niejednokrotnie moment zaintereso-
wania rozwiązaniami grzewczymi następuje 
na etapie projektu domu, a do jego zakupu 
może dojść kilkanaście miesięcy później.
Za nową technologię można uznać na na-
szym rynku wentylację z odzyskiem ciepła, 
nazywaną często „rekuperacją”. Ta tema-
tyka pojawiła się w zapytaniach w wyszuki-
warce Google stosunkowo niedawno i za-
interesowanie nią stale rośnie. Brak jest tutaj 
statystyk sprzedaży, ale należy się spodzie-
wać, że jest ona rosnąca i będzie rosła w ko-
lejnych latach (rys. 9 ).
Za „młodą” technologię na naszym rynku 
można także uznać fotowoltaikę, która za-

częła się pojawiać w zainteresowaniach 
klientów powszechniej od 2008 roku. Oczywi-
ście istnieje szereg barier dla intensywnego 
rozwoju tego segmentu rynkowego, ale je-
śli ulegną one zlikwidowaniu, to można przy-

8  Zainteresowanie kolektorami słonecznymi w Niemczech (Google.de) 2005-2011 oraz sprzedaż  
w odniesieniu do roku 2005 (=100%)

11  Zainteresowanie mikrokogeneracją (Mikro KWK) w Niemczech (Google.de) 2005-2011

10  Zainteresowanie fotowoltaiką w Google.pl 2005-2011

9  Zainteresowanie rekuperacją w Google.pl 2005-2011

12  Porównanie rocznej 
liczby zapytań dla 
produktów w Google.pl  
w odniesieniu do 
poziomu sprzedaży  
w 2011 r. (liczba zapytań/
liczba sprzedanych 
urządzeń). W przypadku 
kolektorów słonecznych 
przyjęto szacowaną liczbę 
zainstalowanych instalacji 
słonecznych w 2011 r.  
(20 000)

http://www.instalreporter.pl
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piero od niedawna pojawia się w Interne-
cie zainteresowanie tymi systemami (rys. 11 ). 
Być może widoczny skok zainteresowania mi-
krokogeneracją w Niemczech, w pierwszym 
kwartale 2011 r., nastąpił po targach ISH we 
Frankfurcie, gdzie wiele urządzeń tego typu 
miało swoją premierę rynkową.
Zasoby Internetu sprzyjają zapoznawaniu się 
z nowymi technologiami z pomocą stron pro-
ducentów, portali tematycznych, forów inter-
netowych i wielu innych. Nowe technologie, 
mało znane klientom, wymuszają na nich ko-
nieczność bardziej intensywnego poszukiwa-
nia informacji. 
Można to zaobserwować na podstawie po-
równania liczby zapytań (w Google.pl) w od-
niesieniu do sprzedaży urządzeń (rys. 12 ). 
Jest to porównanie szacunkowe, jednak wi-
doczna jest tu zależność większego zaintere-
sowania, szczególnie kolektorami słoneczny-
mi, kotłami na drewno i pompami ciepła,  
w porównaniu do ich faktycznej sprzeda-
ży. Także kotły na ekogroszek cieszą się więk-
szym zainteresowaniem w stosunku do ogółu 
kotłów węglowych. Mniejszym zainteresowa-
niem cieszą się w tym porównaniu kotły ga-
zowe kondensacyjne w stosunku do ogółu 
kotłów gazowych, ale może to wynikać z nie-
znajomości przez część klientów określenia 
„kondensacyjny” i wobec tego wpisywania 
w wyszukiwarce Google.pl ogólnie określeń 
typu „kocioł gazowy”.
Rola Internetu będzie rosła z pewnością  
w zakresie sprzedażowym i informacyjnym. 
Powiązania między zainteresowaniami klien-
tów, a sprzedażą będą coraz wyraźniejsze. 
Może to pozwolić na ułożenie oferty bardziej 
dopasowanej do oczekiwań rynkowych czy 
też planowanie aktywności działań marketin-
gowych – zarówno jej intensywności, jak i se-
zonowości.  

Firma Geberit od wielu lat zabiega o utrzyma-
nie najlepszych relacji z instalatorami.
„To nasz najważniejszy klient, a jeśli jest już do 
nas przekonany – to także najwierniejszy” – 
mówi Piotr Wojtaś – szef nowego przedsięwzię-
cia Geberit On Tour.
Wystarczy wspomnieć, że jednymi z najgło-
śniejszych imprez dla zaprzyjaźnionych instala-
torów były Mistrzostwa Świata w Instalatorstwie 

Sanitarnym, które odbywały się w latach 2002-2006. Wygrana w tych 
zawodach była dla uczestników bardzo prestiżowa, a walka nie była 
tylko zwykłą zabawą. Do dziś zwycięzcy jeżdżą z plakietkami Mistrza 
na samochodzie.
Ale czasy się zmieniają i Geberit wyrusza w teren spotkać instalato-
rów w ich miejscu pracy; w miejscu, gdzie codziennie się zaopatrują, 
gdzie dokonują ważnych decyzji i tu, gdzie mogą spotkać się z kole-
gami po fachu. To jest miejsce, gdzie doradcy techniczni Geberit są 
teraz najbardziej potrzebni.  
Od 9 maja 2012 r. przedstawiciele firmy rozpoczęli swoją wieloletnią 
podróż po Polsce, zwaną „Geberit On Tour”.  Podczas spotkań będą 
prezentować nie tylko wszystkie do-
brze znane i lubiane systemy instala-
cyjne i rurowe, ale także nowości  
z roku 2011 i 2012. Dzięki temu in-
stalatorzy z całej Polski będą mogli 
uaktualnić swoją wiedzę, zapoznać 
się z nowymi trendami w technolo-
gii sanitarnej, a potem wykorzystać 
je w praktyce, osiągając wymier-

ne korzyści. Zaprezentują także w interesujący i niebanalny sposób 
największe zalety systemów Geberit. Czasem taka prezentacja może 
jednak nie wystarczyć. W natłoku codziennych obowiązków nie ma 
czasu na szkolenie, czy sprawdzenie własnych umiejętności, które 
przecież mogą przynieść dodatkowy zysk. 
Żeby zachęcić instalatorów do wzięcia udziału w imprezach, zdecy-
dowano połączyć męskie zainteresowania z programem wizyt. Na 
każdą imprezę organizatorzy przyjeżdżają pięknym, klasycznym sa-
mochodem Land Rover Defender, a najlepszych 40 instalatorów bie-
rze udział w finałowej imprezie organizowanej wspólnie z głównym 
Partnerem Subaru Import Polska – szkoleniu pt.: „Doskonalenie tech-
niki jazdy”, które odbędzie się jesienią 2012 r. na torze wyścigowym  
w Kielcach. 
Na pierwszej imprezie (Warszawa 9.05), która była jednocześnie uro-
czystym otwarciem trasy Geberit On Tour spotkano się z instalatora-
mi na dwóch kółkach, bo miłość do motoryzacji to coś, co łączy nas 
wszystkich.
W pierwszym roku Geberit odwiedzi swoich największych partnerów 
handlowych – hurtownie instalacyjne na terenie całego kraju. Jeśli 
chcesz wziąć udział w imprezie wejdź na stronę www.geberit.pl/ontour

i sprawdź, kiedy odbędzie się ona 
w Twojej hurtowni.

Geberit „On Tour” – Twoja wiedza, Twój zysk

Geberit On Tour w Warszawie

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


29m a j  2 0 1 2  ( 0 5 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

wówczas można rozpatrywać kotły z za-
mkniętą komorą spalania. Mają one wbudo-
wany wentylator i współpracują z systemem 
rur, którymi oddzielnie zasysane jest powie-
trze i usuwane są spaliny. Kotły tego typu nie 
pobierają powietrza do spalania z pomiesz-

czenia i nie powodują tym samym napły-
wu zimnego powietrza. Jest to bardzo ważne 
szczególnie w przypadku montażu kotła w ła-
zience czy kuchni. Najważniejszą jednak ce-
chą tych urządzeń jest odseparowanie ko-
mory spalania od pomieszczenia. Jest ona 

Jaki kocioł, przewidywany efekt,  
zakres prac...

Wymiana kotła 
gazowego  
na nowy

  Stefan Żuchowski

  Po pierwsze: wybór rodzaju kotła

Mamy obecnie możliwość skorzystania z tra-
dycyjnych kotłów atmosferycznych, ko-
tłów z zamkniętą komorą spalania lub 
kondensacyjnych. 
W przypadku wymiany starego kotła at-
mosferycznego na nowy tego same-
go rodzaju oszczędności w zużyciu gazu 
mogą być bardzo małe i będą zależały tyl-

ko od tego, jak bardzo zanieczyszczony był 
stary kocioł. To, czego możemy się spodzie-
wać to redukcja zużycia gazu o 5 do 15%. 
Jedyną zaletą takiego wyboru jest najniż-
sza cena przeróbki. Czasem udaje się ku-
pić nowy model idealnie pasujący w miejsce 
starego. Koszty eksploatacyjne po wymianie 
kotła zmienią się jednak tylko minimalnie. 
Gdy interesuje nas zapewnienie członkom ro-
dziny wyższego poziomu bezpieczeństwa 

Rosnące ceny gazu sprawiają, że wielu użytkowników starych kotłów 
opalanych tym paliwem zastanawia się nad ich wymianą. Decyzję taką 
z pewnością należy poprzedzić konsultacją z serwisantem i oceną stanu 
technicznego oraz sprawności starego kotła i całego systemu grzewczego. 
Niemniej jednak w przypadku starszych urządzeń niezależnie od ich stanu 
technicznego możemy mieć do czynienia z niską sprawnością i znacznym 
zużyciem gazu. Z reguły wskazana jest więc wymiana urządzenia.  
W zależności od zakresu prac, jakie trzeba wykonać, może to być niekiedy 
poważne zadanie i wiąże się ze sporymi kosztami. Z tego powodu należy 
dobrze zastanowić się nad tym, czego oczekujemy od nowego systemu 
grzewczego i jakie są nasze możliwości. 

Modernizowane obiekty  
– przykłady z Polski

Nowoczesny kocioł kondensacyjny podczas 
montażu 

Stary kocioł dwufunkcyjny z otwartą komorą 
spalania. Kolejne urządzenie w złym stanie 
technicznym

Stary kocioł atmosferyczny 
dwufunkcyjny. Niestety podłączony 
do przewodu spalinowego za pomocą 
nieodpowiedniego przewodu 
aluminiowego. Stare urządzenie było w 
złym stanie, widoczne prowizoryczne 
rozwiązanie wycieku wody z kotła. 
Wielu wypadkach stare urządzenie – albo 
raczej jego stan – często jest zagrożeniem 
dla użytkowników 

http://www.instalreporter.pl
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zamknięta w szczelnej obudowie, dzięki cze-
mu nie ma niebezpieczeństwa wypływu spa-
lin do pomieszczenia nawet w przypadku 
niedrożności przewodu spalinowego czy nie-
rozsądnej eksploatacji instalacji wentylacyjnej 
(zaklejania kratek, zmniejszania ich przekroju). 
Sprawność kotłów z zamkniętą komo-
rą spalania jest minimalnie wyższa od 
sprawności kotła atmosferycznego. Róż-
nica może wynosić zaledwie 2-3%. Z tego 
powodu kotły z zamkniętą komorą spalania 
traktuje się raczej, jako rozwiązanie podno-
szące poziom bezpieczeństwa. Mimo wszyst-
ko w porównaniu do starego urządzenia mo-
żemy się spodziewać redukcji zużycia gazu 
na poziomie od 7 do 18%.
Ten sam poziom bezpieczeństwa i znacznie 
wyższe oszczędności zapewni nam zastoso-
wanie kotła kondensacyjnego. Jest to urzą-
dzenia z zamkniętą komorą spalania, ale wy-
posażone w rozbudowany wymiennik ciepła, 
który jest w stanie schłodzić spaliny nawet 
do 30-40oC (w przeciwieństwie do 115-120oC 
w przypadku zwykłego kotła) i doprowadzić 
do skroplenia pary wodnej zawartej w spali-
nach. W ten sposób kotły kondensacyjne  
w maksymalnym stopniu wykorzystują ener-
gię zawartą w spalanym paliwie. Oszczęd-
ność w przypadku wymiany starego 
kotła atmosferycznego na nowy konden-
sacyjny może wynosić około 30-40%. 
Oczywiście zależy to od stanu technicznego 
starego urządzenia. 
Podsumowując, na podstawie właściwości 
dostępnych obecnie kotłów i ich sprawności 
można jednoznacznie powiedzieć, że najlep-
szym rozwiązaniem jest zastosowanie kotła 
kondensacyjnego. Kotły atmosferyczne mają 
znacznie niższą sprawność, wymagając przy 
tym nawiewu powietrza do spalania. Nie za-
pewniają też takiego poziomu bezpieczeń-

stwa, jak kotły z zamkniętą komorą spalania 
czy kondensacyjne. 
Kotły z zamkniętą komorą spalania zapew-
niają, co prawda wyższy poziom bezpieczeń-
stwa, ale ich sprawność również nie jest naj-
wyższą, a cena tylko minimalnie niższa od 
kotłów kondensacyjnych. 
Dodatkowo wielu producentów promuje 
sprzedaż wybranych kotłów kondensacyj-
nych, co sprawia, że w czasie trwania pro-
mocji można zakupić kocioł kondensacyjny 
w cenie zbliżonej do kotła z zamkniętą ko-
morą spalania. Trzeba też wziąć pod uwagę, 
że już dziś w wielu krajach stosuje się wyłącz-
nie kotły kondensacyjne i za kilka lat podob-
na sytuacja zapewne będzie miała miejsce 
również w Polsce. Lepiej więc już dziś kupić 
kocioł, który jest niewiele droższy, a zapewni 
najwyższą możliwą sprawność. 

Po drugie: dobór mocy kotła

Dokonując modernizacji kotłowni, trzeba 
również przeanalizować niezbędną moc ko-
tła. W przeszłości często stosowano kocioł 
taki, jaki udało się kupić. Poza tym w mię-
dzyczasie wiele domów zostało wyremon-
towanych i zaizolowanych. Obecne potrze-
by energetyczne są często 2-3 razy niższe niż 
moc zainstalowanego kotła. 
W starym kotle atmosferycznym jest to powo-
dem dodatkowych, czasem znacznych strat 
energii. W nowym kotle przewymiarowanie 
urządzenia nie będzie miało, aż tak dużego 
wpływu na spadek sprawności, szczególnie 
w przypadku kotłów kondensacyjnych. Mimo 
wszystko nie ma sensu kupować zbyt dużego 
urządzenia i ponosić z tego tytułu dodatko-
wych kosztów. 
Dobierając kotły jednofunkcyjne, należy wziąć 
pod uwagę przede wszystkim straty ciepła bu-
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Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Zawsze po Twojej stronie.

Saunier Duval to niezawodny partner w zakresie ogrzewania i dostarczania ciepłej wody. Marka  
istnieje od ponad 100 lat, a jej asortyment obejmuje bardzo wydajne kotły grzewcze, systemy  
solarne i klimatyzację. Naszym Autoryzowanym Instalatorom gwarantujemy wsparcie i pomoc  
techniczną w zakresie instalacji, obsługi i serwisowania. Lokalne oddziały Firmy oferują  
profesjonalne szkolenia oraz zapewniają szybki i wygodny dostęp do części zamiennych.  
Nad nowoczesnym designem i opatentowanymi rozwiązaniami technologicznymi czuwa sztab  
projektantów. Saunier Duval zapewnia profesjonalną obsługę, kiedykolwiek jej Państwo potrzebują.
 infolinia: 801 80 66 66, www.saunierduval.pl

oferuje wydajne  
systemy grzewcze,  

solarne i klimatyzacyjne

Szukam dynamicznego  
i doświadczonego  

partnera biznesowego

który stoi zawsze  
po mojej stronie

wspiera mnie  
pewnym i szybkim  

doradztwem.

http://www.saunierduval.pl
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Układ otwarty na zamknięty
Jeśli już ustaliliśmy, jaki kocioł chcemy zastoso-
wać, wówczas należy przeanalizować możli-
wości montażu i ewentualny wymagany zakres 
zmian w instalacji. Często w przypadku starej in-
stalacji będziemy mieli do czynienia z układem 
otwartym. 
Natomiast ogromna większość oferowanych 
dziś kotłów kondensacyjnych jest przeznaczona 
wyłącznie do montażu w układzie zamkniętym. 
W związku z tym należy usunąć stare otwarte 
naczynie wzbiorcze i rury wyprowadzone czę-
sto na nieogrzewane poddasze. Większość no-
wych kotłów ma wbudowane naczynie wzbior-
cze. Trzeba jednak sprawdzić, czy jego wielkość  
(z reguły od 8 do 12 l) jest wystarczająca dla 
starej instalacji, która często ma znaczną po-
jemność wodną. W razie potrzeby na powro-
cie do kotła należy zastosować drugie naczynie 
wzbiorcze. 

Ocena stanu technicznego instalacji,  
ewentualne czyszczenie instalacji
Usuwając stare naczynie wzbiorcze i dokonu-
jąc ewentualnej przebudowy instalacji, może-
my jednocześnie ocenić jej stan. Z reguły z uwa-
gi na dostęp powietrza znajduje się w niej osad, 
który pokrywa od wewnątrz rury i grzejniki. 

Ogranicza on skuteczność przekazywania ciepła 
i zwiększa opory przepływu wody. Poza tym po 
opróżnieniu instalacji na czas montażu nowego 
kotła i ponownym napełnieniu część zanieczysz-
czeń oderwie się i popłynie w kierunku kotła. 
Z tego powodu bardzo ważną czynnością jest 
przeprowadzenie czyszczenia instalacji. Naj-
korzystniej jest wykorzystać do tego celu ze-
wnętrzną pompę o dużej wydajności i środki 
chemiczne przeznaczone do tego celu. Oczy-
wiście dodatkowo kocioł należy zabezpieczyć 
przed możliwością późniejszego napływu zanie-
czyszczeń, które nawet po czyszczeniu instalacji 
mogą zalegać na przykład w grzejnikach, a za 
jakiś czas trafić do kotła. 
Z tego powodu zalecane jest zastosowanie do-
brej klasy filtra na powrocie do kotła. Filtr po-
winien być łatwy do czyszczenia oraz być 
wyposażony we wkład magnetyczny, który 
skutecznie wychwyci zanieczyszczenia ze sta-
rej instalacji. Oczywiście filtr powinien być tak 
zabudowany, by czyszczenie, płukanie nie wy-
magało opróżnienia znacznej części instalacji  
z wody. 

Odprowadzanie spalin i doprowadzenie  
powietrza do spalania
Kotły kondensacyjne podłączane są do prze-

wodów powietrzno-spalinowych, którymi osob-
no zasysane jest powietrze i usuwane są spali-
ny. Wymaga to dokonania zmian lub adaptacji 
w instalacji. Najczęściej dąży się do wykorzysta-
nia istniejącego przewodu spalinowego. Jeśli 
jego wymiary i stan techniczny na to pozwalają 
wówczas umieszcza się w nim przewód spalino-
wy z reguły o średnicy 80-100 mm.
Z przestrzeni wokół tej rury będzie zasysane po-
wietrza do spalania. Na dole łączymy kocioł 
przewodem współśrodkowym (wewnętrzny spa-
linowy, zewnętrzny powietrzny). 
Takie rozwiązanie zapewnia dodatkowo pod-
niesienie temperatury powietrza zasysanego do 
kotła i wzrost sprawności kotła. Poza tym zakres 
prac do wykonania jest z reguły niewielki. 
Czasem przy okazji modernizacji instalacji doko-
nuje się zmiany lokalizacji kotła. 
Przykładowo często nowy kocioł kondensacyj-
ny, dwufunkcyjny montuje się w kuchni, a nie  
w kotłowni w ten sposób można skrócić odle-
głość od urządzenia podgrzewającego wodę 
użytkową do punktów poboru. 

Nie zawsze jednak dysponujemy przewodem 
spalinowym w nowej lokalizacji kotła. 
Często stosowanym w takim przypadku rozwią-
zaniem jest poziomy system przewodów po-
wietrzno-spalinowych wyprowadzony przez 
ścianę. Można skorzystać z tego rozwiązania 
pod warunkiem, że urządzenie montujemy  
w domu jednorodzinnym, a moc kotła nie 
przekracza 21 kW. Dodatkowo wylot przewo-
dów powietrzno-spalinowych powinien być 
oddalony od najbliższego okna o co najmniej 
0,5 m. 
Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę 
jest też potrzeba odprowadzania konden-
satu z nowego kotła. Czasem może to być 
nawet 10-20 l kondensatu dziennie, a w ist-
niejącej kotłowni nie ma instalacji kanalizacyj-
nej. W takim przypadku niezbędne jest zasto-
sowanie pompy kondensatu. Spływa on z kotła 
do zbiorniczka pompy, która po przekrocze-
niu pewnego poziomu uruchamia się cyklicznie 
i przetłacza kondensat do rury kanalizacyjnej 
znajdującej się często powyżej kotła. 

Podczas montażu… 

dynku i dobrać urządzenie, które z niewielkim 
naddatkiem zapewni pokrycie strat. 
W przypadku przepływowego kotła dwu-
funkcyjnego z reguły moc niezbędna na po-
trzeby przygotowania ciepłej wody będzie 
wyższa od strat cieplnych budynku. Dobie-
ramy urządzenie o mocy zapewniającej od-
powiednią ilość ciepłej wody. W tym celu 
należy przeanalizować potrzeby poszczegól-

nych punktów poboru wody, wymagany 
przepływ i temperaturę. Następnie ustalić 
czy niektóre z nich będą użytkowane jed-
nocześnie i jaka będzie maksymalna ilość 
wody, jaką kocioł powinien zapewnić.  
W tym może pomóc powyższy wykres.
Jak wiadomo wraz ze wzrostem wymaga-
nego przepływu wody gwałtownie rośnie 
niezbędna moc kotła. Z drugiej strony mało 

Do skutecznego płukania 
instalacji warto zastosować 
specjalne zaprojektowaną 
do tego celu pompę ze 
zbiornikiem na środki 
chemiczne

Zanieczyszczenia osadzające 
się na filtrze pompy płuczącej 
podczas pracy. W niektórych 
instalacjach filtr musi być 
czyszczony kilka razy podczas 
płukania jednej instalacji

Pompa do płukania instalacji 
podczas pracy
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racjonalnym rozwiązaniem jest stosowanie 
kotła dwufunkcyjnego o mocy 35 kW tylko 
po to, by szybko napełnić dużą wannę, gdy 
ma on również ogrzewać dom o bardzo ma-
łym zapotrzebowaniu na ciepło rzędu 10 kW. 
Z reguły, więc stosuje się mniejsze kotły dwu-
funkcyjne (najbardziej popularne o mocy  
24 kW), które zapewnią zasilanie standardo-
wego natrysku. Przyjmuje się jednocześnie, że 
w przypadku późniejszego napełniania wan-
ny przepływ będzie mniejszy niż możliwości 
wylewki. Jeśli jednak bezwzględnie musimy 
zapewnić możliwość komfortowego korzy-
stania z dużych punktów poboru (np. panel 
prysznicowy czy duża wanna) lub zasilić kilka 
punktów na raz wówczas należałoby zrezy-
gnować z kotła dwufunkcyjnego i zasto- 
sować zestaw kotła jednofunkcyjnego  
z pojemnościowym podgrzewaczem wody.

Cyrkulacja ciepłej wody

Przy okazji, jeśli już zamierzamy zastosować 
kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem wów-
czas należałoby przeanalizować czy obecna 
instalacja c.w.u. nie wymaga cyrkulacji cie-
płej wody. 
W starym budownictwie kocioł często był 
umieszczony w pomieszczeniu znacznie od-
dalonym od punktów poboru ciepłej wody. 
Jeśli więc jest tylko możliwość, wówczas nale-
ży zastosować cyrkulację ciepłej wody. Z re-
guły nie ma możliwości zapewnienia cyrku-
lacji przez wszystkie punkty poboru bez kucia 
ścian w łazienkach. 
W takiej sytuacji trzeba wspólnie z inwesto-
rem ocenić, czy bez większego remontu  
warto i można uzyskać cyrkulację w części 
instalacji.  

Komfortowa klimatyzacja oraz oszczędności  
w ogrzewaniu dla domów pasywnych  
i energooszczędnych

Gruntowy 
wymiennik ciepła 
Ground-Therm

  Zygmunt Koszorz

  Sposób działania gruntowego  
wymiennika ciepła...

...zimą. Chłodne powietrze, wstępnie 
oczyszczone w czerpni, przechodząc przez 
system Ground-Therm odbiera ciepło z grun-
tu i w efekcie ogrzewa się do temperatury 
2oC. Może być ono następnie podgrzane  
w rekuperatorze do temperatury 16-18oC,  
co daje dodatkowe oszczędności oraz za-
bezpiecza rekuperator przed zamarznięciem 
– częstym zjawiskiem w rekuperatorach, do 
których wchodzi powietrze o temperaturze 
poniżej 0oC.

...latem. Gorące powietrze, również wstęp-
nie oczyszczone w czerpni, przechodząc 
przez system Ground-Therm oddaje cie-
pło do gruntu i ochładza się do temperatu-
ry 16oC. Powietrze wchodzące do budynku 
nie ulega przesuszeniu (tak jak ma to miej-
sce w tradycyjnych klimatyzatorach), w efek-
cie czego w jego wnętrzu panuje przyjemny, 
komfortowy klimat nawet podczas wyjątko-
wo upalnych dni.

Zastosowanie gruntowego wymiennika cie-
pła może obniżyć nawet o 30% koszty ogrze-
wania budynku zimą, a niemal całkowicie 

Wymiennik gruntowy Ground-Therm to najnowsza generacja urządzeń 
przeznaczonych dla budownictwa energooszczędnego. Wykorzystuje 
się stabilne warunki temperaturowe w gruncie już na głębokości 1,5-
2,0 m. Zastosowana w systemie Ground-Therm unikalna warstwa 
bakteriobójczo-grzybobójcza, na bazie mikrosrebra, gwarantuje 
wysoką higienę powietrza wprowadzonego do budynku oraz eliminuje 
powstawanie stęchlizny i przykrych zapachów.
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wyeliminować koszt chłodzenia latem. Do-
tyczy to zarówno budynków mieszkalnych, 
jak również biurowców, hal produkcyjnych 
lub magazynowych. GWC jest w stanie do-

starczyć od kilku do kilkudziesięciu kW mocy 
chłodniczej.
Gruntowy wymiennik ciepła może zastąpić 
klimatyzator dla całego budynku. Warun-
kiem jest wybudowanie budynku jako nisko-
energetycznego oraz odcięcie nadmia-
ru słońca ogrzewającego budynek latem. 
GWC w wersji rurowej może zapewnić schło-
dzenie powietrza wchodzącego do budynku 
z 35oC do nawet 18oC.

Przykład oszacowania oszczędności

Zużycie energii w GWC ogranicza się do pobo-
ru niewielkiej mocy przez wentylator rekupe-
ratora. W tabeli na następnej stronie wykona-
no przykładowy szacunek oszczędności, jakie 
można uzyskać, stosując system gruntowego 
wymiennika ciepła Ground-Therm. Do wyli-
czeń przyjęto energooszczędny dom jednoro-
dzinny o pow. 150 m2 oraz kubaturze 400 m3  
z jednokrotną wymianą powietrza na godzinę. 

Dom bez piwnicy (GWC + wentylacja)

Dom z garażem latem

Dom z garażem zimą

Zainstalowany gruntowy wymiennik ciepła, 
posadowiony na głębokości 1,75 m, składa 
się z 5 rur DN 110 o długości 26 m każda. Sza-
cunkowy koszt wymiennika Ground-Therm  
o takich wymiarach to ok. 11 tys. zł. Moc 
wentylatora (w rekuperatorze) wynosi 270 W. 
Moc uzyskiwana z wymiennika została wyli-
czona na podstawie ilości ciepła niezbędne-
go do ogrzania powietrza doprowadzanego 
do budynku. Według założeń zimą budynek 
jest dogrzewany za pomocą GWC, zaś latem 

– w pełni zastępuje klimatyzację.
Aby oszacować koszty ogrzewania założo- 
no, że zimą budynek ogrzewany jest kotłem 
gazowym o sprawności 100%. Biorąc pod 
uwagę wartość opałową gazu (31 MJ/m3  
= 8,61 kWh/m3) oraz cenę gazu (2,6 zł/m3),  
koszt energii uzyskanej z niego wyniesie  
0,28 zł/kWh. 
Złożono, że latem budynek klimatyzowa- 
ny jest tradycyjnym klimatyzatorem o wydaj-
ności 15 kW (moc potrzebna dla domu  

System Ground-Therm gwarantuje wysoką hi-
gienę powietrza wprowadzonego do budyn-
ku oraz eliminuje powstawanie stęchlizny i 
przykrych zapachów dzięki zastosowaniu ak-
tywnych drobin srebra działających na po-
wierzchni elementów systemu. Unikalna war-
stwa bakteriobójczo-grzybobójcza, na bazie 
mikrosrebra, nie pozwala na rozwój żadnych 
drobnoustrojów wewnątrz instalacji GWC. 

Zasada działania mikrosrebra

o wydajności 15 kW
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150 m2), dla którego pobór mocy wyno-
si 3,75 kW. Koszt energii elektrycznej przyjęto 
w oparciu o średnie zużycie dla tego rodza-

ju domu tj. 0,75 zł/kWh. Dla powyższych zało-
żeń GWC zwróci się po 3 latach użytkowania 
(patrz tabela).

Typy ułożenia wymiennika

Układ Tichelmanna
Rura wymiennika wychodząca z budynku 
rozdziela się na kilka równolegle biegnących 
przewodów, które następnie zbiegają się po-
nownie, łącząc się ze sobą tuż przed czerp-
nią ziemną. Rury równoległe powinny za-
chowywać właściwe odstępy – zależnie od 
średnicy (0,5-1 m). 
Zalety: zwarta budowa, umożliwiająca uło-
żenie GWC nawet pod płytą fundamento-
wą domu (lub większego budynku) łatwy 
dobór optymalnej wielkości do wymaganej 
ilości strumienia powietrza. Dużą zaletą takie-
go układu jest możliwość instalacji pod płytą 
fundamentową (w obrysie budynku), co daje 
lepsze parametry temperaturowe (mniejszy 
wymiennik) oraz pozwala zmniejszyć poda-
tek VAT do 8%.
Wady: ograniczona możliwość montażu czę-
ściowego.

Układ pierścieniowy
Rura, wychodząc z budynku, jest ułożona 
wokół niego. Na całej swojej długości, aż do 
czerpni powietrza, zachowuje niewielki spa-
dek około 2%, tak aby umożliwić odpływ 
kondensującej wewnątrz wymiennika wody. 
Kondensat zbiera się wewnątrz studni kon-
densatu umieszczonej poniżej czerpni. 
Zalety: duża prostota jego wykonania. 
Wady: ogranicza się do obsługi jedynie sto-
sunkowo niewielkich budynków. 
Układ meandryczny 
Zasadniczo jest to rozwiązanie równorzędne 
z pierścieniowym. Rura wymiennika wycho-

Układ Tichelmanna

Układ pierścieniowy

dząc z budynku załamuje się w jednym lub 
kilku miejscach, przybierając na działce róż-
ne kształty. Rozwiązanie to jest jednym z naj-
częściej stosowanych, ponieważ umożliwia 
ułożenie stosunkowo długiego wymiennika 
nawet na niewielkiej działce.
Wady i zalety – jak w układzie pierścienio-
wym.

Elementy i ich montaż

Doświadczenie firmy Ground-Therm wskazu-
je, że optymalne wymiary wymiennika (stosu-
nek ceny do efektywności) uzyskuje się stosu-
jąc układ wielorurowy (tzw. Tichelmanna).  
W układzie tym można łatwo dostosować 
liczbę rur wymiennika do wymaganej ilości 
powietrza. Stosując rury o średnicy nominal-
nej DN 110 oraz dopasowując do nich kolek-
tory zbiorcze, można dobrać wymiennik dla 
dowolnej wielkości budynku. 
Często występującym problemem wymien-
ników rurowych jest nieszczelność. Może być 
ona spowodowana zarówno niepoprawnym 
wykonaniem (brak odpowiedniego zagęsz-
czenia gruntu wokół rur wymiennika), jak  
i nierównomiernym osuwaniem się gruntu 
pod budynkiem lub wokół niego. Aby temu 
zapobiec, zespół Ground-Therm wymyślił i 
zgłosił patent na niezawodny system uszczel-
niania połączeń rurowych (nr zgłoszenia pa-
tentowego: P.394648). Pozwala to stosować 
wymienniki Ground-Therm w każdym rodzaju 
terenu, nawet przy wysokim stanie wód grun-
towych, bez obaw o jego przeciekanie. 
System uszczelnień opiera się na zestawie ter-
mokurczliwych opasek z usieciowanego ra-
diacyjne polietylenu. Opaski o odpowiedniej 
średnicy nakładane są na złączki, po czym 
obkurczane za pomocą palnika. Ponieważ 
wewnętrzna warstwa opasek wyposażona jest 

w specjalny klej, w efekcie uzyskuje się trwałe 
połączenie opaski z uszczelnianym łączem. 
Polipropylen, z którego wyprodukowane są 
rury systemu Ground-Therm oraz zastoso-
wane w tym systemie uszczelnienia, całko-
wicie eliminują przedostawanie się radonu 
do wnętrza wymiennika. W niektórych ty-
pach GWC, gdzie powietrze ma bezpośred-
ni kontakt z gruntem (żwir, tłuczeń) następuje 
zwiększenie ilości radioaktywnego radonu 
w powietrzu wprowadzanym do wnętrza bu-
dynku. Radon w postaci lotnej wydziela się 
z minerałów i wprowadzany jest do wnętrza 
budynku przez niektóre typy GWC wraz ze 
świeżym powietrzem. 
Każdy z wymienników wyposażony jest w ko-
lektor dostosowany do potrzebnej ilości po-
wietrza. Kolektory mają wspawane króćce 
(stycznie oraz doosiowo), co umożliwia szybki 
i sprawny montaż. Ponieważ rury wymiennika 
mają zwiększoną sztywność obwodową, zmi-
nimalizowane jest ryzyko ich ściśnięcia.  

Układ meandryczny
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Bez zbędnych słów – głównie liczby i wykresy

Sprzedaż urządzeń
grzewczych  
w Polsce – trendy rynku

  Witold Ludwiczak, członek zarządu SPIUG 

Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie prezentacji 
wygłoszonej podczas I Konferencji Urządzeń Grzewczych. 
Pokazuje sporo ciekawych danych obrazujących tendencje rozwoju branży 
instalacyjnej , w tym sprzedaż konkretnych grup produktów, szczególnie tych 
najbardziej newralgicznych dla branży.
Dane podane na wykresach są jedynie szacunkowe i powinny być traktowane 
poglądowo. Autor prezentacji, Witold Ludwiczak zastrzega, że jako 
orientacyjne nie mogą być wykorzystywane do opracowywania raportów lub 
być przedmiotem analiz.  

Szacunkowa wielkość rynku kotłów gazowych konwencjonalnych

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Nie wypełniaj wniosków 
dotacyjnych, nie czekaj 
w kolejce na przyznanie 
środków, nie bądź 
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  Podstawowe zagadnienia poruszone w publikacji
- sytuacja w sektorze budowlanym i mieszkaniowym na koniec 
2011 r.
- sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej po 2011 r.
- trendy w poszczególnych grupach produktów grzewczych i pro-
duktów instalacyjnych
- rozwój odnawialnych źródeł energii w branży grzewczej
- potrzeby branży grzewczej i kierunki rozwoju

Sytuacja w sektorze budowlanym i mieszkaniowym po 2011 r.
- wzrost produkcji budowlano-montażowej o 16,3% r.d.r. (rok do 
roku)
- spadek liczby oddanych nowych mieszkań o 3% r.d.r.
- wzrost liczby oddanych budynków jednorodzinnych o 3,7% r.d.r . 
- wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę o 5,2%  r.d.r.
- wzrost rozpoczętych budów o 2,6% r.d.r.

Sytuacja w sektorze budowlanym i mieszkaniowym po 2011
-  wzrost rozpoczętych inwestycji deweloperskich o 2,7% r.d.r.
-  wzrost liczby pozwoleń na budowy deweloperskie o 19,2% r.d.r.
-  spadek ilości oddanych mieszkań spółdzielczych o 24,1% r.d.r.
-  ponad 10% spadek zapotrzebowania na prace wod-kan, c.o. r.d.r.
-  wzrost cen w produkcji budowlano-montażowej o 1% r.d.r.
-  wzrost cen materiałów instalacyjno-grzewczych o ok. 3% r.d.r.

Sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej po roku 2011
- niewielki wzrost branży instalacyjno-grzewczej o 2-3% r.d.r
- spadek marż w branży instalacyjno-grzewczej o ok. 5% r.d.r.
- wzrost w sektorze kotłów gazowych o ok. 1% r.d.r
- wzrost w sektorze kotłów gaz kondensacyjnych o ok. 20% r.d.r
- spadek w sektorze kotłów gaz tradycyjnych o ok. 2% r.d.r. 
- spadek w sektorze kotłów olejowych o ok. 30% r.d.r
- spadek w sektorze przepływowych podgrzewaczy wody  
o ok. 20%
- spadek sektorze grzejnika stalowego, płytowego o ok. 10%
- wzrost w sektorze kolektorów słonecznych o ok. 35 %
- wzrost w sektorze pomp ciepła powietrze-woda o ok. 30%

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) 
KOLEKTORY SŁONECZNE – dotacje NFOŚiGW 
- 17 173 złożonych wniosków na kwotę dotacji 111 316 tys. zł

Szacunkowa wielkość rynku kotłów gazowych kondensacyjnych

Szacunkowa wielkość rynku kotłów na paliwa stałe

Szacunkowa wielkość rynku gazowych przepływowych podgrzewaczy wody
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- 16 180 zawartych umów na kwotę dotacji 106 316 tys. zł
- w 2011 udzielono dotacji na kwotę 79 563 tys. zł
- 106 594 m2 pow. kolektorów zainstalowano z dotacji 
- pozostało do wykorzystania do k. 2014 ok. 196 000 tys. zł 
POMPY CIEPLA – brak ogólnopolskiego programu dotacji 
na instalacje pomp ciepła. Do wykorzystania istnieją jedy-
nie kredyty BOŚ we współpracy z WFOŚiGW

Potrzeby branży grzewczej i kierunki rozwoju
- zwiększenie i przedłużenie na lata po 2014 programu 
wsparcia dla kolektorów słonecznych
- rozpoczęcie programu wsparcia dla pomp ciepła
- uaktualnienie niektórych warunków technicznych do 

prawa budowlanego
- ustawa OZE uwzględniająca technikę grzewczą i Dyrekty-
wa 2009/28/WE
- program promowania kotłów kondensacyjnych 

Kierunki rozwoju branży grzewczej w Polsce
- dalszy wzrost udziału kotłów gazowych kondensacyjnych
- dalszy wzrost udziału kolektorów słonecznych
- wzrost udziału pomp ciepła powietrze-woda 
- zwiększenie udziału kogeneracji i biomasy
- zmniejszenie udziału przepływowych podgrzewaczy 
wody
- zmniejszenie udziału grzejników stalowych, płytowych  
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Szacunkowa wielkość rynku grzejnika stalowego i aluminiowego

Szacunkowa wielkość rynku kolektorów słonecznych

Szacunkowa wielkość rynku pomp ciepła
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 Zbyt duże zużycie opału w kotłach na
    paliwa stałe – przyczyny i środki zaradcze

Niezależnie, czy kocioł na paliwa stałe pra-
cuje pierwszy sezon, czy już kolejny, niektó-
rzy klienci zadają pytanie czy obecne zużycie 
opału przez kocioł nie jest zbyt duże? Czy jest 
ono takie, jakie podczas sprzedaży gwaran-
tował sprzedawca kotła? Wprawieni użytkow-
nicy mogą sami skontrolować proces spa-
lania we własnym zakresie. Podczas zakupu 
kotła do istniejącego lub powstającego bu-
dynku zdecydowana większość kupujących 
nie zastanawia się nad warunkami technicz-
nymi podłączenia kotła. Temat ten odstawio-
ny jest na boczny tor. 
Zaliczyć do nich powinniśmy:
- gabaryty kanału odprowadzania spalin 
(przekrój kanału oraz wysokość czynna  
komina), 
- jego możliwe maksymalne wytwarzane 
podciśnienie, czyli ciąg kominowy, 
- sposób napowietrzania kotłowni w tlen wy-
magany do prawidłowego spalania paliwa 
wraz z systemem nawiewno-wywiewnym. 
Znany ciąg kominowy pozwala na dopaso-
wanie kotła, który nie będzie miał np. zbyt 
dużych oporów przepływu przez wymien-
nik w stosunku do możliwości komina. Zaosz-
czędzi to niepotrzebnych problemów zwią-
zanych z wydymianiem spalin z kotła. Układ 

instalacji nawiewno-wy-
wiewnej zapewnia cyrku-
lację powietrza przez po-
mieszczenie oraz dobre 

warunki spalania każdego rodzaju paliwa, 
stałego, ciekłego czy gazowego. Bez tego 
systemu w kotłowni stale wyczuwalny będzie 
zapach spalanego paliwa, szczególnie  
w przypadku węgla. Dodatkowo brak insta-
lacji nawiewno-wywiewnej powodować bę-
dzie dodatkowe problemy, jak niedopalenie 
paliwa czy wydymianie produktów spalania 
do wnętrza kotłowni.
Do istotnych parametrów mających bez-
pośredni wpływ na jakość oraz ilość spa-
lanego opału ma podciśnienie wytwarza-
ne przez komin oraz temperatura spalin 
wylotowych z kotła. 

Podciśnienie wytwarzane przez  
komin (ciąg kominowy)

Po zainstalowaniu kotła przynajmniej raz  
w roku należy zmierzyć wartość ciągu komi-
nowego i porównać ją z wartością zalecaną 
przez producenta kotła zainstalowanego  
w kotłowni. 
Pomiar taki wykluczy generowanie zwiększo-
nej, z pewnością nieprzewidzianej przez wy-
twórcę kotła, straty kominowej w przypadku 
eksploatacji kotła z większym niż dedykowany 
mu podciśnieniem wytwarzanym przez komin. 
Dobór komina w sposób bardzo uproszczony 
polegający na zainstalowaniu większych ga-
barytów samego komina (tzw. przewymiaro-
wanie), bo tak doradził sprzedawca mówiąc, 
że nie będzie Pan/Pani miał problemów z wy-
dymianiem kotła, jest pierwszym krokiem do 
obniżania sprawności energetycznej kotła. 
Co z kolei wpływa bezpośrednio na wzrost zu-

Odpowiedzi udzielił:
Marcin Foit
Kierownik Działu 
Technicznego 
Klimosz Sp. z o.o.

Istnieje jednak sposób, który może zagwa-
rantować ograniczenie nadmiernego cią-
gu kominowego w stopniu spełniającym 
wymagania podane w instrukcji obsłu-
gi. Polega on na zastosowaniu regula-
tora ciągu zamontowanego w komi-
nie za czopuchem kotła. Stąd też chcąc 
ogrzewać dom przy wyznaczonej przed 
sezonem grzewczym ilości potrzebne-
go opału, podanego w przybliżeniu przez 
producenta kotła, gorąco zalecam wyko-
nanie pomiaru podciśnienia w kominie  
i ewentualnie jego wyregulowanie. Po-
miar taki, podany jako wartość w pasca-
lach (Pa) lub odpowiednio przeliczony  
z prędkości przepływu (m/s), powinien być 
odnotowany w książce gwarancyjnej lub 
dokumentacji technicznej kotła. 
Uwaga! 
• Wyregulowanie ciągu należy wy-
konać koniecznie przy wygrzanym 
kominie, około 200oC przy ciągu 
naturalnym, nie mechanicznym zwięk-
szającym przepływ powietrza przez 
kocioł. Nie należy dokonywać pomia-
rów podczas pracy wentylatora na-
dmuchowego lub wyciągowego.

• Miejscem pomiaru powinien być 
czopuch kotła lub rura dymowa łączą-
ca kocioł z kanałem odprowadzania 
spalin. 
• Niewiarygodny jest pomiar dokona-
ny w dolnej wyczystce komina lub  
w samym wnętrzu kotła. 
Zastosowanie rodzaju regulatora ciągu  
kominowego nie ma większego wpływu 
na pracę kotła. Może on być typu klapo-
wego. 

Sposób ograniczenia ciągu kominowe-
go przez regulator ciągu polega na do-
prowadzeniu do instalacji kominowej 
tak zwanego fałszywego powietrza, któ-
re spowoduje wolniejszy przepływ spalin 
w korpusie kotła. Warunkiem zastosowa-
nia regulatora ciągu jest jednak sprawnie 
działający oraz zgodny z obowiązujący-
mi przepisami system instalacji nawiewno-
-wywiewnej. Dodatkowo regulator ciągu 
musi mieć zabezpieczenie przed ciągiem 
wstecznym w postaci ogranicznika klapy 
dopuszczającej fałszywe powietrze w celu 
uniknięcia cofnięcia się spalin do wnętrza 
kotłowni.

Jak ograniczyć nadmierny ciąg kominowy? 

życia paliwa przez kocioł. Ciąg kominowy po-
winien być zgodny z zaleceniami wytwórcy 
kotła podanymi w dokumentacji ruchowej ko-
tła, nie mniejszy, ale również nie większy. Jeśli 
jego wartość jest większa od zalecanej, wów-
czas spaliny wręcz zostają „wyrywane” z ko-
tła, co skutkuje znacznym skróceniem czasu 
na przekazania ciepła od spalin do wody we-

wnątrz wymiennika kotła. Spaliny takie zwięk-
szają stratę kotła. 

Temperatura spalin

Jej pomiar powinien również być wykona-
ny w czopuchu kotła lub w rurze dymowej łą-
czącej kocioł z kominem. W tym przypadku 
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pomiar musimy wykonać przy pracującym 
kotle na maksymalnej mocy czynnej, przy 
której eksploatowany jest kocioł, zapewnia-
jąc wygrzewanie instalacji c.o. Nie oznacza 
to jednak, że w przypadku zainstalowanego 
kotła o mocy 25 kW, który na potrzeby domu 
eksploatowany jest na mocy 15 kW, musimy 
dokonać pomiaru przy mocy maksymalnej, 
tu 25 kW. Temperaturę spalin należy mierzyć 
przy pracującym wentylatorze nadmucho-
wym lub wyciągowym, gdy kocioł jest  
w niego wyposażony. Zakres dopuszczalnych 
wartości temperatury wylotowej podaje pro-
ducent kotła. Wysoka temperatura spalin 
świadczyć może o zbyt dużej mocy ustawio-
nej na palenisku, nadmiernie podawanym 
powietrzu do spalania za pomocą wentyla-
tora lub zbyt dużym ciągu kominowym, co 
opisane zostało wcześniej. 
Duże jednak zużycie opału przez kocioł 
może być spowodowane również zbyt niską 
temperaturą spalin, wskazującą na małą ka-
loryczność stosowanego paliwa wbrew za-
pewnieniom jego sprzedawcy. Opalając 
paliwem o niższej niż zalecana wartości opa-
łowej, należy spodziewać się, że podane 
przez producenta w instrukcji obsługi godzi-
nowe zużycie kotła będzie tym większe, im 
większa jest różnica w kaloryczności spala-
nego paliwa w porównaniu do zalecanego. 
Decydując się na zakup opału ważne jest, by 
kupić mniejszą jego ilość i sprawdzić, w jaki 
sposób spala się w danym kotle. Oprócz 
tego znając kaloryczność interesującego 
nas opału, warto przeliczyć różnice w pa-
rametrach, co ma bezpośredni wpływ na 
sumaryczny koszt ogrzewania budynku. 
Może okazać się, iż taniej wyjdzie zakup  
1 tony paliwa droższego, wydajniejsze-
go, niż 1,5 tony paliwa o mniejszej wartości 
opałowej.

 Stara instalacja c.o. – lepiej czyścić chemicznie 
    czy wymienić elementy składowe? 

Stare instalacje – problem zarastania rur
W wielu starych instalacjach c.o. do zabezpie-
czenia przed wzrostem ciśnienia spowodowa-
nym zwiększaniem się objętości podgrzewanej 
wody było stosowane otwarte naczynie wzbior-
cze. Poprzez takie naczynie woda wypełnia-
jąca instalację ma stały kontakt z powietrzem 
i wskutek osadowego i korozyjnego oddziały-
wania wody jako nośnika ciepła dochodzi do 
odkładania się osadów będących mieszaniną 
produktów korozji i kamienia wodnego (kotło-
wego). Jeśli dodatkowo ubytki wody spowodo-
wane jej odparowaniem z naczynia wzbiorcze-
go uzupełnia się wodą z sieci, która najczęściej 
nie jest w żaden sposób uzdatniona i przysto-
sowana do tego, by pracować w takich obie-
gach, prowadzi to do zarastania rur kamieniem 
kotłowym i przyspiesza korozję elementów syste-
mu. Nawet w przypadku uzupełniania zładów 
c.o. wodą uzdatnioną na skutek wtórnego się 
jej natlenienia poprzez naczynia wzbiorcze lub 
dławice zaworów grzejnikowych w systemie za-
mkniętym, występuje zjawisko korozji instalacji.

Nowe instalacje – bardziej czule na  
produkty korozji
Nowoczesne instalacje c.o. są jeszcze bardziej 
narażone na awarie spowodowane osadami  

i zanieczyszczeniami niż mon-
towane dwadzieścia  
i więcej lat temu. Dzieje się 

tak z uwagi na dużo mniejsze przekroje rur, 
małe pojemności wodne grzejników i kotłów 
oraz wyższe wymagania producentów arma-
tury dotyczące parametrów wody w instala-
cji. Produkty korozji zajmują czasami większą 
część średnicy rury, niż osady kamienia kotło-
wego i wtedy, dochodzi do przewężenia ich 
przekroju, zaszlamienia wnętrza grzejników, za-
pychania się armatury i zmniejszenia  przepły-
wu. Zanieczyszczenia te w zładzie c.o. powodu-
ją zakłócenia w pracy całej instalacji i są często 
przyczyną rozregulowania się parametrów eks-
ploatacyjnych. Ostatecznym efektem jest nie-
dogrzewanie, spadek wydajności i sprawno-
ści całego systemu, głównie kotła powodując 
jego przegrzewanie. Zwiększają się zatem kosz-
ty eksploatacji systemu, a straty mogą docho-
dzić nawet do 25%. Powyższe zjawiska zwiększa-
ją ryzyko awarii, a gwarancje producentów nie 
obejmują napraw związanych ze złymi parame-
trami wody instalacyjnej. 

Czyszczenie chemiczne = 10-15%  
wymiany elementów
Rozwiązaniem problemów jest wymiana ele-
mentów składowych instalacji c.o. (kocioł, wy-
mienniki, grzejniki, głowice termostatyczne itp.) 
lub też chemiczne czyszczenie instalacji. Czysz-
czenie chemiczne to proces tańszy, bo za-
zwyczaj kosztuje on w granicach 10-15% ceny 
wymiany instalacji na nową. Proces ten najczę-
ściej odbywa się za pomocy środków chemicz-
nych, dlatego zaleca się dużą ostrożność (po-
stępowanie zgodnie z kartą charakterystyki 
środka opracowaną przez producenta) lub zle-
cenie ich specjalistycznym firmom. Nie jest to 
w dzisiejszych czasach tak pracochłonne ani 

Odpowiedzi udzielił
Bogdan Pawlak
Inżynier Produktu  
Technika Cieplna
Leszczyńska Fabryka  
Pomp sp. z o.o. 

Preparaty te dzielą się na kilka rodza-
jów w zależności od ich właściwości: 
środki łagodne – do nowych instala-
cji, bezkwasowe do starszych i bar-
dziej zanieczyszczonych oraz silne do 
mocno zanieczyszczonych i do użycia 
ze specjalistycznym sprzętem, pom-
pami czyszczącymi. 

Środki czyszczące

kosztowne dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
technicznym. Ważna jest systematyka i niedo-
puszczenie do całkowitego zablokowania sys-
temu c.o. Preparaty czyszczące są łatwe  
w użyciu, a przede wszystkim skuteczne. Do-
brze rozpuszczają osady wewnątrz instalacji 
centralnego ogrzewania czy to ze stali czarnej, 
żeliwa szarego, miedzi lub mosiądzu. Są to prze-
ważnie środki chemiczne zawierające miesza-
ninę kwasów nieorganicznych i organicznych 
oraz inhibitorów korozji. Nowoczesna techno-
logia, doświadczenie i praktyka producentów 
środków czyszczących pozwala na skuteczne  
i optymalne dobranie środka do rodzaju insta-
lacji w zależności od rodzaju materiału, z jakie-
go jest wykonana oraz czasu jej eksploatacji. 
Czyszczenie instalacji zwykle nie wymaga 
demontażu jej elementów i można je wyko-
nać bez specjalistycznego sprzętu nawet 
podczas normalnej pracy systemu. 
Podsumowując, chemiczne czyszczenie in-
stalacji centralnego ogrzewania w znacz-
nym stopniu poprawia efekt wymiany ciepła 
wskutek usunięcia osadów eksploatacyjnych, 
zmniejsza koszty ogrzewania, przedłuża ży-
wotność instalacji c.o. znacznie ograniczając 
procesy korozyjne, a przede wszystkim wpły-
wa na bezawaryjność w okresie grzewczym. 
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Q przepływ [m3/h]
H wysokość podnoszenia [m]
η stopień sprawności pompy (np. 0,8 przy 80%)

Uszczelnienia pierścieniem ślizgowym  
– kod typu materiału
Oznaczenia uszczelnień pierścieniem ślizgo-
wym zawierają 5 kodów opisujących zastoso-
wane materiały. Tabele „Dane techniczne” 
pomp dławnicowych zawierają kody dla każ-
dego typu. Poszczególne pozycje odnoszą się 
do następujących elementów uszczelnienia:
1: pierścień ślizgowy
2: pierścień przeciwny
3: uszczelnienia pomocnicze
4: sprężyna
5: pozostałe elementy

Typowe materiały dla:
1: A grafit (zaimpregnowany antymonem)

B grafit (zaimpregnowany żywicą synte-
tyczną), z dopuszczeniem do kontaktu ze 
środkami spożywczymi
Q węglik krzemu

2: Q węglik krzemu

3: E EPDM
E3 EPDM, z dopuszczeniem do kontaktu ze 
środkami spożywczymi 
V Viton
X4 HNBR

4: G stal szlachetna
5: G stal szlachetna
Standardowym uszczelnieniem w przypadku 
pomp dławnicowych firmy Wilo jest AQ1EGG. 
Jest ono stosowane w przypadku wody 
grzewczej zgodnie z VDI 2035, wody chłodni-
czej i zimnej oraz mieszanin woda-glikol przy 
objętościowym udziale glikolu od 20 do 40% 
i temperaturze 40°C. W przypadku miesza-
nin woda – glikol o temperaturze od 40°C do 
120°C lub 50% udziale glikolu i temperaturze 

od -20°C do 120°C 
zaleca się wariant 
Q1Q1X4GG.

 Czy trzeba wymieniać uszczelnienie 
    pierścieniem ślizgowym? 
    Kiedy i jak to zrobić? 

Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym jest 
standardem we wszystkich pompach dławni-
cowych Wilo (patrz rysunek).

Uszczelnienia pierścieniem ślizgowym to 
uszczelnienia dynamiczne, które są stosowa-
ne do uszczelniania obracających się wałów 
przy średnich i wysokich ciśnieniach. 
Obszar uszczelnienia dynamicznego skła-
da się z dwóch wyszlifowanych na płasko po-
wierzchni, podlegających niewielkiemu zu-
życiu (np. pierścienie z węglika krzemu lub 
węgla spiekanego), które przyciskane są do 
siebie przez siły osiowe. Pierścień ślizgowy ob-
raca się wraz z wałem, podczas gdy pierścień 
przeciwległy umieszczony jest na stale w kor-
pusie.
Pierścienie dociskane są do siebie za pomo-
cą sprężyny oraz działania ciśnienia cieczy. 
Podczas pracy tego rodzaju uszczelnienia 
mogą wystąpią jedynie minimalne nieszczel-
ności powodujące wypłynięcie kilku kropel 
cieczy. Uszczelnienie to nie wymaga obsługi 
podczas okresu użytkowania.
Przeciętna żywotność w typowych warun-

kach pracy i przeciętnej jakości przetła-
czanej cieczy wynosi od 2 do 4 lat. 
Ekstremalne warunki pracy (zabrudzenia, do-
mieszki w przetłaczanej cieczy i przegrzanie) 
mogą znacznie skrócić ten czas.

Ważne
Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym jest czę-
ścią ulegają zużyciu. W przypadku tego ro-
dzaju uszczelnień nie należy dopuszczać do 
tzw. suchobiegu, który prowadzi do zniszcze-
nia powierzchni uszczelniających. Uszczelnie-
nia pierścieniem ślizgowym, używane standar-
dowo w pompach Wilo, mogą być stosowane 
przy objętościowym udziale glikolu od 20 do 
40% i temperaturze przetłaczanego medium ≤ 
40°C. W innych warunkach pracy może dojść 
do wytrącania krzemianów, które powodują 
uszkodzenie standardowych uszczelnień me-
chanicznych. Dla zastosowań poza tymi war-
tościami granicznymi, możliwe jest wykonanie 
specjalne na zapytanie Klienta.
Przy zastosowaniu domieszek np. glikolu lub 
zanieczyszczeń olejem, oprócz sprawdzenia 
przydatności uszczelnienia pierścieniem śli-
zgowym, w razie potrzeby należy przeprowa-
dzić korekcyjne obliczenie wydajności (przy 
domieszkach glikolu powyżej 20% obj.).
Za pomocą poniższego wzoru można obli-

czyć zapotrzebowanie pompy na moc P2:
P2 zapotrzebowanie na moc [kW]
ρ gęstość [kg/dm3]

Odpowiedzi udzielił:
Olgierd Przybysz
Koordynator ds. serwisu
Wilo Polska Sp. z o.o.

Ile kosztuje pierścień uszczelniający?  
Cena zależy od typu urządzenia. Cena 
uszczelnień  do najpopularniejszych typów 
urządzeń 70-120 EUR netto + VAT.
Kiedy wiemy, że trzeba wymienić?  
W momencie, gdy pompa zaczyna prze-
ciekać (uwaga: nie należy mylić przecieku 
z lekkim zawilgoceniem związanym z od-
kładaniem się kondensatu). 
Jak wymienić?
W celu wymiany uszczelnienia mechaniczne-

go należy zdemontować część pompową.
Po zdjęciu wszystkich wirników można zde-
montować uszczelnienie. Należy pamię-
tać, aby sprawdzić szczelność uszczelnie-
nia po zmontowaniu pompy. 
Można to zrobić np. za pomocą sprężone-
go powietrza według schematu: po zaśle-
pieniu króćca tłocznego i ssawnego nale-
ży wtłoczyć do pompy sprężone powietrze  
i po pewnym czasie sprawdzić czy ciśnie-
nie nie spadło.

Wymiana - kiedy, jak i za ile?
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Pompy LFP
sterowane elektronicznie

  EXPERIA  
Pompy obiegowe EXPERIA sterowane elek-
tronicznie przeznaczone są do zapewnie-
nia obiegu wody w systemach grzewczych. 
EXPERIA to pompy klasy energetycznej A, za-
pewniające minimalny pobór mocy już od 
5 W. W pompach zastosowano funkcję AUTO-
ADAPT, która automatycznie aktualizuje bieżą-
ce zapotrzebowanie instalacji grzewczej oraz 
koryguje ustawienia parametrów pracy pom-
py. Pozostałe zalety: szybkozłącza (ułatwia-
jąca bezproblemowe podłączenie zasilania 
elektrycznego – bez konieczności otwierania 
skrzynki zaciskowej); panel sterujący (dotyko-
wy, umożliwiający dokonywanie nastaw pra-
cy „jeden przycisk i wszystko z głowy”); wy-
świetlacz LED; redukcja nocna; 5 lat gwarancji.
Dane techniczne:
- wydajność: do 2,8 m3/h

- wysokość podnoszenia: do 6 m
- ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- średnica przyłączy: 1”
- temperatura czynnika: od 2 do 110oC

MAXIMA 
Pompy obiegowe MAXIMA sterowane elek-
tronicznie przeznaczone są do zapewnienia 
obiegu wody w systemach grzewczych. MA-
XIMA to pompy klasy energetycznej A. Pompa 
idealnie sprawdza się w instalacji ze zmiennym 
natężeniem przepływu (np. instalacje c.o. z 
grzejnikami regulowanymi za pomocą termo-
statów. W celu uzyskania wyższej sprawności 
pomp, w ich budowie zastosowano technolo-
gię ECM, wykorzystującą zasady działania sil-
nika komutowanego  elektronicznie. Pozosta-
łe zalety: wirnik kulowy gwarantujący wiele 
korzyści podczas użytkowania pompy; lepsze 

EXPERIA MAXIMA

dopasowanie do potrzeb instalacji.
Dane techniczne:
- wydajność: do 2,8 m3/h
- wysokość podnoszenia: do 6 m
- ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- średnica przyłączy: 1”
- temperatura czynnika: od 2 do 110oC

ERGA 
Pompa cyrkulacyjna ERGA sterowana elek-
tronicznie przeznaczona jest do zapewnie-
nia obiegu ciepłej wody użytkowej w insta-
lacjach domowych. Jej działanie pozwala 
na otrzymanie ciepłej wody natychmiast po 
odkręceniu kranu. W celu uzyskania wyższej 
sprawności pomp, w ich budowie zastosowa-
no technologię ECM, wykorzystującą zasady 
działania silnika komutowanego  elektronicz-
nie. Pozostałe zalety: minimalny pobór mocy 
już od 3 W; wirnik kulowy gwarantujący wiele 
korzyści podczas użytkowania pompy; lepsze 
dopasowanie do potrzeb instalacji.
Dane techniczne:
- wydajność: do 0,9 m3/h
- wysokość podnoszenia: do 1,1 m
- ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- średnica przyłączy: 1/2”
- temperatura czynnika zalecana dla c.w.u.: 
od 2 do 65oC  
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LFP Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno
tel. 65 52 92 209, faks 065 52 99 267
info@lfp.com.pl, www.lfp.com.pl

ERGA 

LFP zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczą-
cym zagadnień „Doboru i eksploatacji pomp, 
armatury i systemów pompowych w instala-
cjach sanitarnych”. Szkolenie odbędzie się 30 
maja 2012 roku w Hotelu Sympozjum w Krako-
wie przy ulicy Kobierzynskiej 47.
Program szkolenia: rozporządzenie MSWIA 
dotyczące pompowni pożarowych w bu-
dynkach, zastosowanie zestawów pompo-
wych dla instalacji socjalnych i pożarowych 
w budynkach wysokich, typy sterowań, za-
stosowanie przepustnic wysokoparametro-
wych serii P5590 jako alternatywy dla prze-
pustnic centrycznych, kurków kulowych oraz 
przepustnic z uszczelnieniem lamelowym  
w odniesieniu do warunków eksploata-
cyjnych panujących w sieciach ciepłow-
niczych, nowe rozwiązania w systemach 
odprowadzania wody brudnej i ścieków, 
pompy dławnicowe i systemy pompowe  
w instalacjach HVAC.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia 
do 22 maja br. Osoba do kontaktu: magda-
lena.tomaszewska@lfp.com.pl, 65 52 88 783.

LFP – szkolenie  
30 maja w Krakowie
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trycznej, łatwo jest ocenić, jak efektywnie 
pracuje Wilo-Stratos PICO. Inną ważną ce-
chą tej pompy jest funkcja automatyczne-
go odpowietrzania. Po jej zakończeniu pom-
pa bez ingerencji użytkownika przechodzi do 
ustawionego trybu pracy i pracuje bezgło-
śnie nawet przy maksymalnej wydajności. 
Podłączenie elektryczne wykonuje się za po-
mocą wtyczki Wilo-Konektor. 

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z Nova
Poszukiwania oszczędności eksploatacyjnych 
zainspirowało inżynierów Wilo do nowych 
rozwiązań technicznych. Wykorzystano je  
w bezdławnicowych silnikach elektrycznych, 
które napędzają pompy. W efekcie powsta-
ły projekty superoszczędnych pomp do cyr-
kulacji. Pompa Star-Z Nova zużywa 5-6 razy 
mniej energii elektrycznej w porównaniu ze 
starszymi modelami pomp cyrkulacyjnych. 
Jej zalety to:
– niski pobór mocy – tylko 4,5 W; 
– użycie do produkcji materiałów najwyższej 
jakości – wirnik ze stali nierdzewnej; 
– zastosowanie dla wody o wysokiej zawarto-
ści związków wapnia – do 20°dH; 
– ułatwiona wymiana silnika pompy – silnik 
kompatybilny z innymi korpusami pomp; 
– szybkie podłączenie do sieci zasilającej za 

pomocą konektora Wilo. Praca silnika elek-
trycznego pompy eksploatowanej 365 dni 
w roku po 24 godz. na dobę, to jedyne 14 zł 
(przy założeniu 0,35 zł/kWh).
 
Wilo-Stratos GIGA
Pompa inline z silnikiem EC o najwyższej spraw-
ności i elektroniczną regulacją wydajności w 
konstrukcji dławnicowej. Pojedyncza pompa 
odśrodkowa niskociśnieniowa z przyłączami 
kołnierzowymi i uszczelnieniem mechanicznym. 
Zastosowanie: przetłaczanie wody grzewczej 
(zgodnie z VDI 2035), mieszanin wody z gliko-
lem oraz wody chłodzącej i zimnej, wolnej od 
składników powodujących abrazję w instala-
cjach grzewczych, instalacjach wody zimnej 
i chłodniczych.
Zalety: 
- do 70% niższe zużycie energii elektrycznej w po-
równaniu do standardowych pomp bez regula-
cji prędkości obrotowej, do 40% – w porównaniu 
do pomp z regulacją prędkości obrotowej,
- wysoko sprawny silnik EC, nowa hydraulika 
optymalnie dostosowana do technologii silni-
ków EC,
- zintegrowana przetwornica częstotliwości,
- możliwość komunikacji z wieloma systema-
mi zarządzania budynkiem przy zastosowa-
niu dodatkowych IF-Modułów.  

Pompy Wilo  
do instalacji domowych

  Wilo-Yonos PICO – dostępna już dziś 
Pompa Wilo-Yonos PICO spełnia nie tylko 
warunki obowiązującej jeszcze klasy ener-
getycznej A, ale również warunki określo-
ne w dyrektywie Unii Europejskiej, zwanej ErP, 
wchodzące w życie od 1 stycznia 2013 roku, 
jak i te bardziej rygorystyczne, wchodzące  
w życie od 1 sierpnia 2015 roku.
Wilo-Yonos PICO to w pełni elektroniczna 
pompa, z bezstopniowym, bezdławnico-
wym silnikiem synchronicznym o najwyższej 
sprawności ECM. Dzięki temu zapotrzebowa-
nie mocy dla typowej pompy o wysokości 
podnoszenia 4 m – czyli dla Wilo-Yonos PICO 
25/1-4 – wynosi minimalnie jedynie 4 W.  
W ciągu jednego roku pompa może zużyć 
jedynie 49 kWh! 
Podobnie jak pompa Wilo-Stratos PICO, tak-
że i Wilo-Yonos PICO jest wyposażona w uni-
kalną funkcję automatycznego odpowie-
trzenia komory wirnikowej pompy. W cyklu 
10-minutowym usuwa zalegające w niej po-
wietrze, pozostałe m.in. podczas instalowa-
nia i napełniania układu wodą. 
Nowa pompa została wyposażona w funkcję 
deblokady odblokowującą wirnik po okresie 
przestoju. 

Wilo-Stratos PICO 
Wymieniając pompę „pożerającą” ener-
gię elektryczną na Wilo-Stratos Pico, można 
zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym nawet o 320 zł
rocznie. Wilo-Stratos PICO to pompa o wy-
sokiej sprawności z silnikiem komutowanym 
elektronicznie, z wbudowanym układem róż-
nicy ciśnień, do zastosowania we wszystkich 
układach grzewczych i klimatyzacyjnych (od 
2 do 110°C):
• Wilo-Stratos Pico 1-4: w domach jedno-  
i dwurodzinnych;
• Wilo-Stratos Pico 1-6: w domach wieloro-
dzinnych.
Pompa wyposażona w „czerwone pokrętło” 
pozwala na optymalne ustawienie parame-
trów pracy, a duży wyświetlacz na codzien-
ny, wygodny odczyt aktualnego poboru 
mocy [W] oraz całkowitego zużycia ener-
gii elektrycznej [kWh]. Korzystając z zainstalo-
wanej w pompie funkcji zużycia energii elek-

Wilo-Stratos PICO – technologia 3 W Wilo-Star Z NOVAWilo-Yonos PICO Wilo-Stratos GIGA

WILO Polska
al. Krakowska 38, Janki, 05-090 Raszyn 
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00
Infolinia: 801 369 456, www.wilo.pl
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ośmiokrotnie redukuje wydłużenie termicz-
ne rury oraz zabezpiecza przed przenikaniem 
tlenu, powodującego korozję metalowych 
części instalacji. Trwałość nowego systemu 
jest poddawana testowi KAN-therm T50, sy-
mulującemu 50 lat eksploatacji, przeprowa-

dzonym w międzynarodowym laboratorium 
certyfikującym spółki.
Nowy system KAN trafi na rynek polski, rynki 
wschodnie (rosyjski, ukraiński, białoruski, litew-
ski, łotewski, estoński) oraz południowe (wę-
gierski, kraje bałkańskie).  

Nowy system 
KAN-therm  
Push Platinum 

  System KAN-therm na rynku jest już od 
wielu lat. Z powodzeniem można go stoso-
wać w instalacjach z bieżącą wodą, a także 
do ogrzewania czy systemów przeciwpoża-
rowych. Producent stale udoskonala produkt, 
tworząc nowe rozwiązania techniczne. 

System KAN-therm Push Platinum

System jest wygodny w montażu dzięki za-
stosowaniu  wielowarstwowej rury Platinum, 
utrzymującej nadany kształt. Ta właściwość 

materiału umożliwia dowolne profilowanie 
trasy rurociągów. Z kolei szeroki zakres do-
stępności rur Platinum w popularnych średni-
cach 14, 18, 25, 32 mm umożliwia realizację 
każdej instalacji wodnej i grzewczej w budyn-
kach jedno-, a także wielorodzinnych.
Kolejna cecha systemu to niezawodność, 
dzięki zastosowaniu samouszczelniającego 
się połączenia typu KAN-therm Push&Seal, 
niewymagającego zastosowania pierścieni 
uszczelniających złączki (o-ringów).
Laserowo zgrzewana warstwa aluminium aż 

Na tegorocznych poznańskich targach Instalacje 2012 miała miejsce 
premiera najnowszego systemu instalacyjnego spółki KAN – KAN-therm 
Push Platinum. To jeden z najtrwalszych produktów tego typu na rynku. 

KAN-therm Push Platinum jest bardzo 
wygodny w montażu. Można się było 
o tym przekonać podczas ostatnich 
poznańskich targów Instalacje 2012, 
kiedy nowy system KAN został zapre-
zentowany po raz pierwszy.  
- Główną atrakcją naszego stoiska 
był konkurs na jak najszybsze złożenie 
systemu KAN-therm Push Platinum: 
obcięcie kawałka rury Platinum, przy-
gotowanie jej do połączenia oraz 
naciągnięcie na złączkę – opowiada 
Jan Kaczan, wiceprezes spółki KAN. 
W konkursie wzięło udział prawie ty-
siąc instalatorów obecnych na tar-
gach. Zwycięzcą okazał się Adam Pio-
trowski, który wykonał zadanie  
w 14,82 sekundy i wygrał komplet na-
rzędzi elektrycznych o wartości 10 ty-
sięcy złotych. 
- Już sam wynik świadczy o tym, jak 
szybki i prosty w montażu jest nowy 
system KAN, a to bardzo ważne  
z punktu widzenia osoby, która wyko-
nuje instalację – powiedział zwycięz-
ca. – Mam do czynienia z systemami 
KAN–therm od dawna i muszę przy-
znać, że na tle konkurencji wypadają 
one bardzo dobrze.

Konkurs targowy z KAN-therm Push Platinum
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na to, że 
woda ma 
pamięć 
są krysz-
tały lodu. 
Kryszta-
ły lodu z 
wody z 
oczyszczo-
ną pamię-
cią są re-
gularne, 
woda za-
nieczysz-
czona (lub 

z tzw. pamięcią nieoczyszczoną) tworzy krysz-
tały nieregularne, pokancero-
wane. Wniosek jest taki, że woda 
oczyszczona z zanieczyszczeń, 
jednak z nieoczyszczoną pamię-
cią (czyli tylko teoretycznie czy-
sta) oddziałuje tak, jakby była 
wciąż nieoczyszczona.

Trwałość wody źródlanej

Woda źródlana nie jest trwała, jej 
żywotność wynosi zaledwie kil-
ka dni. Cechy traci w wyniku kil-
ku czynników. Pierwszym z nich 
jest czas – trzymanie wody w na-
czyniach i zbiornikach powodu-
je utratę właściwości źródlanych. 
Działanie urządzeń mechanicz-

nych podczas transportu, pompowania czy 
filtrowanie również pozbawia ją tych właści-
wości. W związku z powyższym należy stwier-
dzić, że woda sprzedawana w butelkach z 
całą pewnością nie ma cech wody źródla-
nej, gdyż konieczna byłaby codzienna dosta-
wa świeżej wody do sklepów (podobnie jak w 
przypadku soków jednodniowych). 

Jak praktycznie można pozyskiwać 
wodę źródlaną?

Najprościej jest znaleźć źródełko z wodą źró-
dlaną i tam ją pobierać. Jednak takich źró-
deł jest coraz mniej i dotarcie do nich jest 
trudne. Kolejnym sposobem jest zamrażanie  
i rozmrażanie wody, jednak w praktyce jest to 
niezwykle energochłonne i kosztowne. Wciąż 
poszukiwano idealnego sposobu do pozy-
skania wody „doskonałej”, jak najbardziej 
podobnej do tej oferowanej przez naturę.
Dziś możemy powiedzieć, że wodę źródlaną 
lub o cechach bardzo jej bliskich, może mieć 

Pijemy wodę 
źródlaną  
prosto z kranu!

  Szczepan Wawrzeniuk

  Wody pitne mogą różnić się pod wieloma 
względami, my rozważymy podział z uwa-
gi na strukturę. W tym zakresie wyróżnia się 
wody źródlane i wody stojące. 
Woda stojąca powstaje w wyniku utraty 
właściwości przez wodę źródlaną, są to 
m.in. wody wodociągowe, wody butelko-
wane, wody w stawach, zbiornikach, wol-
no płynących rzekach itp.

W czym tkwi tajemnica wody  
źródlanej? 

Zasadniczą sprawą jest struktura wody.  
W naturze nie istnieje pojedyncza cząstecz-
ka wody w postaci H2O, są one ze sobą po-
łączone, tworząc klastery. Wody stojące two-
rzą duże klastery, skupiające w sobie nawet 
kilkadziesiąt cząsteczek H2O. Źródlane na-

tomiast charakteryzują się klasterami skła-
dających się z jedynie kilku cząsteczek H2O. 
Przyswajanie wody przez organizmy żywe 
następuje na poziomie wody źródlanej,  
w związku z czym wody stojące wymaga-
ją rozbicia na mniejsze klastery, co wiąże się 
z utratą energii. Pijąc wodę źródlaną, orga-
nizmy otrzymują wodę gotową do spożycia 
przez co zachowują więcej energii.
Kolejną różnicą jest ładunek wody. Woda 
źródlana ma ładunek ujemny, stojąca ładu-
nek dodatni. Ponadto, na skutek dynamicz-
nego przepływu i ocierania się o ceramikę, 
jaką stanowią skały, następuje emisja  pro-
mieni dalekiej podczerwieni. Wchłaniane 
przez wodę, stanowią niezwykle pozytywny 
czynnik  wpływający na  organizmy żywe. 
Wszystkie te wymienione elementy powodują 
także oczyszczanie pamięci wody. Dowodem 

Od rodzaju wody, jaką spożywa człowiek i jaką się 
myje, zależy w znacznym stopniu stan jego zdrowia, 
długość życia oraz kondycja fizyczna. Ludzie żyjący 
najbliżej natury, wysoko w górach cieszą się najlepszym 
zdrowiem i długowiecznością. Gdy rozważa się jakie są 
tego powody, to jednym z najważniejszych jest źródlany 
charakter wody górskiej.

Krew osoby:
1. Niepijącej wody źródlanej 
2. Pijącej wodę źródlaną

Woda:
1. Źródlana
2. Stojąca
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Proces przetwarzania wody stojącej w wodę 
źródlaną nazywa się rewitalizacją wody. 
Dzięki filtrom Aqua Revital z wody źródla-
nej można bezpośrednio korzystać w insta-
lacjach domów, szkół, zakładów pracy, szpi-
tali itp. W zależności od modelu możliwe jest 
podłączenie filtra wyłącznie do jednego źró-
dła (np. kran w kuchni) lub doprowadze-
nie takiej wody do całego domu (nie tylko 
do spożycia, ale również do kąpieli, prania, 
podlewania roślin itp.). Filtry Aqua Revital ze 
względu na pozytywne właściwości zdrowot-
ne i walory smakowe stają się coraz popular-
niejsze nie tylko w domach jednorodzinnych, 
ale również w zakładach pracy i szkołach.  

w swoim domu prawie każdy. Można ją otrzy-
mać zarówno z wody płynącej z kranów, jak  
i pobieranej z własnych studni, z jezior, rzek  
i potoków (z wodą w odpowiedniej klasie czy-
stości i nadającą się do picia). Woda taka 
nie musi być czysta pod względem bakte-
riologicznym, może mieć podwyższoną męt-
ność i barwę oraz niezbyt przyjemny zapach 
i smak. Może być chlorowana i mieć wszyst-
kie negatywne cechy charakteryzujące tzw. 

kranówkę. Po odpowiednim uzdatnianiu moż-
na uzyskać wodę o walorach wody źródla-
nej. Doświadczenia firmy Bartosz z zasto-
sowaniem urządzeń filtracyjnych do wody 
pobieranej z wodociągu w Białymstoku lub  
z rzeki Białej wykazały, że po przejściu przez 
nie uzyskiwana woda ma nie tylko dobry 
smak i zapach, ale uzyskuje także walory 
wody źródlanej. Firma stworzyła typoszereg 
tych urządzeń i nazwała je filtry Aqua Revital. 
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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

• woda źródlana jest „jedwabista”, ze 
względu na mniejsze napięcie powierzch-
niowe, w stosunku do np. wodociągowej 
(można to sprawdzić dotykiem);
• wodą źródlaną, nawet chłodną, można 
zmywać tłuszcze, co ogranicza zużycie środ-
ków piorących i płynów do zmywania naczyń;
• po kąpieli w wodzie źródlanej naskó-
rek wykazuje znaczny poziom nawilże-
nia i natłuszczenia. Osoba cierpiąca na 
uczulenia skórne na rękach stwierdziła, że 
po kilkukrotnym ich myciu z zastosowaniem 
szarego mydła, objawy podrażnienia skóry 
ustępowały i zbędne było po nim stosowa-
nie środków farmakologicznych;

• woda źródlana pozytywnie wpływa na 
trawienie; 
• jest dobrym rozpuszczalnikiem i dosko-
nale wypłukuje z organizmu toksyny. Oso-
ba z nadciśnieniem tętniczym w wyniku picia 
sporej ilości takiej wody uzyskała uregulowanie 
go na wymaganym poziomie. Nawet mimo 
spożywania znaczących ilości kawy (po wypi-
ciu kawy, wypicie szklanki wody źródlanej);
• rozpuszcza osady oraz zapobiega ich wy-
trącaniu się z wody. W wielu miastach woda 
ma bardzo wysoką twardość (w niektórych na-
wet na granicy dopuszczalnej przez prawo).  
Z tego powodu herbata gotowana na tej wo-
dzie ma zawsze szarawą barwę i nie jest zbyt 

smaczna. Przygotowana na wodzie przefiltro-
wanej w Aqua Revital smakuje zupełnie inaczej; 
• wody źródlane stanowią środowisko ne-
gatywne dla rozwoju bakterii gnilnych,  
w związku z czym zasadne jest stosowanie 
jej do przemywania ran; 
• rośliny podlewane wodą źródlaną są mniej 
podatne na zachorowania i wymagają mniej 
środków ochrony, a także osiągają lepsze 
przyrosty. Owoce są dorodniejsze, mogą być 
dłużej przechowywane, nie bez znaczenia 
jest znaczna poprawa walorów smakowych. 
• urządzenia techniczne (np. kotły, zasob-
niki, czajniki) dłużej bronią się przed pokry-
ciem kamieniem. 

Właściwości wody źródlanej i korzyści z jej stosowania:

typ przeznaczenie uzyskana woda zastosowanie
Aqua Revital 1.1 woda niechlorowana

dobra woda
kuchnia/ 
do spożycia

Aqua Revital 1.2 woda niechlor./chlorowana
Aqua Revital 1.3 woda niechlorowana dobra woda źródlana
Aqua Revital 1.4*

woda niechlor./chlorowana
dobra woda krystaliczna

Aqua Revital 1.5* krystaliczna woda źródlana
Aqua Revital 2.1

woda niechlorowana
dobra woda

dom/zakład  
pracy itp.

Aqua Revital 2.2 dobra woda źródlana
Aqua Revital 2.3* krystaliczna woda źródlana
Aqua Revital 2.4

woda niechlor./chlorowana
dobra woda

Aqua Revital 2.5 dobra woda źródlana
Aqua Revital 2.6* krystaliczna woda źródlana

* wymaga zasilania elektrycznego 230 V

Tabela Filtry Aqua Revital

System Tweetop uzyskał niemiecki certyfikat SKZ.  
SKZ to jeden z największych akredytowanych eu-
ropejskich instytutów badawczych, zajmujący się 
wydawaniem certyfikatów i monitoringiem jako-
ściowym ponad 900 produktów, wytwarzanych 
przez ponad 400 firm.
Certyfikat SKZ poświadcza wysoką jakość produk-
tów Tweetop, stanowiąc jednocześnie gwarancje 
jej stabilności, albowiem prawo do używania zna-
ku SKZ mają firmy, które poddają się cyklicznym in-
spekcjom pracowników tego laboratorium. Prób-
ki produktów pobrane przez pracowników SKZ w 
trakcie takiego audytu są następnie badane w la-
boratoriach SKZ.

Tweetop aprobowany 
przez SKZ

Wyróżnienie 
Forum Dyskusyjnego 
Wodociągów Polskich 
dla Hydro-Vacuum

Forum Dyskusyjne  
Wodociągów Polskich  
(www.forum-wodociagi.pl)  
z okazji swojego X-lecia  
postanowiło wyróżnić  
Hydro-Vacuum  
„za długo-letnią  
współpracę i wspólne  
przedsięwzięcia”. 
Wyróżnienie to  
jest cenne, gdyż  
nie ma istotniejszej  
oceny dla  
producenta, jak  
uznanie w oczach  
użytkow-ników jego  
produktów.
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Rura łączona jest ze złączką w trzech krokach: cięcie, ka-
librowanie i wciśnięcie. Po włożeniu rury MLC w złączkę 
blokada jest uwalniana, a rura i złączka są zaciśnięte ra-
zem. Instalator pozna, że złącze zostało poprawnie za-
montowane, po usłyszeniu kliknięcia. Odłączona blokada 
jest łatwo widoczna dzięki przesuwnemu okienku kontol-
nemu.
Efekt pamięci zaciskanego pierścienia reaguje jak wbu-
dowane narzędzie zaprasowujące. 

Wykonanie połączenia –  
tylko wcisk, bez zaprasowywania

rur, łączy najmocniejsze produkowane two-
rzywo sztuczne PPSU (polifenylosulfon)  
z najlepszymi właściwościami mechaniczny-
mi metalu. Rdzeniem systemu jest tak zwa-
ny pierścień zaciskowy. Jest on wykonany ze 
stali wysokowęglowej i wstępnie rozszerzony 
specjalną blokadą.
Tak jak w przypadku tradycyjnych złączek, 
blokada jest również oznaczona kolorem. Ko-
lor blokady oznacza średnicę rury. Ma to na 
celu skrócenie czasu montażu i zapewnie-

nie bezpieczeństwa, ponieważ element ten 
jest przez cały czas widoczny przez specjalne 
okienko kontrolne.
Uponor oferuje kompletny zestaw złączek 
RTM o średnicach od 16 do 32 mm. 
Złączki o średnicy od 16 do 25 są wykonane 
z PPSU. Złączki o średnicy 32 mm oraz złącza 
gwintowane dowolnego rodzaju są produ-
kowane z ocynowanego mosiądzu. Zestaw 
obejmuje wszystkie elementy, niezbędne do 
montażu instalacji.  

Do rur wielowarstwowych Uponor MLC

Nowe złączki  
w technologii RTM  
i z systemem Tool-Inside 

  Robert Lemański

  Technologia RTM jest uzupełnieniem do-
brze znanego produktu, jakim jest system 
wielowarstwowy Uponor MLC. Co więcej, 
rozwiązania te obejmują także wypróbowa-
ne i sprawdzone systemy kodów kolorów  
i wskaźników zaprasowania.
Nowe złącza RTM mają niemiecki certyfikat 
DVGW i polski atest higieniczny, dopuszczają-

cy je do używania w instalacjach wody pit-
nej razem z wielowarstwowymi rurami MLC  
o średnicy 16, 20, 25 i 32 mm. Szczegółowe 
testy pokazały, że złączki te wytrzymują bez 
szkody działanie dużych sił, jak na przykład 
uderzeń hydraulicznych oraz wydłużeń linio-
wych rury. 
Zaawansowany materiał, użyty do produkcji 

Prosto, szybko, a przede wszystkim bezpiecznie – to atuty, których 
projektanci i instalatorzy oczekują od systemów łączenia instalacji. 
Nowa technologia RTM (Ring Tension Memory) pozwala łączyć rury bez 
potrzeby używania narzędzi służących do zaprasowywania rur – szybko  
i bezpiecznie dzięki zwykłemu wciśnięciu rury. 

Efekt pamięci zaciskanego pierścienia działa jak wbudowane narzędzie 
zaprasowujące. Na rurę działa stały nacisk około dwóch ton

Nowe złączki z technologią RTM o średnicach 
16, 20, 25 i 32 mm

Nazwa  
wyrobu

Złączka PPSU  
Uponor RTM

Kolano PPSU  
Uponor RTM

Trójnik PPSU Uponor 
RTM

Złączka Uponor  
RTM z gwintem  
zewnętrznym

Wymiar/
Opis 16-16 16-16 16-16-16 16-1/2

Cena  
katalogowa 
netto [PLN]

22 23 29 28

Wybrane złączki RTM (ceny obowiązujące od 01 04 2012)
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W sobotę, 21 kwietnia 2012 w warszawskim 
Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej odby-
ła się gala 10-lecia Grupy SBS. 
Grupa SBS powstała w roku 2002 i obecnie 
należy do niej 90 hurtowni będących Part-
nerami grupy z ponad 160 punktami han-
dlowymi na terenie całego kraju.
Jubileuszowa impreza zgromadziła ponad 
200 gości, w tym właścicieli i pracowników 
hurtowni należących do Grupy SBS oraz 
mecenasów spotkania – przedstawicieli 
uznanych producentów z branży.

Wieczorne uroczystości otworzyło wystąpienie 
Prezesa Zarządu SBS Sławomira Maciejewskie-
go, który podsumował 10-letnią historię Grupy 
w liczbach, wydarzeniach, a także na przykła-
dzie zmian zachodzących u firm partnerskich, 
które dzięki współpracy w ramach Grupy sta-
ły się liderami branży na swoich lokalnych ryn-
kach. Wielokrotnie podkreślane było, iż jubile-
usz jest przede wszystkim świętem Partnerów 
– firm tworzących Grupę. Po powitaniu przez 
Zarząd SBS rozpoczęła się gala poprowadzona 

przez popularnego i lubianego aktora  
Dariusza Kordka. Nie obyło się bez podzię-
kowań, podczas których pamiątkowe statu-
etki SBS z symboliczną liczbą „10” odebra-
li przewodniczący Rad Nadzorczych, a także 
przedstawiciele mecenasów jubileuszowej 
gali, którymi w tym roku były firmy: Vaillant, 

Armatura, Rovese/Cersanit, KAN, Magnaplast, 
Immergas, Purmo, Instal-Projekt, Ferro, Deante, 
Elektromet, Kospel, Grundfos, Perfexim, Wilo.
Główną atrakcją wieczoru był spektakl przy-
gotowany przez Małgorzatę Potocką i arty-
stów Teatru Sabat „Rewia Forever” – wido-
wiskowe przedstawienie, na które złożyły się 
przebojowe piosenki, brawurowe układy cho-
reograficzne wykonywane przez Balet Sabat 
oraz zapierające dech kostiumy.
W finale przedstawienia na scenę wjechał ju-
bileuszowy tort SBS z racami, a Małgorzata 
Potocka wraz ze swym zespołem pogratulo-
wała Grupie SBS z okazji jubileuszu oraz życzy-
ła kolejnych lat sukcesów.
Po przedstawieniu natomiast scena zamieniła 
się w jedyny w swoim rodzaju parkiet tanecz-
ny. Przy dźwiękach popularnych hitów, wyko-
nywanych także przez artystów Teatru Sabat 
goście bawili się do białego rana na uroczy-
stym balu.

Zarząd Grupy SBS - od lewej Maciej  
Korycki, Andrzej Siewierski, Sławomir 
Maciejewski

10-lecie Grupy SBS

Najwięksi dostawcy Grupy SBS
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27 kwietnia 2012 r. w malowniczo położonym 
Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej FERRO 
świętowała 20-lecie swego istnienia. Ta wyjąt-
kowa uroczystość zgromadziła przedstawicieli 
firmy oraz jej klientów i współpracowników. 
Spotkanie rozpoczął lunch w restauracji Sta-
rówka, po którym odbyła się konferencja pod-
sumowująca dotychczasową działalność 
FERRO. Podczas spotkania zabrali głos przed-
stawiciele zarządu. 
Prezes Aneta Raczek przedstawiła pokrótce hi-
storię firmy, a także wyraziła gorące podzię-
kowania klientom, kontrahentom, inwestorom 
i partnerom biznesowym, którzy przyczynili się 
do dzisiejszego sukcesu. Szczególne słowa po-
dziękowania prezes skierowała do założycieli 
FERRO – przewodniczących Rady Nadzorczej – 
Andrzeja Hołója i Jana Gniadka za możliwość 
współtworzenia mocnej marki i dynamicznie 
rozwijającego się przedsiębiorstwa. 
Kolejnym prelegentem był wiceprezes zarzą-

du, dyrektor fnansowy Artur Depta, który przy-
pomniał kluczowe dla rozwoju FERRO wyda-
rzenia – udany debiut na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie oraz dołącze-
nie do Grupy FERRO w 2011 roku czeskiej spół-
ki NOVASERVIS. Wiceprezes zarządu dyrektor 
handlowy Przemysław Szczygieł zaprezento-
wał dotyczące sprzedaży baterii i zaworów. 
Uroczyste wystąpienia podsumowała wypo-
wiedź Zbigniewa Gonsiora, wiceprezesa  
zarządu i dyrektora marketingu. Zbigniew  
Gonsior omówił główne grupy produktowe 
FERRO, a także zapowiedział nowości – między 
innymi baterię będącą kontynuacją produk-
tów oszczędzających wodę Ferro SlimAir, Aqua 
VitaeSet – baterie z 2 kanałami dla wody użyt-
kowej i pitnej oraz nowoczesną linię designer-
skich baterii łazienkowych i kuchennych zapro-
jektowanych przez Marcina Jędrzaka.

Oficjalną część konferencji zakończył finał 
Promocji Maxymal-
ne Obroty oraz wrę-
czenie wyróżnień dla 
klientów FERRO. Wy-
różnienia odebrały 
także firmy, które dzię-
ki osiągnięciu bardzo 
wysokich obrotów  

w sprzedaży zdobyły ty-
tuły: TOP Diamentowi. 
Podczas spotkania wrę-
czono również certyfika-
ty za wieloletnią współ-
pracę z FERRO.
Po zakończeniu konfe-
rencji w foyer goście 
mogli spotkać się  
z przedstawicielami  
FERRO, a także obejrzeć 
prezentowane nowości 
produktowe.
Podczas jubileuszowej 
kolacji i bankietu założy-
ciele firmy, a obecnie przewodniczący Rady 
Nadzorczej – Andrzej Hołój i Jan Gniadek 
otrzymali pamiątkowe złote monety.  W prze-
rwie na uczestników czekał niezwykle atrak-
cyjny występ artystów z Teatru Roma. Ob-
chody tej wyjątkowej rocznicy zakończyła 
trwająca do rana impreza taneczna.
Radość z sukcesu firmy udzielała się nie tylko 
przedstawicielom FERRO obecnym na uro-
czystości, ale i zaproszonym gościom, którzy 
chwalili organizację i atmosferę spotkania. 
A wszystko odbywało się we wspaniałej wio-
sennej scenerii, wśród rozkwitającej przyrody, 
która ze wszystkich stron otaczała malowni-
czo położony Hotel Ossa.

Skoda Fabia w limitowanej wersji Monte 
Carlo znalazła swego zwycięzcę!

Znamy już laureatów Promocji Maxymalne 
Obroty organizowanej przez FERRO dla dystry-
butorów produktów firmy. 
Promocja trwała od 15 września 2011 do  
30 marca 2012 roku. Każdy jej uczestnik musiał 

zakupić w powyższym terminie na wyznaczo-
ną przez organizatora kwotę artykuły z kolek-
cji Metalia, Titania, Novatorre oraz grzejniki ła-
zienkowe wraz z akcesoriami.
Nagroda główna w Promocji to Skoda Fabia 
w wersji limitowanej Monte Carlo. Warunkiem 
otrzymania nagrody głównej był zakup wy-
mienionych produktów na kwotę minimum  
20 000 zł. 

Jubileusz 20-lecia FERRO
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Nowym właścicielem Skody została firma  
EUROSAN.
Pozostali nagrodzeni otrzymali: telewizory 
Sony 3D, aparaty fotograficzne Nikon Cool-
pix, lodówki Samsung Side by Side oraz ci-
śnieniowe ekspresy do kawy Saeco Philips.
Wszyscy laureaci to doświadczeni dystry-
butorzy i wiarygodni partnerzy FERRO. Przy-
znane nagrody są nie tylko wyrazem uzna-
nia dla ich działalności rynkowej, ale także 
świadectwem dobrej współpracy pomię-
dzy producentem a odbiorcami jego arty-
kułów.

niają się oczekiwania rynku i klientów, ale na 
pewno wybudowanie i otwarcie własnej sie-
dziby w Łazach pod Warszawą, które mia-
ło miejsce w 2004 roku to jeden z kluczowych 
etapów rozwoju. Mamy nowoczesny biurowiec 
zaprojektowany dla naszych potrzeb oraz wła-
sny ogólnopolski magazyn i dzięki temu jeste-
śmy w stanie sprawnie obsługiwać klientów. 
Istotnym elementem było również utworzenie 
oddziałów regionalnych, dzięki którym ugrun-
towaliśmy silną pozycję na rynku.
Ostatni ważny etap to włączenie urządzeń  
z sektora grzewczego marki FRICO bezpośrednio 
do oferty Systemair, które nastąpiło rok temu. 

Wspomniał Pan o przejęciu marki Frico 
jako jednym ze strategicznych działań  
w ostatnim okresie. Rozumiem jednak,  
że w Polsce konsolidacja i oficjalne prze-
jęcie nastąpiło dużo później niż w koncer-
nie, Frico bowiem zostało zakupione przez 
Systemair w 1992 roku. Jak oceniłby Pan 
proces konsolidacji z firmą Systemair?
FRICO to marka doskonale znana zarówno  
w Polsce, jak i na Świecie. Jako autonomi- 
czna firma w Grupie Systemair istnieje od  

Nowe pokolenie u steru  

Systemair – 20 lat 
i… czas na zmiany

  wywiad z Arkadiuszem Augustyniakiem przeprowadziła 
Małgorzata Tomasik

Jak naprawdę liczycie Państwo swoją obec-
ność na rynku: od 1991 roku, czyli od po-
czątków firmy Kanalfläkt, czy od 1996 roku – 
oficjalnej daty zarejestrowania spółki?
Systemair działa w Polsce od 1991 roku, nie-
zależnie od wcześniejszej nazwy ciągłość 
działania firmy, a przede wszystkim budo-
wanie naszej rynkowej pozycji, datujemy od 
tamtego czasu. Patrząc z dzisiejszej perspek-
tywy, widać jak ogromną drogę przeszli-
śmy w tym czasie zarówno w skali polskiej, jak 
również globalnej. W tej chwili jesteśmy jed-
nym z liderów w branży wentylacyjnej – kon-
cernem o ogólnoświatowym zasięgu. W Pol-
sce zbudowaliśmy silną markę kojarzoną 
przede wszystkim z nowoczesną myślą inży-
nierską i niezawodnością naszych produktów.  

Ponad więc 20 lat historii na rynku pol-
skim zobowiązuje… Rozumiem, że w Pol-
sce działa już tysiące instalacji wentyla-
cyjnych z Waszymi urządzeniami…
Myślę, że jest ich o wiele więcej – jesteśmy fir-
mą konsekwentnie inwestującą w swój rozwój, 
zaczynaliśmy przecież od wentylatorów kana-
łowych, można powiedzieć, że jesteśmy pio-
nierami tej grupy produktów, obecnie jednak 
mamy w ofercie pełny zakres urządzeń wenty-
lacyjnych, poczynając od central wentylacyj-

nych, poprzez nawiewniki, wentylację poża-
rową, aż do wentylacji strumieniowej. Rozwój 
biznesowy Grupy Systemair przyniósł również 
szybkie powiększenie oferty produktowej. War-
tością dodaną do urządzeń jest także myśl 
techniczna oraz doświadczenie naszych inży-
nierów. Jednak niewiele osiągnęlibyśmy bez 
zaangażowania naszych pracowników w bu-
dowanie relacji z klientami i przede wszystkim 
dzięki tej pracy osiągnęliśmy dzisiejszą pozycję.

Najważniejsze zmiany w Systemair przez 
ten okres, to… 
Systemair zmienia się cały czas, tak jak zmie-

Aneta Raczek, prezes zarządu FERRO wręcza kluczyki
Januszowi Pasternakowi, właścicielowi firmy EUROSAN

Arkadiusz Augustyniak w Systemair pracuje 
od maja 2004 r. 
W lutym 2007 roku objął stanowisko 
dyrektora handlowego.
W 2009 Systemair Polska została wybrana 
najlepszym oddziałem Systemair A.B.  
na świecie.
1 maja 2011 r. awansuje na stanowisko 
dyrektora zarządzającego Systemair S.A.
Wzrost sprzedaży w roku obrachunkowym 
01.05.2011/30.04.2012 – 17%. 
Zainteresowania: sport, ekonomia, 
gotowanie, literatura współczesna

Arkadiusz Augustyniak 

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


50m a j  2 0 1 2  ( 0 5 )  w y w i a d

zmienia, a Systemair jest znany z przejrzystej  
i konsekwentnej polityki rynkowej. Oczywiście 
musimy być elastyczni, jednak przede wszyst-
kim trzymamy się naszych wewnętrznych war-
tości, które jak pokazuje doświadczenie są uni-
wersalne – są to: zaufanie, jakość, dostępność 
(także informacji) oraz terminowość dostaw.

Gdybym poprosiła o wymienienie – Pana 
zdaniem – najlepszych, zakończonych 
sukcesem rynkowym pomysłów i działań, 
to znalazłyby się wśród nich…
…system szkoleń dla projektantów i instala-
torów, jak również utworzenie ogólnopolskiej 
sieci serwisów zewnętrznych. 

Czym dysponuje dziś Systemair w Ła-
zach?
Mamy własny biurowiec o pow. 600 m2, no-
woczesne centrum szkoleniowe wraz z trenin-
gowym stanowiskiem, gdzie odbywają się 
prezentacje oraz szkolenia praktyczne z po-
prawnego montażu i uruchomień urządzeń 
oraz zaplecze logistyczne o pow. 2000 m2. 

Na jakie pola działalności kładziecie 
Państwo szczególny nacisk?
Przede wszystkim budowanie długofalowych 
relacji z klientami i projektantami. Chcemy 
być dla nich wiarygodnym partnerem. Na-
szą ambicją jest, aby rynek postrzegał fir-
mę Systemair jako nowoczesnego producen-
ta, który swoimi produktami chce promować 
energooszczędne rozwiązania w dziedzinie 
wentylacji i ogrzewania. 

Jak z perspektywy czasu oceniłby Pan 
branżę wentylacyjną w Polsce? Jak bar-
dzo polskie standardy projektowania  
i wykonawstwa są różne od europejskich?
Nasza branża zmienia się niezwykle dyna-
micznie. Wymagania rosną z roku na rok,  
a co za tym idzie również jakość pracy 
wszystkich grup działających na rodzimym 
rynku zarówno projektantów, instalatorów, 
ale również i producentów. Rośnie również 
świadomość odbiorcy końcowego, co nieja-
ko wymusza większe zaangażowanie i wyż-
sze standardy pracy. Jestem przekonany, że 
różnica nie jest duża, a w wielu przypadkach 
możemy spokojnie konkurować z firmami z 
Europy. Co więcej na tym polu wiele rodzi-
mych biur projektowych i firm instalacyjnych 
może pochwalić się znaczącymi sukcesami. 

Efektywność energetyczna w odniesie-
niu do urządzeń wentylacyjnych – na ra-
zie drugorzędne czy rzeczywiste wyma-
gania rynkowe?
Wraz ze wzrostem cen energii wzrasta zainte-
resowanie rozwiązaniami energooszczędny-
mi, również w wentylacji. Rynek niejako zaak-
ceptował zmiany prawne, wprowadzone przez 
Unię Europejską mające na celu ograniczanie 
zużywanie energii, a konsekwencją tych dzia-
łań jest zwiększenie udziału urządzeń i rozwią-
zań energooszczędnych sprzedawanych w 
Polsce. Systemair już od lat promuje urządzenia 
dających wymierne korzyści w postaci niskie-
go zużycia energii, starając się wyjść naprze-
ciw rosnącemu zapotrzebowaniu na rynku. 

1993 roku. Włączenie jej bezpośrednio do 
oferty Systemair służy ujednoliceniu oferty 
urządzeń grzewczych Systemair, z których  
FRICO jest znane od ponad 70 lat. To ogrom-
na wartość, którą należało dobrze wyko-
rzystać. Z naszego punktu widzenia jest to 
ogromny potencjał wiedzy i jakości marki, 
który wzbogacił ofertę Systemair. Z punktu wi-
dzenia biznesowego to trzecia grupa produk-
towa pod względem obrotów. Naszą ambicją 
jest znaczące powiększenie udziału w rynku 
samej marki FRICO poprzez włączenie jej do 
systemu dystrybucji Systemair. Pod względem 
organizacyjnym nie był to problem. 

W branży wentylacyjnej funkcjonują troszkę 
inne ścieżki dystrybucyjne niż w sektorze 
grzewczym i sanitarnym? Jak Państwo zor-
ganizowaliście swoją sprzedaż na rynku? 
Oczywiście, każda grupa produktowa ma swo-
ją specyfikę – byliśmy tego świadomi. Dlate-
go też staramy się docierać do nowych grup 
odbiorców, jakimi są dla nas instalatorzy bran-
ży grzewczej i sanitarnej. Działania te zaczyna-

ją przynosić wymierne efekty. Podejmowane 
przez nas aktywności marketingowe – szkolenia 
dla instalatorów, przejrzysta strona internetowa, 
aktywność handlowców w terenie, kontakty  
z projektantami i architektami to najważniejsze 
działania, jakie obecnie podejmujemy. 
 
Przez prawie 15 lat firmą zarządzał Ro-
man Jakowiecki. Czy zmiana kierow-
nictwa oznacza też zmianę polityki ryn-
kowej? Czy rynek wymaga teraz innych 
rozwiązań sprzedażowych i serwisowych?
Pan Roman Jakowiecki to część historii firmy 
i jeden z ojców naszego sukcesu. Przez wie-
le lat był „twarzą” Systemair. Każda zmiana 
niesie ze sobą nowe możliwości. Moim zda-
niem ważne jest to, aby osoba obejmująca 
kierownicze stanowisko znała firmę, jej specy-
fikę, ludzi i system pracy oraz rynek i klientów 
– tak było w moim przypadku. Przeszedłem 
drogę od handlowca w Dziale Realizacji do 
dyrektora zarządzającego i teraz właśnie 
przyszedł moment, aby to doświadczenie 
w pełni wykorzystać. Rynek nieustannie się 

Systemair w Polsce w liczbach przez lata
1996 rok 2006 rok 2011 rok

 Liczba pracowników: 4 22 35
 Liczba przedstawicieli handlowych 1 7 12
 Sprzedaż: 1,8 mln PLN 16,5 mln PLN 45 mln PLN

 Kierownictwo: Roman  
Jakowiecki

Roman  
Jakowiecki

Arkadiusz  
Augustyniak
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Tegoroczne, V  Forum odbyło się 18 kwietnia br. 
w Krakowie, inicjując także obchody Europejskich 
Słonecznych Dni. Organizatorem Forum jest In-
stytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Forum zgro-
madziło ponad 160 osób, reprezentujących różne 
środowiska z sektora energetyki słonecznej: insta-
latorów, producentów urządzeń, stowarzyszeń, 
przedstawicieli nauki i samorządów oraz innych. 
Forum tradycyjnie towarzyszyła wystawa, na któ-
rej można było zapoznać się m.in. z urządzenia-
mi do produkcji kolektorów słonecznych firm AMB 
Technic oraz GRACO oraz z instalacją słoneczną 
firmy Sunprogress.
Tematyka Forum została podzielona na cztery 
części, pierwsza z nich dotyczyła aspektów ryn-
kowych, druga zaś aspektów technicznych, trze-
cia prawnych. Finalnym elementem Forum był  
– jak co roku – panel dyskusyjny. 

Kilka ciekawostek nt. rynku kolektorów
wybranych z najciekawszych wystąpień…

Aneta Więcka z IEO przedstawiła wyniki badań 
rynku kolektorów słonecznych w Polsce w 2011 r.
W 2011 r. na rynku krajowym sprzedano ogółem 
prawie 253,7 tys. m2 kolektorów słonecznych, łącz-
na ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych 

w Polsce na koniec 2011 r. wyniosła 909 tys. m2.
Przyrost nowo instalowanych kolektorów sło-
necznych wyniósł 70% w stosunku do roku 
2010. Obroty na rynku wyniosły blisko pół miliar-
da złotych. Obecnie na polskim rynku działa ok. 
70 firm produkujących, dystrybuujących ponad 
440 typów kolektorów słonecznych. 

Xavier Noyon, sekretarz generalny European So-
lar Thermal Industry Federation (ESTIF) przedsta-
wił prezentację nt. rynku energetyki słonecznej 
termicznej w UE oraz perspektyw jej rozwoju. 
Wstępne dane dot. sprzedaży instalacji sło-
necznych w krajach europejskich nie wykazu-
ją wzrostu rynku, w całej UE przewidywany jest 
nieznaczny spadek sprzedaży. Wzrost na ryn-
kach europejskich został osiągnięty jedynie  
w trzech krajach: Dania, Szwajcaria oraz Polska. 

Olivier Miedaner – ekspert z Solites – Steinbeis  
Research Institute for Solar and Sustainable Ther-
mal Energy Systems przedstawił doświadczenia  
i aspekty ekonomiczne  budowy wielkowymiaro-
wych systemów instalacji słonecznych grzewczych 
w obiektach wielorodzinnych na  przykładzie ryn-
ku niemieckiego. Szczególna uwaga została zwró-
cona na instalacje słoneczne o pow. 600 m2 po-

łączone z sezonowymi magazynami energii 
słonecznej.  Jeden z największych zasobników  
sezonowych – 63 300 m³ zbudowano w Nec-
karsulm w 1997 r. dla instalacji kolektorów sło-
necznych płaskich o wielkości 5300 m².

Miłosz Lipiński z biura projektowego M&L Lipińscy, 
podkreślił, że ponad 30% energii konsumowanej 
w Polsce przypada na gospodarstwa domowe 
z tego 22% na ogrzewanie. Możliwe i racjonalne 

jest ograniczenie zapotrzebowania na ciepło  
ze 120 kWh/m2 (obecny standard) do poziomu  
40-50 kWh/m²/rok i wykorzystanie w min. 20% udzia-
łu energii z OZE w budownictwie mieszkaniowym. 

Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Go-
spodarczej Ciepłownictwo Polskie wskazał, że 
ciepłownictwo systemowe jest otwarte na tech-
nologie energetyki słonecznej, jednakże ogra-
niczenia techniczne i regulacje prawne nie 
ułatwiają w tym zakresie przemian w ciepłow-
nictwie i trudno jest współpracować tym dwóm 

sektorom w Polsce, np. ze względu na priorytet 
wprowadzania kogeneracji w ciepłownictwie.

Minister Mieczysław Kasprzak, odpowiedzialny 
za energetykę odnawialną sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki, przedstawił zagadnienie 
energetyki słonecznej w projekcie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii. Stwierdził, że praca 
nad regulacją nie jest łatwa, ale „dobra ustawa 
OZE może powstać do końca roku”. Podkreślił, że 
kończą się konferencje uzgodnieniowe mię-
dzyresortowe i projekt ustawy ewoluuje. Zapisy 
w ustawie będą wspierać długoterminowe in-
westycje w OZE z okresem 15-letnim, ponadto 
w ustawie pojawi się wsparcie dla rozproszonych 
źródeł energii w tym dla fotowoltaiki oraz pojawią 
się maksymalne uproszczenia i zróżnicowane dla 
różnych technologii współczynniki wsparcia, z pre-
ferencją dla mikroinstalacji.

W czasie V Forum przedstawiciele firm uczestni-
czących we wszystkich dotychczasowych edy-
cjach jako niezawodni przyjaciele i współtwórcy 
Forum otrzymali podziękowania i okolicznościo-
we upominki. Zgłoszono propozycje organizacji 
kolejnego VI Forum w Toruniu i Krynicy Górskiej.
Pełne materiały są dostępne na stronie interneto-
we FORUM: http://www.solarforum.ieo.pl/pl/pod-
sumowanie-forum 

Podsumowanie V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej
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Targi INSTALACJE  
– podsumowanie

  Obok polskich przedsiębiorstw ofertę za-
prezentowali producenci i dystrybutorzy eu-
ropejskich marek. Obecni byli wystawcy 
z Włoch, Niemiec, Polski, Szwecji, Ukrainy, 
Czech, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, 
Litwy, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Pod-
czas targów zaprezentowanych zostało bli-
sko 190 nowych produktów i rozwiązań tech-
nologicznych. Ekspozycji towarzyszył szereg 
wydarzeń branżowych: prelekcje, warszta-
ty oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 
Branżowe spotkania dostarczyły wyczerpu-
jącej wiedzy na temat polskiego rynku, jego 

potencjału oraz najnowszych światowych 
trendów. W tym samym czasie na terenie 
MTP prezentowane były najnowocześniejsze 
rozwiązania w zakresie zabezpieczeń – na 
targach SECUREX oraz w zakresie ochrony 
pracy, pożarnictwa i ratownictwa – na tar-
gach SAWO. Honorowy patronat nad wszyst-
kimi wydarzeniami objął minister gospodarki 
Waldemar Pawlak.

Instalacyjne know-how
Ekspozycji wystawców towarzyszył obszer-
ny program seminariów i konferencji: „Gaz 

Według pierwszych, zebranych tuż po zakończeniu targów, statystyk 
z przekrojową i obfitującą w nowości ofertą wystawców dla branży 
instalacyjnej zapoznało się 22 591 zwiedzających. Tegoroczna edycja, 
odbywających się w cyklu dwuletnim targów INSTALACJE, WODOCIĄGI, 
KOMINKI, TCS zgromadziła ponad 800 firm z 21 krajów. 

Duże emocje towarzyszyły finałowi 3. Mi-
strzostw Polski Instalatorów. Przez trzy 
dni targów w ramach Mistrzostw odbyło 
się ponad 200 startów z udziałem instala-
torów z całej Polski. Zawodnicy musieli po-
prawnie wykonać instalację złożoną  
m.in. z grzejnika drabinkowego Terma 
Technologie, nagrzewnicy LEO FB 9S  
firmy FLOWAIR, siłownika ARM, trójdrogo-
wego zaworu obrotowego ARV oraz auto-
matycznego odpowietrznika firmy AFRISO, 
pompy Comfort i Alpha 2 firmy Grundfos. 
Liczył się nie tylko czas, ale również do-
kładność montażu. W niezwykle emocjo-
nującej rywalizacji ostatecznie, jedno- 
głośną decyzją komisji konkursowej złożo-
nej z ekspertów, zwyciężył Waldemar  
Jackowski. Mistrz Instalatorów wykonał 
konkursowe zadanie w niewiarygodnym, 
rekordowym czasie 1 minuty i 13,6  
sekund. Zwycięzca 3. Mistrzostw Polski  
Instalatorów opuścił targi nowiutkim  
Volkswagenem Caddy.

Mistrz Instalatorów 
pobił rekord!

Zwycięzcy 3. Mistrzostw Polski Instalatorów

Przed zawodami instalatorzy mogli poćwiczyć 
wykonanie instalacji na stoiskach sponsorów,  
tu: stoisko AFRISO

jako paliwo przyszłości”, „I Konferencja Rynku 
Urządzeń Grzewczych”, panel ekonomiczny 
„4E – Ekologia, Energia, Edukacja, Ekonomia”, 
czy cykl wykładów na temat nowoczesnych 
źródeł ciepła w budownictwie i ich parame-
trów energetyczno-ekologicznych, wentylacji 
w budynkach energooszczędnych oraz od-
prowadzania i zagospodarowania wód opa-
dowych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 
wykłady z zakresu techniki grzewczej, wytwa-
rzania energii elektrycznej oraz wentylacji i kli-

matyzacji oraz pokazy praktycznego dzia- 
łania urządzeń z branży OZE odbywające  
się w ramach specjalnej przestrzeni Glob Pe-
łen Energii. W czerwonej czaszy przez cztery  
dni prezentowano zalety energetyki słonecz-
nej, pomp ciepła, energii z biomasy czy geo-
termii. 

Prestiżowe nagrody dla najlepszych!
Podczas targów nagrodzono najlepsze pro-
dukty i stoiska. Prezentowane na targach pro-
dukty uhonorowane zostały Złotym Meda-
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W dniu 24 kwietnia, podczas trwania targów 
INSTALACJE 2012 liderzy branży instalacyj-
nej spotkali się na I Konferencji Urządzeń 
Grzewczych zorganizowanej przez SPIUG 
i MTP Instalacje.
Spotkanie to kompleksowo poświęcone było 
technologiom i rozwiązaniom dotyczącym 
techniki grzewczej ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na urządzenia zasilane OZE, 
podsumowaniu rynku urządzeń grzewczych. 
Spotkanie to zgromadziło wiodących pro-
ducentów i dostawców urządzeń oraz tech-
nologii z zakresu techniki grzewczej. Było też 
okazją do dialogu branży i przeglądu naj-
nowszych, dostępnych na rynku rozwiązań, 
trendów przy uwzględnieniu obowiązujące-
go prawa i uwarunkowań unijnych. 
Polska gospodarka rozwija się dynamicznie  
i udział w tym procesie przynosi satysfakcję.  

Silne marki są powodem do dumy, ale również 
zobowiązują, dlatego jako członkowie firm pro-
ducenckich dołożymy wszelkich starań, żeby 
nie zawieść tych, którzy nam zaufali. – deklaru-
je Janusz Starościk – prezes SPIUG. W konferencji 

udział wzięli producenci i dostawcy urządzeń 
grzewczych, specjaliści z branży instalacyjnej, 
inżynierowie budownictwa, dystrybutorzy i fir-
my wykonawcze i rzemieślnicy zainteresowani 
technologiami przyszłości.

I Konferencja Urządzeń Grzewczych  
– wyjątkowe wydarzenie i podsumowanie rynku

lem MTP, natomiast w konkursie Acanthus 
Aureus wyróżnione zostały stoiska najlepiej 
zaprojektowane i przygotowane do realiza-
cji strategii marketingowej firmy. W tym roku 
Konkurs o Złoty Medal MTP po raz pierwszy 

odbywał się w nowej formule. Liczne zmiany 
w formule konkursu wiązały się nie tylko z od-
świeżonym wizerunkiem medalu, który po raz 
pierwszy miał formę prestiżowej statuetki, ale 
przede wszystkim z całym pakietem korzyści 

promocyjnych, z których korzystają laureaci 
konkursu. Jedną z nowości jest ocena zgło-
szonych produktów nie tylko przez Sąd Kon-
kursowy, ale również przez użytkowników. Już 
na miesiąc przed targami Sąd Konkursowy 

Dużym zainteresowaniem zwiedzających, szczególnie instalatorów, cieszyło się stoisko firmy Viega, 
gdzie każdy mógł praktycznie zapoznać się z technikami łączenia
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W dniach 23-26 kwietnia br. stoisko Grupy SBS 
w Poznaniu odwiedziło blisko 3000 instala-
torów, którzy przyjechali na targi w ramach 
organizowanej przez SBS i partnerskie hur-
townie „akcji autokarowej”. Do Poznania zje-
chało ponad 60 autokarów z całej Polski.
Na stoisku SBS zagościły firmy Immergas,  
JG System, KAN, Instal-Projekt, Tweetop oraz 
Purmo.
Nowością Instalacji 2012 był KLUB INSTALATO-
RA SBS & MTP stwarzający okazję do spotkań 
i rozmów branżowych, który na stałe zago-
ści jako element towarzyszący na imprezach 
targowych i spotkaniach organizowanych  
w ramach Grupy.
1500 m2 powierzchni wystawienniczej oprócz 
KLUBU INSTALATORA zajęły też boiska piłkar-

skie. Hala numer 4 przez cztery dni targo-
we zamieniła się w prawdziwy stadion piłkar-
ski, gdyż dodatkową atrakcją przygotowaną 
przez SBS i MTP z okazji targów był turniej, któ-
ry rozegrali odwiedzający stoisko instalatorzy 
z hurtowni Grupy. Przez kilka dni w rozgryw-
kach wzięło udział kilkadziesiąt drużyn, któ-
re codziennie rozgrywały mecze na pneuma-
tycznych boiskach, a spośród nich każdego 
dnia w meczach finałowych wyłaniani byli 
zwycięzcy. Finaliści codziennych rozgrywek 
otrzymali cenne upominki, natomiast wszyscy 
uczestnicy i widzowie dawkę prawdziwych, 
sportowych emocji i znakomitej zabawy.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy,  
a wszystkich zapraszamy na przyszłoroczne 
targi Grupy SBS!

Grupa SBS i jej 3000 instalatorów

pod przewodnictwem prof. dr hab. Edwarda 
Szczechowiaka, dyrektora Instytutu Inżynie-
rii Środowiska Politechniki Poznańskiej uhono-
rował 13 produktów zgłoszonych do konkursu 
na targach INSTALACJE. 
Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiał  
o nagrodzonych produktach

Więcej o produktach 
W czasie targów, po raz pierwszy, również 

Globe Pełen Energii – specjalna przestrzeń dla 
zainteresowanych OZE

Oventrop przygotował na targi sporo nowości, 
m.in. bufor ciepła Regucor WHS (na zdjęciu prezes 
Kazimierz Mróz i Magdalena Gerber)
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http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/03/IR_2012_03_Z%C5%82ote_Medale.pdf
http://www.instalreporter.pl
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zwiedzający mogli głosować na najlepsze 
ich zdaniem produkty nagrodzone Złotym 
Medalem przez Sąd Konkursowy. 
Głosowanie realizowane było za pośrednic-
twem ekranów dotykowych zlokalizowanych 
w Strefach Mistrzów. Równolegle głosowa-

nie odbywa się w Internecie www.zlotyme-
dal.mtp.pl i zakończy się 26 maja. 

Firmy, których stoiska zostały  
nagrodzone w konkursie Acanthus  
Aureus: BerlinerLuft, Technik, Ozzone, Pol-

skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, 
czasopismo „Rynek Instalacyjny”, GRAS Pry-
watne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlo-
we, Poujoulat, Glen Dimplex, Schlösser Heiz-
technik Gruppe Polska, Leszczyńska Fabryka 
Pomp, Flowair, Uniwersal.  

Termet odebrał Złoty Medal za kocioł ECOCONDENS, o czym z dumą informowali prezes 
Ryszard Satyła i dyr. ds. handlowych Mieczysław Zubowicz

Firma LFP zapraszała do zapoznania się z ofertą i... na grę w kręgle przy dopingu prezentera pogody 
Tomasza Zubilewicza

Kadra zarządzająca TA Hydronics: nowy dyrektor zarządzający Juliusz Ładoś (po lewej), Jarosław Bloch

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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„Przedsiębiorstwa wytwarzające energię 
z biomasy czekają z ewentualnymi inwe-
stycjami do czasu wejścia w życie nowej 
ustawy o OZE. Skoro wstrzymują się przed-
siębiorstwa wytwórcze, czekać muszą rów-
nież inwestorzy i produkujący biomasę. 
Obecna sytuacja legislacyjna nie wpływa 
korzystnie na rozwój rynku biomasy, gdyż 
jest nieprzewidywalna... a inwestorzy nie 
lubią sytuacji nieprzewidywalnych...” – tymi 
słowami podsumował obecną sytuację na 
polskim rynku biomasy Marek Paw, starszy 
specjalista ds. Paliw Wydziału Gospodarki 
Energetycznej PGE Górnictwo i Energety-
ka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrow-
nia Bełchatów, podczas odbywającego się 
w dniach 18-19 kwietnia 2012 roku „II Kra-
jowego Forum spalania biomasy”. 

Forum zostało zorganizowane przez Zespół 
CBE Polska. Wśród uczestników zebrało się bli-
sko 400 specjalistów reprezentujących sektor 
energetyczny, kluczowe instytucje, stowarzy-
szenia branżowe oraz najlepszych dostaw-
ców rozwiązań dla sektora. To prawie dwa 
razy więcej uczestników niż w pierwszej, czę-
stochowskiej edycji wydarzenia w 2010 roku. 
Gospodarzem obecnej edycji była Akademia 
Górniczo-Hutnicza. 

Biomasa powinna być wykorzystywana 
w Polsce głównie do wytwarzania energii 
cieplnej w małych i średnich ciepłowniach
Pierwszym punktem programu Forum było 
wystąpienie prof. Adama Guły. Profesor od-
niósł się w nim do technologicznych, ekono-
micznych i ekologicznych aspektów produkcji 
energii elektrycznej z biomasy. Zdaniem pro-
fesora Guły: „...biomasa powinna być wyko-

rzystywana w Polsce głównie do wytwarzania 
energii cieplnej w małych i średnich ciepłow-
niach”. Według naukowca za takim wykorzy-
staniem tego źródła energii odnawialnej prze-
mawia jedno z jego największych ograniczeń, 
czyli mała gęstość biomasy, która powodu-
je, że trzeba transportować jej olbrzymie ilo-
ści. „W polskich warunkach klimatycznych 
należałoby używać biomasy do produkcji cie-
pła, a nie energii elektrycznej w lokalnych ma-
łych i średnich jednostkach” – zauważył prof. 
Guła. Według podanego przez niego przykła-
du elektrownia o mocy 400 MW, aby uzyskać 
5% udział energii z biomasy, potrzebuje dzien-
nie 500 ton tego surowca. Ciężarówki przewo-
żące go z odległości do 100 km, pokonywały-
by dziennie dystans 5 tys. km, czyli odległość  
z Moskwy do Lizbony. Przywołał przykłady nie-
wielkich ciepłowni w Polsce w Lubaniu, Trzebie-
chowie czy Chrzelicach, które do ogrzewania 
wykorzystują lokalnie wyprodukowaną bioma-
sę. Jak zauważył, takich przedsięwzięć jest nie-
wiele, bo główną barierą w upowszechnianiu 
tego typu źródeł energii jest brak środków na 
finansowanie inwestycji. „Rolnicy i małe pod-
mioty nie mają na to pieniędzy. Potrzebna 
jest pomoc państwa, bowiem przy 40-proc. 
wsparciu tego typu przedsięwzięć, w ciągu  
10 lat mogłoby powstać 250-300 tys. lokalnych 
kotłów tego typu” – ocenił.

Specyfika rynków biomasy w poszczegól-
nych krajach europejskich 
Kolejnym punktem w programie Forum były 
dwie istotne debaty panelowe. Pierwsza od-
nosiła się do funkcjonowania europejskiego 
rynku biomasy, jego kształtu oraz regulacji  
w poszczególnych krajach. Natomiast w dru-
giej omówione zostały realia polskie. 

Polskie podwórko biomasowe
Ten panel dyskusyjny został zdominowany 
przez zagadnienia regulacyjne, które mają 
obecnie kluczowy wpływ na proces inwe- 
stycyjny oraz funkcjonowanie polskich przed-
siębiorstw energetycznych. Marek Paw z Elek-
trowni Bełchatów ocenił iż: „Otoczenie praw-
ne nie ma pozytywnego wpływu na rozwój 
rynku biomasy w Polsce. Obecna „przepy-
chanka” z ustawą OZE też nie polepsza tej sy-
tuacji. Jako Elektrownia Bełchatów jesteśmy 
najlepszym tego przykładem. Projekt ustawy 
OZE zakłada bowiem wprowadzenie współ-
czynników korekcyjnych ograniczających wiel-
kość wsparcia (tzw. „zielonych certyfikatów”) 
dla niektórych technologii OZE. W związku  
z tym pojawia się ogromna niepewność.  
Dla niektórych podmiotów, np. elektrow-
ni opalanych węglem brunatnych wielkość 
współczynnika korekcyjnego ma ogromne 
znaczenie, gdyż z reguły stoją one na granicy 
opłacalności spalania biomasy”.

Strategiczne inwestycje i najlepsze tech-
nologie biomasowe
Po części panelowej Forum, rozpoczął się blok 
case studies. Omówiono w nim strategiczne 
inwestycje realizowane obecnie w Polsce jak 
również zaprezentowano najciekawsze rozwią-
zania i nowinki technologiczne.

„Tytani Energii 2011”– unikalne nagrody za 
osiągnięcia i inwestycje „biomasowe”

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali 
widowiskowej „Warszawa” Kopalni Soli w Wie-
liczce rozdano nagrody „Tytani Energii 2011”. 
Wręczono je przedsiębiorstwom z szeroko po-
jętego sektora przemysłowego, które mogą 
pochwalić się najlepszymi praktykami w zakre-
sie efektywności energetycznej, ochrony śro-
dowiska i ekologicznej produkcji z wykorzy-
staniem paliwa „biomasowego”, jak również 
najlepszym dostawcom rozwiązań dla tego 
sektora. W uznaniu tych zasług kapituła kon-
kursowa przyznała wyróżnienia i statuetki za 
rok 2011 w 4 kategoriach: produkt/rozwiązanie;  
inwestycja; człowiek; firma.

Drugi dzień Forum upłynął głównie pod zna-
kiem paneli dyskusyjnych:
-  Co nowego w temacie UPS z biomasy?
- „Ecology first, economy just before” – czyli in-
westycje biomasowe w opinii „ciepłowników”. 
Tego dnia miał miejsce również blok z kate-
gorii case studies m.in. z tematami pokazują-
cymi: 
- sposoby na rewitalizację kotłów węglowych,
- pasmo zagranicznych doświadczeń w zakre-
sie wykorzystania biomasy.

Kolejne III Forum spalania biomasy planowane 
jest na 2013 rok.
Szczegółowe informacje o wydarzeniach, fo-
torelacje na stronie dedykowanego portalu 
tematycznego: www.spalaniebiomasy.pl oraz 
stronie organizatora: www.cbepolska.pl

Inwestorzy biomasy nie lubią sytuacji nieprzewidywalnych...
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POZIOMO:
4) natynkowa to np. Monolith w ofercie Geberit. 8) stal używana w systemach rurowych. 11) przepływa przez Stargard
Szczeciński. 12) waluta Argentyny. 14) filmowy oszust karciany. 15) wyszywanie, haftowanie. 17) wąski, cienki pasek
skórzany. 18) tysiąc tysięcy. 19) ogłoszenia prasowe. 20) jeśli morska to zalane plaże, jeśli kanalizacyjna to smród w
łazience. 22) mityczny olbrzym. 24) podręcznik lub poradnik. 27) ... wody, gazu, kanalizacji, wymaga zezwoleń i sporo
zachodu. 30) dwutygodniowy na wczasach. 31) rodzaj kanalizacji, np. Silent-PP w ofercie Geberit.
PIONOWO:
1) zaciskowe lub rekina. 2) zawór..., niezbędny w każdej spłuczce. 3) hurtowa lub detaliczna. 4) rozbraja miny.
5) powyżej kolana. 6) orzeł przedni. 7) nazwa deski sedesowej firmy Geberit z funkcją podmywania. 9) np. osobista,
dbasz o nią codziennie. 10) dawniej o czołgu. 13) system instalacyjny do zawieszania najczęściej miski ustępowej, bidetu
lub umywalki.  16) niezbędny element w odpływie do przyborów sanitarnych (umywalek, wanien, brodzików...).
18) wcześnie zapada zimą. 20) turystyczna wyspa włoska. 21) szeroka ulica spacerowa. 23) Szalom, autor trylogii "Przed
potopem." 25) niebezpieczny w składzie porcelany. 26) polny gryzoń. 28) opłata pobierana na granicy. 29) stworzona z
żebra Adama.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
4)  natynkowa to np. Monolith w ofercie Geberit.  8)  stal używana w systemach rurowych.  11)  przepływa 
przez Stargard Szczeciński.  12)  waluta Argentyny.  14)  filmowy oszust karciany.  15)  wyszywanie, hafto-
wanie.  17)  wąski, cienki pasek skórzany.  18)  tysiąc tysięcy.  19)  ogłoszenia prasowe.  20)  jeśli morska to 
zalane plaże, jeśli kanalizacyjna to smród w łazience.  22)  mityczny olbrzym.  24)  podręcznik lub poradnik.  
27)  ... wody, gazu, kanalizacji, wymaga zezwoleń i sporo zachodu.  30)  dwutygodniowy na wczasach.   
31)  rodzaj kanalizacji, np. Silent-PP w ofercie Geberit.

PIONOWO:
1)  zaciskowe lub rekina.  2)  zawór..., niezbędny w każdej spłuczce.  3)  hurtowa lub detaliczna.  4)  rozbraja 
miny.  5)  powyżej kolana.  6)  orzeł przedni.  7)  nazwa deski sedesowej firmy Geberit z funkcją podmywa-
nia.  9)  np. osobista, dbasz o nią codziennie.  10)  dawniej o czołgu.  13)  system instalacyjny do zawiesza-
nia miski ustępowej, bidetu lub umywalki.  16)  niezbędne elementy w odpływach do przyborów sanitar-
nych (umywalek, wanien, brodzików...).  18)  wcześnie zapada zimą.  20)  turystyczna wyspa włoska.   
21)  szeroka ulica spacerowa.  23) Szalom, autor trylogii „Przed potopem.”  25)  niebezpieczny w składzie 
porcelany.  26)  polny gryzoń.  28)  opłata pobierana na granicy.  29)  stworzona z żebra Adama.

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwi-
skiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą pra-
widłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy 
3 scyzoryki i 3 latarki.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego  
e-czasopisma InstalReporter (lub zaprenume-
rowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 

w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 8 czerwca 2012 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 06/2012 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie Geberit za ufundowa-
nie nagród.

Krzyżówka z firmą Geberit

2 x
scyzoryk

1 x
scyzoryk

3 x
latarka na
dynamo

http://www.instalreporter.pl
http://www.geberit.com.pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy/#nasza_tresc
http://instalreporter.pl/regulaminy/#nasza_tresc
http://www.instalreporter.pl
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PISUAR U’NIC DLA KOBIET
Pisuar URIDAN U’nic jest pisuarem bezwodnym, bezdotykowym dla kobiet. 
Charakteryzuje się niepowtarzalnym wzorem wyróżnionym na targach IHS50 
we Frankfurcie. Jest wyjątkowo elegancki, co wzbogaca aranżację toalety.
Zasada działania jest taka sama jak pisuarów dla panów. Zapewnia 100% 
gwarancję działania bez nieprzyjemnego zapachu oraz cechuje go duża 
oszczędność – do ok. 6 litrów wody na jedno użycie.
Pisuar wykonany jest z polistyrenu GFK i został wyposażony w inteligentny po-
jemnik blokadera zapachu o pojemności 2,2 litra, dzięki czemu płyn blokują-
cy wymienia się dopiero po ok. 25.000 użyć. Gwarantuje to szybki zwrot kosz-
tów inwestycji.

 URIDAN

TESTO 830 – SZYBKI I DOKŁADNY PIROMETR 
DO KAŻDEJ APLIKACJI
Nowy termometr na podczerwień testo 830 jest idealnym narzędziem 
do bezkontaktowych pomiarów w sektorze HVAC i przemyśle. Z pirometrami  
Testo można dokonywać pomiarów nawet małych obiektów oraz tych trud-
no dostępnych i niebezpiecznych – wszystko z bezpiecznej odległości. 
Nowy procesor o wysokiej rozdzielczości umożliwia jeszcze dokładniejszy po-
miar niż dotychczas. Dzięki opcji wartości min/max można z łatwością kontro-
lować wartości graniczne. 
Zaledwie dwie sekundy wystarczą, aby pirometr testo 830 dokonał szybkie-
go pomiaru. 
Pirometr gwarantuje dokładne wyniki z rozdzielczością 0,1oC. 
Seria pirometrów testo 830 zapewnia odpowiednią optykę dla każdego pola 
działania, a wskaźnik laserowy precyzyjnie oznacza miejsce pomiaru.
Pirometry testo 830 – sprawdź ich dokładność i szybkość pomiaru oraz nowe 
atrakcyjne ceny już teraz.

 TESTO

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA
SUPRAECO W
Pompa ciepła marki Junkers do podgrzewania wody jest 
dostępna w dwóch wariantach wykorzystujących powie-
trze wewnętrzne i zewnętrzne: Supraeco W SWI 270-1 X
oraz Supraeco W SWO 270-1 X. Litera X oznacza wbu-
dowany wymiennik ciepła, zatem pompa ciepła może 
współpracować z instalacją solarną lub innym źródłem 
ciepła w celu podgrzewania wody pitnej. 
Model Supraeco W ma moc 2 kW. Współczynnik spraw-
ności działania COP (Coefficient of Performance) pom-
py ciepła wynosi 3,5 (zgodnie z normą EN255-3 przy tem-
peraturze powietrza 20°C oraz podniesieniu temperatury 
wody z 15 do 45°C). Przy wykorzystaniu jednej kilowatogo-
dziny prądu urządzenie wytwarza do 3,5 kilowatogodzin 
ciepła służącego do podgrzania wody. Wbudowany za-
sobnik wody ma pojemność 270 l. Maksymalna tempera-
tura zasilania wynosi 60°C. 
Dzięki elektrycznej grzałce 
o mocy 2 kW, możliwe jest 
podgrzanie wody do tem-
peratury 70°C, co stanowi 
skuteczną ochronę przed 
bakteriami Legionella. 
Seria urządzeń SWI pobie-
ra ciepło z pomieszczeń. 
Pompy pracują niezawod-
nie w miejscu instalacji przy 
temperaturze 5-35°C, wy-
chwytują także wilgoć 
z powietrza. 
Seria urządzeń SWO-1 wy-
korzystuje ciepło z powie-
trza na zewnątrz, także 
przy temperaturach do 
-10°C. 

 JUNKERS

http://www.instalreporter.pl
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ZŁąCZKI TECElogo 
TECElogo – to nowa generacja profesjonalnego syste-
mu instalacyjnego ze złączkami typu „push-fit”. Wszystko 
to, czego potrzebuje instalator do instalacji sanitarnych 
i grzewczych. Asortyment systemu to rury z najnowo-
cześniejszych materiałów oraz wysoce odporne i kom-
paktowe złączki dostępne w pełnym zakresie średnic 
16 – 50 mm. Montaż jest niezwykle prosty i praktycznie 
wyklucza możliwość popełnienia błędu, a powstałe 
połączenie jest absolutnie szczelne. Ponadto, za po-
mocą specjalnego klucza możliwy jest demontaż sys-
temu, a rura i odzyskana złączka są wówczas nieuszko-
dzone i nadają się do ponownego zastosowania. System nie wymaga drogich, specjalistycznych 
narzędzi – niezbędne minimum to nożyce do rur i kalibrator – dostępne w podręcznej walizce. 

• Uniwersalny system bez drogich, specjalistycznych narzędzi
• Prosty montaż: uciąć – skalibrować – wcisnąć
• Pełny zakres średnic od 16 do 50 mm
• Możliwość demontażu połączeń
• Do 30% szybszy czas montażu w porównaniu z tradycyjnymi systemami zaprasowywanymi

 TECE

TŁUMIK ELASTYCZNY OKRąGŁY TAO S-FLEX
Obudowa zewnętrzna jest wykonana z półelastycznego przewodu S-Flex®. 
Przewód przewyższa produkty konkurencji pod względem wytrzymałości i elastyczności 
dzięki grubszej taśmie aluminiowej oraz mniejszej 
o 40% liczbie osłabiających konstrukcję zam-
ków. Warstwa tłumiąca wykonana jest 
z wełny mineralnej zabezpieczonej 
od wewnątrz przewodem 
z perforacją. Standardowe 
długości tłumików: L = 600, 
900, 1000, 1200, 1500 mm.

 CENTRUM KLIMA

r
ek

la
m

a

NOWOŚć GEBERIT DO WC – ELEKTRONICZNY PRZYCISK SPŁUKUJąCY SIGMA 80
Od kwietnia w ofercie Geberit pojawił się nowy, elektroniczny przycisk spłukujący do WC Sigma80, jest przeznaczony do zastosowania w łazienkach domowych i pół-
publicznych. Zamontowane w nim diody umożliwiają ustawienie pięciu kolorów podświetlenia płytki. Zmiana koloru jest bardzo prosta i można jej dokonać w dowol-
nym momencie. Uruchamiany czujnikiem podczerwieni robi wrażenie sztucznej inteligencji zaklętej w tafli szkła. Jest to jednolita płytka dostępna w dwóch kolorach 
– czarnym i ciemnym, dymionym lustrze. Płytka dostosowana jest do montażu na spłuczce podtynkowej Geberit Duofix (UP300 i UP320). Można ją także zamontować 
na stelażach w już istniejących łazienkach, pod warunkiem jednak doprowadzenia instalacji elektrycznej w okolice przycisku. Przycisk zużywa bardzo małą ilość ener-
gii elektrycznej. Kiedy w łazience nie ma żadnego użytkownika diody gasną, a gdy przycisk wykryje najmniejszy ruch włącza diody w wybranym kolorze. Urucho-
mienie spłukiwania wymaga jedynie zbliżenia ręki do wybranej linii diód. Przycisk odpowiada i na rozpoczęcie procesu spłukiwania diody zmieniają kolor na biały.

 GEBERIT

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
http://www.instalreporter.pl
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GRZEJNIKOWA BIŻUTERIA ENIX
Grzejniki poza funkcją grzewczą, mogą być także do-
skonałą ozdobą każdego pomieszczenia, często są 
również domowymi suszarkami na ręczniki i pranie. 
Specjalne wieszaki przymocowane do poszczegól-
nych urządzeń zwiększają powierzchnię suszenia, bę-
dąc równocześnie ich atrakcyjną ozdobą. W gronie 
tych użytecznych elementów wyposażenia grzejni-
ka znajdziemy rozmaite rozwiązania estetyczne i za-
razem praktyczne. 
Krótkie wieszaki pojedyncze umieszcza się pomiędzy 
rurkami dobranych pod względem formy i designu 
grzejników. Białe, chromowane, bądź o przeplata-
jących się ze sobą barwach mają kształt owalny lub 
geometryczny. 
Wieszaki poprzeczne są praktycznym rozwiązaniem 
szczególnie w łazienkach – powiększają powierzchnię suszenia grzejnika. Powinny być do-
bierane do jego kształtu i designu. Na rynku znajdziemy wieszaki poprzeczne proste oraz 
poprzeczne gięte. Pierwsze są idealnym uzupełnieniem grzejników, których rurki skłaniają 
się w kierunku ściany, drugie zaś mają linię wypukłą i nieco zaokrągloną, dlatego muszą 
być umieszczane na urządzeniach o podobnej formie. 

 ENIX Spis reklamodawców
Aco str. 13, Geberit str. 10, Kessel str. 14, LFP str. 26, Magic Pipe Hakan Plastic str. 20,  
Nibe-Biawar str. 35, portale Chlodnictwo.biz, Klimatyzacja.biz, Wentylacja.biz str. 5,  
portale Klimatyzacja.pl, Ogrzewnictwo.pl str. 56, portal Wentylacja.com.pl str. 59,  
Rotex str. 2, Saunier Duval str. 30, Stiebel Eltron str. 36, Testo str. 17, Unical str. 37,  
Uniwersal str. 18, Vaillant str. 25, Viega str. 9, Wilo str. 1.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska

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

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