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Z raportu PMR „Rynek HVAC w Polsce 2012 – Prognozy rozwoju na lata 2012-
2014” wynika, że w ostatnich latach obserwuje się w Polsce dynamiczny rozwój 
nowoczesnych systemów grzewczych, które zaczynają odgrywać znaczącą 
rolę na rynku. Jednocześnie, przy widocznym dużym zainteresowaniu nowo-
ściami rynkowymi, nadal mocna jest pozycja dotychczas stosowanych syste-
mów – węgla i ciepła sieciowego.
Na potrzeby raportu PMR przeprowadziło badania na próbie 300 firm instala-
cyjnych. Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania dotyczące najczęściej wy-
mienianych na inne systemów grzewczych oraz tych, które stanowią nowy wy-
bór podczas wymiany.
Z zestawienia udzielonych odpowiedzi wynika, że najbardziej popularnym roz-
wiązaniem podczas wymiany systemu grzewczego jest ogrzewanie gazowe.  
W pięciostopniowej skali częstości (1 oznacza bardzo rzadko, 5 – bardzo często) 
uzyskało ono odpowiednio wyniki ponad 4 dla częstości wyboru oraz jedynie 
1,78, jeśli chodzi o rezygnację. 
Przyczynami takich wyborów inwestorów są wygoda użytkowania, dostęp do 
sieci, a także fakt, że pomimo wahań cenowych gaz nadal uchodzi za relatyw-
nie tani surowiec. Dobrze przedstawia się także sytuacja OZE. Stosowane naj-
częściej do podgrzewania c.w.u. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła są 
opcjami, które stosunkowo często są wybierane jako nowe rozwiązania grzew-
cze. Prawie 70% ankietowanych firm, udzielając odpowiedzi na pytania, wska-
zywało na rosnącą popularność kolektorów. 
Pompy ciepła, które nie doczekały się dotychczas dedykowanego programu 
rządowego wspierającego ich rozwój, także cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem – na wzrost popularności tego rozwiązania wskazywało niemal 60% 
instalatorów.
Najsłabsze wyniki mają ogrzewanie elektryczne oraz olejowe. Instalatorzy wska-
zywali, że są to systemy, w przypadku których rezygnacje są częste, natomiast 
ich wybór na nowe źródło ciepła − sporadyczny. Przyczyną takiego trendu są 
wysokie koszty eksploatacji.
Mniej więcej w połowie stawki plasują się tradycyjne dla Polski systemy grzew-
cze. Szeroki dostęp do scentralizowanych systemów cieplnych pracujących w 
oparciu o lokalne ciepłownie i elektrownie oraz stosunkowo niskie koszty spra-
wiają, że jest to opcja, która nadal cieszy się dużą popularnością i z której rezy-
gnuje się raczej rzadko. 
Szacuje się, że sieciowe ogrzewanie pokrywa obecnie ok. 53% zapotrzebowa-
nia na ciepło, natomiast spośród nowych lokali mieszkalnych oddawanych 
do użytku średnio jeden na trzy ma ogrzewanie miejskie. Tradycyjnymi źródła-

mi ogrzewania indywidualnych lokali bez dostępu do sieci ciepłowniczych były 
dotychczas kotły węglowe i nadal można mówić o pewnej stabilizacji w tym 
segmencie. Mimo że wielu użytkowników rezygnuje z tej niezbyt wygodnej  
formy ogrzewania, to jednocześnie, dzięki niskiej cenie surowca, spora jest rze-
sza ludzi, którzy instalują nowoczesne piece węglowe w modernizowanych lo-
kalach.
Jak się okazuje, głównymi czynnikami decydującymi o wyborze danego roz-
wiązania, według ankietowanych instalatorów, są jakość i renoma producenta 
urządzenia, a także jego cena oraz koszty obsługi. Znajduje to odzwierciedlenie 
w strukturze rozwiązań, z których najczęściej się rezygnuje i tych, które wybiera-
ne są jako nowy system grzewczy.
www.pmrpublications.com

zestawienie częstości wyboru i rezygnacji podczas wymiany systemów grzewczych 
w polsce

Rynek HVAC w Polsce 2012-2014Wyższy limit 
zwrotu VAT  
na materiały 
budowlane

W III kwartale 2012 r. limit 
zwrotu osobom fizycznym 
części wydatków poniesio-
nych na zakup materiałów 
budowlanych w związku 
z budową i remontem bu-
dynku mieszkalnego bę-
dzie wyższy o ponad 2 ty-
siące złotych.
Wyższy limit zwrotu jest 
skutkiem wzrostu ceny 
1 m2 powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego. 
Z ogłoszonego komunika-
tu GUS wynika, że  
w I kwartale 2012 r. cena 
ta wyniosła 4130 zł. Po-
przednio było to 3829 zł.
Od 1 lipca limity będą wy-
nosiły 35 256 zł w przy-
padku inwestycji wyma-
gającej pozwolenia na 
budowę oraz 15 110 zł  
w przypadku inwesty-
cji niewymagającej po-
zwolenia na budowę (dla 
osób które nie korzystały  
z ulg mieszkaniowych). 
Do końca czerwca za-
stosowanie mają dotych-
czasowe limity tj. 32 686 zł 
oraz 14 008 zł.
www.stat.gov.pl

http://www.instalreporter.pl
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Przy jednorazowym zakupie przez instalatora u part-
nera hurtowego De Dietrich dowolnego modelu  
kotła typoszeregu MCA 15, 25, 35 lub MODULENS,  
TWINEO dołączony zostanie pakiet spalinowy 
DY863A w cenie specjalnej 1 zł plus VAT. 
Cena katalogowa DY 863A wynosi 571 zł + VAT. 
Akcja trwa do 30 czerwca 2012 roku. 

De Dietrich:  
pakiet spalinowy za 1 zł

31 maja 2012 roku odbyło się zebranie delegatów Oddziału Warszawskie-
go PZITS, na którym ustępujący zarząd oddziału przedstawił sprawozda-
nie z działalności z kadencji 2008-2012. Po udzieleniu absolutorium ustę-
pującym władzom przystąpiono do wyboru nowego Przewodniczącego. 
Na to stanowisko kandydowali: Bogdan Nowaki Mieczysław Więcaszek. 
Większością głosów nowym przewodniczącym zarządu Oddziału War-
szawskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zo-
stał dotychczasowy wiceprezes zarządu Bogdan Nowak. Wybrano rów-
nież nowych członków zarządu, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
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NFOŚiGW zwiększył pulę środków zobowiązań, jakie mogą zostać podjęte przez NFOŚiGW na rok 
2012 w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. 
W związku z tym od dnia 20 czerwca br. wznowiony zostanie nabór wniosków na finanso- 
wanie realizacji budowy PBOŚ oraz podłączeń w latach 2012-2013 na dotychczasowych  
zasadach tj. nabór ciągły do wyczerpania środków. 
www.nfosigw.gov.pl

Wznowienie naboru wniosków  
na PBOŚ i podłączenia

Nowy przewodniczący 
warszawskiego PZITS 

Honeywell proponuje absolwentom uczelni 
technicznych, którzy mogą pochwalić się bar-
dzo dobrymi wynikami w nauce, program Jet-
Pro. Program trwa rok, po tym czasie w przy-
padku pozytywnych wyników, firma oferuje 
stałe zatrudnienie w HPS. Wymagania: bar-

dzo dobre wyniki w nauce, przynajmniej dobra 
znajomość MS Office, płynna znajomość języ-
ka angielskiego, wysoki poziom zdolności komu-
nikacyjnych, umiejętność pracy w zespole, mo-
bilność. 
www.honeywell.com.pl

Komisja Konkursowa powołana przez 
Radę Naukową ITB, po przeprowadzeniu 
w dniach 17 kwietnia i 14 maja 2012 r.
postępowań konkursowych wybrała  
dr inż. Jana Bobrowicza jako kandy-
data na stanowisko dyrektora Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie.

Nowy dyrektor 
ITB

Honeywell program JetPro dla studentów

Od 1 lipca WATT będzie udzielał 15 lat gwa-
rancji na kolektory słoneczne w zestawach 
e’Sens. Wyjątkowo długi okres gwarancyjny 
to efekt m.in.: automatycznej, zrobotyzowa-
nej linii produkcyjnej; innowacyjnego połą-
czenia zaawansowanych rozwiązań technicz-
nych; własnego laboratorium badawczego. 

Dodatkowo firma wprowadza żółty płyn so-
larny e’Sol z poliglikolem podnoszącym tem-
peraturę wrzenia i inhibitorami zabezpieczają-
cymi przed niskimi temperaturami (do -30oC). 
W związku z wydłużeniem okresu gwarancyj-
nego od 1 lipca zmianie ulegnie oferta WATT 
oraz niektóre ceny produktów WATT.

15-letnia gwarancja WATT na kolektory

Firma Daikin Airconditioning Poland uruchomiła 
zmodernizowaną stronę internetową, która (podob-
nie jak poprzednia) jest w pełni zintegrowaną z wi-
zerunkiem koncernu Daikin. Dodana została funkcja 
wyszukiwania ze względu na zastosowania, począw-
szy od podziału aplikacji do zastosowań komercyj-
nych: na sklepy, biura, hotele, restauracje i inne, po-
przez bardziej wyspecjalizowane zastosowania do 
wykorzystania w przemyśle np.: farmaceutycznym, 
produkcyjnym, rolniczym. Zupełną nowością jest wy-
szukiwarka produktów bazująca na filtrowaniu zgod-
nie z własnymi potrzebami, poprzez wybór mode-
lu, typu jednostek czy rodzaju zastosowanej sprężarki. 
Lokalizator firm partnerskich, znajdujący się w zakład-
ce Dystrybutorzy pozwala szybko odnaleźć na ma-
pie, firmy współpracujące z Daikin Poland, we wska-
zanym miejscu.

Nowa strona www.daikin.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewanie.info.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia
http://www.honeywell.com.pl/strefa_dla_studentow.php
http://www.instalreporter.pl
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14-16 maja podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, głos zabrał 
Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego: W Polsce można za-
oszczędzić ok. 5 tys. MW mocy. Żeby to zrobić, trzeba zwiększyć efektywność energetyczną  
i rozwijać niewielkie, odnawialne źródła energii.
- W Polsce w prosty sposób możemy zaoszczędzić 2 tys. MW już do roku 2016. Jest to możliwe 
poprzez zwiększanie efektywności energetycznej przez samorządy lokalne, przede wszystkim 
dzięki modernizacji oświetlenia ulicznego. Rozmowy z marszałkami województw w tej sprawie 
już trwają – mówił Jerzy Buzek. Kolejne dwa tys. MW można pozyskać dzięki rozwojowi rozpro-
szonej energetyki prosumenckiej. To nie są mrzonki, w Danii i Wielkiej Brytanii w energetyce 
rozproszonej powstało już kilkanaście tysięcy MW. 
W jego ocenie w polskich warunkach możliwe do zastosowania na szeroką skalę są m.in. in-
stalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Ich koszt, przy masowej produkcji i masowym za-
potrzebowaniu, będzie stosunkowo niewielki. Kolejny 1000 MW można uzyskać dzięki roz-
budowie transgranicznych sieci przesyłowych, które w razie potrzeby pozwolą na import 
energii.

Jerzy Buzek przekonuje, że nie 
można traktować polityki ener-
getycznej UE jako polityki wro-
giej dla Polski. Zwraca uwagę, że 
wiele technologii, początkowo 
bardzo kosztownych, z czasem 
się rozwija i upowszechnia  
w efekcie czego ich ceny zna-
cząco maleją. Tak było np. z in-
stalacjami odsiarczania. Pierwsze 
tego typu instalacje pochłaniały 
ok. 60 proc. energii, dziś odsiar-
czanie pobiera ok. 8 proc. pro-
dukcji energii z węgla i nikt na to 
już nie zwraca uwagi. 

Jerzy Buzek: trzeba rozwijać niewielkie OZE

Rozpoczynające się w październiku 2012 roku na Wydziale  
Inżynierii Środowiska PW dwusemestralne studium pt. „Syste-
my oddymiania budynków wentylacja pożarowa” adreso-
wane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych  
i budowlanych, rzeczoznawców, przedsiębiorstw związanych 
z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, specjalistów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowa-
niem, modernizacją i dystrybucją systemów wentylacji i klimatyzacji. 
Dzięki uczestnictwu w zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych słuchacze 
będą mogli rozszerzyć i uzupełnić najbardziej aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, 
niezbędną podczas projektowania oraz weryfikacji projektów, budowie, eksploatacji, a także 
wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego 
typu. 
Prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i laboratorium zajęcia oprócz zagadnień wentyla-
cji pożarowej dotyczą również podstaw prawnych klasyfikacji budynków, instalacji tryskaczo-
wych, detekcji pożaru, symulacji komputerowych itd.
Na zakończenie studium uczestnik otrzyma wydany przez Politechnikę Warszawską dyplom 
ukończenia zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów RP.
Rekrutacja trwa do 26 września 2012 r., całkowity koszt uczestnictwa 5000 zł + VAT (0%) – licz-
ba miejsc ograniczona.
Bliższe informacje uzyskać można u sekretarz studium Maria Gołębska, 22 234 75 97 lub kie-
rownika studium Grzegorza Kubickiego 22 234 50 21, grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl, a także 
na stronach internetowych: Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji www.iow.is.pw.edu.pl, Wy-
działu Inżynierii Środowiska www.is.pw.edu.pl (studia podyplomowe).

Studium podyplomowe 
„Systemy oddymiania budynków  
– wentylacja pożarowa”

Danfoss wystartował z promocją. Do 2 lipca 
2012 roku można uzyskać rabat w wysokości 
4000 zł na dowolną pompę ciepła Danfoss. 
Pompy ciepła nie trzeba odbierać od razu. 
Jest na to czas do 6 grudnia 2012 roku, co 
daje możliwość zaplanowania inwestycji, jak 
i nie ponoszenia kosztów dodatkowego trans-
portu, magazynowania czy ubezpieczenia.

Aby móc skorzystać z oferty należy zareje-
strować się na stronie promocji.  
W dalszej kolejności Danfoss kontaktuje się  
z zarejestrowaną osobą i dalej prowadzi pro-
ces doboru urządzenia i realizacji zamówie-
nia z promocji.
Więcej informacji dostępnych jest na  
www.pompyciepla.danfoss.pl

4000 zł rabatu na pompy ciepła Danfoss

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
http://www.instalreporter.pl
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Panasonic ruszył z nowym programem lo-
jalnościowym dla instalatorów, w którym 
do zdobycia są telewizory, aparaty foto-
graficzne oraz zestawy kina domowego 
Panasonic. Aby stać się ich posiadaczem, 
wystarczy od początku czerwca do końca 
sierpnia dokonać zakupów urządzeń klima-
tyzacyjnych Panasonic u oficjalnych dys-
trybutorów firmy, a uzyskane w ten sposób 
punkty wymienić na atrakcyjne nagrody.
Aby wziąć udział w programie, należy  
w terminie do 7 września 2012 r. za pośred-
nictwem dystrybutora lub poprzez stronę 
www.panasonicproclub.com dostarczyć 
dokumenty potwierdzające zakup urzą-
dzeń klimatyzacyjnych. 

Podczas konferencji prasowej 17 maja br. zapre-
zentowano wyniki finansowe Grupy Bosch.
Obroty Bosch w pierwszym kwartale 2012 wzro-
sły o ok. 5% w porównaniu do roku poprzed-
niego. Największy wzrost procentowy odnoto-
wał dział Techniki Przemysłowej (21%), za którym 
uplasował się dział Techniki Motoryzacyjnej 
(8,2%). O 4,4% wzrósł w ubiegłym roku dział 
Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia 
Budynków. 
W minionym roku, pomimo osłabienia koniunk-
tury na świecie, Bosch odnotował wzrost wyż-
szy od oczekiwanego: wyniósł on 9%, osiągając 
poziom 51,5 mld euro. Zysk przed opodatkowa-
niem wyniósł 2,6 mld euro, czyli 5,1% obrotu.
Zwiększyło się zatrudnienie w spółkach Grupy 

Bosch na świecie – na dzień 1.1.2012 wyniosło 
ono 302 500 pracowników, o 19 000 więcej niż 
w roku 2010. Największy wzrost liczby pracow-
ników odnotowano w Europie. Tutaj ich liczba 
zwiększyła się o 9800 osób, z czego w samych 
tylko Niemczech o 5200 osób. 
W 2011 roku Bosch kontynuował ekspansję na 
rynkach międzynarodowych. Na całym świecie 
utworzono w ciągu minionych trzech lat siedem 
nowych organizacji krajowych – w Egipcie, Gru-
zji, Irlandii, Kambodży, Maroku, Panamie i Peru. 
Otwarcie kolejnych planowane jest do roku 
2013 w Bangladeszu i Laosie. 
W Europie obroty Boscha w 2011 roku wzrosły  
o 9,6% do 30,4 mld euro. W 2011 roku Bosch zain-
westował w Europie ok. 2,1 mld euro. 

Wyniki Grupy Bosch na świecie

Panasonic – program lojalnościowy  
dla instalatorów 

Z początkiem czerwca firma LG Electronics uruchomiła 
program lojalnościowy pod nazwą Liga Graczy. Program 
jest stworzony z myślą o firmach instalacyjnych i wyko-
nawczych z branży klimatyzacyjnej. 
Program wspiera aktywnych zakupowo klientów LG  
i oparty jest o prosty mechanizm. Uczestnicy programu 
rejestrują swoje zakupy urządzeń klimatyzacyjnych LG 
na stronie internetowej programu www.ligagraczy.lge.pl, 
zbierają punkty, które następnie wymieniają na nagrody. 
Nazwa programu, Liga Graczy, słusznie sugeruje sporto-
we emocje, gdyż daje szanse tym najbardziej aktywnym 
klientom. Uczestnicy programu, w zależności od swo-
jej aktywności zakupowej, przydzielani są do jednej z czterech lig: platynowej, złotej, srebrnej 
czy brązowej. Im lepsza liga tym, lepsze warunki uczestnictwa w programie.

LG – nowy program lojalnościowy  
Liga Graczy

Firma Centrum Klima SA ogłosiła konkurs Instalator Roku Galanz i Mistral. W okresie od 
11.06 do 30.06.2012 należy wykonać i wysłać zdjęcie instalacji klimatyzacyjnej dowolnej jed-
nostki GALANZ lub MISTRAL. Zdjęcie należy wysłać na adres konkurs@centrumklima.pl wraz 
ze zgodą na 
jego umiesz-
czenie  
w serwisie  
www. 
centrum 
klima.pl  
oraz na fan-
page’u Cen-
trum Klima 
na Facebo-
ok’u.

Zostań Instalatorem Roku 
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Firma LUXBUD sp. z o.o. uruchomi-
ła nową wersję swojej strony  
internetowej pod adresem  
www.luxbud.com.pl. Strona zy-
skała nową, przejrzystą szatę gra-
ficzną. W serwisie znaleźć można 
opisy poszczególnych produktów 
wraz z kartami katalogowymi i in-
strukcjami, dane kontaktowe do 
sieci sprzedaży LUXBUD oraz prak-
tyczne formularze online do wysy-
łania zapytań ofertowych. 
Strona będzie cały czas rozbudo-
wywana. 

W kwietniu br. Dariusz Odroń awansował na stanowisko dyrektora marketingu i komunikacji  
w spółce HERZ Armatura i Systemy Grzewcze.
Zakres obowiązków Dariusza Odronia to przede wszystkim działania marketingowe HERZ-a na 
rynku polskim. Jest on odpowiedzialny za budowanie spójnego, przejrzystego wizerunku mar-
ki HERZ w Polsce oraz kontakty z mediami. Równocześnie koordynuje pracę działu targów, 
który zajmuje się budową stoisk targowych HERZ-a na te-
renie całej Europy oraz przygotowuje materiały ekspo-
zycyjne na potrzeby rynku polskiego oraz wszystkich od-
działów koncernu HERZ.
Dariusz Odroń, związany z firmą HERZ od 1996 roku jest 
jednym z głównych autorów programu partnerskiego dla 
autoryzowanych wykonawców HERZ KDF+. Aktualnie,  
z udziałem zaprzyjaźnionych firm z branży instalacyjnej 
zaangażowany jest w opracowanie rozbudowanej wer-
sji programu partnerskiego dla kolejnej, strategicznej gru-
py klientów.
Ukończył studia magisterskie z zakresu kulturoznawstwa 
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Jest również absolwentem Polsko-Amery-
kańskich Podyplomowych Studiów Ekonomicznych UJ ze 
specjalizacją w zakresie marketingu.

Z urodzenia Krakus, od kilku lat docenia uroki życia na 
wsi, a najlepszym sposobem spędzania wolnego czasu 
jest dla niego praca w ogrodzie. Poza pracą interesuje się 
również muzyką oraz polityką.

Nowe stanowisko w firmie HERZ 

Dariusz Odroń
Dyrektor marketingu  
i komunikacji
HeRz armatura i Systemy 
grzewcze

Nowe strony 
www.luxbud.com.pl

Terma Technologie 
zmienia logo

Producent grzejników dekoracyjnych i łazienkowych firma Ter-
ma Technologie, zmienia swoje logo. Kolorystyka znaku nawią-
zuje do tradycji marki i szerokiej oferty w zakresie grzejników ko-
lorowych, maszyn przeciskowych i usług mechanicznych. Nowe 
logo Terma Technologie ma nowoczesną, wyrazistą typografię  

i silny kształt zwiększający rozpoznawalność i czytelność. Logotyp w takiej postaci odzwiercie-
dla innowacyjność i wysoką jakość Termy podkreślając jej otwartość na człowieka, zmiany  
i dążenie do doskonałości.

Polskojęzyczna wersja firmowej strony www.austria-email.com została uruchomiona z my-
ślą o klientach zamawiających urządzenia AE w Polsce. Strona informuje o historii najstarszej 

austriackiej spółki gieł-
dowej. Osoby zaintere-
sowane różnego typu 
zbiornikami, podgrze-
waczami i buforami Au-
stria Email mogą zapo-
znać się z technologią 
produkcji firmowych 
urządzeń emaliowa-
nych. Szczególnie warto 
przejrzeć zakładki opi-
sujące nowatorską me-
todę izolacji ECO SKIN 
2.0 opracowaną w la-
boratoriach AE w Knit-
telfeld.
pl.austria-email.com

Polska strona AE
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Wiosenna Gala Instalatorów była w tym roku rów-
nież okazją do świętowania jubileuszu 20-lecia 
Korporacji. Uroczystość odbyła się 1 czerwca 
w Warszawie w budynku Związku Rzemiosła Pol-
skiego. Galę uświetnił koncert Aloszy Awdiejewa 
z zespołem. 
Jednym z punktów części oficjalnej było wręcze-
nie odznaczeń państwowych, resortowych i bran-
żowych. Na wniosek Polskiej Korporacji Techniki 
SGGiK, prezydent RP Bronisław Komorowski nadał 
odznaczenia „Medale za Długoletnią Służbę”  

27 osobom zasłużonym dla rozwoju przemysłu i go-
spodarki w Polsce. W imieniu prezydenta RP aktu 
dekoracji dokonał minister Olgierd Dziekoński. Od-
znaką honorową ministra transportu budownic-
twa i gospodarki morskiej „Za Zasługi dla Budow-
nictwa” odznaczonych zostało 19 osób. Natomiast 
Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego nadawany 
przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości 
otrzymało 11 osób. 
Tradycyjnie podczas Wiosennej Gali Instalatorów 
wręczane są statuetki Złotego Instalatora. W tym 

roku statuetkę otrzymały:
- w kategorii opra-
cowanie lub wdroże-
nie polskiego nowo-
czesnego rozwiązania 
technicznego:
KAN za system KAN-
-THERM PUSH PLATINUM
MAKROTERM za zintegro-
wany system ogrzewa-
nia, wykorzystujący OZE 

z funkcją buforowania
TERMET za gazowy kocioł kondensacyjny c.o. 
ECOCONDENS CRYSTAL
TYTAN SERWIS za system ogrzewania domu jed-
norodzinnego za pomocą OZE: pompy ciepła za-
silanej panelami fotowoltaicznymi i przydomową 
elektrownią wiatrową
- w kategorii organizacja kształcenia i szkole-
nia branżowych specjalistów:
DE DIETRICH Technika Grzewcza za organizację 
kształcenia i szkolenia specjalistów na kursach dla in-
stalatorów, projektantów, serwisantów i handlowców
VIESSMANN za uruchomienie internetowej plat-
formy komunikacji branżowych specjalistów, korzy-
stających ze szkoleń w ramach Akademii  
Viessmann 
- w kategorii wzorcowe wykonanie przez fir-
mę instalacji: gazownicznych, wodno-kanali-
zacyjnych, centralnego ogrzewania, wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych:
BBT Technika Grzewcza za wykonanie instalacji 
kolektorów słonecznych współpracujących z ze-
stawem buforów i kotłem olejowym do wspoma-
gania c.w.u. w DOS w Życzynie
KOMPLEX INSTAL za wykonanie instalacji gazo-
wych w budynkach produkcyjnych ZPC MIESZKO 
wraz z montażem stacji redukcyjno-pomiarowej
- w kategorii nowoczesne rozwiązania w orga-
nizacji handlu hurtowego i detalicznego bran-
ży instalacyjnej:
RESPOL Export-Import za organizację handlu 
branżowego w oparciu o obiekt wysokiego skła-
dowania i wielkopowierzchniowy sklep samoob-
sługowy 
- w kategorii organizacja wszechstronnego  
i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży 
instalacyjnej:
ALFAREX za organizację kompleksowego serwisu 
technicznego wszystkich instalacji w budynkach

20-lecie PKT SGGIK – Wiosenna Gala Instalatorów

W 2011 roku przedsiębiorstwa 
energetyczne, które są zobo-
wiązane do posiadania okre-
ślonej liczby świadectw pocho-
dzenia energii wyprodukowanej 
ze źródeł odnawialnych i ko-
generacji, z powodu braku wy-
starczającej liczby tego rodzaju 
świadectw zapłaciły kary  
w wysokości 880 mln zł, któ-
re trafiły na konto Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Łączna 
suma kar i opłaty zastępczych, 
które trafiły w ubiegłym roku na 
konto NFOŚiGW, była o 1/5 wyż-
sza niż w roku 2010. Fundusz ma 
jednocześnie problemy z wyda-
waniem środków wpływających 
na jego konto z tytułu opłat za-
stępczych i kar. W efekcie, na 
początku 2011 roku środki  
NFOŚiGW na wsparcie OZE  
i efektywności energetycznej wy-
nosiły 1,5 mld zł, a na początku 
tego roku było to już 2,2 mld zł.
- Mimo bardzo atrakcyjnej ofer-
ty rynek nie zadziałał tak, jak się 
tego wszyscy spodziewali. Nie 
możemy przecież dawać kilku-
dziesięcioprocentowych dota-
cji np. na farmy wiatrowe, któ-
re przy tych cenach zielonych 
certyfikatów i tak się „domyka-
ją” finansowo – cire.pl cytuje 
Jana Rączkę, prezesa NFOŚiGW. 
www.cire.pl

NFOŚiGW  
nie nadąża  
z wydawaniem 
środków na OZE

Wyróżnieni działacze pKt SggiK

Laureaci konkursu złoty instalator
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nia techniczne tych urządzeń nie były za-
awansowane.
W jednym tylko układzie można by taki grzej-
nikowy rozdzielacz zastosować do ogrzewa-
nia płaszczyznowego – w przypadku, gdy 
wszystkie obwody grzewcze, leżące w tym 
samym pomieszczeniu, miałyby identyczną 
długość, więc nie byłoby potrzeby regulacji 
przepływu.

HERZ
Można, ale po co?
Najczęściej typowe rozdzielacze do ogrze-
wania grzejnikowego są tańsze od typowych 
rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego, 
w ramach oferty jednego producenta. Roz-
budowa typowych rozdzielaczy do ogrze-
wania grzejnikowego o dodatkowe wyposa-
żenie, tak aby mogły spełniać wymagania 
stawiane rozdzielaczom do ogrzewania pod-
łogowego, spowoduje wzrost ceny powy-
żej ceny typowych rozdzielaczy do ogrzewa-
nia podłogowego. Oczywiście przytoczona 
hipoteza ma zastosowanie, gdy analizujemy 
ceny rozdzielaczy do ogrzewania grzejniko-
wego, podłogowego oraz dodatkowe wy-
posażenie w ramach jednego producenta. 
W przypadku hydry, będących połączeniem 
różnych producentów, powyższe założenie 
nie musi mieć zastosowania. Otwartą kwestią 
pozostaje, kto właściwie jest producentem 
oraz kto poniesie brzemię gwarancji w przy-
padku wycieku lub innej awarii. 
Zasadnicza różnica pomiędzy rozdzielaczami 
do ogrzewania grzejnikowego i podłogowe-
go zasadza się na różnej przepustowości oraz 
różnym wyposażeniu. Nawet słabo wdrożony 
instalator jest w stanie rozróżnić rozdzielacze 
do ogrzewania grzejnikowego od rozdziela-
czy do ogrzewania podłogowego.
Różna przepustowość bierze się z różnych 

OVENTROP
 Joanna Pieńkowska

 Doradca techniczny

 

ROTH
Justyna Pytkowska
Specjalista ds.

  
technicznych

Odpowiedzi udzielili:
Rozdzielacze do instalacji grzejnikowych  
i ogrzewania płaszczyznowego  
w pytaniach i odpowiedziach 

Rozbieramy  
rozdzielacze
tematykę rozdzielaczy chcielibyśmy państwu zaprezentować w inny niż 
zazwyczaj sposób: tym razem więc nie ogólny artykuł wprowadzający 
w temat, a publikacja składająca się z pytań i odpowiedzi. ta bardzo 
preferowana przez nas forma poradnicza umożliwia zaprezentowanie 
przekonań producentów rozdzielaczy i ich sposobu podejścia do rynku. 
przekonajmy się więc, jakie jest ich stanowisko w odniesieniu  
do poszczególnych zagadnień i jakich używają argumentów…

HERZ
Grzegorz Ojczyk
Dyrektor techniczny

RETTIG HEATING
Marcin Kotas
Inżynier produktu, 
Ogrzewanie podłogowe 

 i systemy rurowe HKS

KAN
Piotr Bertram
Doradca techniczny 

AFRISO
Błażej Wojciechowski
Zastępca dyrektora
technicznego

OVENTROP
W drodze wyjątku można skorzystać z takiej 
możliwości. Firma Oventrop odradza jednak 
przeprowadzanie modyfikacji rozdzielaczy. 
Fabrycznie zmontowany rozdzielacz podda-
wany jest w procesie produkcji próbom ciśnie-
nia. Ingerując w budowę i wyposażenie ta-
kiego rozdzielacza, automatycznie po stronie 
wykonawcy pozostaje troska o dokładność 
prac i szczelność wykonanych połączeń.

KAN
Teoretycznie jest to możliwe np. poprzez 
wstawienie na podłączeniu między nyplami 

belki rozdzielacza a śrubunkiem przyłącze-
niowym zaworów regulacyjnych do regulacji 
przepływów w poszczególnych obwodach. 
Byłoby to jednak technicznie i eksploatacyj-
nie nieuzasadnione, a ekonomicznie po pro-
stu nieopłacalnie.
Większe byłoby w takim przypadku prawdo-
podobieństwo popełnienia błędu podczas 
montażu takiej hybrydy, więcej też potencjal-
nych miejsc do przecieków, taki rozdzielacz 
wymagałby też więcej miejsca.
Trzeba jednak zauważyć, że tak skonfiguro-
wane rozdzielacze występowały na rynku 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy rozwiąza-

1. Wielu producentów oferuje inne rozdzielacze do podłogówki, a inne  
do instalacji c.o. z grzejnikami. Czy jednak można kupić tańszy do c.o.  
i doposażyć go tak, aby zastosować go do ogrzewania płaszczyznowego?
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warunków pracy instalacji. Typowa instala-
cja grzejnikowa pracuje przy ochłodzeniu 
czynnika grzewczego pomiędzy 15 a 25oC. 
Typowa instalacja z grzejnikami powierzch-
niowymi pracuje przy ochłodzeniu czynni-
ka grzewczego pomiędzy 8 a 15oC. Powyższe 
parametry pracy powodują, iż przepusto-
wość rozdzielaczy do ogrzewania powierzch-
niowego jest ok. dwukrotnie większa od 
przepustowości rozdzielczy do ogrzewania 
grzejnikowego.
Różnica w wyposażeniu bierze się z różnych 
funkcji obu typu rozdzielczy. Rozdzielacze 
do ogrzewania grzejnikowego w najprost-
szej wersji są to tzw. „belki” z przyłączami. 
W wersji bogato wyposażonej mają dodat-
kowo zawory kulowe do ocinania obiegów. 
Równoważenie instalacji realizowane jest za 
pomocą nastaw wstępnych na zaworach 
powrotnych, zasilających lub wkładkach ter-
mostatycznych wbudowanych w grzejniki. 
Regulacja termostatyczna realizowana jest 
za pomocą zaworów termostatycznych lub 
grzejnikowych wkładek termostatycznych. 
Rozdzielacze do ogrzewania powierzchnio-
wego w najprostszej wersji wyposażone są 
we wkładki termostatyczne na jednej belce 
(np. rozdzielającej) i wkładki odcinające na 
drugiej belce rozdzielacza (a właściwie ko-
lektora). W wersji bogato wyposażonej roz-
dzielacze do ogrzewania powierzchniowego 
mają wkładki regulacyjne do równoważe-
nia instalacji lub rotametry do regulacji i po-
miaru przepływu. Należy nadmienić, że bel-
ki do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego 
mają wbudowane gniazda do zabudowy 
wkładek termostatycznych, wkładek odcina-
jących, rotametrów... Rozdzielacze do ogrze-
wania grzejnikowego zazwyczaj mają zaś tyl-
ko nagwintowane króćce.
Rozbudowa rozdzielaczy do ogrzewania 

grzejnikowego o dodatkowe zewnętrzne wy-
posażenie, umożliwiające spełnienie wyma-
gań stawianym do ogrzewania grzejnikowe-
go jest możliwa, aczkolwiek ekonomicznie  
i technicznie nieuzasadniona. To tak jakby się 
drapać lewą ręką za prawym uchem, można 
ale dlaczego akurat tak?

ROTH
Właściwe wyposażenie rozdzielacza do insta-
lacji ogrzewania podłogowego zawiera kil-
ka nieodzownych elementów. Musimy mieć 
świadomość, że tradycyjny rozdzielacz grzej-
nikowy nie ma możliwości odcięcia poszcze-
gólnych obiegów grzewczych oraz nie za-
pewnia  jakiejkolwiek regulacji hydraulicznej. 
Kupujemy zatem tańszy rozdzielacz do c.o. 
Mając na uwadze konieczne komponenty 
rozdzielacza w podłogówce, próbujemy za-
adoptować do naszych potrzeb rozdzielacz 
do. c.o.  Uzbrojenie wygląda następująco: 
dokładamy zawory do regulacji przepływu, 
wkładki zaworów termostatycznych celem 
zamontowania siłowników oraz ewentual-
nie przepływomierze.  Zwracamy uwagę na 
precyzję ich zamontowania, ponieważ każdy 
błąd zostanie odzwierciedlony w późniejszej 
pracy instalacji. Rozdzielacz po takiej przebu-
dowie nie podlega już zazwyczaj gwarancji 
producenta. 
Poniżej obraz przykładowego rachunku  
kosztów:
1) gotowy rozdzielacz do podłogówki uniwer-
salny 2-obwodowy – ca. 155-340 zł netto
kompletowany: baza rozdzielacz do c.o. 
2-obwodowy – ca. 70-150 zł netto
dodatek zawór termostatyczny – ca. 30 zł 
netto/szt. (2 szt.)
dodatek nypel przyłączeniowy – ca. 10 zł 
netto/szt. (zasilanie i powrót na każde po-
trzebne 2 szt.)

dodatek zawór regulacyjny – ca. 17 zł netto 
/szt. (2 szt.)
rachunek: ca. 244 zł netto
Oszczędność inwestycji względem gotowego 
modelu rozdzielacza do podłogówki a trady-
cyjnego do c. o. po przebudowie (na pod-
stawie cen uśrednionych): ca. 1,6%

2) gotowy model rozdzielacza do podłogów-
ki z przepływomierzami 2-obwodowy –  
ca. 230-350 zł netto 
kompletowany: baza rozdzielacz do c.o. 
2-obwodowy – ca. 70-150 zł netto
dodatek przepływomierz na zasilaniu – ca. 

40 zł netto/szt. (2 szt.)
dodatek nypel przyłączeniowy na zasilaniu – 
ca. 10 zł netto/szt. (2 szt.)
dodatek zawór termostatyczny na powrocie 
– ca. 30 zł netto/szt. (2 szt.)
dodatek nypel przyłączeniowy na powrocie 
– ca. 9 zł netto/szt. (2 szt.)
rachunek: ca. 288 zl netto
Oszczędność inwestycji względem gotowego 
modelu rozdzielacza do podłogówki a trady-
cyjnego do c. o. po przebudowie (na pod-
stawie cen uśrednionych): ca. 0,7%
Uzasadnienie ekonomiczności poszczegól-
nych inwestycji pozostawiam Państwa ocenie. 

2. Zawory regulacyjne – czy błędem jest ich zastosowanie na rozdzielaczu  
do ogrzewania z grzejnikami?

KAN
Zawory regulacyjne na rozdzielaczach grzej-
nikowych nie są stosowane, ponieważ nie ma 
potrzeby regulacji instalacji grzewczej grzej-
nikowej na rozdzielaczach. Taką regulację re-
alizuje się poprzez zawory grzejnikowe (wbu-
dowane lub nie) z podwójną regulacją. Do 
rozdziału ciepła do poszczególnych grzejników 
wystarczy najprostszy rozdzielacz składający 
się z dwóch „belek” z nyplami do podłączenia 
przewodów rozdzielczych. Choć wbudowane 
w belki zawory odcinające nie są niezbędne 
(a mogą być potencjalnym miejscem przecie-
ku oraz źródłem hałasu), większość producen-
tów (w tym KAN) oferuje też takie rozwiązanie 
(stosowane np. w przypadku bezpośrednie-
go podłączenia rur przyłącznych do grzejnika, 
bez zaworów powrotnych).

OVENTROP
W zależności od koncepcji projektowej prowa-

dzenia instalacji c.o. może się okazać, że do-
datkowa armatura regulacyjna będzie ko-
nieczna, aby zapewnić prawidłową pracę 
układu. Niejednokrotnie na etapie prac projek-
towych okazuje się, że konieczne jest zastoso-
wanie np. regulatorów różnicy ciśnienia przed 
poszczególnymi rozdzielaczami lub zaworów 
regulacyjnych wyposażonych w siłowniki.

RETTIG HEATING
Większość modeli grzejników ma wbudo-
wane wkładki zaworowe, dlatego stosowa-
nie dodatkowych zaworów regulacyjnych na 
rozdzielaczu nie ma sensu. Wyjątkiem są sytu-
acje, kiedy chcemy zastosować  system ter-
mostatów elektrycznych z siłownikami, do 
sterowania temperaturą pomieszczenia i pra-
cą grzejników. Wtedy niezbędny jest rozdzie-
lacz wyposażony we wkładki zaworowe do 
montażu siłowników (rozdzielacz do ogrze-
wania podłogowego).

http://www.instalreporter.pl
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3. Regulacja hydrauliczna na rozdzielaczu do ogrzewania podłogowego może 
się odbywać poprzez nastawy na zaworach lub z zastosowaniem dodatkowych 
elementów, jak rotametry lub przepływomierze. Jak bardzo jednak cena tych 
dodatkowych elementów podnosi koszt rozdzielacza i czy dobry instalator nie 
wykona poprawnie regulacji tylko na nastawach? Po co więc je stosować?

OVENTROP
Rotametry lub przepływomierze zdecydowa-
nie ułatwiają proces regulacji. Dodatkowo 
stosowanie tych elementów umożliwia bły-
skawiczne stwierdzenie: czy i jak następuje 
przepływ czynnika. Każde zakłócenie prze-
pływu jest od razu widoczne na wskazaniach 
przepływomierzy. Oczywiście dobry insta-
lator da sobie radę poprzez stosowanie sa-
mych zaworów regulacyjnych, ale rotame-
try znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę. 
Cena dobrego rozdzielacza z rotametrami  
w stosunku do całości kosztów inwestycyj-
nych nie stanowi zbyt dużego obciążenia 
stąd też coraz większe jest zainteresowanie 
tego typu rozdzielaczami.

ROTH
Rozważmy dwa poniższe aspekty: opłacal-
ność inwestycji w model rozdzielacza z prze-
pływomierzami oraz łatwość i precyzję 
regulacji hydraulicznej dla fachowca. W od-
powiedzi na pierwsze ze względów racjonal-
nej polityki handlowej różnica cenowa po-
między modelami rozdzielaczy utrzymuje  
się mniej więcej na tym samym poziomie  
u wszystkich producentów.  Najbardziej po-
pularne modele od 4 do 6 obwodów z prze-
pływomierzami w odniesieniu do modeli uni-
wersalnych wykazują różnicę w cenie 7-10%.
Należy przy tym stwierdzić, że elementem 
wyposażenia, który dyktuje cenę rozdziela-
cza jest właśnie przepływomierz. Ale dzięki 

niemu mamy bezpośrednią możliwość odczy-
tu strumienia wody w danej pętli grzewczej. 
Zatem instalator nie tylko z większą łatwością, 
ale również i precyzją, dokona regulacji insta-
lacji ogrzewania podłogowego. W przypad-
ku modelu rozdzielacza uniwersalnego re-
gulacje przeprowadza się przy użyciu klucza 
imbusowego wg nomogramu obrazującego 
opory przepływu na zaworze, licząc liczbę 
wykonanych obrotów. W tym wypadku nie 
mamy możliwości odczytu, a jednocześnie 
weryfikacji poprawności wykonania regula-
cji. W każdym jednak przypadku, żeby ustrzec 
się ewentualnych zakłóceń w pracy instala-
cji, nie należy powierzać czynności regulacji 
przypadkowemu instalatorowi. 

RETTIG HEATING
Regulacja obiegów ogrzewania podłogo-
wego to najtrudniejszy etap prac. Duża bez-
władność utrudnia pracę, ponieważ zmiany 
przynoszą efekty dopiero po paru godzi-
nach. W dodatku zmiana nastawy na jed-
nym zaworze, skutkuje zmianą przepływów 
na wszystkich! Bez przepływomierzy instala-
tor działa w pewnym sensie „na ślepo”, dla-
tego regulacja trwa często kilka dni. 
Mając rozdzielacz wyposażony w przepły-
womierze, regulację można przeprowadzić 
błyskawicznie. Należy pamiętać, że dłuższe 
obiegi muszą mieć większy przepływ, np. 1,5-
2 l/min, natomiast krótsze coraz mniejsze, aż 
do 0,5-1 l/min. Takie stopniowanie przepły-
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wu zapewni właściwą moc w każdym obie-
gu ogrzewania podłogowego i zaoszczędzi 
mnóstwo czasu oraz pieniędzy. Jest to roz-
wiązanie znacznie bardziej profesjonalne.
W rozdzielacze z przepływomierzami nie war-
to inwestować, jeśli obiegi mają bardzo zbli-

żone długości lub jeśli mamy do dyspozycji 
obliczenia hydrauliczne z nastawami wstęp-
nymi na poszczególnych zaworach. Zarówno 
pierwszy, jak i drugi przypadek nie zdarzają 
się często, natomiast wyniki obliczeń zazwy-
czaj trzeba korygować już na budowie. 

4. Kiedy naprawdę opłacalne jest stosowanie rozdzielaczy modułowych?

KAN
Rozdzielacze modułowe pozornie są wygod-
nym rozwiązaniem. Producenci przedstawia-
ją je jako rozwiązanie elastyczne, umożliwia-
jące skonfigurowanie urządzenia na budowie 
i ewentualną rozbudowę instalacji w przyszło-
ści. Rzadko jednak się zdarza, aby popraw-
nie zaprojektowana instalacja w przyszłości 
rozbudowywana była o dodatkowe grzejniki, 
a jeszcze rzadziej o dodatkowe pętle grzew-
cze. Nawet, jeśli taki sporadyczny wypadek 
(wskutek np. błędu podczas projektowania 
lub zamówienia) miałby miejsce, to istnieje 
możliwość dołożenia do standardowych, jed-
nolitych belek rozdzielacza elementów prze-
dłużających (które występują np. w ofercie 
KAN).
Wątpliwy jest argument, że takie rozdzielacze 
ze względu na budowę modułową charak-
teryzują się większą elastycznością w miejscu 
montażu. „Składanie” takiego rozdzielacza na 
budowie wymaga więcej czasu i stwarza wię-
cej możliwości popełnienia błędu podczas 
montażu. Występowanie w tego typu rozwią-
zaniach większej liczby połączeń gwintowych 
potencjalnie zwiększa możliwość wystąpienia 
nieszczelności.
Trzeba też pamiętać, że rozdzielacze moduło-
we mają na ogół mniejsze przepływy w po-
równaniu do rozdzielaczy „jednobelkowych” 

o podobnym profilu.  
Stosowanie rozdzielaczy modułowych może 
mieć sens np. w rozwiązaniach przemysło-
wych, gdzie zakłada się etapowość rozwoju 
instalacji. 

OVENTROP
Rozdzielacz kompaktowy w odróżnieniu od 
modułowego pozwala oszczędzić czas mon-
tażu, uniknąć potrzeby sprawdzania szczel-
ności pojedynczych przyłączy, ułatwia i 
usprawnia eksploatację. W jednym produk-
cie dostarczany jest zestaw armatury po-
chodzącej od jednego producenta. Kom-
paktowa budowa rozdzielczy umożliwia ich 
zabudowę w szafce podtynkowej lub natyn-
kowej – tak, aby równocześnie możliwy był 
wgląd we wszystkie nastawy i ustawienia.  
W przypadku rozdzielaczy do ogrzewania 
płaszczyznowego i umieszczenia ich np. we 
wnękach ogólnodostępnych klatek schodo-
wych, możliwa jest kontrola i regulacja ukła-
du bez konieczności wchodzenia do konkret-
nego lokalu.

ROTH
Każdy producent systemu instalacyjnego ma 
najlepszą świadomość, że o wyposażeniu in-
stalacji niejednokrotnie decyduje instalator. 
Jak trudno przekonać fachowca do produk-

tu, który dopiero zaczyna wchodzić na ring 
instalatorski i próbuje mierzyć się z tradycją – 
tzn. z rozdzielaczem z mosiądzu. Przy tej wypo-
wiedzi pragnę zwrócić uwagę, że firma Roth 
nie zdecydowała się jeszcze na wprowadze-
nie rozdzielaczy modułowych na rynek pol-
ski, ale zagraniczne rynki naszych przedstawi-
cielstw m.in. centrali Roth w Niemczech oraz 
Roth w Hiszpanii obserwują szczególne za-
interesowanie tym produktem w obszarach 
tzw. inwestycji  przemysłowych – obiektów 
o znacznej kubaturze, w tym hale sporto-

we. Przy ewentualnych zmianach koncep-
cji praktyczna modułowa konstrukcja pozwo-
li doposażyć instalację w dodatkowe obiegi 
grzewcze bez konieczności powielania do- 
datkowych tradycyjnych rozdzielaczy oraz  
ich komponentów, które w ostatecznej kalku-
lacji podniosą  koszt inwestycji. Rozdzielacz  
z tworzywa można zamawiać w postaci po-
szczególnych modułów od 2 do 6. Średnice 
kolektorów takich rozdzielaczy wynoszą 1½”. 
Modułowość pozwala osiągnąć nawet do  
20 obwodów w pełni regulowanych. 

Prawdą jest, że materiał, który jest obojętny 
chemicznie i fizycznie będzie najtrwalszy.  
A to właśnie poliamid nie wchodzi w żadne 
reakcje chemiczne z wszelkimi substancjami  
zanieczyszczeniami, które mogą się pojawić  
w instalacji. Poliamid dodatkowo nie ulega 
korozji, odcynkowaniu ani nie zarasta kamie-
niem kotłowym.
Cena kompletnie wyposażonych rozdziela-

czy poliamidowych ProCalida AFRISO nie 
odbiega od cen konkurencyjnych rozdzie-
laczy mosiężnych lub wykonanych ze sta-
li nierdzewnej. Dodatkowo w jednym zesta-
wie przekazujemy instalatorowi kompletnie 
wyposażony rozdzielacz do ogrzewania pod-
łogowego z kolanami i zaworami montażo-
wymi, termometrami i odpowietrznikami au-
tomatycznymi.

b. Z czego wynika opór instalatorów przed montowaniem rozdzielaczy 
poliamidowych? 

5. Rozdzielacze poliamidowe kontra… mosiężne i stalowe
Na pytania w pkt.5 odpowiada przedstawiciel firmy AFRISO

a. Czy prawdą jest, że rozdzielacze mosiężne są najtrwalsze i pracować będą 
najdłużej i czy prawdziwa jest opinia, że rozdzielacze stalowe są najtańsze,  
a poliamidowe najdroższe?

Opór przed montowaniem rozdzielaczy po-
liamidowych jest zupełnie nieuzasadniony. 
Przecież już od wielu lat z powodzeniem w in-
stalacjach grzewczych stosowane są różne-

go typu materiały sztuczne. Dziś już nikt nie 
wyobraża sobie instalacji ogrzewania podło-
gowego bez rur wykonanych w technologii 
PE-X lub PE-RT. 

http://www.instalreporter.pl
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c. Sposób wykonania i rodzaj gwintów oraz króćców podłączeniowych do 
obiegów na kolektorach zasilania i powrocie…

Główne przyłącze rozdzielacza poliamido-
wego wykonane jest z wysokiej jakości mosią-
dzu. Jest ono wykonane w postaci śrubunku 
z przyłączem płaskim. W ramach standardo-
wej dostawy AFRISO przekazuje także zawo-

ry odcinające i kolana z przyłączami płaskimi 
oraz komplet uszczelek. Przyłącza obiegów 
ogrzewania podłogowego są także wykona-
ne z mosiądzu. Jest to przyłącze z uszczelnie-
niem stożkowym – tzw. „eurokonus”.

d. Czy rozdzielacz z tworzywa zamawia się w całości, czy też można go składać 
z pojedynczych modułów?

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida AFRISO 
są wykonane z monolitycznej belki poliamido-
wej o określonej liczbie obiegów grzewczych. 
Istnieje jednak możliwość dołożenia dodat-
kowych obiegów grzewczych. Rozszerzenie 
rozdzielacza o dodatkowy obieg (rozdzielacz 
można rozszerzyć maksymalnie o 6 obiegów) 
jest bardzo proste i wykonuje się je bez użycia 

narzędzi. Należy odkręcić ręką poliamidowe 
zakończenie rozdzielacza i przykręcić dodat-
kowy obieg grzewczy. Szczelność takiego po-
łączenia gwarantują uszczelki o-ring.
ProCalida oferujemy w zakresie 3÷12 obie-
gów grzewczych. Istnieje możliwość rozsze-
rzenia każdego rozdzielacza o maksymalnie 
6 dodatkowych obiegów grzewczych.

6. Czy zawsze osie króćców podłączeniowych kolektora zasilającego  
i powrotnego są przesunięte względem siebie? O ile i w jakim kolektorze?

ROTH
Taka konstrukcja rozdzielacza wydaje się być 
uzasadniona. 
Osie króćców podłączeniowych kolekto-
ra zasilającego i powrotnego są przesunię-
te względem siebie, ponieważ pozwala to na 
swobodny montaż siłownika zaworu na każ-

dym króćcu kolektora rozdzielacza i nie za-
chodzą tzw. kolizje tranzytów zasilających  
i powrotnych do poszczególnych belek roz-
dzielacza. 
Rozstaw króćców przyłączeniowych w przy-
padku modeli rozdzielaczy firmy Roth wyno-
si 54 mm, przesunięcie 27 mm w osi króćców 

mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

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

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

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

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

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

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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Poliamid stosowany w rozdzielaczach jest bar-
dzo wytrzymały zarówno na ciśnienie, jak i na 
wysoką temperaturę. Jest dodatkowo wyjąt-

kowo odporny na uszkodzenia mechaniczne. 
Z poliamidów wykonuje się także trzonki sie-
kier, a nawet śruby okrętowe.

względem kolektora dolnego powrotnego. 
Na tle innych modeli będących na rynku wy-
gląda to podobnie. 

RETTIG HEATING
Kolektory w rozdzielaczach Purmo zawsze są 
przesunięte względem siebie o 25 mm – dol-
ny kolektor jest dalej. 

7. W jakim miejscu najczęściej pojawiają się nieszczelności na rozdzielaczu? 
Jakie materiały są najczęściej stosowane do uszczelniania – najlepsze i te 
awaryjne?

RETTIG HEATING
Przecieki najczęściej powstają na króćcach 
przyłączeniowych, które są elementami wkrę-
canymi w kolektor. Pomijając wady materia-
łowe lub produkcyjne, wynikiem tych prze-
cieków są rury podłączane do króćców za 
pomocą nakrętek ze stożkiem eurokonus. Zja-

wisko to jest charakterystyczne dla rur jed-
norodnych (bez wkładki aluminiowej), które 
znacznie bardziej prężą, zwłaszcza przy nie-
profesjonalnym podejściu rurami pod rozdzie-
lacz i niestosowaniu łuków prowadzących. 
Przeciek może się też pojawić na niewyko-
rzystywanych króćcach, jeśli zostały one za-
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8. Kiedy rozdzielacze mogą hałasować? Które elementy muszą mieć wkładki 
tłumiące? 

OVENTROP
Występowanie hałasów przepływu jest zja-
wiskiem świadczącym o niepoprawnej pracy 
instalacji. 
Instalacje, w przypadku których niepopraw-
nie wykonano równoważenie i w których ob-
serwuje się jakiekolwiek stuki i szumy, muszą 
zostać odpowiednio wyregulowane. Poprzez 
wykonanie odpowiednich nastaw (zastoso-
wanie odpowiedniej armatury) należy prze-
prowadzić równoważenie hydrauliczne insta-
lacji. Należy sprawdzić, czy parametry pracy 
instalacji odpowiadają wymaganiom produ-
centa co do parametrów pracy poszczegól-
nej armatury. 
Rozdzielacze Oventrop wyposażone są do-
datkowo w obejmy o zgodnej z wymogami 
dźwiękochłonności, tak aby ewentualne za-
kłócenia nie przenosiły się poza konkretny 
obieg grzewczy.
KAN 
Są dwie przyczyny emisji dźwięków pocho-
dzących od rozdzielaczy: nadmierne prędko-
ści przepływu czynnika oraz występowanie 
powietrza w rozdzielaczu. W pierwszym przy-
padku należy odpowiednio wyregulować 

przepływy w obiegach, tak aby była zacho-
wana odpowiednia różnica ciśnienia na za-
worach dla zapewnienia ich bezszumnej pra-
cy. W drugim przypadku należy dokładnie 
odpowietrzyć rozdzielacze (oraz grzejniki, jeśli 
jest to instalacja grzejnikowa).
Aby ograniczyć przekazywanie dźwięków na 
przegrody budowlane, obejmy mocujące 
belki rozdzielaczy muszą być wyposażone we 
wkładki tłumiące. Takie wkładki znajdują się 
we wszystkich rozdzielaczach KAN-therm.

RETTIG HEATING
Hałasy podczas pracy instalacji są wynikiem 
drgań powstających wskutek przepływu 
wody oraz zmian jej temperatury. 
Niewskazane są prędkości przepływu powy-
żej 0,5 m/s, gdyż powoduje do duże drgania, 
jak również szybsze zużycie się zaworów  
i uszczelnień. 
Zmiany temperatury medium powodują roz-
szerzanie się i kurczenie rozdzielacza, dla-
tego powinien on być zamocowany na 
ruchomych prowadnicach w szafce rozdzie-
laczowej. Obejmy mocujące powinny mieć 
podkładki tłumiące z gumy EPDM.

9. Jak na rozdzielaczu z kolektorami o profilu kwadratowym zamontować  
wkładki zaworowe czy zawory regulacyjne?

ROTH
Na początek należy wyraźnie zaznaczyć, że 
produkcja rozdzielaczy obwodów o profilu 
kwadratowym w porównaniu do modeli o pro-
filu okrągłym, wymaga aż kilku czynności tech-
nologicznych m.in. procesu frezowania i cięcia, 
podczas gdy nowoczesny proces wytwarzania 
belek okrągłych nie dość, że jest w pełni zauto-
matyzowany, to wymaga jednej techniki ob-
róbki plastycznej. Dzięki temu następuje lepsze 
utwardzanie materiału oraz jego oszczędność. 
Dziś profil okrągły belki jest już niezaprzeczal-
nym standardem i podstawą jakości produktu.
Zarówno profile kwadratowe, jak i okrągłe 

belek poddawane są dalszej obróbce, któ-
ra ma na celu przygotować produkt do ada-
ptacji pozostałych komponentów, a tym sa-
mym zapewnić produkt finalny. Wykonywane 
są specjalne nawiercenia kolektorów, a w 
końcowym etapie ewentualny montaż za-
worów i nypli (ewentualny, ponieważ na ryn-
ku obecne są również modele do samodziel-
nego uzbrojenia). Profil kwadratowy belki nie 
stanowi zatem problemu, aby zamontować 
dodatkowe wyposażenie. A krótki opis pro-
cesu miał na celu zawrócić Państwa uwagę, 
że technologia produkcji w przypadku belki 
kwadratowej wymaga wielu czynności. 
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mknięte tylko poprzez zakręcenie plastikowej 
nakrętki, zaworu regulacyjnego lub wskaźnika 
przepływu. Wymienione elementy nie są za-

worami odcinającymi! Wolne króćce należy 
dodatkowo zamknąć poprzez nakrętkę  
z uszczelką, aby mieć stuprocentową pewność.
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Nazwa lub symbol ProCalida EF1
Zastosowanie instalacje ogrzewania podłogowego
Materiał Poliamid PA66

Przyłącza
główne przyłącze do instalacji – śrubunek 1”, przyłącza 
obiegów grzewczych – gwint zewnętrzny ¾” z uszczelnie-
niem stożkowym (tzw. Eurokonus)

Liczba obiegów 3-12 (z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 1-6 obiegów)
Temperatura pracy i ciśnienie 90°C (przy ciśnieniu 3 bary), 6 bar

Wyposażenie lub elementy 
składowe

2 belki rozdzielacza (zasilająca i powrotna wraz z zawora-
mi napełniająco-spustowymi), zawory termostatyczne bez 
siłowników na belce powrotnej, zawory regulacyjne  
z rotametrami na belce zasilającej, 2 odpowietrzniki auto-
matyczne, 2 termometry, 2 kolana montażowe mosiężne  
z przyłączami płaskimi, 2 zawory kulowe mosiężne z przyłą-
czami płaskimi, 2 wieszaki oraz komplet uszczelek

Opcjonalnie

spinający belki rozdzielacza bypass z zaworem upustowym 
różnicy ciśnień wykonanym z poliamidu (∆p ustawiane  
w zakresie 0,1-0,5 bar), siłowniki termoelektryczne do au-
tomatycznej regulacji przepływu przez każdy z obiegów 
grzewczych

Cechy szczególne 
pełna odporność na czynniki chemiczne znajdujące się  
w instalacji, korozję, odcynkowanie i zarastanie kamieniem 
kotłowym

Cena netto producenta 115,25-295,60 euro
Wymiary

AFRISO sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów
tel. (32) 330-33-55
e-mail:zok@afriso.pl, www.afriso.pl
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Nazwa lub symbol 9000 poliamidowy V9004
Zastosowanie ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe
Materiał poliamid (wzmocniony włóknem szklanym) mosiądz 

Przyłącza podłączenie M30 x 1,5 dla siłownika elektro-
termicznego, podłączenie rury ¾” Euroconus

1” GW, przyłącza obiegów ¾” 
Eurocone

Liczba obiegów 2-12 2-12
Temperatura pra-
cy i ciśnienie 55oC i 10 bar 55oC i 10 bar

Wyposażenie  
lub elementy  
składowe

zawory odcinające belki 1”, termometry na 
zasileniu i powrocie, odpowietrzniki automa-
tyczne, spust, napełnianie, zawory regulacyj-
ne z przepływomierzami, wkładki zaworowe 
do podłączenia siłownika lub odcięcia pętli

zintegrowane zawory odcina-
jące, przepływomierze (1-4 l /
min), odpowietrznik ręczny / 
zawór spustowy

Opcjonalnie
przepływomierz 9071PTM, zawór termosta-
tyczny z nastawą - M30, moduł skrajny (bazo-
wy), automatyczny zawór odpowietrzający  
z zaworem stopowym, pompa

siłowniki elektrotermiczne Co-
map C430023001 & C430023001 
do niezależnej regulacji tempe-
ratury na każdym obwodzie

Cechy szczególne 

dzięki opatentowanej, modułowej konstrukcji 
można go montować w dowolnym położeniu; 
można dokładać elementy do rozdzielacza 
podczas montażu, bez konieczności wymia-
ny całego urządzenia; poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym ma doskonałe właściwości 
izolacyjne, dzięki czemu skutecznie zapobiega 
stratom ciepła; co więcej, jest odporny na koro-
zję co jest istotne zwłaszcza gdy system używany 
jest zarówno do ogrzewania, jak i do chłodzenia

rozdzielacz jest dostarczany  
w formie złożonej, 10 lat gwa-
rancji

Cena netto  
producenta 48,73 zł za moduł 327,26-1513,43 zł 

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, Hala A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, www.comap.com.pl
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Nazwa lub symbol Rozdzielacz HERZ do ogrzewania  
podłogowego, DN 25 

Rozdzielacz kompaktowy 
HERZ do grzejników, DN 25

Zastosowanie regulacja ogrzewania podłogowego ogrzewanie grzejnikowe
Materiał mosiądz mosiądz niklowany
Przyłącza zasilanie GW 1”, wyjścia G ¾” GZ 1”, wyjścia G ¾”

Wymiary długość min. 221 mm, maks. 871 mm,  
rozstaw belek 200 mm

min. 178 mm, maks. 628 mm, 
rozstaw belek 200 mm

Liczba obiegów 3-16 3-12
Temperatura pracy i 
ciśnienie 120oC, 10 bar 110oC, 10 bar

Wyposażenie lub ele-
menty składowe

belka zasilająca z wkładkami regulacyjnymi 
i powrotna z wkładkami termostatycznymi, 
odpowietrzniki, zawory napełniająco-spu-
stowe z przyłączem do węża, uchwyty

belka zasilająca i powrotna, 
odpowietrznik, uchwyty

Cechy szczególne odczyt przepływu na wkładkach  
regulacyjnych niklowane

Cena netto produ-
centa od 572,6 do 2422,5 zł od 202,9 do 604,5 zł

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
www.herz.com.pl, centrala@herz.com.pl
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Nazwa  
lub symbol stalowy 1¼” KAN-therm (seria 20)  1” KAN-therm (seria 75A)

Zastosowanie
zamknięte układy instalacji grzewczych  
i chłodzących (wody lodowej) w budow-
nictwie mieszkaniowym i użyteczności pu-
blicznej (rozdzielacze lokalowe i piętrowe)

instalacje ogrzewania płaszczyzno-
wego (podłogowe, ścienne)

Materiał

rury kolektora – stal węglowa niestopo-
wa 1.0252 zgodne z EN 10224, pokryte 
zewnętrznie antykorozyjną powłoką 
poliestrową nakładaną proszkowo  
(polimeryzacja w temperaturze 180oC)

mosiądz CW617N

Przyłącza
nyple z gwintem zewnętrznym G¾’’ pod śrubunki (Eurokonus) do rur PE-Xc  
i PE-RT (12, 14, 16, 18 i 20 mm) oraz rur wielowarstwowych (14, 16 i 20 mm).  
Podłączenie belek G1”

Wymiary 325x136-636x90 mm, rozstaw nypli przy-
łączeniowych 50 mm

326x100-600x80 mm, rozstaw nypli 
przyłączeniowych 50 mm

Liczba obiegów 2-12 2-12
Temperatura 
pracy i ciśnienie 110oC, 10 bar 60oC, 6 bar

Wyposażenie 
lub elementy 
składowe

2 uchwyty do mocowania z wkładkami 
tłumiącymi, na górnej i dolnej belce 
otwór  GW ½” do zamocowania odpo-
wietrznika, korki z gwintem zewnętrznym 
G1” z uszczelką

2 uchwyty do mocowania w szafce, 
wbudowane zawory do siłowników 
termooporowych z kapturkami re-
gulacji ręcznej, wbudowane zawory 
regulacyjne z przepływomierzami

Opcjonalnie rozdzielacze bez nypli przyłączenio-
wych (seria 10) 

inne konfiguracje rozdzielaczy (seria 
51A, 55A, 71A) oraz rozdzielacze z ukła-
dem mieszającym (seria 73A i 77A)

Cechy  
szczególne 

ponadnormatywna wytrzymałość gwin-
tów wygniatanych, skuteczne zabez-
pieczenie antykorozyjne, dobre para-
metry hydrauliczne (możliwość dużych 
przepływów) 

bogate wyposażenie (siłowniki elek-
tryczne, przyłączeniowe zawory ze 
śrubunkami proste i kątowe, elementy 
przedłużające, wybór odpowietrzni-
ków i zaworów spustowych), możliwość 
współpracy z układem mieszającym

Cena netto 
producenta od 86,45 do 379,46 zł od 265,55 do 1321,06 zł
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KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, 
faks 85 74 99 201
kan@kan.com.pl 
www.kan.com.pl 
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Nazwa lub symbol Multidis SH Multidis SF

Zastosowanie instalacje centralnego ogrzewania 
(obiegi grzejnikowe)

instalacje ogrzewania płaszczyzno-
wego

Materiał stal nierdzewna stal nierdzewna
Przyłącza gwint zewnętrzny ¾” gwint zewnętrzny ¾”

Wymiary
200 mm rozstaw belek, 50 mm 
rozstaw osi kolejnych przyłączy  
obiegów, głębokość 55 mm

200 mm rozstaw belek, 50 mm  
rozstaw osi kolejnych przyłączy  
obiegów, głębokość 55-95 mm

Liczba obiegów 2-12 2-12
Temperatura  
pracy i ciśnienie 100°C, 10 bar 80°C, 6 bar

Wyposażenie  
lub elementy  
składowe

odpowietrzniki, mocowanie rozdziela-
cza (stal ocynkowana)

termostatyczne wkładki zaworowe 
M 30x1,5, wkładki równoważąco-
-pomiarowe 0-5 l/min, kurki napeł-
niająco-opróżniające, mocowanie 
rozdzielacza

Opcjonalnie z zaworami kulowymi z zaworami kulowymi

Cechy szczególne 
mała głębokość zabudowy, możliwe 
podłączenie ciepłomierza, kvs dla 
jednego obiegu wynosi 2,8 m3/h

kvs dla jednego obiegu wynosi  
1,1 m3/h, możliwość podłączenia  
z lewej lub prawej strony, mała głę-
bokość zabudowy

Cena netto  
producenta od 40 euro od 80 euro

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 722 96 42
faks +48 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Nazwa  
lub symbol rozdzielacze ze stali nierdzewnej 1” rozdzielacze  

mosiężne 1”

Zastosowanie ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe
instalacje grzew-
cze (grzejniki)  
i wody użytkowej

Materiał stal nierdzewna mosiądz M63
Przyłącza 1” GZ 1” GZ
Wymiary 190x330x86 mm 160x293x77 mm
Liczba obiegów 2-12 2-12
Temperatura 
pracy i ciśnienie 80oC i 10 bar 80oC i 10 bar

Wyposażenie 
lub elementy 
składowe

króćce przyłączeniowe 3/4”, wkładki zaworowe przystoso-
wane do montażu głowic termoelektrycznych, zawory do 
regulacji przepływu, zespół odpowietrzająco-spustowy

zawory odpowie-
trzająco-spusto-
we

Opcjonalnie wskaźniki przepływu 0-6 l/min, zawory kulowe z półśrubun-
kiem 1”; GW 1”- GW 1”

zawory kulowe 
z półśrubunkiem 
1”; GW 1”- GW 1”

Cechy  
szczególne 

kolektory ze stali nierdzewnej, rozstaw króćców 55 mm, 
króćce na górnym i dolnym kolektorze ustawione na prze-
mian, obejmy mocujące na zewnętrznych stronach kolek-
torów, wskaźniki przepływu na kolektorze zasilającym

wysokiej klasy 
mosiądz – za-
wartość ołowiu 
poniżej 2%

Cena netto  
producenta

od 496,30 zł do 1817,90 zł – z pełnym wyposażeniem  
i wskaźnikami przepływu; od 429,60 zł do 1490,00 zł –  
z pełnym wyposażeniem i bez wskaźników przepływu

od 175,70 zł do 
630,90 zł

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

rozdzielacz segmentowy PPSU Uponor PE-Xa 
Q&E 1”

rozdzielacz tworzywowy  
segmentowy Uponor 

Zastosowanie instalacje centralnego ogrzewania  
i wodociągowe

instalacje ogrzewania/chłodze-
nia płaszczyznowego

Materiał polifenylenosulfon (PPSU) poliamid wzmocniony włóknem 
szklanym

Przyłącza
16 mm Q&E oraz GZ ½” lub ¾”, do których moż-
na podłączyć złączki Q&E 20 lub 25 mm z GW  
z nakrętką oraz inne elementy gwintowane

¾” eurokonus

Wymiary - 1 segment: h = 136-183 mm,  
l = 50 mm, g = 72 mm

Liczba obiegów maksymalnie 12 maksymalnie 12
Temperatura  
pracy i ciśnienie 95oC, 10 bar 60oC, 6 bar

Wyposażenie  
lub elementy  
składowe

rozdzielacze segmentowe 2-, 3- i 4-wyjściowe 
16 mm Q&E; segmenty pojedyncze  
w wyjściem GZ ½” i ¾”; złączka przyłączenio-
wa z GZ ¾”; kolano przyłączeniowe z GZ ¾” 
uchwyt dla rozdzielacza, zaślepki oraz zaślep-
ki z odpowietrznikiem 

rozdzielacze segmentowe 1-, 3-, 
4- i 6-wyjściowe z gwintem ¾” 
eurokonus; wersja z przepływo-
mierzem lub śrubą regulacyjną; 
zestaw podstawowy zawierający: 
zaślepki z końcówką do odpo-
wietrzania, końcówki przyłącze-
niowe z mosiężnym gwintem GW 
1”, uchwyt do rozdzielacza oraz 
rurkę do wykonania by-passu

Cechy  
szczególne 

modułowa konstrukcja pozwala wygodnie i w 
prosty sposób łączyć rozdzielacz pod kątem 
180°, dzięki czemu jego wyjścia mogą być 
zwrócone w różnych kierunkach; rozwiązanie 
umożliwia montaż części na pół obrotu i two-
rzenie praktycznie każdej, dowolnej konfigura-
cji; PPSU – materiał odporny na rozkład hydro-
lityczny i wytrzymujący temperaturę do 170°C

modułowa konstrukcja pozwa-
la wygodnie i w prosty sposób 
łączyć rozdzielacz, rozwiązanie 
umożliwia montaż części na pół 
obrotu i zasilanie pętli na górnej 
kondygnacji

Cena netto  
producenta 3-wyjściowy komplet: 259,56 zł 5-wyjściowy komplet: 727,18 zł

Nazwa lub symbol HKV z przepływomierzami HKV uniwersalny
Zastosowanie ogrzewanie podłogowe ogrzewanie podłogowe
Materiał mosiądz mosiądz

Przyłącza przyłączenie rur  gwint zewn. G¾” eurokonus, przyłączenia boczne VL/RL 
(zasilanie/powrót) 1” GZ, króćce do przyłączenia siłowników M30 x 1,5 mm 

Wymiary długość razem z końcówkami do napełniania, opróżniania i odpowietrzania 
HK 2…HK 12: 250-790 mm

Liczba obiegów 2-12 2-12
Temperatura  
pracy i ciśnienie 70°C, 6 bar 70°C, 6 bar

Wyposażenie  
lub elementy  
składowe

zawory regulacyjne z wkładkami termostatycznymi przystosowane do mon-
tażu siłowników, zawory odcinające do poszczególnych obwodów grzew-
czych, końcówki do napełniania i opróżniania (osobno na zasilaniu i powro-
cie) oraz do manualnego odpowietrzania obwodów grzewczych, HKV  
z przepływomierzami: przepływomierze o skali przepływu od 0,1 l/min do  
4 l/min 

Opcjonalnie układ pompowo-mieszający układ pompowo-mieszający 

Cechy szczególne 
regulacja wielkości przepływów na zawo-
rach regulacyjnych belki powrotu, zawory 
odcinające na belce zasilania dostarczane 
fabrycznie otwarte

regulacja wielkości przepły-
wów na zaworach regulacyj-
nych belki powrotu

Cena netto  
producenta od 354 do 1275 zł od 362 do 1183 zł

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Dekoracyjna 1c, 
65-722 Zielona Góra
tel. 68 320 2072, faks 68 325 94 38
www.roth-polska.com, 
service@roth-polska.com
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Uponor sp. z o.o.
Pass 20 Budynek K, 05-870 Błonie
Infolinia: 801 000 425
tel. 22 266 82 00, faks 22 266 85 16
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Konstrukcja palnika

KLIMOSZ RY20 to palnik o zwartej i stosunko-
wo małej konstrukcji. Wykonany jest ze sta-
li żarowytrzymałej gwarantującej jego długą 

żywotność i niezawodność. Dzięki jednoele-
mentowej budowie paleniska palnika nie wy-
maga dodatkowych czynności związanych 
z konserwacją poza okresowym oczyszcza-
niem dysz powietrza wtórnego tłoczonego 
od spodu złoża w warstwę spalanego paliwa. 
Ilość powietrza jest stopniowana poprzez spo-
sób rozmieszczenia dysz oraz zastosowania od-
powiedniej ilości powietrza doprowadzanego 
do spalania poprzez każdą z dysz. Niedotlenie-
nie paliwa w pierwszej części paliwa gwaran-
tuje obniżenie emisji NOx oraz zwiększenie tym 
samym emisji CO poprzez obniżenie tempera-
tury paleniska. Jedna z dysz  wprowadza po-
trzebne powietrze do utrzymania stabilizacji 
płomienia, druga dodatkowo dotlenia końco-
wą część palnika, gdzie temp. żaru jest już ob-
niżona. Dysza trzecia dopala (całkowicie re-
dukuje) powstałą wcześniej ilość emisji CO, 
gwarantując niską emisję NOx oraz CO. Dodat-
kowo sposób napowietrzania paleniska zwięk-
sza sprawność samego procesu spalania.  

Nowy 
niskoemisyjny 
wielopaliwowy 
palnik na paliwa stałe  
firmy KLIMOSZ

  Jak optymalnie spalać?

Zapewnienie poprawnego przebiegu proce-
su spalania paliw stałych w kotłach grzew-
czych zależy od prawidłowej dystrybucji po-
wietrza pierwotnego, które ma wpływ na 
podsuszenie i zgazowanie paliwa oraz po-
wietrza wtórnego, dopalającego zgazowa-
ne paliwo oraz tlenek węgla (CO) i cząstki 
lotne emitowane z paleniska wraz ze spalina-
mi. Powietrze pierwotne i wtórne należy dys-
trybuować w taki sposób, aby dostarczyć je 
w dawkach dokładnie odpowiadających 
spalanej dawce paliwa. Ani nadmiar CO, 
ani nadmiar tlenu w spalinach, który obniża 
sprawność palnika i kotła poprzez rozrzedza-
nie spalin, nie są pożądane. 

Palnik RY20 – wysoka sprawność,  
niska emisja, spalanie różnych paliw

Niskoemisyjny palnik o konstrukcji rynnowej 
KLIMOSZ RY20 jest wynikiem kilkumiesięcz-
nej pracy w laboratorium badawczym. Inno-
wacyjny i chroniony patentem  sposób na-
powietrzania paleniska gwarantuje bardzo 
wysoki stopień wypalania się paliwa przy zni-
komej ilości emisji powstałych podczas pro-
cesu spalania. Dzięki zastosowaniu dysz, 
dodatkowo napowietrzających proces utle-
niania paliwa, sprawność spalania wielopa-
liwowego, uniwersalnego palnika sięga do 
98,8%, gdzie stratę niezupełnego spalania 
stanowi udział 0,1%, a stratę niecałkowitego 
spalania udział 1,1% (wartości podane dla 
opału typu węgiel brunatny). 
Do paliw spalanych na palniku zaliczyć 
można między innymi:
• węgiel kamienny • węgiel brunatny • gro-
szek miałowy • granulaty węgla z domiesz-
ką miału • pelety • ziarna zbóż oraz ich mie-
szanki • pestki z oliwek. 

 

Wysoka sprawność spalania oraz bardzo niska 
emisja substancji powstałych po spalaniu po-
twierdzona została w jedynym notyfikowanym  
w Polsce laboratorium Zakładu Kotłów i Urządzeń 
Grzewczych mieszczącym się w Łodzi. Uzyskanie 
niskich parametrów emisyjnych gwarantuje słusz-
ność założeń konstrukcyjnych. Uśrednione wyni-
ki w zakresie mocy 6-20 kW przedstawione zostały 
na wykresie umieszczonym poniżej. Palnik KLI-
MOSZ RY20 dostępny jest w kotłach KLIMOSZ DUO 
oraz KLIMOSZ COMBI.

Certyfikacja palnika

KLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 00, faks 32 472 42 27
biuro@klimosz.pl, www.klimosz.pl
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sowania wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia;
5. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmia-
nami w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie:
§209.1. Podział budynków ze względu na ich 
przeznaczenie i usytuowanie,
§209.2. Określenie kategorii zagrożenia ludzi 
dla budynków, oraz części budynków klasyfi-
kowanych jako ZL, 
Rozdział 2 – odporność pożarowa budynków,
Rozdział 3 – strefy pożarowe i oddzielenia 
przeciwpożarowe,
Rozdział 4 – drogi ewakuacyjne,
Rozdział 5 – wymagania przeciwpożarowe 
dla elementów wykończenia wnętrz i wypo-
sażenia stałego,
Rozdział 6 – wymagania przeciwpożarowe 
dla palenisk i instalacji,
Rozdział 7 – usytuowanie budynków z uwagi 
na bezpieczeństwo pożarowe,

Rozdział 8 – wymagania przeciwpożarowe 
dla garaży,
Rozdział 9 – wymagania przeciwpożarowe 
dla budynków inwentarskich,
Rozdział 10 – wymagania przeciwpożarowe 
dla budynków tymczasowych.

Projekt instalacji tryskaczowej, należącej do 
grupy stałych urządzeń gaśniczych, musi 
spełnić wszystkie wymagania zawarte w po-
wyższych rozdziałach rozporządzeń i ustaw. 
Na podstawie podanych rozdziałów, przed 
przystąpieniem do szczegółowego projektu 
instalacji tryskaczowej, należy ustalić, czy  
w analizowanym budynku wymagane jest 
zainstalowanie stałego urządzenia gaśni-
czego, przeprowadzić klasyfikację budynku, 
określić stopień zagrożenia pożarowego,  
a następnie podzielić budynek na strefy po-
żarowe i oddzielenia. Po ustaleniu powyż-
szych parametrów należy przystąpić do 
szczegółowego projektu obliczeniowego in-
stalacji tryskaczowej. 
Projekty wykonane na podstawie poszcze-

Instalacje 
tryskaczowe 
w przepisach

  agnieszka Malesińska*

  Podstawy prawne projektowania 
instalacji tryskaczowych

Obowiązującymi przepisami przy projekto-
waniu instalacji tryskaczowej są następujące 
ustawy i rozporządzenia:
1. rozporządzenie ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej bu-
dynków, innych obiektów budowlanych i te-
renów – w rozdziale 6 podana jest lista obiek-
tów, w których wymagane jest stosowanie 
stałych urządzeń gaśniczych;
2. rozporządzenie ministra spraw wewnętrz-

nych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych – rozdział 4 
Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wo-
dociągowej, rozdział 5 Pompownie przeciw-
pożarowe;
3. rozporządzenie ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgodnienia projektu budowlane-
go pod względem ochrony przeciwpożaro-
wej;
4. ustawa z 24 sierpnia 1991 r. wraz z później-
szymi zmianami o ochronie przeciwpoża-
rowej – art. 7 warunki dopuszczenia do sto-

istotą działania każdego z systemów instalacji tryskaczowej jest 
samoczynne uruchomienie (bez ingerencji człowieka) w momencie 
wzrostu temperatury lub zadymienia w chronionych pomieszczeniach 
oraz równoczesne przekazanie sygnału alarmowego do ośrodka 
dyspozycyjnego. instalacje tryskaczowe projektowane są do działania 
w pierwszej fazie powstawania pożaru, w celu ugaszenia źródła ognia 
w miejscu jego powstania oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się 
ognia. Chronią więc nie tylko pomieszczenie, w którym są bezpośrednio 
zainstalowane, ale również pomieszczenia i budynki przyległe. podczas 
projektowania instalacji przeciwpożarowej należy więc dołożyć wszelkich 
starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy tej instalacji.

Ponieważ w żadnym z wcześniej wymie-
nionych rozporządzeń i ustaw nie wska-
zano na konieczność stosowania do 
obliczeń polskiej normy, wybór wytycz-
nych jest już nieobligatoryjny. Najczę-
ściej stosowane wytyczne do obliczeń 
instalacji tryskaczowych zawierają na-
stępujące normy krajowe i zagraniczne:
• Polska Norma PN-EN 12845+A2 Sta-
łe urządzenia gaśnicze. Automatyczne 
urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, 
instalowanie i konserwacja.
• Wytyczne VdS-CEA dotyczące insta-

lacji tryskaczowych VdS CEA 4001pl, 
Projektowanie i instalowanie.
• NFPA 13 Standard for the Installation 
of Sprinkler Systems.
W projekcie instalacji tryskaczowej, wy-
konanym na podstawie powyższych 
norm, określa się kolejno: klasyfikacje 
zagrożeń, kwalifikację ogniową skła-
dowanych materiałów, wymaganą in-
tensywność zraszania, liczbę tryskaczy 
konieczną do ochrony analizowanej 
powierzchni, rozstaw tryskaczy, zasile-
nie w wodę itd.

Jakie wytyczne do obliczeń stosować?

* dr inż. Agnieszka Malesińska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska 
  agnieszka.malesinska@is.pw.edu.pl
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czeństwa publicznego lub ochronie zdro-
wia i życia oraz mienia, wprowadzone do 
użytkowania w jednostkach ochrony prze-
ciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te 
jednostki do alarmowania o pożarze lub in-
nym zagrożeniu oraz do prowadzenia dzia-
łań ratowniczych, a także wyroby stanowią-
ce podręczny sprzęt gaśniczy, mogą być 
stosowane wyłącznie po uprzednim uzyska-
niu dopuszczenia do użytkowania.
2. Dopuszczenia do użytkowania wyrobów,  
o których mowa w ust.1, zwane dalej „do-

puszczeniami”, w formie świadectwa dopusz-
czenia, wydają jednostki badawczo-rozwo-
jowe Państwowej Straży Pożarnej, wskazane 
przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych.
….
6. W przypadku, gdy wyrób został:
a) zgodnie z prawem wyprodukowany lub 
dopuszczony do obrotu w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej albo w Repu-
blice Tureckiej,
b) zgodnie z prawem wyprodukowany w in-
nym państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będą-
cym stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym.
Dopuszczenie wydaje się po ustaleniu, że po-
ziom bezpieczeństwa wyrobu nie jest niższy 
od określonego w Polskich Normach lub wy-
maganiach techniczno-użytkowych”.
Należy pamiętać, że co prawda normy do 
obliczeń instalacji tryskaczowej można wy-
brać dowolnie, ale tylko w zakresie spełnia-
jącym wymagania polskich ustaw i rozpo-
rządzeń wydanych przez odpowiedniego 
ministra.  

gólnych norm będą różnić się w szczegó-
łach, np. w określeniu klasy zagrożenia 
pożarowego, w określonej intensywności zra-
szania, w liczbie wymaganych tryskaczy,  
w dopuszczalnych odległościach między 
tryskaczami, w liczbie wymaganych źródeł 
zaopatrzenia w wodę itd. Najmniejsze roz-
bieżności w projekcie instalacji tryskaczowej 
uzyska się dla Polskiej Normy i VdS. Wytycz-
ne te w zasadniczych kwestiach nie różnią 
się znacznie od siebie. Można zauważyć, 
że w przepisach VdS przedstawione są bar-
dziej szczegółowe wymagania. Część za-
gadnień poruszanych w VdS jest pominięta 
w Polskiej Normie np. zagadnienia związa-
ne z projektowaniem instalacji tryskaczo-
wych ESFR.
Projekt wykonany wg NFPA 13 będzie różnił 
się od dwóch pozostałych wytycznych i to  
w znaczny sposób, np. dopuszczonymi mak-
symalnymi wartościami prędkości przepływu, 
ciśnienia, ale również parametrami technicz-
nymi: liczbą wymaganych tryskaczy, rozsta-
wem tryskaczy, klasyfikacją przestrzeni itd. 
W zasadzie wykonując obliczenia wg np. VdS 
i NFPA 13, otrzyma się dwa zasadniczo różne 
projekty. 

O wyborze wytycznych do szczegółowe-
go obliczenia instalacji tryskaczowej naj-
częściej niestety nie decyduje projektant, 
a inwestor i firma ubezpieczająca inwe-
stycję.

O rynku polskim i dopuszczeniach…

Niezależnie od normy, na podstawie której 
wykonany zostanie projekt instalacji tryska-
czowej, należy pamiętać, że najważniejsze 
jest spełnienie wymagań zawartych w usta-
wach i rozporządzeniach odpowiednich mi-
nistrów. 
Poszczególne wytyczne mogą być wykorzy-
stane tylko w zakresie zgodnym z wymaga-
niami ustaw i rozporządzeń. Przykładem bra-
ku takiej zgodności jest np. rodzaj materiału 
dopuszczonego do stosowania w instalacji 
tryskaczowej.
To, że materiał na przewody instalacji tryska-
czowej spełnia wymagania VdS i NFPA 13 nie 
oznacza wcale, że może być stosowany na 
terenie Polski. W kraju muszą być spełnione 
następujące zapisy ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991r. o ochronie przeciwpożarowej:
1. „Wyroby służące zapewnieniu bezpie-

Nawet materiał, dla którego uzyskano 
świadectwa dopuszczenia i zgodności 
na terenie Unii Europejskiej, może zo-
stać niedopuszczony do stosowania na 
terenie Polski przez Państwową Straż Po-
żarną. Wprowadzenie na rynek budow-
lany materiału wykorzystywanego na 
cele pożarowe, musi zostać poprzedzo-
ne uzyskaniem pozwolenia z akredy-

towanego ośrodka badawczego Pań-
stwowej Straży Pożarnej.
Na terenie Polski jedynym oficjalnie do-
puszczonym materiałem do budowy 
instalacji tryskaczowej jest stal ocyn-
kowana. Wprowadzenie innego mate-
riału będzie groziło niemożliwością od-
bioru budynku i tym samym brakiem 
pozwolenia na jego użytkowanie.

W Polsce tylko stal ocynkowana w instalacjach 
tryskaczowych!
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  Rury wykonane są z jednej taśmy stalo-
wej i cynkowane ogniowo z obu stron w pro-
cesie Sendzimira. Grubość warstwy cynku 
wynosi 20 μm. Dzięki temu stalowa rura Pre-
stabo jest optymalnie chroniona przed koro-
zją. Rura ta sprawdza się znakomicie również 
w instalacjach sprężonego powietrza. Spe-
cjalna powłoka wewnętrzna z cynku zapew-
nia odporność na korozję także w przypadku 
wystąpienia kondensatu.

Znakomite właściwości instalacyjne

System Prestabo uzyskał aprobatę Centrum 
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo-
żarowej dla rur o średnicach od 22 do  
108 mm, w tym również dla ekonomicznej 
wersji o średnicy 64 mm. Tak jak pozosta-
łe systemy zaprasowywane firmy Viega, wy-
różnia się on szybkim i prostym montażem. 
Absolutne bezpieczeństwo gwarantuje pro-

Stalowa rura ocynkowana  
w procesie Sendzimira

Rury 
Prestabo 
do instalacji 
tryskaczowych
Wysoka odporność na korozję jest 
kluczowym elementem w mokrych 
instalacjach tryskaczowych. z tego 
powodu firma viega uzupełniła system 
prestabo o nowe przewody, które 
spełniają nawet najbardziej surowe 
wymagania w tym zakresie. ich jakość 
została potwierdzona aprobatą 
techniczną at-1106-0299/2011.

System prestabo to idealne rozwiązanie do instalacji 
tryskaczowych

Rury prestabo są optymalnie 
chronione przed korozją

fil SC-Contur, który pozwala natychmiast roz-
poznać przypadkowo niezaprasowane połą-
czenia podczas próby ciśnieniowej instalacji. 
Skuteczność tego rozwiązania została spraw-
dzona podczas licznych testów oraz wielo-
krotnie potwierdzona w praktyce na placu 
budowy. Zastosowanie w instalacjach tryska-
czowych systemu Prestabo to również opła-
calne rozwiązanie dla inwestorów.
- Cena materiału na taką instalację jest zbli-
żona do kosztów klasycznych gwintowanych 
rur cynkowanych – mówi Jaromir Pawłowski, 
doradca techniczny firmy Viega. – To korzyst-
na alternatywa, ponieważ robocizna jest  
w tym przypadku dużo tańsza.

Oznaczenie rur

Rura Prestabo została opracowana specjal-
nie z myślą o stosowaniu w mokrych instala-

cjach tryskaczowych oraz instalacjach sprę-
żonego powietrza. Aby wykluczyć pomyłkę, 
rury oznaczone są czerwoną, przerywaną li-
nią, czarnym napisem i symbolem tryskacza. 
Przed pomyłką i zabrudzeniem chronią po-
nadto białe zaślepki.  

Czerwona linia wyklucza możliwość pomyłki

r
ek

la
m

a

Viega Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia
tel. 58 66 24 999, faks 58 66 24 990
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kań o wysokim standardzie energooszczęd-
ności
2. Rozwój rynku technologii energooszczęd-
nych w Polsce
3. Zgromadzenie kompetencji potrzebnych 
do budowy budynków o niemal zerowym zu-
życiu energii od 2021
Beneficjenci: 
1. Osoby fizyczne budujące domy jednoro-
dzinne
2. Osoby fizyczne kupujące od dewelope-
rów domy jednorodzinne i mieszkania w do-
mach wielorodzinnych

Partnerzy – Pośrednicy:
Ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją 
centralną i nie posiada żadnych delegatur 
ani oddziałów regionalnych, w celu zapew-
nienia dostępności programu i obsługi ko-
rzystać musi z partnerów pośredniczących. 
Na bazie dobrych doświadczeń z wdrażania 
programu dopłat do kredytów na kolekto-
ry słoneczne, postanowiono skorzystać z po-
średnictwa banków, które zgłoszą zaintere-
sowanie wzięciem udziału w programie.
Banki partnerskie zostaną wyłonione w nabo-
rze ogłoszonym niezwłocznie po zatwierdzeniu 
programu przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW.

Badanie opinii społecznej
Badanie popytu na dopłaty do kredytów 
bankowych na budowę domów lub zakup 
mieszkań energooszczędnych zostało prze-
prowadzone na zlecenie NFOŚiGW w okresie 
marzec-kwiecień 2012 r. przez firmę BIOSTAT.

Podstawowe pytania badawcze
1. Jaki poziom dopłat wywoła reakcję wśród 
inwestorów?
2. Ile osób weźmie udział w programie przy 
danym poziomie dopłat?
Badanie polegało na przeprowadzeniu 600 
wywiadów kwestionariuszowych oraz 32 ba-
dań pogłębionych i dotyczyło 3 klas energe-
tycznych: 15, 30 i 50 kWh/m2. Przedstawione 
poniżej wyniki odnoszą się do najbardziej wy-
magającego standardu energooszczędności.

Wyniki
W przypadku budynków pasywnych  
(maks. roczne zapotrzebowanie na energię 
15 kWh/m2).
Przy dopłacie w wysokości 40 tys. zł brutto – 
co trzeci respondent jest gotowy inwesto-

nawet do 40 000 zł dopłaty! 

Projekt programu 
dopłat NFOŚiGW  
do kredytów na domy 
energooszczędne

  opracowano na podstawie materiałów prasowych

  Nazwa programu: „Dopłaty do kredytów 
na budowę domów energooszczędnych”
Cele: 
1. Wsparcie budownictwa energooszczędnego
2. Uniknięcie emisji ok. 50 000 ton CO2 rocznie
Efekty: 
1. Wybudowanie ok. 16 tys. domów i miesz-

narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 
opracował projekt pierwszego realizowanego ze środków 
publicznych ogólnopolskiego programu dopłat do budowy domów 
energooszczędnych. Ogłoszono go i poddano szerokim konsultacjom  
w ramach Forum „energia – efekt – Środowisko”.
poniżej publikujemy podstawowe zasady tego programu oraz 
proponowane wysokości dofinansowania. 

Koszty 
eksploatacji
(rachunki)

Koszt kredytu

Wartość budynku

Premia za standard 
energetyczny

Ocena jakości 
produktu

Korzyści dla gospodarstw domowych
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wać w dom o tej klasie energooszczędności.
Przy dopłacie w wysokości 15 tys. zł brutto - 
co piętnasty respondent jest gotowy inwe-
stować w mieszkanie o tej klasie energoosz-
czędności.
Inne instrumenty NFOŚiGW dla inwesto-
rów indywidualnych
• Dopłaty do kredytów na zakup i montaż 
kolektorów słonecznych
Program uruchomiony przez NFOŚiGW latem 
2010 roku. Osobom fizycznym i wspólnotom 
mieszkaniowym zaciągającym kredyt na zakup  
i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania 
wody użytkowej i wspomaganie centralnego 

ogrzewania, Narodowy Fundusz przekazuje do-
płaty w wysokości 45% brutto kapitału kredytu.
Program ma budżet 300 mln zł i został zapla-
nowany na lata 2010-2014. W realizacji pro-
gramu pośredniczy 6 banków i ich zrzeszeń, 
dzięki czemu jest on dostępny na terenie ca-
łego kraju. 
Od początku programu w NFOŚiGW skorzy-
stało z niego blisko 20 tys. gospodarstw do-
mowych i wspólnot mieszkaniowych. Do 
Funduszu wpłynęły wnioski o dopłaty w wy-
sokości łącznej ponad 127 mln zł, z czego 
wypłacono już 116 mln zł.
Bieżące, regularnie aktualizowane efekty 

Dom (kWh/m2/rok) Koszt budowy  
(200 m2) Dopłata NFOŚiGW Roczne koszty 

ogrzewania
Standard (105) 500 000 zł - 6200 zł

NF40 (40) 550 000 zł 20 000 zł 2600 zł

NF15 (15) 600 000 zł 40 000 zł 900 zł

proponowane dopłaty

Planowany budżet programu: 300 mln zł
Okres obowiązywania: 2013-2018 rok
Proponowane standardy:
planowana dopłata NFOŚiGW uzależniona będzie od osiągniętego wskaźnika  
zapotrzebowania budynku/mieszkania na energię użytkową do ogrzewania:
dla budynków jednorodzinnych
• NF40 – EUco* ≤ 40 kWh/(m2 . rok) – dopłata 20 000 zł brutto**
• NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 . rok) – dopłata 40 000 zł brutto
dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych
• NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 . rok) – dopłata 10 000 zł brutto
• NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 . rok) – dopłata 15 000 zł brutto

*) EUco – energia użytkowa potrzebna do ogrzewania
**) brutto, gdyż dotacja stanowi przychód, który należy uwzględnić przy corocznym 
rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania 
nie leży w kompetencji NFOŚiGW.

Założenia programu
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wdrażania programu, znajdują się na stronie:
www.nfosigw.gov.pl/kolektory
• Dopłaty do przydomowych biologicz-
nych oczyszczalni ścieków lub podłączeń 
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
Program ten, ogłoszony latem 2011 roku ma 
na celu m.in. pomoc samorządom w wypeł-
nieniu unijnych wymogów, by do 2015 roku 
aglomeracje zostały w wymaganym stopniu 
skanalizowane.
NFOŚiGW oferuje 45% dotację oraz pożyczkę 
na pokrycie dalszych 45% kosztów:
- budowy podłączenia domu do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej;
- budowy przydomowej biologicznej oczysz-
czalni ścieków (PBOŚ) dla inwestorów miesz-
kających na terenach, na których sieci kana-
lizacyjnej nie ma i nie jest planowana.

Partnerem-pośrednikiem dla Narodowego 
Funduszu są w tym przypadku jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz spółki komunal-
ne realizujące na terenie gminy zadania za-
kresu gospodarki wodno-ściekowej. To one 
decydują o ew. skorzystaniu z programu i po 
zebraniu min. 50 zainteresowanych podmio-
tów, składają wnioski o dofinansowanie.
Budżet programu wynosi 300 mln zł, a jego 
realizacja została zaplanowana na lata 2011-
2015. Nabór wniosków prowadzony jest w try-
bie ciągłym, jednak z uwagi na ogromne 
zainteresowanie tym instrumentem finanso-
wym, alokacja środków na bieżący rok zosta-
ła już wyczerpana a nabór wniosków wstrzy-
many. Wznowienie naboru planowane jest  
w połowie bieżącego roku.
www.nfosigw.gov.pl  
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pompy ciepła bardziej  
ekologiczne dzięki tej taryfie

Pierwsza taryfa 
elektryczna  
w Polsce z udziałem  
100% OZE

  paweł Lachman*   Atrakcyjność ekologiczną pomp ciepła 
zwiększa zastosowanie do ich zasilania zielo-
nej taryfy elektrycznej mającej 100% pokry-
cia w produkcji prądu z OZE. 
Takie specjalne zielone taryfy energetycz-
ne oferowane są z powodzeniem od wielu lat  
w niektórych krajach Europy, m.in. w Niem-
czech i Austrii.
W przypadku zastosowania zielonej taryfy do 
zasilania sprężarkowych pomp ciepła zna-
cząco zwiększa się udział energii ze źródeł 
odnawialnych. W stosunku do prądu dzię-
ki korzystaniu z energy-mix maleje kilkuna-
stokrotnie emisja CO2 do atmosfery i zużycie 
energii pierwotnej (z paliw kopalnych).  

Od niedawna największy z polskich dystrybutorów energii elek-
trycznej (Tauron Polska Energia) oferuje już taką taryfę w Polsce. 
Obecnie zielona taryfa o nazwie „produkt ekologiczny” dostęp-
na jest bezpośrednio dla klientów górnośląskiej spółki sprzedażo-
wej Tauron. Niestety dla większości klientów w Polsce wiąże się to 
z koniecznością zmiany dostawcy energii i podpisaniem nowej 
umowy. 
Wg badań ankietowych przeprowadzonych przez Tauron na 
Górnym Śląsku aż ok. 30% ankietowanych deklaruje, że nawet 
jeśli proekologiczna taryfa byłaby droższa, są gotowi zdecydo-
wać się na nią, gdy będzie taka możliwość. 
Klienci korzystający z „produktu ekologicznego” zyskują pew-
ność, że zakupiona przez nich energia pochodzi w całości ze źró-
deł odnawialnych – i to w cenie zbliżonej do ceny energii wy-
twarzanej tradycyjnie.
Zastosowanie takiej taryfy nie oznacza, że do konkretnego bu-
dynku „popłynie” od razu energia elektryczna z OZE, ale że po-
brana energia ma udokumentowane pokrycie w produkcji zielo-
nej energii, co ma istotny wpływ na wzrost popytu, a pośrednio 
podaży prądu produkowanego z OZE.

Więcej szczegółów o nowej ekologicznej taryfie elektrycznej 
można znaleźć na stronie internetowej www.tauron-wita.pl. 

Tauron – pierwszy dystrybutor 
z „proekologiczną” taryfą

 

100% energia odnawialna 
Fotoogniwa 
Energia wiatru 
Biomasa  
 

 
Ciepło 

75% 

25% 

Energia elektryczna 

Energia słoneczna 

100%  zielonej energii elektrycznej  energia grzewcza => 100% 
OZE 

 dla SPF = 4 

100% 

Energia  
odnawialna 

W przypadku dostarczenia do sprężarki energii pochodzącej z Oze, mamy 
gwarancję, że 100% energii wytworzonej przez pompę ciepła do ogrzewania, 
chłodzenia budynku lub podgrzania wody użytkowej to energia Oze

* Paweł Lachman, prezes zarządu PORTPC

Blisko 100 tys. mieszkańców Śląska wzięło 
udział w pierwszym Spisie Energetycznym. 
Spis trwał miesiąc, a jego uczestnicy odpo-
wiadali na pytania m.in. o ceny prądu, wy-
sokość rachunków oraz sposób ich otrzymy-
wania i opłacania. W ankiecie znalazło się 
też pytanie dotyczące zakupu tzw. produk-
tów ekologicznych, czyli energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. 
Pierwszy Spis Energetyczny wśród mieszkań-
ców Śląska przeprowadziła spółka handlują-
ca energią na Śląsku, która trafiła do Grupy 
Tauron w grudniu 2011 r. 
Ponad połowa ankietowanych (51%) chce 
mieć gwarancję, że cena energii elektrycz-
nej nie zmieni się przez dwa lub nawet trzy 
lata. Aż 60% respondentów woli samodziel-
nie i regularnie podawać stan swojego licz-
nika, unikając w ten sposób nadpłat i nie-
dopłat na rachunkach. 32% respondentów 
chce otrzymywać rachunki za energię elek-
tryczną na e-mail. Niewiele mniej, bo 28% 
byłoby zadowolonych, gdyby przypomina-
no im drogą elektroniczną o terminie płat-
ności. Badanie wykazało również, że jest sto-
sunkowo duża grupa odbiorców energii, dla 
których ważna jest ekologia. Jesteśmy bar-
dzo pozytywnie zaskoczeni wynikami badań 
w tym aspekcie. Niemal 30 proc. ankieto-
wanych wie, że rozwiązania proekologiczne 
mogą być droższe, a mimo to zdecydują się 
na nie, jeśli będzie taka możliwość. – mówi 
Grzegorz Lot, wiceprezes zarządu Tauron 
Sprzedaż GZE.

Pierwszy Spis 
Energetyczny  
na Śląsku
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Kilka aspektów badań wydajności  

Kolektory 
słoneczne:  
jak ocenić sprawność,  
temperaturę stagnacji? 

  ireneusz Jeleń

  Wprowadzenie normy EN 12975, a w dal-
szej kolejności upowszechnienie stosowania 
certyfikatów Solar Keymark ostatecznie upo-
rządkowało zagadnienie konieczności uzy-
skania dla kolektora słonecznego potwier-
dzonej wiarygodnie sprawności i jakości. Na 

dzień dzisiejszy w bazie certyfikatów (solar-
keymark.org) znajduje się blisko 1600 certy-
fikatów kolektorów słonecznych, które dzięki 
temu mogą być stosowane na rynkach kra-
jów europejskich. Dla  kolektora certyfikat So-
lar Keymark jest często warunkiem uzyskania 

na temat sprawności kolektorów 
słonecznych napisano już wiele,  
a można zaryzykować 
stwierdzenie, że „wręcz 
wszystko”. tematykę zakresu 
badań kolektorów poruszono 
szczegółowo na przykład  
w opracowaniu [1]. zagadnieniu 
badania wydajności kolektorów 
słonecznych poświęcano  
w ośrodkach badawczych kilku 
krajów europejskich bardzo wiele 
uwagi, dążąc do uporządkowania 
metod pomiarowych. 

Sprawność 
kolektora 
słonecznego 
nie jest zależna 
od warunków 
zabudowy, z uwagi 
na odniesienie 
do mniejszego 
wówczas 
napromieniowania 
powierzchni 
pionowej. 
Od warunków 
zabudowy zależy z 
kolei bezpośrednio 
wydajność 
cieplna kolektora 
słonecznego

Sprawność kolektora słonecznego to w za-
sadzie prosta zależność – ciepła przekaza-
nego do czynnika grzewczego w odniesie-
niu do promieniowania słonecznego (W/m2)
docierającego do powierzchni szyby. Okre-
ślanie sprawności kolektora słoneczne-
go jest ściśle zdefiniowane normą europej-
ską, znaną w Polsce pod symbolem PN-EN 
12975-2 „Cieplne instalacje słoneczne i ich 
elementy – Kolektory słoneczne – Część 2: 
Metody badań”. Specyfika pracy kolektora 
słonecznego w zmiennych warunkach ze-
wnętrznych i wewnętrznych zdecydowała  
o tym, że już we wcześniejszych procedu-
rach badań określono konieczność badania 
3 podstawowych parametrów, takich jak:
• sprawność optyczna η0,
• współczynnik strat ciepła liniowych k1 
(W/m2),
• współczynnik strat nieliniowych k2  
(W/m2K2).

Ich znajomość pozwala na wyrysowanie 
wykresu sprawności kolektora słoneczne-

go dla różnych natężeń promieniowania 
słonecznego (W/m2) i odczytanie sprawno-
ści w różnych warunkach pracy zależnych 
od temperatury absorbera i otoczenia ko-
lektora słonecznego. O ile same parame-
try są jednoznaczne w definicji, to rozbież-
ności mogą się pojawiać w momencie ich 
przedstawiania przez producenta, gdyż 
mogą się odnosić do trzech rodzajów po-
wierzchni kolektora słonecznego: całkowi-
tej (brutto), absorbera lub apertury (rys. 1 ).
Certyfikaty Solar Keymark ujednolicają 
tę kwestię, odnosząc wyżej wymienio-
ne parametry do powierzchni apertu-
ry. Porównując ze sobą kolektory słonecz-
ne, należy odnosić parametry do tej samej 
powierzchni. Raporty z badań często okre-
ślają dla nich wydajności cieplne, które są 
podawane zazwyczaj nie jednostkowo, ale 
konkretnie na cały moduł kolektora. Stano-
wi to dodatkową i jednoznaczną informa-
cję pozwalającą zorientować się, ile cie-
pła chwilowo jest w stanie dostarczyć dane 
urządzenie.

Sprawność odnosimy do powierzchni apertury
Zgodnie z certyfikatem Solar Keymark

1  porównanie wykresów sprawności odniesionych do trzech rodzajów powierzchni 
przykładowego kolektora płaskiego i próżniowego
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Jeśli jest mowa o wydajności cieplnej ko-
lektora słonecznego, to należy wspomnieć 
przy tym o temperaturze stagnacji, jaką 
określa się także w warunkach laboratoryj-
nych. Kolektor w stanie równowagi cieplnej, 
przy braku odbioru ciepła i w normatyw-
nych warunkach: promieniowania słonecz-
nego 1000 W/m2 i przy temperaturze otocze-
nia 30oC, osiąga maksymalną temperaturę 
tzw. postojową czy stagnacji. Pomijając 
rzadko stosowane obecnie rozwiązanie z 
ogranicznikami temperatury maksymalnej 
(np. Thermomax), temperatura stagnacji nie 
jest ograniczona w inny sposób i jej wartość 
zależy od konstrukcji kolektora słonecznego. 
Czy temperatura stagnacji powinna być 
wyższa, czy niższa? Niektórzy producen-
ci sugerują, że im będzie niższa temperatu-
ra stagnacji kolektora słonecznego, tym ko-
rzystniejsze będzie to dla instalacji solarnej, 
która nie będzie przegrzewana. Nie jest to 
jednak zgodne z prawdą, ponieważ to czy 
temperatura stagnacji będzie na pozio-
mie 170oC, czy też 220oC i tak przy częstym 

występowaniu zagraża przede wszystkim 
czynnikowi grzewczemu. 
Temperatura stagnacji świadczy nato-
miast o cechach konstrukcyjnych ko-
lektora słonecznego. Im wyższa, tym 
więcej promieniowania słonecznego 
jest w stanie dotrzeć do absorbera i tym 
mniej strat ciepła będzie następowało 
do otoczenia (rys. 2 ).
Inaczej patrząc na porównanie bilansu 
cieplnego kolektorów słonecznych (rys. 2 )
można stwierdzić, że dla tej samej tempe-
ratury absorbera 170oC, kolektor o niższej 
deklarowanej temperaturze stagnacji bę-
dzie miał wyższe straty ciepła Q2. Kolektor 
z wyższą temperaturą stagnacji będzie  
w stanie w dalszym ciągu podwyższać 
temperaturę absorbera dzięki niższym stra-
tom ciepła do otoczenia Q2. Ochrona 
czynnika grzewczego oraz elementów in-
stalacji przed przegrzewaniem zależna jest 
przede wszystkim od konstrukcji orurowania 
absorbera i jego zdolności do swobodnego 
opróżniania się z wrzącego glikolu.

Temperatura stagnacji – lepsza niższa czy wyższa?

2  porównanie 
bilansu 
cieplnego 
kolektora 
płaskiego 
o niższej 
i wyższej 
temperaturze 
stagnacji
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dotacji do inwestycji w poszczególnych kra-
jach, w tym także w Polsce.

Ten sam kolektor, 2 różne laboratoria 
i… niejednakowe reguły badań  
i niejednakowe wyniki

Charakterystyczne parametry związane  
z wydajnością kolektora słonecznego są 
określane według ścisłych reguł zawartych  
w normie PN-EN 12975-2. W Europie istnie-
je kilkanaście certyfikowanych laboratoriów, 
które wykonują tego rodzaju badania. 
Do najbardziej znanych o długiej (czę-
sto ponad 20-letniej) praktyce badaw-
czej, należą np. ISH Rapperswil (Szwajca-
ria) czy też ISFH Hameln (Niemcy). 
Z punktu widzenia inwestora najważniejszym 
jest sam fakt posiadania certyfikatu Solar 
Keymark, który potwierdza spełnienie przez 
kolektor wymagań jakościowych zawartych 
w normie PN-EN 12975-1. Dodatkowo certy-
fikat informuje o parametrach wydajności 
cieplnej kolektora słonecznego. Wspomnia-
na wcześniej  norma PN-EN 12975-2 i co za 
tym idzie procedury określania parametrów 
wydajności, są jednakowe dla wszystkich 

jednostek certyfikujących. A zatem wyniki 
badań powinny mieć także porównywalne 
wartości. Jednak jak wskazuje praktyka, sy-
tuacje w tym zakresie mogą być czasem za-
skakujące, czego przykładem może być sy-
tuacja przedstawiona na rys. 3 . Dla tego 
samego, identycznego kolektora płaskiego 
oferowanego przez znanego na rynku produ-
centa, zostały wystawione dwa różne rapor-
ty z badań, z dwóch odrębnych ośrodków.
Powyższa sytuacja stanowi rzecz jasna nie-
wytłumaczalny racjonalnie wyjątek, ukazują-
cy jednak , że możliwe są różnice pomiędzy 
wynikami badań tego samego kolektora sło-
necznego, czy też jego komponentów (np. 
absorber, szkło). W praktyce nie powinny być 
to jednak aż tak drastycznie widoczne różni-
ce, jak ta opisana na rys. 3 .

Różnice w sprawności w warunkach 
laboratoryjnych i w praktyce

Pytanie jakie pojawia się często przy wszyst-
kich rodzajach urządzeń grzewczych, to kwe-
stia na ile parametry określone w badaniach 
w warunkach laboratoryjnych, pokrywają się 
później z parametrami urządzenia pracują-

3  porównanie 
wykresów 
sprawności 
– ten sam 
kolektor płaski 
badany w 
laboratorium 
a i B. Wyniki 
odniesienie do 
powierzchni 
apertury i 
promieniowania 
słonecznego 
1000 W/m2
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cego w normalnych warunkach roboczych. 
Metody badań sprawności średniorocznych 
kotłów grzewczych, czy też rocznych współ-
czynników efektywności pomp ciepła, mają 
na celu przedstawianie spodziewanej efek-
tywności pracy urządzeń w warunkach zbli-
żonych do rzeczywistych. 
Dla kolektorów słonecznych nie jest okreś- 
lana sprawność uśredniona w czasie, 
a w miejsce tego opisuje się efektywność 
roczną ilości ciepła pozyskiwanego z 1 m2 
powierzchni absorbera. Miarą efektywności 
pracy kolektora, czy też całej instalacji solar-
nej jest wskaźnik kWh/m2rok. Programy kom-
puterowe służące do prognozowania efektu 
oszczędności z zastosowania instalacji solar-
nej, pozwalają właśnie na określenie przewi-
dywanych uzysków ciepła. Ciekawe jest tak-
że zestawienie rzeczywistej sprawności pracy 
kolektorów słonecznych z „katalogowymi” 
wartościami (rys. 4 ).
Różnica z wykresu (rys. 4 ) wynika z faktu, 
że sprawność mierzona w warunkach robo-
czych dotyczy całego obiegu kolektorów 

słonecznych, a zatem obejmuje straty ciepła 
z przewodów czynnika grzewczego. Dodat-
kowo na niższą sprawność wpływ ma zabru-
dzenie szyb kolektorów w układzie, wyższa 
prędkość powietrza zwiększająca straty cie-
pła z kolektorów, a także ewentualne nie-
równomierne natężenia przepływu czynnika 
grzewczego przez absorbery [2]. 
Ważne jest także zwrócenie uwagi na fakt, że 
znaczna część producentów zleca badania 
laboratoryjne w oparciu o wodę jako czynnik 
grzewczy. W porównaniu do mieszanki z gli-
kolem (zazwyczaj 40% glikolu), woda ma ko-
rzystniejsze własności pod względem przej-
mowania i oddawania ciepła: wyższe ok. 
15% ciepło właściwe, korzystniejszy współ-
czynnik wnikania ciepła, niższą lepkość. Za-
stosowanie wody nie jest jednocześnie 
rekompensowane niższym natężeniem prze-
pływu, a wręcz odwrotnie. Przykładowo ko-
lektor harfowy jednego z producentów ba-
dany był dla natężenia przepływu wody 73 
dm3/m2xh, podczas, gdy standardowo dla 
glikolu dla tego typu kolektora wystarcza-

4  porównanie 
sprawności 
kolektora 
słonecznego 
z badań 
laboratoryjnych 
ze sprawnością 
obiegu 
kolektorów 
słonecznych 
określoną w 
warunkach 
rzeczywistych 
[2]

jące jest natężenie 50-60 dm3/m2h. Ten sam 
producent zaleca z kolei natężenie przepły-
wu już dla glikolu na poziomie 32 dm3/m2h! 
Według badań SPF Rapperswil [3], zastoso-
wanie wody jako czynnika grzewczego może 
zwiększyć sprawność kolektora słoneczne-
go o 2%, a zwiększenie natężenia przepływu 
o dalsze 1%. A zatem wspomniany kolektor 
z wynikami badań opartymi o zastosowa-
nie wody, w rzeczywistych warunkach pra-
cy z glikolem jako czynnikiem grzewczym, 
może mieć niższą o przynajmniej 3% spraw-
ność pracy.
Reasumując, należy mieć na uwadze fakt, że 
określanie parametrów kolektorów słonecz-
nych może mieć różny przebieg pomimo usta-
nowienia jednolitych w tym zakresie wytycz-
nych. Należy brać pod uwagę to, dla jakich 
powierzchni są przedstawiane parametry wy-
dajnościowe, aby właściwie je porównywać. 
Dodatkowo jednak warto także zadać sobie 
trud sprawdzenia przynajmniej w certyfika-
cie Solar Keymark miejsca badania kolektora 
i rodzaju czynnika grzewczego. Pomimo jed-
nej ustalonej metody badania, występować 
tu mogą różnice pomiędzy wynikami badań 
tego samego kolektora. Dodatkowym plusem 
dla klienta może być więc fakt badania ko-
lektora w uznanym ośrodku o zbliżonych do 
Polski warunkach klimatycznych.

Literatura:
1.  „Badania cieplne kolektorów słonecznych wraz 
z interpretacją wyników”. K.Kurowski. InstalReporter 
17/2011
2. „Solarthermie2000plus. 4. Zwischenbericht für 
das Projekt Solaranlage im Wohngebiet ehemaliger 
Schlachthof in Speyer”. ZfS – Förderprogramm 09.2009
3. “Einfluss einiger Prüfparameter auf das Kollektor-
-Messergebnis”. C.Müller-Scholl, U.Frei. SPF Rapper-
swil 2002  
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BIMs PLUS 
Systemy solarne CosmoSUN
Systemy solarne CosmoSUn dedykowane są dla budownictwa 
jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz przemysłu. CosmoSUn oferuje 
szeroką paletę asortymentu solarnego dla potrzeb wspomagania 
podgrzewu c.w.u., c.o. i c.t. Jakość i rozwiązania konstrukcyjne 
proponowanych urządzeń gwarantują maksymalizację efektywności 
energetycznej systemu, a ich cena możliwie krótki okres spłaty 
potencjalnych nakładów inwestycyjnych związanych z wykonaniem  
i eksploatacją danej instalacji solarnej. 

  Kolektory płaskie CosmoSUN Basic (2.00, 
2.51, 2.51 W) charakteryzuje miedziana płyta 
absorbera pokryta wysokoselektywną war-
stwą tytanu i kwarcu, opatentowana meto-
da ultradźwiękowego spawania miedzia-
nych rur zbiorczych, pryzmatyczne szkło 
solarne oraz unikatowa technologia gięcia 
aluminiowej ramy kolektora (rama główna 
wykonana jest z jednego odcinka profilu). 
Doskonały absorber, przemyślana konstrukcja 
obudowy oraz bardzo dobra izolacja termicz-
na analizowanych kolektorów decyduje  
o wysokiej sprawności ich działania zarówno  
w okresie letnim, jak i zimowym. Sprawność 
kolektorów płaskich CosmoSUN Basic wyno-
si 82,3%. Od 2012 r. system ma wariant kolekto-
rów płaskich CosmoSUN Basic (2.00NX, 2,85NX) 
w wykonaniu ramy ze stali nierdzewnej. 

Kolektory rurowo-próżniowe CosmoSUN  
Select (1.70, 2.09) z jednowarstwowymi rura-
mi próżniowymi oraz bezpośrednim przepły-
wem czynnika grzewczego wykonane są  

Pakiet 

CosmoSUN Basic 2 x 
2.51 + Fish 300l S2 zestaw 
do przygotowania c.w.u. 
dla 3-4 osób

CosmoSUN Select 3 x 2.09 
+ Fish 300l S2 zestaw do 
przygotowania c.w.u. dla 
3-4 osób

Cena producenta 9740 zł netto 13 654 zł netto
Kolektory słoneczne 2 szt. 3 szt. 
1. Nazwa CosmoSUN Basic 2.51 CosmoSUN Select 2.09
2. Typ kolektora płaski próżniowy
3. Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 2,19 m2 1,12 m2

4. Wymiary brutto 1060x2240x 86 mm 1000x2186x124 mm
5. Sprawność optyczna 82,3% 83,6%
6. Współczynnik strat ciepła a1/a2  
[W/(m2 x K) / W/(m2 x K2)] 2,097/0,014 1,235/0,009

7. Ciężar bez czynnika roboczego 43 kg 30 kg

8. Obudowa aluminium bez spoin –  
kolor brązowy

konstrukcja nośna alumi-
niowa

9. Materiał absorbera miedź miedź
10. Warstwa absorbująca wysokoselektywna Tinox wysokoselektywna Tinox
11. Materiał przewodów  
absorbera miedź miedź

12. Układ przewodów absorbera harfa podwójna przepływ bezpośredni
13. Atesty Keymark, EN12975 Keymark, EN12975

14. Izolacja wełna mineralna 40 mm
obudowa wełna mine-
ralna 35 mm, rury szklane 
próżnia 10-4 mbar

15. Szkło hartowane pryzmatycz-
ne 90,5% antyrefleks

16. Grubość szkła 4 mm 1,8 mm grubość ścianki 
rury szklanej

17. Gwarancja 10 lat 6 lat

Zasobnik podgrzewacz solarny Fish S2 300l dwuwężownicowy – 
opcja grzałki

Naczynie przeponowe naczynie przeponowe M18 (1 szt.)

Zestaw połączeniowy system połączeń 2 kolektorów CosmoSUN Basic  
(1 kpl.) + 2 szt. węża karbowanego

Regulator regulator solarny RSS2 (1szt.)
Grupa pompowa grupa pompowa GPS40 (1szt.)

Płyn solarny
płyn do instalacji solar-
nej glikol/propylen kon-
centrat 10 l 

płyn do instalacji solarnej 
HTL got. mieszanka 20 l 

Zestaw montażowy wymagany osprzęt: zestaw montażowy – do wyboru

akademickie Centrum Medycyny inwazyjnej 
gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
pomorskiego w toruniu

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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w najnowszej technologii. Charakteryzują się 
bardzo wysoką 83,6% sprawnością, niezawod-
nością i nowoczesnym wyglądem. Kompozy-
cja obudowy i rur sprawia, że kolektor wyglą-
da estetycznie i uszlachetnia wygląd każdego 
dachu. Zestawy montażowe wykonane z alu-
minium i stali nierdzewnej umożliwiają szybki  
i bezpieczny montaż kolektorów na każdej po-
łaci dachu lub konstrukcji wolno stojącej. 

Oferta 16 typów zbiornika CosmoSUN Fish 
(zbiorniki higieniczne, kombinowane i buforo-
we) oraz automatyki RSS umożliwia dostoso-
wanie systemu do każdej aplikacji. Instalacje 
funkcjonować mogą samodzielnie, jak też  
w powiązaniu z dodatkowym źródłem ciep- 
ła typu kocioł, pompa ciepła lub kominek  
z płaszczem wodnym. 
Kolektory CosmoSUN mają certyfikaty Solar 
Keymark umożliwiające korzystanie z 45% do-
tacji NFOŚiGW w ramach  kredytu na zakup 
i montaż instalacji solarnej dla ogrzewania 
wody użytkowej i wspomagania zasilania  
w energię innych odbiorników ciepła.  

Szczegółowe informacje na temat 
możliwości pozyskania dofinansowania 
(tzw. krok po kroku) oraz Ceryfikatu 
Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej 
CosmoSUN dostępne są pod adresem 
www.bimsplus.com.pl

r
ek

la
m

a

BUDERUS 
Kolektory Logasol  
– w zestawach

  Podstawowa rola kolektora polega na po-
zyskaniu energii promieniowania słoneczne-
go i zatrzymaniu jej w jak największej swo-
jej objętości, a następnie przekazaniu jej do 
czynnika grzewczego. W tym momencie koń-
czy się rola kolektora, a zaczyna pozostałych 
elementów składowych instalacji. Zadaniem 
ich jest przekazanie energii w postaci ciepła 
do podgrzewacza wody użytkowej. Kontrolę 
nad przebiegiem całego procesu sprawuje 
odpowiednio dobrana automatyka.
Najbardziej widoczne na naszych dachach 

są kolektory płaskie, ale nie są one jedynymi 
dostępnymi modelami. Coraz częściej spoty-
ka się również kolektory próżniowe.
W przeciwieństwie do kolektorów płaskich, 
konstrukcja kolektorów próżniowych  
Logasol SKR marki Buderus złożona jest z sys-
temu rur próżniowych zawierających wyso-
koselektywny absorber, który w połączeniu  
z lustrami skupiającymi, pozyskuje promienio-
wanie słoneczne z różnych kierunków. Dzięki 
temu kolektory te pracują wydajnie niezależ-
nie od położenia słońca oraz potrafią wyko-

podgrzewanie ciepłej wody jest najkorzystniejszym zastosowaniem 
kolektorów słonecznych. Możemy osiągnąć nawet do 60% oszczędności. 
Warto pamiętać, iż na oszczędności nie wpływa jedynie kolektor, lecz 
współpraca wszystkich elementów instalacji solarnej. W związku z tym 
większość firm oferuje już gotowe zestawy do montażu. 

rzystać energię słoneczną podczas gorszych 
warunków pogodowych. Z racji zastosowa-
nia próżni, która jest doskonałym izolatorem 
pozyskane ciepło nie jest emitowane do oto-
czenia, a co za tym idzie wzrasta sprawność 
kolektora. Kolejną zaletą Logasol SKR jest to, 
że istnieje możliwość wymiany pojedynczej 
rury bez konieczności opróżniania instalacji. 
Kolektory próżniowe poleca się w sytuacji, 
kiedy powierzchnia dachu jest ograniczona. 
Wówczas możemy uzyskać ten sam efekt wy-
dajności jak dla kolektorów płaskich o po-
wierzchni 5 m2, stosując kolektor próżniowy  
o powierzchni 3 m2.
Płaskie kolektory Logasol CKN 1.0 mar-
ki Buderus charakteryzują się wyjątkowo 
atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajno-
ści. Wpływ na to ma miedziana płyta pokry-
ta wysokoselektywnym absorberem, który 
praktycznie w całości pochłania padają-
ce promieniowanie słoneczne, jak również 
jednowarstwowe szkło słoneczne o wysokiej 
przepuszczalności. Rama kolektora wykona-
na jest z aluminium, co sprawia, że jest on lek-
ki, co ułatwia montaż. 
Kolektory słoneczne płaskie, jak i próżniowe 
marki Buderus z powodzeniem znajdują za-
stosowanie zarówno w małych instalacjach, 
jak również w dużych, czy do podgrzewania 
c.w.u., wspomagania c.o., czy ogrzewania 
wody w basenach kąpielowych.  
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Buderus Technika Grzewcza sp z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne 
ul. Krucza 6 
tel. 61 816 71 00, faks 61 816 71 09 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

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

http://www.instalreporter.pl
http://www.bimsplus.com.pl
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P A K I E T Y  B U D E R U S

Pakiet
CKN3NDSF3NSC20 
Zestaw do przygotowania 
c.w.u. dla 3-5 osób

CPC18NDSF2NSC20
Zestaw do przygotowania c.w.u. 
dla 2-4 osób

Cena producenta 10 525,57 zł netto 13 831,87 zł netto
Kolektory słoneczne 3 szt. 2 szt.

1. Nazwa 3 x Logasol CKN 1.0 Logasol SKR6.1R CPC
Logasol SKR 12.1R CPC

2. Typ kolektora płaski próżniowy
3. Powierzchnia czynna kolek-
tora (apertura) 1, 92 m2 1,28 m2

2,57 m2

4. Wymiary brutto 2026x1032x66 mm 2057x702x101 mm 
2057x1392x101 mm

5. Sprawność optyczna 
(względem pow. czynnej) 76% 64%

6. Współczynnik strat ciepła 
a1/a2 4,052/0,0138 0,749/0,005

7. Ciężar bez czynnika robo-
czego 30 kg 24 kg 

46 kg
8. Obudowa (materiał, opcja 
koloru) aluminium aluminium

9. Materiał absorbera miedź miedź
10. Warstwa absorbująca czarny chrom azotyn glinu
11. Materiał przewodów ab-
sorbera miedź stal szlachetna

12. Układ przewodów absor-
bera harfa u-rurka

13. Atesty SolarKeyMark SolarKeyMark; odporne na gra-
dobicie wg DIN EN 12975-2

14. Izolacja (typ, grubość) wełna mineralna 55 mm nie dotyczy

15. Szkło strukturalne cienkościenne szkło boro-krze-
mianowe 

16. Grubość szkła 3,2 mm 3,3 mm 
17. Gwarancja 5 lat 3 lata
Zasobnik biwalentny Krommler SF 300/2S (niebieski) Krommler SF200/2S (niebieski)

Stacja solarna
Stacja regulacyjna pracy 
instalacji słonecznej z wbudo-
wanym sterownikiem Loga-
matic SC20-KS0105C20

Stacja regulacyjna pracy insta-
lacji słonecznej z wbudowanym 
sterownikiem typu Logamatic 
SC20 – KS

Zestawy przyłączeniowe 

WFS20 – podstawowy zestaw 
przyłączeniowy
WMT1 – zestaw podstawowy 
do montażu pierwszego ko-
lektora w rzędzie
2xWMT2 – zestaw rozszerza-
jący do montażu kolejnego 
kolektora w rzędzie

podstawowy zestaw przyłą-
czeniowy na połaci dachu, 
niezbędny do rzędu kolektorów 
SKR6/SKR12;
zestaw montażowy do 3 kolekto-
rów SKR6 lub 1 kolektora SKR6  
i SKR12

Naczynie wzbiorcze solarne Reflex 18 dm3 Reflex 25 dm3

Czynnik solarny Solarfluid 20 dm3

Automatyka wbudowana w stację solarną zintegrowany w kotle moduł solar-
ny ISM 1 do przygotowania c.w.u. 

HEWALEX 
Absorber z aluminium – 
przełom w kolektorach?

Firma Hewalex należy do grona 
doświadczonych producentów 
kolektorów słonecznych  
o najdłuższym ponad 20-letnim 
doświadczeniu. przeszło  
52 000 instalacji solarnych 
zostało zainstalowanych  
w tym okresie w polsce oraz 
w ponad 40 innych krajach. 
zaawansowane technologicznie 
produkty są stale udoskonalane 
z myślą o ich wydajności, 
niezawodności oraz 
funkcjonalności w montażu  
i użytkowaniu.

  Szeroka oferta obejmuje przede wszyst-
kim kolektory płaskie, gdzie „flagowym” pro-
duktem jest kolektor KS2000 TLP. Absorber 
wykonany całkowicie z miedzi jest łączony 
z układem harfowym przewodów techniką 
zgrzewania ultradźwiękowego. Zarówno  
w tym kolektorze, jak i w pozostałych, zasto-
sowanie znajdują takie elementy, jak obu-
dowa aluminiowa gięta z jednego arkusza 
blachy, szyba strukturyzowana w najwyższej 
klasie przepuszczalności promieniowania sło-
necznego U1, izolacja cieplna dna obudo-
wy 55 mm (50 mm dla typu KS2000 TLP Am) 

oraz 20 mm dla ścianek obudowy. Wszystkie 
kolektory mają certyfikat Solar Keymark oraz 
są objęte standardowo 10-letnią gwarancją 
producenta (z opcją + 1 rok).

Zgodnie z trendem oferowania atrakcyj-
niejszych cenowo rozwiązań, firma Hewa-
lex udostępnia także kolektor płaski typu 
KS2000 TLP AC z absorberem aluminiowo-
-miedzianym. Zastosowano w nim do po raz 
pierwszy na rynku polskim technikę spawa-
nia laserowego, umożliwiającą trwałe łącze-
nie dwóch różnych materiałów absorbera. 

http://www.instalreporter.pl
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Pakiet Hewalex 2 TLP-250C Hewalex 2 TLPAm-200W
Cena producenta 7440 zł netto 6460 zł netto
Kolektory słoneczne 2 szt. 2 szt.
1. Nazwa KS2000 TLP KS2000 TLP Am
2. Typ kolektora płaski płaski
3. Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 1,818 m2 1,827 m2

4. Wymiary brutto 1037x2018x90 mm 1035x2020x90 mm
5. Sprawność optyczna (wzglę-
dem pow. czynnej) 80,2% 81,7%

6. Współ. strat ciepła a1/a2  
[W/m2K / W/m2K2] 3,80/0,0067 4,17/0,0077

7. Ciężar bez czynnika roboczego 39 kg 36 kg
8. Obudowa aluminium, RAL7022 aluminium, RAL7022
9. Materiał absorbera miedź aluminium
10. Warstwa absorbująca tlenki tytanu (eta plus) tlenki tytanu (eta plus)
11. Materiał przewodów absorbera miedź aluminium
12. Układ przewodów absorbera harfowy meandrowy
13. Atesty Solar Keymark Solar Keymark
14. Izolacja wełna mineralna 55 mm wełna mineralna 50 mm
15. Szkło strukturyzowane, U1 strukturyzowane, U1
16. Grubość szkła 3,2 mm 3,2 mm
17. Gwarancja 10 lat (+1) 10 lat (+1)
Zasobnik OKC250NTRR, emaliowany 250 l VF200-2, emaliowany 200 l
Naczynie przeponowe ZNP 18DS, 18 l ZNP 18DS, 18 l

Zestaw pompowo-sterowniczy
ZPS 18e-01 ze sterownikiem 
G422, regulacją płynną obro-
tów pompy, 4 czujniki tempera-
tury, obsługa 17 schematów

ZPS 18a-01 ze sterownikiem 
G425, regulacją płynną ob-
rotów pompy z optymaliza-
cją, 3 czujniki temperatury

Zestawy przyłączeniowe ZPKS 2 do kolektorów, PC do 
podgrzewacza

ZPKS 2 do kolektorów, PA-
-Gw1” do podgrzewacza

Profil maskujący zabudowa pomiędzy kolektorami w baterii
Otulina Armaflex HT w osłonie UV 2 m.b., 18/13 mm 2 m.b., 18/13 mm
Czynnik grzewczy TERMSOL EKO 20 kg TYFOCOR®L 20 kg

Kolektor pozwala na wykonywanie standar-
dowej instalacji solarnej, tzn. np. z przewoda-
mi miedzianymi, elementami mosiężnymi itp.

Dalszym krokiem był rozwój produkcji kolek-
torów wykonanych całkowicie z alumi-
nium. Kolektor płaski KS2000 TLP Am otwiera 
nowy rozdział rozwoju energetyki słonecz-
nej. Zastosowanie aluminium jako jedyne-
go materiału dla budowy absorbera pozwa-
la znacząco zmniejszyć jego koszt i ciężar. 
Jednocześnie zachowana została wyso-
ka sprawność pracy (optyczna 81,7%) m.in. 
dzięki 2-krotnemu zwiększeniu grubości bla-
chy aluminiowej (0,40 mm) w porównaniu do 
blachy miedzianej, co rekompensuje niższą 
przewodność cieplną. Dla kolektorów z cał-
kowicie aluminiowymi absorberami dostęp-
ne są komponenty neutralne dla aluminium. 
Kolektory „aluminiowe” zapewniają niższą do 
25% cenę zakupu (w stosunku do innych pła-
skich firmy Hewalex) oraz najkorzystniejszą na 
rynku relację ceny do wydajności.

Absorbery kolektorów KS2000 SLP pokrywane 
są warstwą czarnego chromu. Jak wykazały 
badania IZT Berlin z 2009 roku, większa ener-
gochłonność wytwarzania czarnego chromu 
jest w pełni rekompensowana jego najwyż-
szą trwałością – stabilnością zachowania pa-
rametrów w całym okresie eksploatacji ko-
lektora słonecznego.  

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502, Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

Podczas konferencji prasowej nt. prac MG 
nad ustawami energetycznymi (15 maja  
w Ministerstwie Gospodarki) wicepremier 
Pawlak przypomniał, że tzw. trójpak ener- 
getyczny, w skład którego wchodzą prawo 
gazowe, prawo energetyczne i ustawa  
o odnawialnych źródłach energii, został 
przedstawiony w grudniu 2011 r. Do końca 
czerwca potrwają konsultacje społeczne  
i międzyresortowe.
Najważniejszym elementem zmian w usta-
wach energetycznych jest zaproponowa-
nie stabilnych i długofalowych rozwiązań 
wspierających sektor. – Główny nacisk chce-
my położyć na wykorzystanie lokalnych za-
sobów energii, zwiększenie efektywności 
energetycznej oraz uprawnienia odbiorców 
energii – podkreślił wicepremier Pawlak.
Dyrektor Departamentu Energetyki MG To-
masz Dąbrowski wyjaśnił, że w skład projek-
tu Prawo energetyczne wchodzą rozwiąza-
nia prokonsumenckie, takie jak np. pomoc 
dla tzw. odbiorców wrażliwych. Znalazło się 
w nim również wiele kwestii porządkujących 
działalność w energetyce, np. certyfikacja 
operatora systemu przesyłowego. 
Dyrektor Departamentu Energii Odnawial-
nej MG Janusz Pilitowski do najważniejszych 
elementów nowej ustawy o OZE zaliczył 
m.in. niezmienne zasady pomocy dla insta-
lacji ze źródeł odnawialnych oraz zachowa-
nie dotychczasowego systemu wsparcia dla 
już działających urządzeń. – Wprowadzimy 
także system cen gwarantowanych dla wy-
branych technologii wytwarzania energii 
elektrycznej lub ciepła w mikro i małych in-
stalacjach OZE – powiedział.
Projekty ustaw: www.mg.gov.pl/node/16079

MG zmiany w prawie 
w sektorze energetyki
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Kolektor INISOL NEO 2,1 DB
Zespół solarny Dietrisol Zenta wyposażony 
jest w kolektor lub zestaw kolektorów słonecz-
nych Inisol Neo 2,1 DB. Jest to kolektor pła-
ski o wysokiej sprawności dzięki zastosowa-
niu optymalnych materiałów: aluminiowego 
absorbra powierzchniowego pokrytego wy-
soko selektywną powłoką SUNSELECT®, mie-
dzianej wężownicy meandrowej. Charakte-
ryzuje się on zmniejszoną grubością, co daje 
w efekcie: mniejszą pojemność zładu (1,1 li-
tra), mniejsze straty ciepła oraz możliwość 
wbudowania w dowolną połać dachową. 
Obudowa na bazie stabilnych ram aluminio-
wych oraz tylna ściana z blachy aluminio-
wej zapewniają odporność na korozję i przez 
to długą żywotność. Pokrycie ze specjalne-
go szkła solarnego umożliwia przepuszczanie 

promieni słonecznych tylko w kierunku absor-
bera. Do zespołu dołączony jest zestaw mon-
tażowy umożliwiający zabudowę kolekto-
ra w dachu skośnym o pochyleniu 20-65º lub 
płaskim o do-
wolnych pokry-
ciach.  

Pakiet Dietrisol Zenta
Cena producenta 6406 lub 8712 zł netto
Kolektory słoneczne 1 lub 2 szt.
1. Nazwa Inisol Neo 2,1 DB

2. Typ kolektora płaski, bezglikolowy, specjalnie dedykowany do wodne-
go systemu Drain-Back

3. Powierzchnia czynna kolektora (apertura) 1,9 m2

4. Wymiary brutto 1060x1960x70 mm
5. Sprawność optyczna (względem pow. czynnej) 74,7%
6. Współczynnik strat ciepła a1/a2 
[W/(m2K) / W/(m2K2)] 4,271/0,0140

7. Ciężar bez czynnika roboczego 34 kg

8. Obudowa obudowa na bazie stabilnych ram aluminiowych oraz 
tylna ścianka z blachy aluminiowej 

9. Materiał absorbera aluminiowy absorber powierzchniowy
10. Warstwa absorbująca powłoka wysoko selektywna SUNSELECT®
11. Materiał przewodów absorbera miedź
12. Układ przewodów absorbera meandrowy
13. Atesty Key Mark: 011-7S803F
14. Izolacja (typ, grubość) mełna mineralna, dno 40 mm
15. Szkło szkło solarne, hartowane
16. Grubość szkła 3,2 mm
17. Gwarancja 5 lat na pracę i odporność na warunki atmosferyczne

Zasobnik
DB 110 – ultra lekki (22 kg), pojemność 110 l dla wody 
grzewczej, z miedzianym wymiennikiem spiralnym dla 
przepływowego wytwarzania c.w.u.

Zawór systemowy dla kotła dwufunkcyjnego 1 szt.
Zestaw montażowy do montażu na dachu płaskim dla 1 lub 2 kolektorów

DE DIETRICH 
Nowość konstrukcyjna  
w systemach Dietrisol ZENTA
nowość w ofercie firmy De Dietrich wyróżnia się od konkurencyjnych 
systemów tym, że w pojemnościowym podgrzewaczu wody w wężownicy 
płynie woda ogrzewana (c.w.), natomiast w przestrzeni pod płaszczem 
woda ogrzewająca dostarczana z kolektora. Układ taki zapewnia wypływ 
wody do instalacji c.w. o żądanej temperaturze.

  System Drain-Back
Przygotowanie ciepłej wody w wężownicy,  
a nie w zbiorniku zapobiega powstawaniu 
osadów, co wpływa na ograniczenie możli-
wości rozwoju bakterii Legionella. Na tym nie 
koniec różnic, nowy zespół solarny wyposa-
żono w system Drain-Back, który zabezpiecza 
całą instalację solarną przed zamarznięciem 
lub przegrzaniem. W stanie spoczynku kolek-
tor nie jest napełniony wodą, co zabezpiecza 
go przed zamarznięciem lub przegrzaniem. 
Dopiero gdy pojawi się różnica temperatury 
wody w kolektorze i podgrzewaczu o odpo-
wiedniej wartości, elektroniczny układ auto-
matyki, włącza pompę podgrzewacza, która 
napełnia wodą kolektor lub zestaw kolek-

torów. Pompa o zmiennej prędkości obroto-
wej dostosowuje wydajność do rosnącej lub 
malejącej różnicy temperatury. Jeżeli różnica 
temperatury spadnie do ustawionej wartości 
granicznej, pompa wyłączy się a woda z ko-
lektora grawitacyjnie spłynie do podgrzewa-
cza. Nie wyklucza to jednak pracy tego ukła-
du w temperaturze poniżej 0°C.
Cały omawiany układ jest tzw. układem 
otwartym i w celu zapewnienia jego prawi-
dłowego funkcjonowania (grawitacyjnego 
przepływu wody) zastosowano w nim rury 
miedziane o średnicy 8 i 12 mm. Natomiast 
sam podgrzewacz wykonany jest z polipro-
pylenu. Zaletą tego materiału jest mały cię-
żar właściwy, podgrzewacz o pojemności 
110 l waży zaledwie 22 kg. Ułatwia to mon-
taż zespołu solarnego. Oczywiście zbiornik 
podgrzewacza jest izolowany cieplnie – izo-
lacją ze spienionego polipropylenu o wyso-
kiej gęstości. Podgrzewacz wyposażony jest 
w regulator systemowy oraz pompę z regu-
lacją obrotów o wysokości podnoszenia 6 m 
(opcjonalnie 10 m). 

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
www.dedietrich.pl, www.dietrisol.pl
www.dedietrich-pompyciepla.pl
www.mcr24.pl, biuro@dedietrich.pl
tel. 071345 00 51, faks 071345 00 64
infolinia: 801 080 881
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Pakiet IMMERSOLE SUPER
2x2.0 + 300

IMMERSOLE SUPER
2x2.6M + 300

Cena producenta 7889 zł netto 9549 zł netto
Kolektory słoneczne 2 szt. 2 szt. 
1. Nazwa EP 2.0 EPM 2.6 
2. Typ kolektora płaski płaski (meander)
3. Powierzchnia czynna 
kolektora (apertura) 1,86 m2 2,45 m2

4. Wymiary brutto 1006x2007x85 mm 1120x2356x85 mm
5. Sprawność optyczna
(względem pow. czynnej) 76,1% 82,9%

6. Współczynnik strat ciepła a1/
a2 [W/(m2 x K) / W/(m2 x K2)] 4,034/0,01 3,14/0,025

7. Ciężar bez czynnika 
roboczego 40 kg 49 kg

8. Obudowa aluminium, opcjonalnie
kolor brązowy

aluminium, opcjonalnie
kolor brązowy

9. Materiał absorbera miedź miedź
10. Warstwa absorbująca eta plus eta plus
11. Materiał przewodów 
absorbera miedź miedź

12. Układ przewodów absorbera harfa dzielona meander
13. Atesty Solar Kyemark Solar Kyemark

14. Izolacja (typ, grubość) wełna min. dolna 40 mm,
boczna 10 mm

wełna min. dolna 40 mm,
boczna 10 mm

15. Szkło pryzmatyczne pryzmatyczne
16. Grubość szkła 4 mm 4 mm
17. Gwarancja 10 lat 10 lat
Zasobnik Immerstore 300 litrów Immerstore 300 litrów

Naczynie przeponowe
18 litrów, z przewodem
podłączeniowym
i uchwytem montażowym

18 litrów, z przewodem
podłączeniowym
i uchwytem montażowym

Zestaw montażowy opcjonalnie do rodzaju
dachu, np. płaski, skośny

opcjonalnie do rodzaju
dachu

Inne
podwójna grupa pompowa
płyn solarny
automatyka

podwójna grupa pompowa
płyn solarny
automatyka

IMMERGAS 
Optymalny system – kolektory 
i kocioł HERCULES SOLAR

  Kolektory słoneczne IMMERGAS EP 2.0 
i EPM 2.6
Kolektor słoneczny – najważniejszy element 
w instalacji solarnej, w którym następuje za-
miana darmowej energii promieniowania 
słonecznego na ciepło. Im jakościowo lep-
szy kolektor, im wyższa jest jego sprawność, 
tym więcej energii przekształcimy w energię 
cieplną. W dzisiejszych czasach nadrzędnym 
celem w energetyce solarnej jest nie tylko 

uzyskanie maksymalnej sprawności kolekto-
ra słonecznego, ale jak najlepsze wykorzysta-
nie lub optymalne magazynowanie otrzyma-
nej energii cieplnej z kolektorów słonecznych 
przez możliwie długi okres.
Firma Immergas Polska przygotowała nową 
generację kolektorów słonecznych: IMMER-
GAS EP 2.0 i EPM 2.6. W kolektorach tych ab-
sorber i wężownica wykonane są z miedzi, 
cechą różniącą je jest układ wężownicy.  

Wraz ze wzrostem cen paliw kopalnych na świecie rośnie zainteresowanie 
techniką odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna. 
Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala nam określić, że energia 
słoneczna pokryje między 60-70% rocznego zapotrzebowania na ciepło 
dla c.w.u. oraz do 30% na c.o. pozostałą ilość energii musimy dostarczyć  
z innego źródła ciepła.

EP 2.0 – układ harfy dzielonej i EPM 2.6 to kla-
syczny meander.
Elementy, z których wykonane są kolektory, 
takie jak: pryzmatyczna szyba solarna, izola-
cja dolna i boczna z wełny mineralnej, rama 
aluminiowa z jednego wygiętego profilu, 
sprawiają, że nowe kolektory EP i EPM charak-
teryzują się niezwykle wysoką wytrzymało- 

ścią i sprawnością optyczną sięgającą  
ho = 82,9%, a uzysk energetyczny nie mniejszy 
niż 525 kWh/(m2/rok), a w najkorzystniejszych 
warunkach może wynieść 742 kWh/(m2/rok). 
Dane te potwierdził niezależny Instytut TUV 
Rheinland Immissionsschutz und Energiesyste-
me Gmbh w Kolonii poprzez przyznanie pre-
stiżowego certyfikatu SOLAR KEYMARK.
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Kocioł HERCULES SOLAR 26 2I
Ze względu na konieczność zastosowania ko-
tła do uzupełnienia potrzeb ciepła, dla użyt-
kownika instalacji solarnej idealnym rozwią-
zaniem jest połączenie w jednym urządzeniu: 
kotła grzewczego oraz wszystkich elementów 
instalacji solarnej z wyłączeniem kolektorów. 
Takie połączenie upraszcza i skraca czas mon-

tażu instalacji solarnych. 
Immergas Polska ma  
w swojej ofercie urządze-
nie łączące kocioł gazo-
wy z instalacją solarną – 
HERCULES SOLAR 26 2I. 
Hercules Solar to konden-
sacyjny kocioł gazowy 
z wbudowanym zasobni-
kiem ze stali nierdzewnej 
o pojemności 200 l  
z dwiema niezależnymi 
wężownicami. Kocioł wy-
posażony jest w grupę 
pompową instalacji so-
larnej, grupę bezpieczeń-
stwa instalacji solarnej oraz 
naczynie przeponowe in-
stalacji solarnej. Automaty-
ka kotła obsługuje również 
instalację solarną.  

Immergas Polska sp. z o.o.
ul. Dostawcza 3a, 93-213 Łódź
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01 
biuro@immergas.com.pl
www.immergas.com.pl
www.autoryzowany-instalator.pl
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JUNKERS 
Oszczędności dzięki 
kolektorom marki Junkers!

  Przedstawione w tabeli kompletne zesta-
wy solarne marki Junkers przeznaczone są 
do wspomagania c.w.u. dla rodziny 2-4-oso-
bowej. W skład zestawów wchodzą wszyst-
kie niezbędne elementy potrzebne do zbu-
dowania kompletnej instalacji z wyjątkiem 
mocowań, które należy dobrać indywidual-
nie. Do efektywnego zaopatrzenia w ciepłą 
wodę gospodarstwa domowego, wystarczy 
już ok. 5 m2 kolektora. Przy całorocznym okre-
sie użytkowania kolektory słoneczne zapew-
niają do 65% zapotrzebowania na ciepłą 
wodę, a w okresie letnim wskaźnik ten do-
chodzi nawet do 100%.
Pierwszy zestaw FO1L2THA60 zawiera kolek-
tory słoneczne z linii Compact FCC-1S, któ-
re wyróżniają się wysoką, jakością w stosun-
ku do niskiej ceny. Mogą być montowane na 
każdym rodzaju dachu. Ich zaletą są niewiel-
kie wymiary oraz waga – a ich montaż jest 
niezwykle łatwy. Wysoka sprawność wpły-
wa na znaczne oszczędności energii.  Zestaw 
można zastosować w budynkach nowo bu-
dowanych, bądź jako rozszerzenie już istnieją-
cych instalacji. 
Drugi zestaw FO1L2THH14 oprócz kolektorów 
słonecznych z linii Excellence FKT-1S zawiera 
kocioł kondensacyjny Cerapur Modul Solar 
ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 210 l i z dodatkową 
wężownicą do układu solarnego. 

Biwalentny zasobnik ładowany warstwowo 
jest pierwotnie zasilany ciepłem przez insta-
lację solarną. Gdy ciepło solarne okaże się 
niewystarczające do podgrzania wody, za-
sobnik jest dodatkowo dogrzewany przez 
zamontowany w kotle płytowy wymiennik 
ciepła. Dzięki technice ładowania warstwo-
wego osiągnięty jest wyższy komfort c.w.u. 
przy niewielkiej pojemności zasobnika. Jest to 
szczególnie komfortowa sytuacja, kiedy krót-
ko po poborze większej ilości c.w.u. jest ona 
potrzebna ponownie. 
Dużą zaletą tego urządzenia jest również 
jego oszczędność, dzięki zastosowaniu ener-
gooszczędnych pomp i optymalizacji pra-
cy sytemu solarnego poprzez funkcję Solar 
ControlUnit Inside. Dodatkowo dostępne dla 
użytkownika opcje Comfort i Eco, dzięki za-
stosowaniu trzech czujników NTC umożliwiają 
kontrolę produkcji ciepłej wody tak, aby do-

stawać jej ilość odpowiednio do aktualnych 
potrzeb. 
W kotle Cerapur Modul Solar zintegrowane 
są również wszystkie elementy składowe in-
stalacji solarnej (moduł solarny ISM1, naczy-
nie wzbiorcze 18 l, pompa solarna, zawór 
bezpieczeństwa, manometr, zawory odcina-
jące, ogranicznik przepływu oraz separator 
powietrza). System ten należy jedynie uzupeł-
nić o kolektory słoneczne, mocowania i prze-
wody.
Zaproponowany powyżej pakiet jest już kom-
pletnym zestawem zawierającym kolekto-
ry słoneczne FKT-1S, które dzięki swojej wyso-
koselektywnej powłoce osiągają sprawności 
porównywalne do kolektorów próżniowych, 
a przewody ułożone w formie podwójnej wę-
żownicy zapewniają maksymalne przekazy-
wanie ciepła.  

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
www.junkers.pl
www.junkers-energieodnawialne.pl
www.szkolenia-junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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P A K I E T Y  J U N K E R S
Pakiet FO1L2THA60 FO1L2THH14
Cena producenta 9900 zł netto 22 112 zł netto
Kolektory słoneczne 2 szt. 2 szt.
1. Nazwa Comfort/Compact FCC-1S Excellence FKT-1S
2. Typ kolektora płaski, pionowy płaski,pionowy
3. Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 1,94 m2 2,26 m2

4. Wymiary brutto 1032x2026x67 mm 2070x1145x90 mm
5. Sprawność optyczna (względem 
pow. czynnej) 76% 82%

6. Współczynnik strat ciepła a1/a2 
[W/m2K/W/m2K2] 4,052/0,0138 3,653/0,0146

7. Ciężar bez czynnika roboczego 30 kg 44 kg

8. Obudowa aluminium
profile z tworzywa zbrojonego włóknem 
szklanym z narożnikami sformatowanymi 
wtryskowo

9. Materiał absorbera miedź miedź

10. Warstwa absorbująca czarny chrom wysokoselektywna powłoka PVD zgrze-
wana w technologii próżniowej

11. Materiał przewodów absorbera miedź miedź
12. Układ przewodów absorbera harfowy meandryczny
13. Atesty SolarKeyMark SolarKeyMark
14. Izolacja wełna mineralna 25 mm wełna mineralna 55 mm

15. Szkło szkło strukturalne, stopień 
transmisji 93%

szkło wysoce strukturalne, stopień transmisji 
91,6%

16. Grubość szkła 3,2 mm 3,2 mm
17. Gwarancja 5 lat 5 lat

Kocioł  - Cerapur Modul Solar ZBS 22/210S-3MA

Zasobnik SK 300-1 (300l) – zasobnik so-
larny; dwuwężownicowy

warstwowy 210 l z wężownicą solarną 
zintegrowaną w kotle

Stacja solarna AGS 5 – podwójna grupa 
pompowa AGS 5, wbudowana w kocioł 

Zestaw przyłączeniowy   
WFS 20 – dla jednego pola 
kolektorów; zawierającego 
do 10 kolektorów

FS 75 – dla jednego pola kolektorów; za-
wierającego do 10 kolektorów

Stelaże mocujące WMT1 i WMT2 – stelaże mocu-
jące na dach skośny

FKA 5 i FKA – stelaże mocujące na dach 
skośny

Naczynie wzbiorcze
SAG 18 – solarne naczynie 
wzbiorcze; AAS 1 – zestaw 
podłączeniowy naczynia 

wbudowane w kocioł SAG 18

Czynnik solarny SFF Tyfocor – o stężeniu 45%; 20 l

Automatyka

w zależności od rodzaju stosowanego sterowania 
do kotła, należy zamówić odpowiedni regulator 
układu solarnego:
TDS 100 – różnicowy regulator solarny bądź ISM 1 – 
moduł solarny w połączeniu z urządzeniami BOSCH 
Heatronic3

zintegrowany 
w kotle moduł 
solarny ISM 1 do 
przygotowania 
c.w.u. 

Wyposażenie opcjonalne w zależności od rodzaju poszycia dachowego, należy zamówić odpo-
wiednie zestawy montażowe do przymocowania stelaża kolektorów do 
dachu (dachówka FKA3, blachodachówka FKA4, gont FKA9)

ROTEX 
System solarny 
SOLARIS DRAIN BACK

  Źródłem ciepła w tym systemie są pła-
skie kolektory słoneczne, a czynnikiem 
przenoszącym ciepło zamiast glikolu jest 
zwykła woda. Połączenie bezciśnieniowego 
bufora ciepła z przepływowym podgrzewa-
czem wody użytkowej w modelu Sanicube/
HybridCube sprawia, że ciepło magazyno-
wane jest nie w samej wodzie użytkowej,  
a w warstwowym buforze wody grzewczej. 
W momencie uruchomienia, zbiornik buforo-
wy napełnia się wodą wodociągową, która 
nie znajduje się pod ciśnieniem, a podczas 
eksploatacji nie jest wymieniana ani zużywa-
na. Woda grzewcza podgrzewana jest w ko-
lektorze bezpośrednio, bez konieczności sto-
sowania dodatkowego wymiennika ciepła. 
Po podgrzaniu w kolektorze wpływa z po-
wrotem do bufora. W środkowej części bu-

fora znajduje się wymiennik ciepła, który 
wspomaga ogrzewanie solarne. Jeżeli na-
gromadzone w tym miejscu ciepło pocho-
dzące z energii słonecznej będzie większe 
od zapotrzebowania, woda przepływająca 
przez ten wymiennik odprowadzi je do insta-
lacji grzewczej. 

W systemie tym, zbędne stają się elementy, 
takie jak naczynie wzbiorcze czy wymiennik 
ciepła. Brak glikolu w obiegu – to mniejsze 
koszty eksploatacji. Znika również problem 
z utylizacją zużytego glikolu po kilku la-
tach użytkowania. Kolektory ROTEX napeł- 
niane są tylko wtedy, gdy dostępna jest od-
powiednia ilość ciepła słonecznego, a rów-
nocześnie instalacja zbiornika buforowego 
jest w stanie przyjąć dodatkowe ciepło. 

Pompy wchodzące w skład solarnego mo-
dułu regulacyjno-pompowego są włączane 
na krótki czas i napełniają kolektory wodą  
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Pakiet 
SOLARIS Sanicube –  
układ solarnego wsparcia 
ogrzewania oraz c.w.u.  
do kotłów

SOLARIS Sanicube –  
układ solarnego wsparcia 
ogrzewania oraz c.w.u.  
do pomp ciepła

Cena producenta zł netto 15 093 zł netto 18 630 zł netto
Kolektory słoneczne 3 szt. 4 szt.
1. Nazwa SOLARIS V26P
2. Typ kolektora płaski
3. Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 2,36 m2

4. Wymiary brutto 1300x2000x85 mm
5. Sprawność optyczna (względem 
pow. czynnej) 78,7%

6. Współczynnik strat ciepła a1/a2 4,27 W/(m2K) / 0,0072 W/(m2 K2)
7. Ciężar bez czynnika roboczego 43 kg
8. Obudowa aluminium
9. Materiał absorbera Miro-therm
10. Warstwa absorbująca aluminium
11. Materiał przewodów absorbera miedź
12. Układ przewodów absorbera harfa
13. Atesty Solar KEYMARK (011-7S924 F)
14. Izolacja wełna mineralna 50 mm
15. Szkło bezpieczne szkło hartowane, przepuszczalność 92%
16. Grubość szkła 3 mm
17. Gwarancja 5 lat

Zasobnik 

Sanicube 538/16/0 (500 l
bufor solarny/24,5 l 
wymiennik c.w.u./10,5 l 
wymiennik ładowania 
bufora)

HybridCube 544/32/0 (500 l 
bufor solarny/29,0 l
wymiennik c.w.u./18,1 l 
wymiennik ładowania 
bufora)

Zestaw montażowy  FIX MP130, stelaż montażowy aluminiowy
Zestaw haków montażowych FIX ADP
Zestaw pompowy z regulatorem 
solarnym RPS3 – solarny regulator, pompy obiegowe

Przejście przez dach kształtki oraz element zapewniający szczelne przejście 
rur przez dach

Rury łączące kolektory ze zbiornikiem CON 20, 20 m podwójnej rury Ø 20, PEX w izolacji 
termicznej, z przewodem elektrycznym

Czynnik nośny dla ciepła woda
Zawór termostatyczny do c.w.u. VTA 32

Zestaw połączeniowy kolektorów FIX VBP – stalowe kształtki z kompensatorem, 
połączenie - szybkozłączki

Układ wspomagania c.o.

wbudowana stalowa 
wężownica do solarnego 
wspomagania c.o. 
wykorzystująca efekt 
konwekcji (nie wymaga 
dodatkowego sterowania)

wbudowana stalowa 
wężownica oraz zawór 
mieszający do solarnego 
wspomagania c.o. 
wykorzystująca efekt 
konwekcji (nie wymaga 
dodatkowego sterowania)

z bufora. Po zakończeniu procesu napełnia-
nia, jedna pompa jest wyłączana, a obieg 
wody jest podtrzymywany przez drugą pom-
pę. Jeżeli słońce nie świeci wystarczająco 
mocno lub jeżeli moduł solarny ROTEX nie 
potrzebuje już więcej ciepła, pompa tłoczą-
ca wyłącza się, cała instalacja słoneczna 
jest opróżniana, a woda z niej trafia z powro-
tem do bufora. Nie jest konieczne stoso-
wanie środków zapobiegających zama-
rzaniu, ponieważ w przypadku wyłączenia 
instalacji, kolektor jest pusty. 

System ten sprawdza się też gdy są pro-
blemy z prądem – w przypadku bra-
ku prądu kolektory opróżniane są samo-
czynnie. Optymalny rozkład temperatury 
w module solarnym ROTEX zapewnia, że 
energia słoneczna jest skutecznie wykorzy-
stywana nie tylko do podgrzewania wody 
użytkowej, lecz również do wspomagania 
ogrzewania pomieszczeń. Nie ma koniecz-
ności budowania skomplikowanych instalacji 
grzewczych – do wspomagania ogrzewania 
wykorzystuje się podstawowe prawa fizyki.  

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
faks 22 433 51 98
office@daikin.pl
www.rotex.com.pl
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Wyjątkowo dużym i aktywnym zainteresowa-
niem samorządowców oraz mieszkańców 
cieszyła się konferencja na temat przydo-
mowych biologicznych oczyszczalni ścieków, 
która otworzyła odbywającą się 12 i 13 maja 
w Pietrowicach Wielkich XII Eko-Wystawę pn. 
„Ciepło przyjazne środowisku”.
Gmina Pietrowice Wielkie jako jedna z nie-
licznych w kraju uzyskała wsparcie z NFO-
ŚiGW na realizację programu budowy po-
nad 1100 przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków. Jego realizacja to koszt 
kilkudziesięciu milionów złotych. Gabrie-
la Lenartowicz – prezes WFOŚiGW w Katowi-
cach, inaugurując konferencję mówiła, że to 
w pełni ekologiczne i ekonomiczne rozwią-
zanie, które pozwoli gminie z oddalonymi od 
siebie sołectwami na skanalizowanie i tym 
samym zwiększenie konkurencyjności i atrak-
cyjności gminy dla potencjalnych krajowych 
i zagranicznych inwestorów. 
Prezentując konkretne rozwiązania budowy 
mikrooczyszczalni na terenach o rozproszo-
nym budownictwie, gdzie nieekonomiczne 
jest budowanie sieci kanalizacyjnej, przed-
stawiciele z NFOŚiGW przekonywali, że małe 
oczyszczalnie są skuteczną i tanią alternaty-
wą od 15 lat stosowaną w innych krajach. 
Do tej pory ze środków WFOŚiGW w Kato- 
wicach dofinansowano budowę blisko  
200 sztuk przydomowych oczyszczalni na 
łączną kwotę 1 mln 500 tys. zł.
www.wfosigw.katowice.pl

POŚ  
na XII Eko-Wystawie  
w Pietrowicach 
Wielkich
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STIEBEL ELTRON 
Pakiety solarne na każdą kieszeń
Odkąd zaczęto popularyzować energię słoneczną koncern StieBeL 
eLtROn z sukcesem wprowadza na rynek najbardziej efektywne 
i wysokojakościowe modele kolektorów słonecznych.

  4 kompletne pakiety solarne  
z uchwytami montażowymi
STIEBEL ELTRON proponuje pakiety solarne, któ-
rych podstawowymi elementami są nowej ge-
neracji kolektory słoneczne cieczowe płaskie 
SOL 27 BASIC. Urządzenia doskonale spełniają 
funkcję wspomagania przygotowania c.w.u., 
a w połączeniu z pompą ciepła lub konden-
sacyjnym kotłem gazowym stanowią kom-
pletne zestawy do c.w.u. lub c.w.u. i centralne-
go ogrzewania. Głównym atutem pakietów 
jest ich wysoka wydajność, kompletacja wy-
łącznie z markowych elementów składowych, 
bogaty osprzęt dodatkowy oraz atrakcyjna 
cena. Kolektory mają system odpowietrzania 
zapobiegający zanieczyszczeniu wewnętrznej 
powierzchni kolektora oraz system równoważ-
nienia ciśnienia w obrębie absorbera.
Stiebel Eltron oferuje 4 pakiety solarne: 2 z za-
sobnikami solarnymi oraz 2 z pompą ciepła 
do c.w.u. WWK 300 SOL.
W standardowym wyposażeniu pakietów są:
VTS 200/3 lub VTS 300/3 – solarne, emalio-
wane zbiorniki c.w.u. z dwiema wężownica-

mi. Pojemność 200 i 300 l, izolacja z pianki 
PUR – 41 mm. Wyposażenie: anoda, termo-
metr, grzałka elektryczna 2 kW.
WWK 300 SOL – pompa ciepła c.w.u. z wbu-
dowanym zasobnikiem o poj. 284 l i wężowni-
cą o pow. 1,3 m². Moc grzewcza tylko z pom-
py ciepła: 1,6 kW, COP: 3,63 (dla P15/W45). 
Wbudowana grzałka elektryczna 1,5 kW.
SOM 6 plus – różnicowy regulator temperatury 
do instalacji solarnych. Ma 3 wyjścia czujnikowe, 
solarny licznik godzin pracy, funkcję chłodzenia 
kolektorów, awaryjne wyłączenie kolektora.
SOKI Basic – solarna grupa pompowa  
z pompą obiegową ST 15/6 ECO, grupą bez-
pieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa  
i manometrem, termometrem oraz mierni-
kiem strumienia przepływu.
ECO 2000 MPG 10 kg – koncentrat glikolu 
propylenowego do stosowania w instalacjach 
solarnych. Zawiera inhibitory zabezpieczające 
instalację solarną. Ma atest higieniczny PZH.
BP/BK/BD/BFS/R1/R2 – kompletny zestaw do 
montażu kolektorów słonecznych. Do wybo-
ru uchwyty: do dachówek ceramicznych, 
betonowych płaskich i falistych, blacho da-
chówki, dachu płaskiego.
Pozostałe elementy: KTH – kolano z tuleją 
czujnika temperatury, SL-o,8 – stalowe połącze-
nia giętkie do przejścia przez połać dachową, 
S-12 – solarne naczynie przeponowe 12 l.
WAŻNE: Istnieje możliwość skonfigurowania 
indywidualnego zestawu.  

Pakiet PS BASIC 2,5 m2 1/200 PS/PC BASIC 5,0 m2 2/WWK 300 SOL
Cena producenta 7400 zł netto 14 700 zł netto
Kolektory słoneczne 1 szt. 2 szt.
1. Nazwa SOL 27 BASIC
2. Typ kolektora płaski pionowy
3. Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 2,39 m2

4. Wymiary brutto [mm] 2168x1168x93
5. Sprawność optyczna (względem 
pow. czynnej) 79%

6. Współ. strat ciepła a1/a2 3,42/0,0142 [W/m2K / W/m2K2]
7. Ciężar bez czynnika roboczego 38,5 kg
8. Obudowa aluminium odporne na wodę morską
9. Materiał absorbera aluminium
10. Warstwa absorbująca wysokoselektywna powłoka Miro-Therm
11. Materiał przewodów absorbera miedź
12. Układ przewodów absorbera harfowy
13. Atesty Solar Keymark, CE
14. Izolacja wełna mineralna WLG40, 50 mm
15. Szkło szyba solarna, pryzmatyczna
16. Grubość szkła 3,2 mm
17. Gwarancja kolektor słoneczny 5 lat, pozostałe elementy 2 lata

Zasobnik solarny/pompa ciepła VTS200/3 – stojący, z dwie-
ma wężownicami

WWK 300 SOL – kompaktowa pom-
pa ciepła ze zbiornikiem c.w.u. 284 l

Solarne naczynie przeponowe S-12 –12 l S-18 – 18 l

Zestaw montażowy  
KTH – kolano z tuleją czujnika temperatury; SL 0,8 m – stalowe 
połączenia giętkie do przejścia przez połać dachu z izolacją HT 
19mm, GW3/4 (kpl. 2 szt.); R1 – rama do jednego kolektora; 2 x 
BP/BK/BD/BF S – uchwyty dachowe, należy dobrać do pokrycia

Regulator solarny SOM 6 plus – dla 1 odbiornika ciepła
Pompa solarna SOKI basic – grupa pompowa z pompą ST 15/60 ECO
Czynnik grzewczy ECO 2000MPG – koncentrat, 10 kg

Inne rodzaje dostępny także pakiet z 2 
kolektorami (9990 zł netto)

dostępny także pakiet z 1 kolekto-
rem (12 900 zł netto)r
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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Niezawodna praca w każdych warunkach: 
instalacja solarna jest narażona na skrajnie róż-
ne czynniki: od bardzo niskiej temperatury i ob-

ciążenia śniegiem, aż po pracę w wysokiej 
temperaturze i brak odbioru ciepła oraz przej-
ście w stan stagnacji. Ten ostatni przypadek jest 

Pakiet
HELIO SET 150/3 SE+PH – system bez-
ciśnieniowy do kotłów dwufunkcyj-
nych lub samodzielnej pracy

HELIO SET 250/3 SCPV – system  
bezciśnieniowy do kotłów  
jednofunkcyjnych

Cena producenta 8250 zł netto 10 450 zł netto
Kolektory słoneczne 1 szt. 2 szt.
1. Nazwa SRD 2.3 H SRD 2.3 V
2. Typ kolektora płaski poziomy płaski pionowy
3. Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 2,35 2,35

4. Wymiary brutto 2033x1233x80 mm 1233x2033x80 mm
5. Sprawność optyczna  
(względem pow. czynnej) 78,2% 80,0%

6. Współczynnik a1/a2  
[W/m2K/W/m2K2] 3,227/0,015 3,327/0,015 

7. Ciężar bez czynnika roboczego 37 kg 37,5 kg
8. Obudowa aluminium, powłoka w kolorze czarnym
9. Materiał absorbera aluminium (powlekane próżniowo) aluminium (powlekane próżniowo)
10. Warstwa absorbująca powłoka wysoko selektywna Mitotherm®
11. Materiał przewodów absorbera miedź miedź
12. Układ przewodów absorbera serpentyna serpentyna
13. Atesty Solar Keymark, CE Solar Keymark, CE
14. Izolacja wełna mineralna 40 mm wełna mineralna 40 mm
15. Szkło Solarne szkło ochronne (budowa pryzmatyczna)
16. Grubość szkła 3,2 mm 3,2 mm
17. Gwarancja 2 lata 2 lata

Zasobnik 
S-FE 150/3 SE – stojący, okrągły, po-
jemność 150 l, wyposażony w jedną 
wężownicę i grzałkę elektryczną

S-FE 250/3 SCP – stojący, okrągły,  
pojemność 250 l, wyposażony  
w dwie wężownice

Naczynie przeponowe nie ma potrzeby stosowania

Zestaw montażowy  do podłączenia jednego kolekto-
ra SRD 2.3 H

do podłączenia dwóch  
kolektorów SRD 2.3 V

Regulator solarny

regulator solarny zintegrowany z zasobnikiem, wyświetlanie temperatury 
rzeczywistej i zadanej zasobnika, programowanie dobowe i tygodniowe, 
autodiagnostyka, dostęp do wybranych funkcji specjalnych
HELIO SET 250/3 SCPV: również możliwość sterowania całym procesem 
przygotowania c.w.u., w tym – pracą kotła

Pompy solarne
jedna pompa wbudowana w za-
sobnik, druga pompa montowana 
na zewnątrz (także w pakiecie) 

dwie pompy wbudowane  
w zasobnik

Czynnik grzewczy wężownica solarna zasobnika fabrycznie napełniona czynnikiem grzewczym
Zawór bezpieczeństwa zawór bezpieczeństwa zintegrowany z zasobnikiem

Inne rodzaje
dostępne także systemy HELIO SET 
150/3 z kolektorem płaskim piono-
wym oraz w wersji z zasobnikiem  
z jedną wężownicą

dostępne także systemy HELIO SET 
250/3 z kolektorami płaskimi oraz  
z zasobnikiem z dwoma wężownica-
mi – do współpracy z kotłami dwu-
funkcyjnymi

SAUNIER DUVAL 
HELIO SET – unikatowy  
system bezciśnieniowy

HeLiO Set to unikatowe na rynku rozwiązanie 
technologiczne. Jest to kompaktowy zestaw solarny, 
którego głównymi elementami są zasobnik c.w.u.  
o pojemności 150 lub 250 l wraz z osprzętem oraz 
jeden lub dwa kolektory słoneczne pionowe lub 
poziome o dużej powierzchni (2,51 m2 brutto). 
Jest to tak zwany system ze swobodnym powrotem 

czynnika – to znaczy,  
że podczas pracy instalacji 
pompa tłoczy czynnik do 
kolektora słonecznego, gdzie 
następuje jego ogrzanie  
i skąd spływa grawitacyjne 
do wężownicy. tam oddaje 
ciepło wodzie zgromadzonej 
w zasobniku i znów zostaje 
przetłoczony przez pompę do 
górnej części kolektora. System 
ten ma wiele zalet.

  Prosty i szybki montaż: wystarczy ustawić 
zasobnik, zamontować kolektory i wykonać 
połączenia hydrauliczne. Nie ma potrzeby 
montowania dodatkowych urządzeń w po-
staci pomp, zaworów bezpieczeństwa, regu-
latorów, odpowietrzników czy naczyń wzbior-
czych. Niektóre z tych elementów są zbędne, 

a inne – tj. regulator, zawór bezpieczeństwa, 
pompa i ogranicznik przepływu – są w wypo-
sażeniu zasobnika c.w.u. Ponadto wężowni-
ca solarna jest fabrycznie napełniona czynni-
kiem grzewczym, dzięki czemu oszczędzamy 
czas niezbędny do napełnienia i – długotrwa-
łego niekiedy – odpowietrzania instalacji.

http://www.instalreporter.pl
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najbardziej niekorzystny dla instalacji, ponie-
waż wówczas kolektor i będący w nim roztwór 
glikolu może osiągnąć temperaturę nawet po-
między 150 a 200oC. Jest tak np. podczas wa-
kacji, gdy użytkownik wyjeżdża na urlop i przez 
jakiś czas nie korzysta z instalacji. Na skutek bra-
ku odbioru ciepła, może dojść do osiągnięcia 
w kolektorze wysokiej temperatury i termicznej 
destrukcji płynu solarnego. W systemie HELIO 
SET nie ma takiego ryzyka - tutaj po osiągnięciu 
ustawionej temperatury (na przykład 110oC) gli-
kol nie jest już pompowany do kolektora. Kolek-
tor pozostaje pusty, przez co nie ma możliwości 
przegrzania płynu solarnego. 

Bardzo cicha praca: rozwiązanie technicz-
ne systemu sprawia, że cyrkulacja czynnika 
grzewczego jest wyjątkowo cicha, nie zakłó-
cając spokoju domowników.

HELIO SET jest przeznaczony do mniejszych in-
stalacji, których wysokość nie przekracza 12/16 
m i gdzie jest możliwość prowadzenia przewo-
dów ze spadkiem. W zależności od modelu, sys-
tem może współpracować z kotłem jednofunk-
cyjnym, dwufunkcyjnym (szczególnie polecany 
do kotłów Saunier Duval z zasobnikiem war-
stwowym) lub samodzielnie (wersje z zasobni-
kiem z dodatkową grzałką elektryczną).  

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 80 66 66
tel. 22 323 01 80, faks 22 323 01 13
www.saunierduval.pl, info@saunierduval.pl
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VAILLANT 
Kolektory, a w nich... auroSTEP  
– system bezciśnieniowy

  Kolektory płaskie – 3 grupy urządzeń
Vaillant na rynku polskim oferuje kolekto-
ry słoneczne od 2002 roku. W szeroką paletę 
produktową marki wpisują się aktualnie  
3 podstawowe grupy urządzeń w segmencie 
kolektorów płaskich: auroTHERM VFK 145  
w wersji V (montaż pionowy) oraz H (poziomy), 
kolektory VFK 135 D do współpracy z syste-
mem solarnym auroSTEP pracującym w ukła-
dzie bezciśnieniowym oraz wprowadzone do 
sprzedaży w połowie maja bieżącego roku ko-
lektory VFK 155V i VFK 155H, o współczynniku 
sprawności do 85% (wg EN 12 975). Warto za-
znaczyć, iż wymienione urządzenia wykony-
wane są w Niemczech w ramach własnej pro-
dukcji. Kolektory Vaillant charakteryzują się 

nowoczesnymi absorberami z blachy aluminio-
wej zgrzewanej laserowo z miedzianymi prze-
wodami rurowymi, ułożonymi w postaci serpen-
tyny. Gwarantują one doskonałe przenoszenie 
ciepła i tym samym wysoki wskaźnik wykorzy-
stania energii słonecznej. Połączenia hydrau-
liczne w postaci łączników kompensacyjnych, 
umożliwiają montaż kolektorów w sposób szybki 
i wygodny bez konieczności stosowania jakich-
kolwiek narzędzi, w rzędy nawet do 12 sztuk. 

System auroSTEP
Ciekawym rozwiązaniem techniki solarnej 
jest system auroSTEP. Jest to prosty, zarazem 
innowacyjny układ solarny, pracujący w sys-
temie bezciśnieniowym z grawitacyjnym po-
wrotem czynnika grzewczego. Szczególnie 
polecany jest do komfortowego zaopatrze-
nia w ciepłą wodę 3-6-osobowej rodziny. Na 
system auroSTEP składają się dwa główne 
elementy. Są to kolektory słoneczne VFK 135, 
montowane poziomo lub pionowo na dachu 
i urządzenie auroSTEP zawierające dwuwę-
żownicowy zasobnik solarny o poj. 250-350 l. 

Wężownica zasobnika jest fabrycznie wypeł-
niona glikolem. Zamontowany w urządzeniu 
regulator solarny steruje pracą pompy, która 
w zależności od nasłonecznienia tłoczy gli-
kol do kolektorów, skąd po ogrzaniu spływa 
on grawitacyjnie z powrotem do wężownicy 
i przekazuje ciepło wodzie. Przy braku nasło-
necznienia lub przy nadmiernym nasłonecz-
nieniu, regulator wyłącza pompę i czynnik 
grzewczy spływa z kolektorów do wężownicy, 
zabezpieczając go przed przegrzaniem.

Wydajne kolektory próżniowe
Kolektory próżniowe auroTHERM exclusiv VTK 
570 (sześciorurowy) i VTK 1140 (dwunastoru-
rowy) to idealne połączenie małej masy i wy-
sokiej wydajności. Centralnym ich elementem 
są rury próżniowe zbudowane z kwasoodpor-
nego szkła silikonowanego o dużej trwało-
ści mechanicznej, zoptymalizowane z punktu 
widzenia geometrii i mocy. Dwa szklane cy-
lindry połączono ze sobą w górnej części na 
kształt półkuli, a w dolnej stopiono tak, aby 
zapewnić trwałą szczelność rur (czyste połą-
czenia szklane bez przejść szkło-metal). Para-
boliczne zwierciadło koncentrujące kolektora 
pokryte powłoką ceramiczną zapewnia wy-
jątkową odporność na czynniki atmosferycz-
ne i zabrudzenia. Kolektory można łączyć sze-
regowo w zespoły o powierzchni do 14 m2.  

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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P A K I E T Y  V A I L L A N T

Pakiet
auroSTEP plus 250/3 – bezciś- 
nieniowy, kompaktowy system 
solarny 

PS 26 – pakiet solarny do 
c.w.u. i wspomagania c.o.  
z możliwością integracji róż-
nych źródeł ciepła

Cena producenta 10 730 zł netto 26 700 zł netto
Kolektory słoneczne 2 szt. 4 szt. 
1. Nazwa VFK 135 VD auroTHERM VFK 145 V
2. Typ kolektora płaski, pionowy płaski, pionowy
3. Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 2,35 m2 2,35 m2

4. Wymiary brutto 2033x1233x80 mm 2033x1233x80 mm
5. Sprawność optyczna (względem 
pow. czynnej) 80,1% 79%

6. Współczynnik strat ciepła a1/a2 
[W/(m2 x K) / W/(m2 x K2)] 3,76/0,012 2,414/0,049

7. Ciężar bez czynnika roboczego 37 kg 38 kg

8. Obudowa (materiał, opcja ko-
loru)

wodoszczelna obudowa wykona-
na z eloksalowanego aluminium 
koloru ciemnogranatowego

rama aluminiowa, eloksalo-
wana na czarno

9. Materiał absorbera absorber serpentynowy wykonany z aluminium i miedzi zgrzewa-
nych laserowo

10. Warstwa absorbująca aluminium powlekane próżniowo aluminium powlekane próż-
niowo

11. Materiał przewodów absorbera miedź miedź
12. Układ przewodów absorbera serpentynowy serpentynowy
13. Atesty  CE, Solar Keymark CE, Solar Keymark
14. Izolacja wełna mineralna – 40 mm wełna mineralna – 40 mm
15. Szkło szkło hartowane typu solar szkło hartowane typu solar 
16. Grubość szkła 3,2 mm 3,2 mm
17. Gwarancja 24 miesiące 24 miesiące
18. Miejsce montażu dach skośny, dach płaski dach skośny, dach płaski

Zasobnik 

zasobnik solarny VSL S 250 (250 
litrów) zawierający pompę, zawór 
bezpieczeństwa, wężownicę do 
współpracy z kotłem oraz wężow-
nicę solarną napełnioną fabrycz-
nie płynem solarnym

zasobnik buforowy allSTOR 
VPS/2 (500 litrów) z możliwo-
ścią integracji kilku źródeł 
ciepła

Zestaw montażowy  
w zależności od rodzaju dachu i pokrycia, do pakietu opcjonalnie 
dostępne zestawy montażowe do dachu płaskiego i dachu skośne-
go

Regulacja

solarny regulator systemowy 
auroSTEP zintegrowany wraz z 
zasobnikiem; steruje mocą pom-
py w zależności od intensywności 
nasłonecznienia;
kalendarz roczny do automatycz-
nego przestawiania regulatora 
na tryb pracy letniej/zimowej

zaawansowany regulator 
modułowy auroMATIC 620 do 
instalacji c.o. i c.w.u. wspo-
maganych solarnie. System 
można rozbudować do stero-
wania pracą aż do 13 obie-
gów grzewczych z zaworami 
mieszającymi (6 modułów 
rozszerzających VR 60, po 
jednym na każde dwa obiegi 
grzewcze z zaworami mie-
szającymi), można do niego 
podłączyć do 8 zdalnych 
sterowań VR 80 lub VR 90

Sprawdź ofertę aż 
34 różnorodnych 
pakietów 
solarnych, 
zarówno do c.o., 
jak i c.w.u.

VIESSMANN 
Kolektory słoneczne 
VITOSOL
Kolektory płaskie i próżniowe vitOSOL są 
odpowiednim rozwiązaniem dla każdego 
zastosowania, niezależnie od przeznaczenia 
instalacji solarnej i możliwości 
montażu kolektorów. to również 
kompletne i wzajemnie dopasowane 
rozwiązania systemowe, 
szczególnie w atrakcyjnych cenowo 
zestawach pakietowych z kotłami 
kondensacyjnymi.

  Kolektory płaskie
Wspólną cechą kolektorów płaskich  
Viessmann jest absorber z przewodami  
w formie wężownicy (meandrowy). Zapew-
nia to wyrównanie przepływów we wszyst-
kich kolektorach pracujących w baterii –  

pełny i równomierny odbiór ciepła ze wszyst-
kich kolektorów pracujących w instalacji. 
Zawsze wysoka sprawność: absorber o du-
żej odporności na starzenie; specjalne li-
stwy ochronne i szczelne połączenie szyby 
z obudową chronią kolektor przed zawilgo-
ceniem izolacji cieplnej i obniżeniem przez 
to jego sprawności; wyjątkowo skuteczna 
wentylacja kolektora szybko usuwa wilgoć, 
która dostała się do jego wnętrza, np. z po-
wietrzem.
Trwałość – sprawdzona wytrzymałościowo 

vitOSOL 
100-F

vitOSOL 200-t

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 080 124;
32 222 03 70

r
ek

la
m

a

http://www.instalreporter.pl
http://www.vaillant.pl/Firmy_partnerskie/Cennik/
http://www.viessmann.pl
http://www.instalreporter.pl


42c z e r w i e c  2 0 1 2  ( 0 6 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Pakiet VITOSOL 100-F  
z podgrzewaczem 250 l 

VITOSOL 200-T  
z podgrzewaczem 300 l 

Cena producenta 8776 zł netto 14 677 zł netto
Kolektory słoneczne 2 szt. 1 szt.
1. Nazwa VITOSOL 100-F typ SV1A VITOSOL 200-T typ SP2
2. Typ kolektora płaski próżniowy 
3. Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 2,33 m2 2,15 m2

4. Wymiary brutto 1056x2380x72 mm 1420x2040x143 mm
5. Sprawność optyczna (względem 
pow. czynnej) 76,0% 76,6%

6. Współ. strat ciepła a1/a2  
[W/m2K / W/m2K2] 4,14/0,0108 1,42/0,0050

7. Ciężar bez czynnika roboczego 43 kg 58 kg
8. Obudowa aluminium –
9. Materiał absorbera aluminium miedź
10. Warstwa absorbująca czarny chrom Sol-Titan
11. Materiał przewodów absorbera miedź miedź
12. Układ przewodów absorbera meandrowy heatpipe

13. Atesty Deklaracja Zgodności z PN-EN 12975, Świadectwo Jakości Instytu-
tu ISFH, certyfikat SOLAR KEYMARK, CE, „Błękitny Anioł”

14. Izolacja wełna mineralna, 3 cm próżnia, izolacja skrzyni przyłączeniowej 
– pianka z żywicy melaminowej

15. Szkło szkło solarne hartowane szkło antyrefleksyjne
16. Grubość szkła 3,2 mm 2,0 mm
17. Gwarancja 2 lata 2 lata

Podgrzewacz biwalentny 

Ekocell 100-B – 250 litrów, 
z dwiema wężownicami 
grzewczymi, płaszcz  
z blachy w kolorze bia-
łym

Vitocell 100-U – 300 litrów, z dwiema wę-
żownicami, z zabudowanym: regulatorem 
solarnym, układem pompowym i zabez-
pieczającym, przepływomierzem, armatu-
rą odcinającą i pomiarową instalacji solar-
nej, płaszcz z blachy w kolorze srebrnym

Regulator solarny Solar 100-C Vitosolic 100 typ SD1 – zabudowany  
w podgrzewaczu c.w.u.

Pierścieniowa złączka zaciskowa  
z odpowietrznikiem 1 kpl. 1 kpl.

Solarne naczynie wzbiorcze 25 l 40 l
Zestaw pompowy Solar-Divicon 1 kpl. zabudowany w podgrzewaczu c.w.u.
Czynnik grzewczy Tyfocor 25 l 25 l

Zestaw montażowy  do pokrycia dachówką wyposażenie dodatkowe – w zależności 
od sposobu montażu kolektora

Rury łączące kolektory 1 kpl. -
Zestaw tulei zanurzeniowych 1 kpl. -
Zestaw przyłączeniowy kolektora 1 kpl. 1 kpl.

sztywna konstrukcja kolektorów: rama alumi-
niowa wykonana z jednego profilu, odpor-
na na duże obciążenia, np. zaleganie śniegu; 
przykrycie kolektora ze szkła solarnego od-

pornego na gradobicie.
Każdy kolektor płaski dostępny jest w dwóch 
wariantach – do montażu pionowego lub po-
ziomego:

VITOSOL 100-F – wydajny i trwały kolektor 
słoneczny w atrakcyjnej cenie, z absorberem 
pokrytym czarnym chromem, sprawność 
optyczna: 76%
VITOSOL 200-F – „bardzo dobry” kolektor – 
zwycięzca w teście porównawczym kolekto-
rów Fundacji Warentest, absorber Sol-Titan, 
sprawność optyczna: 79,3%
VITOSOL 300-F – wysokosprawny kolektor 
płaski, z absorberem Sol-Titan i szybą ze szkła 
antyrefleksyjnego AR, sprawność optyczna: 
83,4%

Kolektory próżniowe
Próżniowe kolektory rurowe Vitosol 200-T  
i Vitosol 300-T działają według zasady he-
atpipe (rurka cieplna), efektywnie wykorzy-
stując nawet najmniejsze promieniowanie 
słoneczne. Rury próżniowe o pojedynczym 
przeszkleniu – o maksymalnej przepuszczal-
ności promieni słonecznych i dużej odporno-
ści na uderzenia mechaniczne. Poszczegól-
ne rury próżniowe można obracać i ustawić 
optymalnie w kierunku słońca, bez spuszcza-
nia płynu z instalacji solarnej. 

VITOSOL 200-T – z absorberem Sol-Titan, do 
montażu w dowolnym położeniu – rury próż-
niowe ustawione pionowo lub poziomo, ko-
lektor pochylony do poziomu: od 0 do 90°, 
sprawność optyczna: 76,6% (kolektor 2 m2)  
i 77,7% (3 m2) 
VITOSOL 300-T – o wysokiej efektywności,  
z absorberem Sol-Titan, sprawność optyczna: 
80,9% (kolektor 2 m2) i 80,4% (3 m2)  

Montaż kolektorów 
płaskich, próżniowych  
Kliknij tutaj

Firma VTS – producent kurtyn powietrznych 
i central klimatyzacyjnych – zajmuje nowe 
centrum logistyczne w podwarszawskim 
Nadarzynie. Główną funkcją budynku jest 
konsolidacja całości procesu logistyczne-
go związanego z produkcją i dostawą urzą-
dzeń. O wielkości i możliwościach nowego 
centrum logistycznego firmy VTS świadczą 
ilości wysyłanego towaru: Od początku 2012 
roku wysłaliśmy prawie 15 000 m3 towaru 
netto do naszych europejskich odbiorców. 
Nasz potencjał jest jednak w wiele więk-
szy, bo jesteśmy w stanie  realizować niemal 
dwukrotnie większe wysyłki – podkreśla pre-
zes VTS Group Hanna Siek-Zagórska. 
Ponadto nowy obiekt pozwolił zoptymalizo-
wać warunki montażu central klimatyzacyj-
nych pod kątem zapewnienia im jak najwyż-
szej jakości. Jak pokazują nasze statystyki,  
w Nadarzynie udało nam się osiągnąć do-
skonałe efekty jakościowe – 100% powta-
rzalności w jakości montażu central w wiel-
kościach do 75, co gwarantuje klientom 
bardzo wysoką jakość naszych urządzeń.

Nowe centrum 
logistyczne VTS

http://www.instalreporter.pl
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  Od dziś będziesz mógł w każdej chwili od-
powiedzieć sobie na wiele nurtujących Cię 
pytań i wątpliwości, a wszystko to dzięki pod-
ręcznemu opracowaniu, z którego będziesz 
mógł korzystać zarówno przed kompute-
rem, jak i na budowie. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że niełatwym wyzwaniem dla współ-
czesnego projektanta, jak i instalatora jest 
wybór odpowiedniego rozwiązania bazują-
cego na konkretnych produktach spośród 
całej gamy produktów oferowanych przez 
wiele firm w naszej branży. Stąd zapropo-
nowana idea samodoskonalenia własnych 
umiejętności przy doborze najczęściej wyko-
rzystywanych produktów. 
Najważniejszą zaletą tej formy opracowania 
jest to, że w tak podręcznej wersji znajdziesz 
wszystko to, co jest potrzebne do wstępnego 
doboru produktu. Podstawowe informacje 
na temat produktów oraz ich unikalne funk-
cje ułatwią ich rozróżnienie.
Istotnym elementem vademecum jest obec-

ność wszystkich podstawowych danych tech-
nicznych produktów m.in. Kvs, skok, połącze-

nie, wymiary, ciśnienie robocze, przepływy, 
rodzaj sygnału i wiele innych, dzięki czemu 

powody, dla których musisz to mieć 

TA Hydronics rekomenduje: 
vademecum wiedzy instalacyjnej HVAC 

  grzegorz Onyszczuk, Konrad Kargul

zauważalny jest ciągły postęp technologiczny i wdrażanie nowych rozwiązań bazujących na coraz bardziej 
zaawansowanych pod kątem technicznym produktów. proces ten wymusza na osobach zawodowo zajmujących 
się projektowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie instalacji HvaC konieczność poszerzania swojej wiedzy. Jest 
to niezbędne, aby sprostać wymaganiom rynku instalacyjnego w polsce i na świecie. Dlatego firma ta Hydronics 
zdecydowała się ułatwić proces doskonalenia własnych umiejętności i opracowała niezwykle użyteczny poradnik 
vademecum w wersji papierowej, jak i elektronicznej dla produktów marek: HeiMeieR, ta, pneUMateX (rys. 1 )

w łatwy sposób możemy dobrać optymalny 
produkt do różnych aplikacji (rys. 2 ).
Zasadniczym kryterium doboru elementów 
instalacji hydraulicznych jest ich wzajemna 
kompatybilność. Sposób przedstawienia tre-
ści vademecum umożliwia odpowiedni do-
bór pasujących do siebie produktów np. za-
wór regulacyjny + siłownik.
Poza podstawowymi parametrami technicz-
nymi, przedstawione zostały uproszczone me-
tody doboru różnych produktów w oparciu 
o określone parametry techniczne instalacji. 
Dlatego szybki dobór naczynia wzbiorczego, 
separatora, nastawy zaworu termostatyczne-
go lub typu siłownika od dziś już nie będzie 
problemem (rys. 3 ). 
Dla każdego produktu wyszczególniono wy-
różniające cechy, dzięki czemu bez pro-
blemu dotrzesz do właściwego rozwiąza-
nia, gwarantującego maksymalne korzyści 
z jego zastosowania. Wiele z tych parame-

1  poradnik wiedzy instalacyjnej – vademecum ta Hydronics 2  Dobór odpowiedniego produktu dla różnych aplikacji
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trów i funkcji zilustrowano w sposób graficzny, 
co również ułatwia odczytanie i zrozumienie 
(rys. 4  i 5 ).
Bardzo istotne jest to, że w tym jednym opra-
cowaniu znajdują się produkty wszystkich 
marek produktowych: HEIMEIER, TA, PNEUMA-
TEX w zakresie obszarów kompetencji firmy TA 
Hydronics (Utrzymanie ciśnienia i odgazowa-
nie, Równoważenie i regulacja, Termostaty-
ka). Kompleksowa i podręczna forma porad-
nika zdecydowanie skraca czas pracy przy 
projektowaniu instalacji hydraulicznych. 
Dzięki temu dokumentacja projektowa opar-
ta będzie na systemowych rozwiązaniach, 
co oczywiście przełoży się na zdecydowanie 
łatwiejszy sposób realizacji inwestycji na bu-
dowie. 
Vademecum jest również właściwą pozycją 
dla kosztorysanta lub osoby realizującej zamó-
wienia, ponieważ zawarte są tam wszystkie 
numery katalogowe produktów.

Niewątpliwie w procesie poszerzania wiedzy, 
odgrywają bardzo ważną rolę informacje na 

temat nowości rynkowych. Dlatego zawarli-
śmy niezbędne dane techniczne, uproszczo-

4  Wyróżniające funkcje zaworów równoważących3  Szybki dobór separatora powietrza i zanieczyszczeń

5  parametry techniczne siłowników do zaworów regulacyjnych
6  Szybki dobór odpowiedniego siłownika do konkretnego zaworu 
regulacyjnego

ne metody doboru dla wszystkich nowości 
produktowych firmy TA Hydronics (rys. 6 ). 
Oczywiście poradnik nie obejmuje abso-
lutnie pełnych danych, dlatego na ostat-
niej stronie zamieściliśmy również kontakty do 
działu technicznego oraz inżynierów sprze-
daży.
Niżej wymienione korzyści:
- podręczna forma,
- przejrzystość treści,
- szybkość w wyborze produktu,
- dostępność w wersji papierowej i elektro-
nicznej,
powinny przekonać do zapoznania się  
z treścią vademecum oraz jego stosowania 
w codziennym życiu zawodowym. Pamiętaj, 
że Twój czas jest najcenniejszy, a od dziś mo-
żesz zaoszczędzić go znacznie więcej!  

Pobierz vademecum

http://www.instalreporter.pl
http://free4web.pl/Click?66664
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  Zbiorniki o pojemnościach 1000, 1500  
i 2000 l wykonane są z polietylenu wysokiej 
gęstości HDPE. 
Zbiorniki z HDPE stosowane są już od przeszło 
40 lat do magazynowania oleju opałowe-
go i cechują się niezawodnością i wytrzyma-
łością. Lekkie, łatwe w montażu, są idealnie 
dostosowane do magazynowania naziem-
nego. Zbiorniki są odporne na korozję i nor-
malnie występujące różnice temperatury. 
W zależności od wersji, zbiorniki EUROLENTZ 
KOMFORT GNR XT można zakupić z pompą 
lub bez pompy, z metalowym stelażem sa-
monośnym bądź pasami do obowiązkowego 
zamocowania w gruncie.
Pompa samozasysająca jest montowana bez-
pośrednio do zbiornika i może być wyposażo-
na w licznik mechaniczny i automatyczny wy-

łącznik urządzenia do odłożeniu pistoletu, co 
ułatwia tankowanie i kontrolę zapasu oleju. 
Zbiorniki są zgodne z przepisami obowiązują-
cymi w Polsce i Europie. 
Producent daje 10 lat gwarancji na zbiornik.
Zbiornik można kupić już od 2700 zł.  

nowość Sotralentz  

Zbiorniki  
na olej 
napędowy
Dwupłaszczowe zbiorniki 
eUROLentz KOMFORt gnR Xt to 
nowy produkt, dostępny  
w ofercie Sotralentz. zbiorniki 
zostały zaprojektowane specjalnie do 
magazynowania oleju napędowego. 

zbiorniki eUROLentz KOMFORt gnR Xt 
Ozn.: 
1 – zintegrowany płaszcz ochronny, 
produkcja z peHD bezszwowa
2 – pompa elektryczna samozasysająca 
z licznikiem mechanicznym i filtrem oleju 
(pompę do zbiorników niewyposażonych 
można dokupić oddzielnie)
3 – metalowy stelaż samonośny do 
obowiązkowego zakotwienia w podłożu  
w celu zabezpieczenia przed 
przewróceniem np. podczas burz, 
powodzi lub uderzenia 
4 – czujnik wycieku oleju między 
płaszczami zbiornika 
5 – wskaźnik napełnienia
6 – wskaźnik poziomu oleju
7 – ochrona przeciw promieniowaniu Uv, 
skuteczna ochrona oleju

zbiornik z pompą 
samozasysającą 
i samonośnym, 
metalowym 
stelażem do 
obowiązkowego 
zakotwienia  
w gruncie

zbiornik bez pompy 
samozasysającej, 
z samonośnym, 
metalowym 
stelażem do 
obowiązkowego 
zakotwienia  
w gruncie

zbiornik z pasami 
kotwiącymi do 
obowiązkowego 
zamocowania do 
gruntu

SOTRALENTZ sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26  
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 86 50/60, faks 46 833 25 05
biuro@sotralentz.pl, www.sotralentz.pl
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przeznaczać 0,5% rocznego PKB kraju na in-
westycje energię odnawialną w celu osią-
gnięcia zakładanego celu do 2050 roku.

Inicjatywy w strategii 

Rządowa strategia zawiera szeroki zakres ini-
cjatyw służących wprowadzeniu w Danii 
uniezależnienia się od paliw kopalnych.  
W ciągu najbliższych 8 lat przewidziano wy-
budowanie 3300 MW elektrowni wiatrowych. 
Planowana jest także pomoc rządowa na 
przestawianie elektrowni ze spalania węgla 
na biomasę oraz dwukrotny wzrost subsydiów 
rządowych (do 67 mln euro rocznie) wspo-
magających prywatne firmy rozwijające pro-
dukcję opartą na zielonej energii. Poza nie-
zbędnymi inwestycjami w energetyce od 
przyszłego roku (2013) wprowadzony bę-
dzie całkowity zakaz instalowania w no-
wych budynkach kotłów na gaz oraz olej 
opałowy. Od 2017 roku nie można będzie 
instalować kotłów na olej opałowy także 
w istniejących budynkach, jeśli dostępne 
będzie tam ogrzewanie gazowe lub po-
chodzące z ciepłowni. Ponad 9 mln euro 

zostanie wydane na budowę stacji ładowa-
nia samochodów elektrycznych oraz infra-
strukturę zaopatrzenia w paliwo wodorowe  
i gaz dla transportu ciężarowego. Ok. 2,7 mln 
euro otrzymają gminy, lokalne firmy i spół-
ki energetyczne na strategiczne planowanie 
energetycznego partnerstwa. Ponad 1,3 mln 
euro ma być wydane na analizy i implikacje 
wprowadzenia dużych pomp ciepła w sek-
torze ciepłowniczym. 2,7 mln euro przezna-
czone będzie na projekty związane z energią 
geotermalną.

Finansowanie 

Co prawda w 2010 roku paliwa kopalne po-
krywały niemal 80% zapotrzebowania na 
energię w Danii, lecz przemysł energetycz-
ny nie zraża się wizją zeroemisyjnej przyszło-
ści. Panuje przekonanie, że ambitna polity-
ka energetyczna będzie stymulować rozwój 
gospodarczy. Rozwój nowych technologii, 
budowa inteligentnych sieci, popularyza-
cja samochodów elektrycznych ma ozna-
czać nawet 5,5 tysiąca nowych miejsc pracy 
rocznie. Przemysł, zwłaszcza ten najbardziej 

Duński plan energetyczny 2050 

Koniec epoki 
kotłów gazowych  
i olejowych w Danii!

  Nowe wyzwania polityki  
energetycznej Danii

Dania obstaje przy stanowisku, że możliwa 
jest redukcja emisji bez dodatkowych wydat-
ków na dłuższą metę. Ambitny program po-
lityki energetycznej zakłada, że w roku 2050 
cała energia pochodzić będzie wyłącznie 
ze źródeł odnawialnych. Do tego celu Da-
nia ma się zbliżać stopniowo – w 2020 r. poło-
wa zużycia energii pokrywana ma być przez 
energetykę wiatrową. W 2030 r. ma nastą-

pić wycofanie węgla i paliw ropopochod-
nych z elektrowni. W 2035 r. odnawialne źró-
dła energii mają zapewnić Duńczykom 
elektryczność i ogrzewanie. Dopiero w 2050 
r. także przemysł i transport przestawią się 
całkowicie na energię odnawialną. Komisja 
przewiduje, że energia wiatru i biomasy bę-
dzie w stanie spełnić większość potrzeb ener-
getycznych kraju. Przejście do OZE, w sytuacji 
rosnących cen ropy i gazu, jest dla Duńczy-
ków jedynym racjonalnym ekonomicznie roz-
wiązaniem. Raport zaleca, by rząd zaczął 

W 2010 roku duńska Komisja ds. zmian Klimatu stwierdziła, że realne jest 
uniezależnienie się od paliw kopalnych. na tych danych opiera się plan 
energetyczny 2050. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument na świecie. 
Duńskie władze chcą, aby do 2020 roku energia konsumowana w Danii 
pochodziła w jednej trzeciej z Oze, do 2050 r. udział ten ma osiągnąć 
100%. powyższe cele duński parlament przyjął pod koniec marca. przejście 
na energetykę odnawialną ma się odbywać głównie dzięki zwiększaniu 
potencjału morskich farm wiatrowych. Obecnie Dania ma 3,87 gW farm 
wiatrowych, a do końca obecnej dekady ma powstać kolejne 3,3 gW. 
Oprócz rozwoju energetyki wiatrowej, duński plan zakłada m.in. zakaz 
montowania kotłów na gaz i olej opałowy (zastępowanie ich urządzeniami 
korzystającymi z Oze: pompami ciepła, kolektorami słonecznymi, kotłami 
na biomasę), a także wycofywanie się ze spalania węgla w elektrowniach  
i zastępowanie go biomasą. 

Udział 
energii 
odnawialnej 
w produkcji 
energii 
elektrycznej 
2009 i 2020. 
Źródło: 
Duńska 
agencja 
energetyczna
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wiem wprowadzenie podatku na wszyst-
kie paliwa – nie tylko kopalne – stosowane 
do ogrzewania pomieszczeń. Podatek ten 
ma być przeznaczony na dopłaty do inicja-
tyw związanych z rozwojem OZE, których nie 
obejmuje system zobowiązań z tytułu świad-
czenia usług publicznych. Dodatkowa opła-
ta za elektryczność, którą już teraz uiszczają 
wszyscy konsumenci, przeznaczana jest bo-
wiem przede wszystkim na popularyzację 
OZE w produkcji energii elektrycznej. 
W nowym systemie planuje się wprowadze-
nie podobnego suplementu także do opła-
ty za gaz.
Koszty energii w gospodarstwach domo-
wych wzrosną średnio 173 euro w 2020 r., 
jednak mają się zwiększać stopniowo, co 
pozwoli przystosować się do zmian, m.in. po-
przez ograniczanie zużycia energii, natomiast 
koszty duńskich firm wzrosną o 27 euro na 
pracownika. Inicjatywy rządowe i wynikają-
ce z nich wprowadzanie rozwiązań energo-
oszczędnych mogą w ciągu 8 lat obniżyć zu-
życie energii w przeciętnym gospodarstwie 

domowym nawet o 10%. W swoim programie 
duński rząd przedstawia możliwe scenariu-
sze wzrostu rachunków za energię w gospo-
darstwach domowych. Uwzględniają one 
koszty wynikające z inicjatyw rządowych, ale 
także koszty zakupu energii, a również obni-
żanie zużycia energii na skutek zastosowa-
nia rozwiązań energooszczędnych. Nie za-
pomniano też o kosztach wdrażania tychże 
rozwiązań. Warto zwrócić uwagę na to, że 
konsumenci korzystający z własnych kotłowni 
olejowych, będących obecnie jedną z naj-
droższych metod ogrzewania, dzięki zastoso-
waniu energooszczędnych technologii będą 
mogli wręcz obniżyć rachunki za energię.
Łączny koszt programu szacuje się na  
467 mln euro wydane do 2020 roku.

Artykuł opracowano na podstawie: Chron-
myKlimat.pl, gramwzielone.pl, wnp.pl  

energochłonny, jest w nowym pakiecie ener-
getycznym traktowany na specjalnych zasa-
dach. Duński rząd zdaje sobie bowiem spra-
wę z tego, że przedsiębiorstwa nastawione 
na eksport potrzebują czasu, aby przystoso-
wać się do zmian. Już teraz podatki od ener-
gii płacone przez duńskie firmy o 70% prze-
kraczają średnią europejską.
Podczas gdy nie ma wątpliwości co do ko-
rzyści płynących z realizacji ambitniejszego 
pakietu energetycznego, zastanawiać może, 
jak Duńczycy mają zamiar poradzić sobie  
z rosnącymi kosztami? Z jednej strony ko-
nieczne są przecież wspomniane wyżej inwe-
stycje w rozwój OZE i efektywności energe-
tyczną, równocześnie zaś spadek zależności 
od paliw kopalnych oznacza niższe dochody 
państwa z akcyzy na węgiel, ropę i gaz.
Rozwiązanie może zmartwić Duńczyków, któ-

rzy już za energię teraz płacą najwięcej ze 
wszystkich Europejczyków. Proponuje się bo-

Rachunek za energię (prąd 
i ogrzewanie) w DDK na rok 
(100 DDK = 13,5 EUR)

2011 2020

Ogrzewanie centralne  
z elektrociepłowni

Brak ini-
cjatyw

Inicjaty-
wy rzą-
dowe

Inicja-
tywy i 
oszczę-
dzanie 
energii

Elektrocie-
płownia na 
biomasę

Dom jedno-
rodzinny o 
powierzchni 
130 m2

Ogrzewanie 12 200 12 800 14 800 14 200 13 400 – 14 200

Elektryczność 8300 8900 9200 9200 9 200

Suma 20 500 21 700 24 000 23 400 22 600 – 23 400

Mieszka-
nie o po-
wierzchni  
75 m2

Ogrzewanie 7200 7500 8700 8400 7900 - 8400

Elektryczność 5200 5600 5800 5800 5800

Suma 12 400 13 100 14 500 14 200 13 700 – 14 200

Rachunek za energię (prąd 
i ogrzewanie) w DDK na rok 
(100 DDK = 13,5 EUR)

2011 2020

Własna kotłownia olejowa
Brak 
inicja-
tyw

Inicja-
tywy 
rządo-
we

Inicja-
tywy i 
oszczę-
dzanie 
energii

Inicja-
tywy i 
pom-
pa 
ciepła

Dom jedno-
rodzinny o 
powierzchni 
130 m2

Ogrzewanie 19 600 21 600 23 600 22 300 14 600

Elektryczność 8300 8900 9200 9200 9200

Suma 27 900 30 500 32 800 31 500 28 300

Dom jedno-
rodzinny o 
powierzchni 
180 m2

Ogrzewanie 27 100 29 900 32 700 30 900 20 200

Elektryczność 8300 8900 9200 9200 9200

Suma 35 400 38 800 41 900 40 100 29 400

- Polska powinna przekonywać naszych part-
nerów do wdrażania zrównoważonego miksu 
paliwowego opartego na paliwach konwen-
cjonalnych, ogromnym potencjale gazu (bo 
jest to segment rynku energetycznego, któ-
ry będzie się rozwijał bardzo szybko w naszym 
kraju i wciąż ma ogromne możliwości wzrostu) 
oraz całkowicie bezemisyjnych źródłach od-
nawialnych i energetyce jądrowej. 
W polityce energetycznej UE mamy obecnie 
do czynienia bardziej z ideologią niż gospodar-
czą racjonalnością – mówi Dariusz Marzec, szef 
Zespołu Doradztwa dla Sektora Energetycz-
nego w firmie doradczej KPMG. – Popełniamy 
taktyczny błąd, koncentrując się na przesuwa-
niu terminów wejścia pewnych regulacji dot. 
ochrony środowiska o rok lub dwa. Pewne cele 
polityki klimatyczno-energetycznej Unii Euro-
pejskiej są ryzykowne i niewykonalne dla pol-
skiej i europejskiej gospodarki. Jego zdaniem 

Polska powinna przekonywać naszych partne-
rów do wdrażania zrównoważonego miksu pa-
liwowego opartego na paliwach konwencjo-
nalnych, ogromnym potencjale gazu (bo jest 
to segment rynku energetycznego, który bę-
dzie się rozwijał bardzo szybko w naszym kraju 
i wciąż ma ogromne możliwości wzrostu) oraz 
całkowicie bezemisyjnych źródłach odnawial-
nych i energetyce jądrowej. 
- Przykre było to, że gdy zaczęto dyskusję  
o modyfikacji „Mapy drogowej” to Polska  
musiała samotnie zawetować pomysł zwięk-
szenia poziomu redukcji CO2 z 20 do 25%  
w 2020 r. Polska musi więc budować koalicję 
racjonalności i nazywać rzeczy po imieniu – 
pomysł bezemisyjnej gospodarki, z redukcją 
rzędu 80 proc., w Polsce w 2050 r. jest niewy-
konalny, bo koszty jego wprowadzenia byłyby 
nie do udźwignięcia przez naszą gospodarkę 
– ocenia Dariusz Marzec. 

A co w Polsce?

Pobierz duński „Plan  
Energetyczny 2050”  
w wersji angielskiej

przewidywana wysokość rachunków w gospodarstwach domowych z 
ogrzewaniem centralnym z elektrociepłowni. Źródło: „Our Future energy” (2011)

przewidywana wysokość rachunków w gospodarstwach domowych 
z własną kotłownią olejową. Źródło: „Our Future energy” (2011)
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nowość w ofercie BSH Klima 

Kurtyna powietrzna 
TTL-AVANTGARDE  
– nowy wymiar w technologii 
kurtyn

  Marta Sekulska

  Kurtyny powietrza przeznaczone są do 
stosowania w suchych pomieszczeniach przy 

normalnym zabrudzeniu powietrza. Tempe-
ratura otoczenia min 0°C/max. 45°C, wilgot-
ność max. 75°C. Rozwiązania specjalne są 
dostępne na zapytanie.
Kurtyny powietrza są wyprodukowane  
i sprawdzane zgodnie z normą DIN VDE 0113/
EN 60204-1.

prosta, niekonwencjonalna  
forma tej kurtyny umożliwia  
jej stosowania w obiektach  
o najwyższych wymaganiach  
architektonicznych. Wysokiej jakości  
profile aluminiowe z bocznymi, uzupełniającymi  
całość elementami dekoracyjnymi nadają kurtynie  
avantgaRDe dynamiczny i zarazem elegancki wygląd wyróżniający 
się spośród innych produkowanych modeli. polepszony, równomierny 
rozdział powietrza we wnętrzu kurtyny czyni ją bardziej energooszczędną. 
Wysokowydajne wymienniki ciepła, zastosowanie nowoczesnych 
wentylatorów oraz wyposażenie kurtyn standardowo w zsynchronizowany 
system dysz dalekiego zasięgu dopełniają dojrzałość jej konstrukcji.

1. Stabilna konstrukcja ramowa z profili 
aluminiowych z odpowiednio dobranymi, 
bocznymi adapterami.
2. Kratka ssawna z aluminium z moco-
waniem zatrzaskowym , uchylna i samo-
blokująca.
3. Nieograniczone możliwości projek-
towe. Obok wykonania standardowe-
go tj. konstrukcji ramowej z profili alumi-
niowych i blach obudowy w kolorze RAL 
9010 istnieje możliwość zastosowania do-
wolnych wariantów kolorystycznych. Do-
stępne jest także pokrycie blach folią o 
różnych motywach oraz wykonanie obu-
dowy ze specjalnych materiałów.

Prosty montaż
• szybki i wygodny montaż dzięki zintegro-
wanym szynom montażowym z elementa-
mi mocującymi;
• znaczna redukcja wagi dzięki wysokie-
mu udziałowi profili aluminiowych;
• zintegrowane przepusty w obudowie za-
pewniają  szybkie i pewne podłączenie 
mediów zasilających;
• podłączenie paneli sterujących za po-
mocą kabla komunikacyjnego z wtycz- 
kami;

• do zabudowy w przestrzeni sufitu pod-
wieszanego nie jest potrzebna rama mon-
tażowa, ponieważ profile aluminiowe za-
krywają szczelinę między płytami sufitu  
a kurtyną powietrza.

Budowa i montaż kurtyn AVANTGARDE

Panel sterujący TTL-Tronic  
– inteligentne sterowanie

Czujniki na podczerwień badają stale wszyst-
kie panujące parametry w obszarze wejścia 
do budynku. TTL-Tronic oblicza i reguluje auto-
matycznie ilość i temperaturę nawiewanego 
powietrza. Zastosowanie systemu dysz dale-
kiego zasięgu w kombinacji z panelem steru-
jącym TTL-Tronic powoduje efekt synergiczny 
pozwalający zaoszczędzić do 55% energii.

Wentylatory

Kurtyny wyposażono w dwustronnie ssące, 
cichobieżne wentylatory, bezobsługowe,  
z możliwością 5-stopniowej regulacji obrotów 
(przy ogrzewaniu elektrycznym 3-stopniowa 
regulacja obrotów), z zabezpieczeniem silnika 
poprzez  termokontakt. Zabezpieczenie z ko-
lei przed dotykiem części obrotowych wenty-
latora wykonano za pomocą siatki ochronnej 
zgodnej z europejskim certyfikatem.

Dokładne dane nt. doboru i parametry 
różnych typoszeregów kurtyn Avantgarde 
dostępne w prospekcie – kliknij!

Pobierz:

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/06/Prospekt-Avantgarde-pl.pdf 
http://www.instalreporter.pl
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Obok wentylatorów standardowych do dys-
pozycji klientów firma oddaje też wysokowy-
dajne wentylatory „Power-Blower (HE) lub 
ekstremalnie ciche „Low-Noise” (LN).

Wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła o wysokiej wydajności wy-
konano z Cu/Al i wyposażono w specjalne la-
mele dla optymalnego przewodzenia ciepła. 
Maks. ciśnienie nominalne PN 16 przy 110°C. 
Podłączenia medium grzewczego (wody) 
można wykonać wg wyboru: po lewej lub 
prawej stronie (od góry). W obiektach o wy-
sokich wymaganiach higienicznych można 
zastosować wymienniki ze specjalną nano-
-powłoką.
Przy zasilaniu elektrycznym wymiennik wyko-
nany jest jako grzejnik z rur żebrowych z wy-
łącznikiem bezpieczeństwa.

Podłączenie elektryczne
Wewnętrzna listwa zaciskowa (podłączenie 
napięcia) i konfigurowane, wtykane moduły 

Kurtyny wyposażone są standardowo  
w energooszczędny system nawiewny 
dyszami dalekiego zasięgu – TTL Syn-
chrostream objęty patentem  
nr 19710779. 
Szerokość szczeliny nawiewnej podczas 
produkcji zostaje optymalnie dobrana  
w zakresie 80-200 mm do wydajności  
kurtyny. Duże krzywizny napływu i zinte-
growany system nawiewny gwarantują 
znikomą turbulencję przepływu i laminar-

ny wypływ powietrza o dużym zasięgu.
Korzystnie ukształtowane profile kierują-
ce i profile brzegowe z aluminium są na-
stawne w przedziale do 70° i mogą być 

dopasowane do każdego usytuowania 
drzwi. Wysoka sprawność systemu na-
wiewnego (dysz dalekiego zasięgu) po-
zwala obniżyć ilość powietrza o ok. 40%.

Opatentowany nowy 
system nawiewny

(sterowanie) na płytce sterowniczej z różnorod-
nymi możliwościami sterowania i podłączenia-
mi do termokontaktu, zabudowanej wewnątrz 
ochrony przed zamarznięciem, BMS-u, ze-
wnętrznymi nadajnikami do pracy automa-
tycznej, zaworu magnetycznego i/lub pompy.  

Elastyczność zastosowania

Przemyślana konstrukcja umożliwia zarów-
no zabudowę standardową (STE), jak również 
zabudowę na zasadzie wirującego walca 
(AWE) – bez konieczności stosowania dodat-
kowych elementów.

Montaż standardowy STE – poprzez zasysa-
nie powietrza od strony pomieszczenia i na-

wiewem na drzwi. Tworzy „wirującą kurtynę 
powietrzną”,  której kierunek wirowania wa-
runkuje napływ zimnego powietrza. Wymusza 
powstawanie dużego obszaru o podwyższo-
nym ruchu powietrza. 
Rozwiązanie korzystne dla mniejszych po-
mieszczeń, budynków w których nie panuje 
podciśnienie i nie są usytuowane stałe miej-
sca pracy w obszarze drzwi.

Montaż AWE – na zasadzie „osłaniającego, 
wirującego walca”. Zasysanie powietrza na-
stępuje znad drzwi i nawiewem od strony po-
mieszczenia. Tworzy się powietrzny walec  
ekranujący, którego kierunek jest przeciwny 
do kierunku napływu zimnego powietrza  
od strony drzwi. W ten sposób uzyskujemy 

Wysokość nawiewu A Montaż STE Montaż AWE

[cm] 230 250 200 320 350 230 250 300 320 350

Avantgarde -5 800 600 300 100 1700 1200 500 250

Avantgarde -8 1200 900 700 400 200 2500 1700 1300 700 400

Avantgarde -LN 1000 700 500 250 2000 1400 800 400

Avantgarde -HE 1500 1100 900 600 300 3000 2200 1800 1000 500

tabela: powierzchnia pomieszczenia w m2 przy wysokości nawiewu a w cm
Montaż standardowy Ste (po lewej) i montaż aWe 
(po prawej)

znacznie lepszy efekt ekranowania, zreduko-
waną, wymaganą ilość powietrza, obniżony 
poziom hałasu i mniejszy obszar podwyższo-
nego ruchu powietrza przy wejściu do po-
mieszczenia.

Dobór urządzenia

Właściwy dobór urządzenia musi uwzględ-
niać fizykalną wymianę powietrza w obsza-
rze drzwi. Znaczny wpływ mają tutaj takie 
czynniki, jak: wymiary drzwi, powierzchnia  
i wysokość  pomieszczenia, panująca termi-
ka, ciśnienie spiętrzania oraz  liczba innych 
drzwi i otworów w budynku.
Podczas doboru należy się kierować zasa-
dą: im większa powierzchnia pomieszcze-
nia, tym większy wpływ wywierają czynni-
ki fizykalne na obszar w pobliżu drzwi.
BSH Klima oferuje kilka typów kurtyn z ozna-
czeniem N (gdy czynnikiem jest woda grzew-
cza) i z oznaczeniem E (ogrzewanie elektrycz-
ne) o mocach od 3 do nawet około 50 kW.
W tabeli do wstępnego doboru kurtyny za 
podstawę chronioną przyjęto powierzchnię 
pomieszczenia w normalnym budynku z wy-
równywaniem ciśnienia na poziomie drzwi.
Ceny kurtyn AVANTGARDE mimo nowych, 
bardziej zaawansowanych rozwiązań są zbli-
żone do  cen kurtyn standardowych.  

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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przepompowywanie ścieków od przyborów do kanalizacji  

Kanalizacja ciśnieniowa,  
czyli …miski ustępowe z pompką

  alfred adamczewski

  Rodzaje instalacji ciśnieniowych

Rozwiązania techniczne kanalizacji ciśnienio-
wej można ogólnie podzielić na systemy:

- miejscowe, dla pojedynczego przyboru lub  
węzła sanitarnego,
- centralne dla całego budynku.
Ze względu na zasadę działania na systemy:

W polsce niemal 100% instalacji kanalizacyjnych wykonywanych jest w systemie grawitacyjnym, w którym ścieki 
odprowadzane są z przyborów sanitarnych w sposób swobodny, pod własnym ciężarem. Rozwiązanie takie 
wymaga układania wszystkich przewodów odpływowych ze spadkiem i połączenia kanalizacji z atmosferą 
poprzez rury wywiewne lub zawory napowietrzające. niewątpliwą zaletą systemu grawitacyjnego jest jego pewne 
i niezawodne działanie, niewymagające doprowadzenia energii, wadą – często niedostrzeganą przez inwestorów – 
duże zużycie wody i cała gama ograniczeń montażowych. W artykule omówione dostępne na rynku rozwiązania 
kanalizacji ciśnieniowych, miejscowych i centralnych.

- podciśnieniowe wykorzystujące efekt próżni,
- nadciśnieniowe.

Instalacje miejscowe

Są najpopularniejszym rozwiązaniem dostęp-
nym dla każdego użytkownika. Pozwalają za-
projektować przybór sanitarny w dowolnym 
miejscu w budynku (np. w piwnicy, w garażu, 
z dala od pionu sanitarnego), umożliwiając 
adaptację pomieszczeń i rozbudowę domu 
bez gruntownej przeróbki systemu sanitarne-
go. Na rynku dostępne są zarówno systemy 
podciśnieniowe, jak i nadciśnieniowe.

Kanalizacja miejscowa nadciśnieniowa
Oparta jest na zbiorniku pośrednim wyposa-
żonym w pompę ścieków z rozdrabniaczem 
(maceratorem).  Spływające grawitacyjnie 
z przyborów sanitarnych ścieki trafiają tutaj 

w pierwszej kolejności do zbiornika z czujni-
kiem pływakowym. Po przekroczeniu dopusz-
czalnego poziomu zostaje załączona pompa 
z maceratorem, która tnie zanieczyszczenia 
zawarte w ściekach za pomocą wielonożo-
wego rozdrabniacza, a następnie przepom-
powuje je na wyższy poziom, do kanału od-
pływowego, gdzie ścieki płyną już w sposób 
swobodny. 
Zbiorniki z rozdrabniaczem wykonywane są 
tak dla ścieków fekalnych do podłączenia 
misek ustępowych, jak i dla ścieków szarych, 
pochodzących z umywalki, wanny, kabi-
ny natryskowej, zlewozmywaka itp. Dostęp-
ne są też rozwiązania specjalne do odpro-
wadzania ścieków kondensacyjnych z kotłów 
czy klimatyzatorów. Dostępne są rozdrabnia-
cze dla zastosowań domowych, jak i super 
wydajne i trwałe rozdrabniacze dla instalacji 
publicznych (restauracje, puby, dyskoteki).
Rozdrabniacze zbiornikowe dla misek ustę-
powych mocowane są standardowo z tyłu 
przyboru i mają przyłącze DN 100 usytuowa-
ne z przodu zbiornika na typowej dla miski 
wysokości. Nie wymagają z tego tytułu żad-
nych przeróbek w instalacji, jeśli miska ma 
dolnopłuk – podłączenie zbiornika nie zmie-

Rozdrabniacz SaniFLOFo
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SOLOLiFt2 to typoszereg kompaktowych 
agregatów odprowadzających 
umożliwiających usuwanie ścieków 
ze wszystkich domowych urządzeń 
sanitarnych, gdziekolwiek się znajdują, 
niezależnie od kanalizacji grawitacyjnej. 
zespoły te zbierają i odpompowują ścieki 
poprzez rurę ciśnieniową o małej średnicy 
(>23 mm) do następnej rury opadowej –  
do 6 m wysokości lub na odległość 100 m
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satu nie mają maceratora, przeznaczone są 
umownie dla wody czystej i mocowane bez-
pośrednio na ścianie lub podłodze pomiesz-
czenia. Urządzenia te mogą być mocowane 
wewnątrz jednostki klimatyzatora lub w ze-
wnętrznej listwie. Mają ciche pompki o ma-
łej mocy rzędu 30-60 W, umożliwiając prze-
pompowanie kondensatu na odległość do 
20-30 m i wysokość 2-4 m. Zbiorniki dla kotłów 
kondensacyjnych produkujących duże ilości 
kwaśnego kondensatu wyposażane są do-
datkowo w nadstawki na neutralizator ście-
ków, zapewniając najwyższe wymagania dla 
instalacji kanalizacyjnych.

Kanalizacja miejscowa podciśnieniowa
Ma zastosowanie tylko w odniesieniu do misek 
ustępowych, stąd inna nazwa – toalety podci-
śnieniowej. Rozwiązanie jest dostępne tak dla 
misek stojących, jak i wiszących, polega na za-
montowaniu w konstrukcji miski specjalnej pom-
py ścieków z maceratorem. Zasada działania 
jest inna niż w przypadku urządzeń zbiorniko-

wych, można w niej wyróżnić kilka etapów:
– etap I – napełnianie miski wodą – po 
załatwieniu potrzeby i przyciśnięciu przyci-
sku (zwykle na obudowie miski lub na ścianie 
przy miskach wiszących), do przyboru sani-
tarnego dopływa niewielka ilość wody, do-
pływ wody jest jednocześnie tak, aby wymu-
sić mieszanie zanieczyszczeń;

nia odległości miski od ściany. Na rynku znaj-
dziemy rozdrabniacze dla misek stojących, 
jak i wiszących, mocowanych na stelażu. 
Ostanie rozwiązanie dostępne jest w dwóch 
odmianach:
– ze zbiornikiem mocowanym z tyłu stelaża;
– ze zbiornikiem mocowanym z boku stelaża, 
za ścianką osłonową, z przyłączem kanaliza-
cyjnym umieszczonym z boku zbiornika  

(np. SANIPACK).
Zbiorniki z pompą dla ścieków szarych umoż-
liwiają skanalizowanie niekorzystnie położo-
nych umywalek, wanien, bidetów, brodzików, 
pralek czy zlewozmywaków. Mają kompakto-
we rozmiary i mogą być mocowane bezpo-
średnio na podłodze w pomieszczeniu lub  
w szafce.
Zbiorniki dla przepompowywania konden-

Podłączenie przyboru sanitarnego do pionu 
w systemie grawitacyjnym wymaga spełnie-
nia szeregu wymogów projektowych. Maksy-
malna odległość przyboru od pionu nie może 
przekraczać 3 m dla podejść średnicy 0,05 m
(np. umywalek, wanien) i 5 m dla podejść 
średnicy 0,07 m. Miski ustępowe powinny być 
łączone podejściem o średnicy co najmniej 
0,1 m, a ich odległość od pionu nie powin-
na przekraczać 1 m. Inne rozwiązania powo-
dują problemy z zapewnieniem swobodnego 
spływu ścieków i wymagają z reguły dodat-
kowej wentylacji. Przy podejściach zbioro-
wych projektant może zastosować teoretycz-
nie większe odległości od pionu, ale wtedy 
może pojawić się problem wykonawczy. Za-
pewnienie odpowiedniego spadku przewo-
dom odpływowym wymaga wpuszczenia ich 
w posadzkę, często bardzo głęboko, co może 
wpływać na konstrukcję podłogi, szczelność 
warstw itp. Wszystko to powoduje, że projek-
ty instalacji kanalizacyjnych grawitacyjnych 
w budynkach sprowadzają się do szablono-
wych rozwiązań, opartych na typowych wę-
złach sanitarnych.  
Ograniczeń takich nie spotkamy w systemie ci-

śnieniowym. Średnice podejść do przyborów 
mogą być tutaj znacznie mniejsze, a usytu-
owanie podejść niemal dowolne (w podłodze, 
pod stropem). Wymuszony sposób transportu 
ścieków powoduje też, że przybory mogą być 
położone z dala od pionu sanitarnego (nawet 
do 100 m), a także znacznie poniżej przewo-
du odpływowego z budynku (3-5 m). Wbrew 
pozorom system ciśnieniowy jest też cichszy niż 
grawitacyjny, zużywa znacznie mniej wody  
i ma zdolność do samooczyszczania. 

Gdzie kanalizacja ciśnieniowa?
Ciśnieniowe systemy kanalizacyjne zaleca się 
projektować w miejscach o szczególnych wy-
maganiach, jak np.:
- budynki i budowle o ograniczonym dostępie 
do wody;
- budynki o ograniczonej przepustowości in-
stalacji grawitacyjnej;
- szpitale, hotele, biura i budynki o podwyż-
szonych wymaganiach sanitarnych;  
- budynki w których istnieje konieczność roz-
dzielenia ścieków szarych od czarnych;
- w więziennictwie, dla uniemożliwienia komu-
nikowania się poprzez rury kanalizacyjne.

Różnice między kanalizacją grawitacyjną i ciśnieniową

zbiornik z pompą ścieków do 
zamocowania w szafce zlewozmywakowej

Rozdrabniacz Sanipack  
do skanalizowania 
miski wiszącej, 
mocowany w ściance 
obok przyboru. 
Rozdrabniacze dla 
misek ustępowych 
mogą mieć 
zastosowanie tylko do 
ścieków fekalnych, jak 
też być wyposażone w 
dodatkowe przyłącza 
dla innych przyborów 
sanitarnych, stanowiąc 
kompletny system 
przepompowujący 
ścieki z całego węzła 
sanitarnegoFo
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Zasady montażu urządzeń  
miejscowych

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej nadci-
śnieniowej wymaga zastosowania zupełnie 
innych rozwiązań i przepisów, niż w przypad-
ku systemu grawitacyjnego. 
Generalną zasadą jest zapewnienie jak naj-
szybszej ewakuacji ścieków z miejsca ich 
wytwarzania na wyższy poziom, skąd ście-
ki mogą już spływać grawitacyjnie. Odcinek 
tłoczny kanalizacji umieszczany jest z tego 
powodu możliwie blisko zbiornika ścieków,  
a jego średnica na tyle mała, aby ścieki zo-
stały przepchnięte z dużą prędkością, za-
pewniając samooczyszczenie odcinka tłocz-
nego. Jeśli w pomieszczeniu nie jest możliwe 
poprowadzenie kanalizacji pod stropem, to 
prowadzi się ją poziomo powyżej podłogi, 
wykonując tzw. pętlę podpiętrzającą ścieki 
(rys. na następnej stronie). 
Dopuszczalna wysokość, na jaką mogą być 
pompowane ścieki, jest ustalana każdorazo-
wo przez producenta i zależy od liczby kolan 
w instalacji oraz odległości od kolektora sani-
tarnego. Należy pamiętać, że każde załama-
nie na przewodzie tłocznym powoduje dużą 
stratę ciśnienia, jedno kolano 90o, to strata 

około 0,5 m. Aby ograniczyć straty, zaleca  
się stosowanie łagodnych łuków lub wykony-
wanie załamań o 90o za pomocą dwóch ko-
lan 45o.

Przewód tłoczny poziomy
Powinien być wykonany ze spadkiem co naj-
mniej 1% (zalecane min. 1,5%). Przewód ten 
tylko na niewielkim odcinku ma wymuszo- 
ny przepływ ścieków. Im dalej od źródła,  
tym przepływ staje się bardzie uspokojony  
i ścieki spływają grawitacyjnie, stąd koniecz-
ne zapewnienie spadku rur. Przy dużych dłu-
gościach poziomych, dla uniknięcia efektu 
zasyfonowania, przewody poziome powinny 
co 7-10 m zwiększać swoją średnicę nominal-
ną. Jeśli wyjście z rozdrabniarki jest np. śred-
nicą DN 32, to przewód poziomy powinien 
zwiększyć się automatycznie do 40 mm a po 
10 m, do 50 mm. Aby nie zwiększać niepo-
trzebnie średnicy rur, przy naprawdę długich 
odcinkach można zastosować zawór napo-

– etap II – zasysanie zanieczyszczeń – po 
wypełnieniu miski ustępowej wodą załącza 
się pompa ścieków, zasysając ścieki z miski, 
ścieki rozdrabniane są przez macerator i od 
razu przepompowywane do przewodu tłocz-
nego instalacji, a stąd do kanału wylotowego;
– etap III – przepłukanie miski – po usu-
nięciu wszystkich ścieków do miski dopływa 
świeża woda, pompa zostaje wyłączona, a w 

misce tworzy się lustro wody, rozwiązanie ta-
kie zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń.
Całkowite zużycie wody przy jednorazowym 
korzystaniu z miski ustępowej wynosi w zależ-
ności od konstrukcji od 1,5 do 3 litrów wody  
i jest znacznie niższe niż w najbardziej oszczęd-
nych systemach spłukiwania. Toalety podci-
śnieniowe potrafią przepompować ścieki na 
odległości do 80 m i na wysokość do 5 m. 

grundfos COnLiFt to typoszereg specjalistycznych pomp do 
kondensatu z kotłów, kominów, instalacji klimatyzacyjnych oraz układów 
chłodzenia i lodówek w przypadkach, gdy skropliny są zbierane poniżej 
poziomu kanału ściekowego lub nie mogą być odprowadzane inaczej niż 
grawitacyjnie do kanału ściekowego lub systemu drenażowego budynku. 
Skropliny z kotłów są agresywne. pełny typoszereg obejmuje dwa 
warianty: COnLiFt L – wersja podstawowa (Hmaks.=4.5m, Qmaks.=342 
l/h) i COnLiFt – wersja rozwinięta o większej wydajności (Hmaks.=5.4m, 
Qmaks.=420 l/h), z dodatkowym łącznikiem poziomu do włączania 
wewnętrznego alarmu dźwiękowego i ponownego uruchamiania pompy 
dla większego bezpieczeństwa. COnLiFt może pompować kondensat  
o wartości pH > 2.7 z kotłów o mocy znamionowej mniejszej niż 200 kW

Urządzenie do przepompowywania skroplin 
z kotła kondensacyjnego 

Miska ustępowa podciśnieniowa  
z pompą ścieków i maceratorem 
skrytym w konstrukcji miska

Rury ze stali nierdzewnej LORO-X
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nego papieru toaletowego do turystycznych 
misek ustępowych, który po dłuższym leżako-
waniu sam się upłynnia i nie zapycha toalety. 
Wszystkie urządzenia ciśnieniowe wymagają 
prądu do zasilania pomp. Projektując w ła-
zience toaletę podciśnieniową lub zbiornik 
z pompą ścieków, powinniśmy przewidzieć 
w pomieszczeniu w bezpośredniej bliskości 
urządzenia gniazdko elektryczne.  

wietrzający. Można też podłączyć zbiornik 
ścieków do rury wywiewnej. 

Rury 
Zaleca się stosować specjalne rury o zwięk-
szonej wytrzymałości na ciśnienie. Zwykłe 
rury kanalizacyjne nie nadają się do tego 
celu, chyba, że wysokość pompowania jest 
niska i nie grozi rozszczelnieniem połączeń. 
Pamiętajmy, że zwykła uszczelka gumowa  
w połączeniu kielichowym ma wytrzymałość 
na ciśnienie nie większą niż 5 m słupa wody. 
Do wykonania rurociągów tłocznych zaleca 
się więc stosować rury PVC-U w systemie kle-
jonym (np. system Nicoll), PP, HDPE. Na rynku 
znajdziemy też rury ze stali nierdzewnej syste-
mu LORO-X ze specjalnymi uszczelkami  
z perbunanu o dużej wytrzymałości na ci-
śnienie i temperaturę.

Uzbrojenie instalacji
Kanalizacja nadciśnieniowa pomimo zdolno-
ści do samooczyszczania powinna być wy-
posażona w króciec rewizyjny. Rewizję wy-

konujemy zwykle za pomocą trójnika na 
przewodzie pionowym (fot. obok). W instalacji 
powinien być też zamocowany zawór odcina-
jący ułatwiający odcięcie i naprawę urządze-
nia. Stosuje się tutaj zwykle zawory z PVC-U
lub ABS. Jeśli  pomieszczenie jest rzadko uży-
wane i czas pomiędzy kolejnymi przepompo-
waniami znacznie się wydłuża, w zbiornikach 
może wydzielać się gaz gnilny. Większość 
zbiorników rozdrabniaczy umożliwia w takim 
wypadku podłączenie rury wywiewnej. Sto-
sowanie osobnych zaworów napowietrzają-
cych w instalacji jest wtedy zbędne.

O czym należy pamiętać!
Kanalizacja nadciśnieniowa przy użyciu roz-
drabniarek i pomp ścieków ma swoje wady.  
Z urządzeń nie wolno korzystać przy braku prą-
du, czujnik pływakowy nie uruchomi wtedy 
pompy i może dojść do przepełnienia zbiorni-
ka. Do miski ustępowej nie należy też wrzucać 
dużych ilości papieru, nawet najlepszy mace-
rator bowiem nie poradzi sobie z jego pocię-
ciem. Najlepiej zamówić od razu zapas specjal-

Sposób wykonania instalacji przyłączeniowej i tłocznej dla rozdrabniarki WCfix 

trójnik na 
przewodzie 
tłocznym 

Specjalny papier toaletowy do toalet 
podciśnieniowych i turystycznych
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Konferencje o tematyce bezpieczeństwa po-
żarowego obiektów budowlanych, zainicjowa-
ne przez Instytut Techniki Budowlanej w 1995 r. w 
Spale, były następnie regularnie organizowane 
zamiennie przez ITB i Szkołę Główną Służby Po-
żarniczej. Tegoroczna siódma edycja przypa-
da na czas szczególny dla jej organizatora, gdyż 
jest to rok uroczystego otwarcia nowego Od-
działu Mazowieckiego ITB z największym i naj-
nowocześniejszym w Europie Laboratorium 
Badań Ogniowych ITB w nowej lokalizacji w 
Pionkach k. Radomia. Konferencja odbędzie się 
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss w 
Warszawie Miedzeszynie w dniach 6-8 listopa-
da 2012 r.
Rejestracja udziału w konferencji oraz zgła-
szanie artykułów jest możliwe za pomocą 
narzędzia obsługi konferencji: https://www.
conftool.pro/firesafety2012/ 
Wszelkie pytania należy kierować do biura 
konferencji: firesafety2012@itb.pl
W ramach kon-
ferencji przewi-
dziano wysta-
wę i prezentację 
firm oferujących 
produkty zwią-
zane z bezpie-
czeństwem po-
żarowym.
Więcej informa-
cji: http://www.
firesafety2012.
itb.pl/pl

VII Międzynarodowa 
Konferencja 
Bezpieczeństwo 
Pożarowe Obiektów 
Budowlanych
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Odpowiedzialność za markę  

Bilans 20 lat  
Viessmann w Polsce

  wywiad z arturem Ulrichem przeprowadziła Małgorzata tomasik

Viessmann startował w Polsce w okresie 
popytu na nowe technologie, okresie dy-
namicznego rozwoju rynku i był to chyba 
najlepszy moment na wejście na nowy 
rynek? 
Na pewno tak, nieliczna jeszcze konkurencja 
i chłonny rynek na nowe technologie, po-
zwoliły zbudować solidny fundament organi-
zacyjny nie tylko dla sprzedaży, lecz także  
i serwisu naszych urządzeń. Początkowe dzia-
łania były nastawione na intensywną edu-

kację rynku – tysiące przeszkolonych pro-
jektantów i firm wykonawczych – przyniosło 
doskonały efekt już w latach 90. Zbudowali-
śmy z własnych, wypracowanych zysków  
4 oddziały w całej Polsce i rozbudowaliśmy 
kadrę do ponad 100 osób.

Czy zgodziłby się Pan ze stwierdzeniem, 
że 20 lat temu na kocioł Viessmanna stać 
było w Polsce tylko nielicznych, dziś ofer-
ta Wasza jest bardziej przyjazna cenowo 

Gdybym poprosiła o wymie-
nienie kilku przełomowych 
wynalazków firmy Viessmann 
jako wkładu w rozwój nowych 
technologii grzewczych w Eu-
ropie i na świecie, co znalazło-
by się na czołówce listy?
Lista wynalazków firmy Viessmann 
jest bardzo długa, jako koncern 
do dnia dzisiejszego opatentowa-
liśmy ponad 1000 rozwiązań w za-
kresie techniki grzewczej. Niektó-
re z przełomowych rozwiązań jak, 
np. powierzchnie kondensacyjne 
InoX-Crossal, czy też palnik pro-
miennikowy MatriX, zyskały miano 
„kamieni milowych” rozwoju tech-
niki grzewczej. Szereg rozwiązań 
stosowanych jest nieustannie do 
dnia dzisiejszego lub zapoczątko-
wało prace rozwojowe nad dal-
szymi udoskonalonymi konstruk-
cjami.

Viessmann 
innowacyjny 
w technice

np. dla potencjalnego właściciela domu 
jednorodzinnego?
W latach 90. realizowaliśmy modernizacje 
ciepłowni dużych mocy oraz inwestycje po-
wyżej 70 kW. 
Obecnie koncentrujemy się na systemach 
grzewczych dla domów jednorodzinnych. 
Kompletny system, jaki posiadamy dziś  
w ofercie, daje inwestorowi szanse dopaso-
wania rozwiązania do potrzeb i możliwości fi-
nansowych oraz wyposażenia jego inwesty- 

cji nie tylko w źródło ciepła, ale także w od-
biorniki ciepła (grzejniki, ogrzewanie podło-
gowe), jak i system wentylacji wraz z rekupe-
racją.

20 lat temu stawialiście na technikę efek-
tywnego spalania i palnik Matrix, 10 lat 
temu na kondensację, dziś na OŹE?
W XXI wieku widać wyraźną ewolucję w kie-
runku źródeł odnawialnych.
Standardem stają się kolektory słoneczne 

1991

Rexola-Biferral 
Pierwszy stojący 
kocioł gazowy 
z palnikiem MatriX 
atmosferycznym, 
o mocy: od 11 do 
29 kW 

1995

Rexola-Triferral 
Kolejny stojący 
kocioł wyposażony 
w palnik  MatriX.

Eurola
Wiszący kocioł 
kondensacyjny z 
„najwyższej półki” - 
wyposażony w pal-
nik MatriX o płynnie 
regulowanej mocy 
grzewczej 

1999

Vitogas 300
Skonstruowany na 
bazie kotła Rexola, 
w dalszym ciągu z 
jednostopniowym 
palnikiem MatriX 

2000

Vitocrossal 300
Stojący kocioł kon-
densacyjny z modu-
lowanym palnikiem 
MatriX

Vitodens 300 
Wiszący kocioł kon-
densacyjny skon-
struowany na bazie 
kotła Eurola, z modu-
lowanym palnikiem 
MatriX

1994

Mirola
Kocioł kondensa-
cyjny ze zintegro-
wanym zasobni-
kiem płaszczowym 
ciepłej wody użyt-
kowej, z palnikiem 
jednostopniowym 
MatriX

2007

Vitodens 200-W
Wiszący kocioł 
kondensacyjny, w 
którym zastąpiono 
dotychczas stoso-
wany typowy palnik 
gazowy palnikiem 
MatriX o kształcie 
cylindrycznym

Vitogas 300 Vitocrossal 300

Rexola-Biferral 

Mirola

Rexola-Triferral

Vitodens 200-W

Vitocrossal 300
Stojący kocioł 
kondensacyjny 
z modulowanym 
palnikiem  gazo-
wym MatriX i sy-
stemem Lambda 
Pro Control

2011

Vitocrossal 300

Centrala firmy viessmann w allendorfie
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Dr Viessmann otrzymał  12 maja br.  
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu  
w Wisconsin.  Wyróżnienie zostało przyznane 
w uznaniu za wkład w rozwój nowoczesnych 

technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, a także wkład w edukację 
i popularyzację wiedzy w środowiskach 
akademickich.

Nauka i edukacja w oparciu o innowacyjne 
rozwiązania techniczne przy jednoczesnym 
nacisku na ochronę środowiska to główne 
założenia firmy Viessmann. Wszelkiego rodzaju 
działania na rzecz ochrony środowiska nie 
mają szansy realizacji, jeśli brakuje do nich 
przekonania osób mających na nie wpływ. 
Nawyki proekologiczne nie są wrodzone, ale 
nabyte. W zależności od poziomu edukacji 
dotyczącej ochrony środowiska naturalnego 

jesteśmy mniej lub bardziej wrażliwi na 
ekologię. Z pewnością czynnikiem, który może 
zaangażować ludzi do działań na rzecz ochrony 
środowiska jest informowanie o pozytywnych 
skutkach wynikających również dla nich samych. 
Od kliku lat w centrali firmy Viessmann  
w Allendrofie działa program „Efektywność 
Plus”, którego celem jest zwiększenie wydajności 
i efektywności energetycznej, zużycia zasobów, 
ale również wydajności pracy i wielu innych 
aspektów, przy jednoczesnym poszanowaniu 
środowiska naturalnego. Projekt był realizowany 
również w kontekście wymogów stawianych 
krajom UE dotyczącym redukcji emisji gazów, a 
także zwiększenia udziału energii odnawialnych. 

Firma Viessmann postawiła na nowe 
technologie, energię odnawialną  
i biomasę. Dzięki podjętym działaniom zużycie 
energii wytwarzanej z tradycyjnych paliw 
kopalnych zostało obniżone do 50%, emisja 
CO2 zredukowana o 40%, a udział energii 
odnawialnej zwiększony o 23%. Udało się 
to wszystko osiągnąć bez spadku jakości 
oferowanych produktów i usług, a także  
w opłacalny pod względem finansowym sposób. 
Także University of Wisconsin w Oshkosh nie 
tylko w badaniach i nauczaniu działa na rzecz 
ochrony środowiska, ale poprzez własne dobre 
praktyki  i realizowane inwestycje zwiększa 
udział energii odnawialnych. 

Dr Viessmann wyróżniony doktoratem honoris causa

i rośnie zainteresowanie pompami ciepła. 
Klienci są zainteresowani takim systemem 
grzewczym, który zapewni im nie tylko kom-
fort ciepła, ale który przede wszystkim bę-
dzie możliwie jak najtańszy w eksploatacji, 
dlatego są otwarci na nowe technologie. 
Skoro mogą dużo zaoszczędzić, inwestując  
w pompę ciepła, kolektor słoneczny, czy ko-
cioł kondensacyjny, nie mają problemu z ich 
zaawansowaną technologią.
Liczy się skuteczność i efektywność, a także  
w coraz większym stopniu ekologia.

Najważniejsze priorytety strategii dzia- 
łania koncernu Viessmann 20 lat temu  
i dziś…
Jako przedsiębiorstwo rodzinne Viessmann 
już od trzech pokoleń czuje się zobowią- 
zany do pielęgnowania tradycji, jaką jest do-
starczanie ciepła zgodnie z zapotrzebowa-
niem w sposób komfortowy, oszczędny  
i chroniący środowisko naturalne. Odpowie-
dzialność i uczciwość w stosunkach z partne-
rami handlowymi, dostawcami i pracownika-

mi oraz dążenie do najwyższej efektywności 
we wszystkich procesach gospodarczych na-
dal są w firmie Viessmann wartościami pod-
stawowymi. Postęp techniczny w branży 
grzewczej jest bardzo dynamiczny, a nowo-
czesne systemy grzewcze, w oparciu o któ-
re działamy, wymagają stałego doskonale-
nia umiejętności, dlatego jednym z naszych 
działań priorytetowych jest edukacja. Od sa-
mego początku funkcjonowania firmy w Pol-
sce, prowadzimy szkolenia dla projektantów, 
handlowców oraz wykonawców systemów 
grzewczych.

W zeszłym roku objął Pan ponownie funk-
cję Prezesa Zarządu Viessmann Sp. z o.o.
Jakie są Pana cele i wyzwania w Polsce?
Od kliku miesięcy mam okazję ponownie 
pracować z niezwykle silnym i zgranym ze-
społem pracowników, a także wdrażać pro-
ces zmian strukturalnych. Podjęte działania 
są wynikiem obserwacji i reakcją na bieżące 
potrzeby rynku. Viessmann dostosowuje się 
do nowych warunków, które dyktuje sytuacja 

ekonomiczna, społeczna, czy polityczna  
w poszczególnych oddziałach na całym 
świecie. W 2012 roku chcemy wyjść jeszcze 
bardziej w stronę naszych klientów, w szcze-
gólności Firm Partnerskich i Salonów Firmo-
wych Viessmann. Naszym priorytetem jest 
jeszcze ściślejsza współpraca na co dzień  
z partnerami i inwestorami.
Wierzę, że wdrożone zmiany pozwolą w jesz-
cze większym stopniu rozwinąć rynek ener-
getyczny w Polsce, a także przyczynią się do 
sukcesu firmy Viessmann i jej Klientów.

Jak ocenia Pan sytuację energetyczną 
Polski i co Pana zdaniem powinno być 
dla nas priorytetem?
Polska stoi przed szansą dużej zmiany jako-
ściowej w sposobie wytwarzania zarówno 
ciepła, jak i energii elektrycznej. Ludzie od-
powiadający za energetykę w Polsce z jed-
nej strony uparcie podkreślają ścisły związek 
Polski z węglem, z drugiej mówią o uzależnie-
niu od Rosji, a z trzeciej zapominają o moż-
liwościach, jakie niosą za sobą odnawialne 

źródła energii.
Społeczeństwo polskie jest otwarte na nowe 
technologie oraz chętne do zmian. Najlep-
szym przykładem był boom inwestycyjny 
związany z zakupem kolektorów słonecznych. 

Związany z firmą 
Viessmann od 
początku jej 
istnienia w Polsce 
(w 1991 r. utworzył 
przedsiębiorstwo 
Viessmann Sp.  
z o.o.) 
Od czerwca 2010 
roku dyrektor 
sprzedaży na 

Region Wschód, a od 1 września 2011 roku 
dodatkowo prezes zarządu Viessmann Sp. z o.o. 

Artur Ulrich

Dr Martin viessmann i Kanclerz Uniwersytetu Richard 
H. Wells (z prawej) podczas wręczania wyróżnienia
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Dopłaty to tych inwestycji pobudziły rynek, a 
także stały się zachętą dla inwestorów. Sko-
ro stać nas na dopłacanie do nierentownych 
kopalń, może warto byłoby skierować te fun-
dusze na modernizację i reformę rynku ener-
getycznego? Każdy rok bierności to realny 
koszt, a także odczuwalne w przyszłości dra-
styczne skutki ekonomiczne. Ścisła współ-
praca rządu, ustawodawców z branżą ener-
getyczno-grzewczą może być skutecznym 

sposobem na pozytywne zmiany. 
Ciekawe jest, że podczas dyskusji o energetyce, 
w kontekście redukcji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia wykorzystania OZE, najczęściej 
mówi się o produkcji energii elektrycznej, czy 
transporcie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, 
że największym konsumentem energetycznym 
jest branża grzewcza. Zaopatrzenie budynków 
w energię cieplną stanowi 40% sektora zużycia 
energii. Dlatego też tutaj tkwi potencjał.

Najlepsze pomysły wprowadzone  
w Polsce, autorstwa polskich pracowni-
ków firmy Viessmann, to…
…strategia obsługi rynku przez sieć Salo-
nów Firmowych Viessmann i jedyny w Polsce 
24-godzinny serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny dla klienta końcowego – „serwis 24” 
(godło promocyjne „Teraz Polska”).
Wymagania klientów – inwestorów indywidu-
alnych i użytkowników instalacji grzewczych 
– w stosunku do producentów stale rosną. 
Dotyczy to nie tylko sprawności urządzeń, 
ich niezawodności technicznej i najwyższej 
jakości produktu, ale również obsługi na eta-
pie wyboru systemu grzewczego tj. kom-
petentnego doradztwa, doboru urządzeń 
pod konkretne potrzeby oraz bardzo wyso-
kiej jakości samego wykonawstwa instalacji 
grzewczej. 
Poza tym jednym z najistotniejszych elemen-
tów jest zapewnienie sprawnie funkcjonują-
cej sieci serwisu – to ona daje klientowi peł-
ne poczucie bezpieczeństwa eksploatacji 
systemu grzewczego. Wspólnie z naszymi 
parterami rynkowymi staramy się zapewnić 

kompleksową i kompetentną obsługę klien-
tów indywidualnych w prowadzonych przez 
reprezentujących Viessmanna firmach na te-
renie całego kraju. Dając możliwość zapre-
zentowania urządzeń, fachowego doradz-
twa, jak również zakupu systemu grzewczego 
wraz z profesjonalną usługą montażową re-
alizowaną przez wykwalifikowanych instala-
torów. 
Użytkownicy systemów grzewczych mogą 
w każdej chwili skontaktować się poprzez 
24-godzinną infolinię z konsultantami tech-
nicznymi, którzy przyjmują informację o uster-
ce, wspólnie z osobą zgłaszającą starają się 
ustalić przyczynę nieprawidłowego funkcjo-
nowania, a w uzasadnionych przypadkach 
kierują na miejsce serwisanta. 
Z satysfakcją mogę podkreślić, że sposób roz-
wiązania ważnych dla użytkownika zagad-
nień – czy to związanych z wyborem systemu 
grzewczego, czy spraw związanych z serwi-
sowaniem urządzeń – został opracowany  
i wdrożony w Polsce, a następnie znalazł za-
stosowanie również w innych spółkach kon-
cernu.

 „Cegiełka” polskich pracowników w rozwój firmy

  Enix to polska firma działająca na ryn-
ku już od 1992 roku, produkująca grzejniki do 
centralnego ogrzewania, elektryczne grzej-
niki łazienkowe, grzałki z termostatami do 
grzejników.  
Enix od zawsze pozostaje w rękach polskich 
właścicieli – i co ciekawe aż kilku wspólników 
– od lat zgodnie pracujących na rzecz roz-
woju firmy. 
Przez wiele lat Enix koncentrował się głów-
nie na grzejnikach łazienkowych, od kilku 
jednak lat coraz większy nacisk kładzie na 
grzejniki dekoracyjne i w tym segmencie ryn-
ku odnosi już spore sukcesy. Takim przełomo-
wym okresem był rok 2000 – właśnie wtedy 
została podjęta decyzja o produkcji grzejni-
ków designerskich. Od 2004 roku firma ściśle 
współpracuje z projektantami – absolwenta-
mi wydziału Form Przemysłowych krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.

Siedziba firmy i zakład produkcyjny
Siedziba firmy zlokalizowana jest w wykupio-
nych obiektach przy ulicy Domagały 1  
w Krakowie. W obiekcie biurowym obejrzeć 
można najnowszą ofertę grzejników deko-
racyjnych i łazienkowych wystawionych na 
specjalnej ekspozycji. 
Zaledwie 300 m dalej w nowoczesnym zakła-
dzie produkcyjnym na powierzchni 3500 m2 

Enix – produkcja 
grzejników i… filozofia 
polityki rynkowej

 Obiekt biurowy firmy enix wraz  
z ekspozycją grzejników
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mieszczą się wzorcownia, hale produkcyjne, 
laboratorium, magazyn oraz lakiernia, w któ-
rej ze względu na konieczność dokładnego 
krycia nietypowych kształtów grzejników sto-
suje się ręczne malowanie proszkowe. 
Materiały do produkcji grzejników sprowa-
dzane są: z Włoch i Austrii – wysokiej jakości 
stale, od wiodących niemieckich producen-
tów – lakiery oraz preparaty do chemicznej 
obróbki antykorozyjnej.
W 2000 roku wprowadzono zmianę w tech-
nologii produkcji, zamieniając spawanie na 
lutowanie w piecu, w temperaturze 1180°C. 
Ta nowoczesna technologia daje efekt 

pięknego niewidocznego łączenia ele- 
mentów. 
Wiele urządzeń i maszyn produkcyjnych zo-
stała wykonana przez firmę Enix na wła-
sne potrzeby produkcyjne, część też etapów 
produkcyjnych to praca ręczna. To wszyst-
ko sprawia , że możliwa jest szybka zmiana 
wytwarzanych w danym momencie typów 
grzejników. 
Praca ręczna umożliwia też odpowiednią ob-
róbkę grzejników designerskich o dość niety-
powych profilach rur grzejnych i kolektorów, 
czy wygięciu płaszczyzny grzejnika. 
W laboratorium przeprowadzane są badania 

wszystkich parametrów w zakresie przepływu 
i wydajności grzejników na poziomie podsta-
wowym.

Oferta handlowa firmy… 
…dostępna jest przez sieć współpracujących 
hurtowni oraz salonów łazienkowych. W ra-
zie potrzeby klienci mogą też zwrócić się ze 
swoimi pytaniami do działu sprzedaży firmy. 
Do ich dyspozycji jest również sprawny serwis 
i szybki system dostaw – w przypadku zamó-
wienia złożonego do godziny 12:00 towar jest 
dostarczony do odbiorcy na następny dzień.
Oprócz rynku krajowego produkty firmy Enix 

dystrybuowane są także do: Anglii, Austrii, 
Belgii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Holandii, 
Irlandii, Jordanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, 
Słowacji, Szwajcarii. 

ENIX stawia na desing
Oferta firmy jest bardzo bogata, samych mo-
deli i typów grzejników dekoracyjnych jest 
ponad 100 i stanowią one szerokie pole wy-
boru do aranżacji całego domu: z linii har-
monijnej (Memfis, Madera, Elite, Quatro), no-
woczesnej (Santos, Sorento, Libra, Boston, 
Hiacynt) oraz klasycznej (Royal, Capri, Rama, 
Focus).  

Na produkcji…

Część produkcji jest zautomatyzowana, sporo jednak wykonuje się ręcznie ze względu na 
konieczność dokładnej obróbki  grzejników o nietypowych kształtach.
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11 czerwca 2012 r. w Janczewicach, w gmi-
nie Lesznowola, wmurowano kamień węgiel-
ny pod budowę obiektu biurowo-magazyno-
wego dla firmy Wilo – jednego z największych 
na świecie producentów pomp i systemów 
pompowych do instalacji grzewczych, chłod-
niczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych. In-
westycja o wartości 20 mln zł będzie gotowa 
już w grudniu 2012 roku. 

Inwestor – Jan Opländer, członek rodziny zało-
życieli firmy Wilo i równocześnie prezes Jochen 
Opländer GmbH + Co.KG – oraz przedstawi- 
ciele firmy Wilo SE – Eric Lachambre, członek za- 
rządu Wilo SE ds. sprzedaży i marketingu, oraz  
Jarosław Stachurski, prezes zarządu Wilo Polska 
Sp. z o.o. – w obecności zaproszonych gości doko-
nali w poniedziałek, 11 czerwca 2012 r., uroczyste-
go podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod budowę obiektu 
biurowo-magazynowego w Janczewicach, w 
gminie Lesznowola. Podczas wydarzenia nie ze-

brakło przedstawicieli władz lokalnych, z wójtem 
Gminy Lesznowola – Marią Jolantą Batycką-Wąsik 
na czele. W ceremonii uczestniczyli również: Hel-
mut Lüders – kierownik Wydziału Ekonomicznego 
Ambasady Niemiec w Warszawie, Michael Kern – 
dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, Marek Gieleciński – wicesta-
rosta powiatu piaseczyńskiego, Marek Ruszkowski 
– zastępca wójta Gminy Lesznowola oraz Jacek 
Kudrzycki – członek zarządu PM Group Polska. 
Podczas uroczystości Jan Opländer przekazał  
w ramach akcji filantropijnej czek o wartości  
10 000 zł na rzecz Fundacji Synapsis, niosącej po-
moc dzieciom i dorosłym z autyzmem. Kwota zo-
stanie przeznaczona na wsparcie Pracowni Rze-
czy Różnych w Lesznowoli. 

Budowa własnej siedziby Wilo Polska w Jancze-
wicach to konsekwencja naturalnego rozwoju fir-
my, działającej na polskim rynku od 1994 roku. To 
również potwierdzenie, że niemiecka firma o świa-
towym zasięgu na trwałe związała się z polskim 

rynkiem, którego rozwój i po-
tencjał docenił zarząd Grupy 
Wilo SE. – podkreśla Jarosław 
Stachurski.
Wilo Polska wchodzi w skład 
Grupy Wilo SE z siedzibą w Do-
rtmundzie, jednego z najwięk-
szych na świecie producentów 
pomp i systemów pompo-
wych do instalacji grzewczych, 
chłodniczych, klimatyzacyj-
nych i sanitarnych, który działa na rynku od 140 lat. 
Firma, której historia sięga 5 pokoleń rodziny Oplän-
der, posiada 60 oddziałów w Europie, Azji, Ameryce 
i Afryce oraz 14 zakładów produkcyjnych w Europie, 
Azji i Ameryce. Europejskie centra produkcyjne zlo-
kalizowane są w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii 
i Irlandii. Firma zatrudnia ponad 6200 pracowników 
na całym świecie. 

Inwestycja w Janczewicach zakłada budowę 
obiektu biurowo-magazynowego, w którym znaj-

dować się będzie serwis napraw dużych pomp 
wraz ze stacjami prób, a także blok szkoleniowy 
dla projektantów, instalatorów, serwisantów oraz 
przyszłych użytkowników, wyposażony w urzą-
dzenia pracujące w warunkach rzeczywistych. 
Łączna powierzchnia zabudowy budynku ma-
gazynowo-serwisowego wraz z częścią socjalno-
-biurową wyniesie prawie 3 tys. m2. Za opraco-
wanie projektu i zarządzanie realizacją inwestycji 
w trakcie budowy odpowiada PM Group – mię-
dzynarodowa firma architektoniczno-inżynierska. 
Zakończenie inwestycji przewidziane jest na ko-
niec grudnia 2012 roku. Firma Wilo Polska zatrud-
nia obecnie 70 osób. Nowa inwestycja pozwoli 
na dalsze zwiększenie zatrudnienia.
Firma Wilo Polska, będąca synonimem niemiec-
kiej jakości, innowacji i tradycji inżynierskiej po-
twierdziła swoją pozycję w gronie najdynamicz-
niej rozwijających się firm w Polsce, zajmując 
wielokrotnie wysokie miejsca w różnych rankin-
gach biznesowych. Została doceniona m.in. 
w rankingu Diamenty Forbesa 2011 oraz 2012, 
plasując się na najwyższej pozycji wśród firm ze 
swojej branży. 

Wraz z fundacją „Nasza Ziemia” Wilo Polska od 
kilku lat realizuje akcję „Prezent dla Ziemi”.  
Za każdą zakupioną przez klientów pompę Wilo 
klasy energetycznej A, firma sadzi jedno drzewo, 
a tym wnosi swój wkład w ochronę środowiska. 

Nowa siedziba Wilo w Polsce!

Ceremonia podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego

akt erekcyjny podpisuje Jan 
Opländer  i eric Lachambre od lewej: Jarosław Stachurski; Jan Opländer; eric Lachambre

od lewej: Michał Wroniszewski; Marek gieleciński; Maria 
Jolanta Batycka-Wąsik; Jan Opländer 

Wizualizacja siedziby Wilo w polsce
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odrapanych murów. Grzejniki Jaga zostały 
zauważone przez środowisko projektantów  
i specjalistów w dziedzinie wzornictwa, a de-
sign stał się znakiem rozpoznawczym tej mar-
ki. W 1987 roku powstał grzejnik Taboe  
z kolektorami pośrodku, który „złamał” trady-
cyjną formę grzejników łazienkowych. W roku 
1989 rynek entuzjastycznie przyjął elegancką 
Lineę Plus – pierwszy grzejnik ścienny z gład-
kim panelem czołowym. Model ten wprowa-
dził grzejniki ścienne do świata designu (rok 
później grzejnik otrzymał prestiżową wzorni-
czą nagrodę European Design Awards).
Druga połowa lat 90. to pasmo designerskich 
sukcesów Jaga: w 1997 roku powstał Geo, 
pierwszy na świecie grzejnik wyprodukowany  
z naturalnego kamienia (zdobył złoty medal 
za wzornictwo na targach w Paryżu), w 1998 r. 
na rynek wprowadzona zostaje kolekcja Igu-
ana. Grzejnik inspirowany dziecięcym rysun-
kiem słońca jest ciekawy również dlatego, że 
jego formę można zmieniać w procesie pro-
dukcyjnym, uzyskując różny stopień wygięcia. 
Iguana, wielokrotnie nagradzana za wzornic-
two (IF Design, nagroda targów ISH) wraz  
z grzejnikiem Geo znalazła się wśród ekspona-
tów Muzeum Sztuki Współczesnej w Ghent.
W XXI wiek marka Jaga wkroczyła z kolejnymi 

nowatorskimi produktami: grzejnikiem  
Knockonwood, którego obudowa wykonana 
została z naturalnego drewna (z lasów z ekolo-
gicznym certyfikatem FSC), systemem Dyna-
mic Boost Effect – dynamicznym doładowa-
niem grzejników ściennych i kanałowych oraz 
grzejnikiem Oxygen łączącym zdrowe ciepło  
z czystym powietrzem. Rok 2007 to Heatwave 
– grzejnik-ornament wykonany z betonu. 
Kolejnym milowym krokiem w dziedzinie wzor-
nictwa okazały się grzejniki Twine i Play. Mo-
del Twine Piano, z żeberkami ułożonymi na-
przemiennie niczym klawisze fortepianu, 
otrzymał prestiżową nagrodę wzorniczą De-
sign Plus. 

W 1962 roku dwóch instalatorów Jan i Gaston 
Kriekels, niezadowolonych z jakości rozwiązań 
grzewczych dostępnych na rynku, postanowi-
ło stworzyć własne grzejniki. Z tej potrzeby zro-
dziła się firma Jaga. Na skonstruowanie nowe-
go grzejnika, którego sercem był nowoczesny 
wymiennik o małej pojemności wodnej Low 
H2O, przeznaczono wiele czasu i środków. Kil-
kuletnie badania i wytrwała praca nad pro-
jektem zaowocowały w 1966 roku uruchomie-
niem masowej, w pełni zautomatyzowanej 
produkcji wymienników ciepła Low H2O  
w fabryce firmy Jaga w Belgii. Nowoczesna li-
nia mogła wyprodukować 5000 grzejników 
dziennie. Małe, lekkie grzejniki o znakomitej 
wydajności szybko zdobyły serca klientów i in-
stalatorów okazując się nowatorskim, jak na 
tamte czasy, rozwiązaniem. Możliwość zastoso-

wania w różnego rodzaju obudowach i mon-
tażu w kanałach podłogowych udowodniła 
trafność opracowanych przez Jagę rozwiązań. 
Miarą sukcesu jest fakt, że kształt zaprojekto-
wanego 50 lat temu wymiennika ciepła oraz 
forma i układ lameli opracowanych przez spe-
cjalistów, pozostał niezmieniony.
Kolejne „kamienie milowe” w rozwoju firmy 
Jaga to lata 1975 i 1985. Jaga w roku 1980 
wdrożyła do produkcji kompletne pompy 
ciepła oraz zaproponowała grzejniki ścien-
ne dostosowane do współpracy z instalacją 
niskotemperaturową. W 1985 r. firma stworzy-
ła kolekcję grzejników dekoracyjnych i ła-
zienkowych wyróżniających się nowocze-
snym wzornictwem. Innowacyjny był również 
sposób ich prezentacji na artystycznych fo-
tografiach wykonanych w jaskiniach i na tle 

50 lat marki Jaga,  
czyli pół wieku grzejników z pasją

W 2005 roku przy fabryce powstało Expe-
rience Lab, miejsce, w którym przeprowa-
dzane są testy i badania porównawcze 
różnych urządzeń grzewczych dostępnych 
na rynku. W kolejnych latach Jaga coraz 
intensywniej zwraca się w stronę ekologii 
– wzięła udział m.in. w projekcie Living To-
morrow (pokazowe domy przyszłości).
Mobilna ekspozycja Jaga Track w ciągu 
dwóch lat w ramach trasy Jaga Experience 
World Tour 2008/2009 odwiedziła 45 krajów, 
przybliżając architektom, instalatorom  
i klientom wiedzę na temat produktów, tech-
nologii oraz szerząc filozofię firmy Jaga. 
W tym czasie belgijski producent jeszcze ak-

tywniej promował ekologię, tworząc stoiska 
targowe z odpadów poprodukcyjnych, kon-
struując prototyp grzejnika ze zużytych bute-
lek PET oraz biorąc czynny udział w Creativity 
Forum – światowym kongresie ekologicznym.
Dziś, po 50 latach Jan Kriekels, twórca fir-
my, do tematu ogrzewania podchodzi  
z taką samą pasją jak na początku swojej 
działalności. Z ogromną energią angażuje 
się w nowe projekty wzornicze, rozwija no-
woczesną technologię oraz promuje akcje 
związane z ekologią i ochroną środowiska. 
Jego motto, które mówi, że „my tylko po-
życzamy świat od naszych dzieci” stało się 
podstawą filozofii marki Jaga. 

Jaga – „my tylko pożyczamy świat od naszych dzieci” ekologiczne stoisko Jaga na targach w Utrechcie

Jaga truck Wnętrze experience Lab
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POZIOMO:
1) pływający znak nawigacyjny. 4) na zaworze termostatycznym lub zdalna. 10) kulszowa dolegliwość. 11) Zawisza
Czarny. 12) 24 godziny. 14) najstarsza era w dziejach Ziemi, archaik. 16) uczucie niepewności. 17) barwny morski
koralowiec. 18) nazwa grzejników firmy Enix lub model Forda. 19) model grzejników Enix lub miasto w USA. 21) drzewo
strefy międzyzwrotnikowej. 24) zasilający lub powrotny w grzejniku. (zasilające lub powrotne w grzejniku).  26) rodzaj
powierzchni grzejników. 29) uderzenie, cios. 30) miejsce narodzin mąki. 31) dolna, tylna część obuwia. 32) królowa
kwiatów. 33) stworzona z żebra Adama. 34) życiodajny płyn. 35) proces malowania grzejników.
PIONOWO:
2) jedno na czole cyklopa. 3) gorącokrwisty wierzchowiec. 4) tu przeprowadza się złocenie, chromowanie lub
niklowanie. 5) owad cienki w talii. 6) solenizant z 19 maja. 7) cienki płat blachy. 8) np. montażowe do zawieszenia
grzejnika. 9) turystyczna lub … do grzejników. 12) grzejniki: łazienkowe, dekoracyjne... , w ofercie firmy Enix.  13) szef,
zwierzchnik. 15) walczy z dobrem. 20) ryba wędrowna. 21) opłata pobierana na granicy. 22) dawna stolica Polski i ...
miasto firmy Enix. 23) ząb obok kła. 25) dawna miara objętości, achtel. 26) marszczone w gniewie. 27) krecia robota.
28) chroni twarz szermierza. 32) krój pisma drukarskiego.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie.

pOziOMO:
1)  pływający znak nawigacyjny.  4)  na zaworze termostatycznym lub zdalna.  10)  kulszowa dolegliwość.  
11)  zawisza Czarny.  12)  24 godziny.  14)  najstarsza era w dziejach ziemi, archaik.  16)  uczucie niepewno-
ści.  17)  barwny morski koralowiec.  18)  nazwa grzejników firmy enix lub model Forda.  19)  model grzejni-
ków enix lub miasto w USa.  21)  drzewo strefy międzyzwrotnikowej.  24)  zasilające lub powrotne w grzej-
niku.  26)  grzejniki białe, kolorowe, strukturalne...  29)  uderzenie, cios.  30)  miejsce narodzin mąki.   
31)  dolna, tylna część obuwia.  32)  królowa kwiatów.  33)  stworzona z żebra adama.  34)  życiodajny płyn.  
35)  proces malowania grzejników.

piOnOWO:
2)  jedno na czole cyklopa.  3)  gorącokrwisty wierzchowiec.  4)  tu przeprowadza się złocenie, chromowanie 
lub niklowanie.  5)  owad cienki w talii.  6)  solenizant z 19 maja.  7)  cienki płat blachy.  8)  np. montażowe do 
zawieszenia grzejnika.  9)  turystyczna lub … do grzejników.  12)  grzejniki: łazienkowe, dekoracyjne... , w ofer-
cie firmy enix.  13)  szef, zwierzchnik.  15)  walczy z dobrem.  20)  ryba wędrowna.  21)  opłata pobierana na 
granicy.  22)  dawna stolica polski i …miasto firmy enix.  23)  ząb obok kła.  25)  dawna miara objętości, achtel.  
26)  marszczone w gniewie.  27)  krecia robota.  28)  chroni twarz szermierza.  32)  krój pisma drukarskiego.

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 torby podróżne Enix.
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 9 lipca 2012 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 07/2012 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie Enix za ufundowanie 
nagród.

Krzyżówka z firmą Enix

3 x
torba

podróżna
Enix

ROZWIąZANIE POPRZEDNIEJ KRZYżóWKI
z numeru 05/2012 InstalReportera,  
KRZYżóWKA Z FIRMą GEBERIT,  
hasło: 
GEBERIT ON TOUR

Nagrody otrzymują: 
Scyzoryk: Krzysztof Petykiewicz, 
Jacek Sierakowski, Krzysztof Wojciechowski
Latarka: Wiktor Piec, Mirosław Radziszowski, 
Wojciech Stefańczyk
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PA – NOWA SERIA KURTYN POWIETRZNYCH
Frico wprowadza obecnie serię kurtyn powietrznych PA – dającą nieporównanie więcej 
możliwości w stosunku do dotychczasowych urządzeń. Seria kurtyn PA oparta na tech-
nologii Thermozone®, daje skuteczną barierę powietrzną w przestrzeni wejścia. Unikal-

ny kształt kratki wylotowej tworzy optymalną geometrię przepływu, kontrolując go w trzech wymiarach. 
Zintegrowany system sterowania SIRe zapewnia właściwą pracę kurtyny stosownie do aktualnych warun-
ków temperaturowych, przy maksymalnie krótkim czasie reakcji. System automatycznie adoptuje się do 
zmiennych warunków takich, jak : częstotliwość otwierania drzwi oraz zmiennej temperatury wewnętrznej  
i zewnętrznej – dostosowuje także pracę kurtyny do intensywności ruchu, dbając jednocześnie o zacho-
wanie komfortu nawet przy drzwiach stale otwartych. 

Liczba oraz długości dostępnych jednostek sprawiają, że kurtyny PA to właściwe rozwiązanie dla każdych drzwi i bram  
o wysokości do 4,2 m. Kurtyny PA mogą być montowane zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Kilka kurtyn po-
łączonych ze sobą może zapewnić skuteczną barierę powietrzną nawet w większych drzwiach lub bramach. 
Obecnie kurtyny serii PA są dostępne w seriach: PA 3500 oraz PA 4200. Długość jednostek od 1 m do 2,5 m. Występują  
w wersji „zimnej” – bez elementu grzejnego, jako kurtyny elektryczne oraz z wymien-

nikiem wodnym. 
Kurtyny PA są dostarczane standardowo w kolorze RAL 9016.

 SYSTEMAIR

FOTOKRATKA – UNIKALNA KRATKA KOMINKOWA
Fotokratka to wyjątkowa kratka kominkowa produkcji Darco, która osłania wylot ciepłego powie-
trza, spełniając jednocześnie rolę niepowtarzalnego elementu dekoracyjnego. To co sprawia, iż 
produkt jest wyjątkowy – to możliwość wkomponowania w fotokratkę praktycznie każdego zdję-
cia. Po obróbce specjalnym programem komputerowym, implementacji technologicznej i wyko-
naniu za pomocą wybicia kilku tysięcy różnej wielkości otworów – otrzymujemy kratkę z motywem 
ze zdjęcia. Fotokratka oprócz walorów estetycznych jest pełnowartościową kratką kominkową, 
ze znakomitymi parametrami wydajności (niskie opory przepływu), sporą powierzchnią czynną, 
jest także bardzo funkcjonalna (łatwa w demontażu i czyszczeniu).
Cena kratki: 290 lub 380 zł (w zależności od rozmiaru).

 DARCO

PROTECTOR MINI C/R DO 
WODY ZIMNEJ
Filtracja mechaniczna to podstawowy proces uzdat-
niania wody. Filtr mechaniczny do wody pitnej monto-
wany jest w instalacji w celu usuwania zanieczyszczeń 
płynących w wodzie, które dostają się do niej głów-
nie po konserwacji lub montażu nowych przyłączy 
do istniejącej sieci. W instalacji bez filtra ochronnego 
zanieczyszczenia mogą powodować usterki sprzętu 
gospodarstwa domowego, blokadę zaworów i ciek-
nące krany, a to prowadzi do powstawania korozji  
i pękania rur. Można tego uniknąć, montując trwały 
filtr Protecor mini C/R do wody zimnej z mosiężną gło-
wicą i przeźroczystym kloszem wykonanym z wysokiej 
jakości tworzywa i wyposażonym w element filtracyj-
ny ze stali nierdzewnej. Ten wytrzymały i zajmujący 
niewiele miejsca filtr jest skuteczną ochroną domowej 
instalacji przed zanieczyszczeniami stałymi płynący-
mi w wodzie. 
Filtr dostępny jest  
w trzech średni-
cach przyłączy, 
można do nie-
go podłączyć 
manometr i re-
duktor ciśnienia 
(opcja). 

 BWT
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NOWOŚć PURMO – ZACISKARKA MINI
Narzędzie ma automatyczny powrót, który wycofuje rolki napędowe 
automatycznie do położenia wyjściowego po osiągnięciu maksymal-
nego nadciśnienia roboczego. Ręczny bieg wsteczny umożliwia opera-
torowi cofnięcie tłoka do pozycji wyjściowej w każdym momencie np. 
w przypadku zaobserwowania nieprawidłowego wyciśnięcia. Głowicę 
ze szczęką można obracać bezstopniowo o 350° wokół osi podłużnej. 
Ułatwia to czynności montażowe w trudno dostępnych miejscach. Zaci-
skarka MINI ma układ sterowania z mikroprocesorem, który podaje np. 
stan naładowania akumulatora i wykonuje diagnostykę błędów. Urzą-
dzanie wyposażone jest również w funkcję oszczędzania energii poprzez 
wyłączenie silnika po procesie wyciskania. Kompaktowa obudowa o er-
gonomicznym kształcie składa się z 2 komponentów. Strefa chwytu jest 
odporna na poślizg dzięki konstrukcji z gumy.
Na zaciskarkę Purmo w wersji MINI udzielana jest 24-miesięczna gwa-
rancja. Maszyna jest dostarczana w zestawie ze specjalnymi szczękami 
w wersji mini (16, 20 mm) o profilu TH, akumulatorem Li-Ion i ładowarką, 
instrukcją obsługi w języku polskim oraz walizką. 
Szczęki o średnicach 26 oraz 32 mm można 
dokupić osobno.
Cena katalogowa: 4928 zł netto

 RETTIG HEATING

PŁYTKI URUCHAMIAJąCE 
VISIGN FOR STYLE 12
Proste linie oraz funkcjonalny design sprawia-
ją, że płytki uruchamiające Visign for Style 
12 należą do najchętniej kupowanych pro-
duktów firmy Viega. Teraz ta seria została 
poszerzona o nowe modele wykonane ze 
szkła lub kombinacji szkła i tworzywa sztucz-
nego. Płytki dostępne są teraz w wersjach: 
przejrzysty/szary, przejrzysty/mięta oraz par-
sol/czarny. Sam przycisk może być wykona-
ny z dopasowanego bezpiecznego szkła lub 
tworzywa sztucznego – białego lub chromo-
wanego. Dziewięć dodatkowych modeli to 
doskonałe uzupełnienie serii Visign for Style. 
Wszystkie nowe modele Visign for Style 12 moż-
na instalować na równi z powierzchnią płytek 
ściennych. Dzięki dodatkowej ramce monta-
żowej, korpus modułu uruchamiającego zni-
ka w ścianie, a elegancki front przycisku znaj-
duje się w jednej płaszczyźnie z glazurą. Przy 
montażu można regulować głębokość ramki 
w zakresie od 5 do 18 mm, co pozwala dopa-
sować ją do różnych standardowych grubości 
płytek ceramicznych. W efekcie cała ściana 
ma jednolitą, gładką powierzchnię. 

 VIEGA

WYMIENNIK CIEPŁA SUPERBLOK
Regeneracyjny wymiennik ciepła typu SUPERBLOK składa 
się z dwóch kaset aluminiowych oraz systemu przepustnic 
zmieniających kierunek przepływu powietrza przez zbior-
niki. Strumień ciepłego powietrza wywiewanego przepły-
wa przez pierwszą z kaset, gdzie akumulowane jest ciepło, 
podczas gdy strumień zimnego powietrza zewnętrznego jest 
kierowany do drugiej kasety, w której odbiera ciepło zaku-
mulowane w poprzednim cyklu. Kasety wymiennika mają 
szybko reagującą strukturę, co umożliwia zmianę kierunku 
przepływu powietrza w krótkich, cyklicznych odstępach 
czasu. Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza odby-
wa się za pomocą przepustnic napędzanych siłownikami. 
W porównaniu z rotacyjnymi wymiennikami ciepła prosto-
kątny przekrój wymiennika zapewnia pełne wykorzystanie 
powierzchni przepływu powietrza. Wymienniki regeneracyj-
ne uzyskują najwyższy poziom odzysku ciepła wynoszący 
do 95%, dzięki temu w większości przypadków nie jest po-
trzebne stosowanie dodatkowej nagrzewnicy. 
Za regeneracyjny wymiennik ciepła typu SUPERBLOK firma 
BARBOR otrzymała tytuł Lider Nowych Technologii 2012.

 BARBOR

Masa kompletnego narzędzia  
z akumulatorem ok. 1,7 kg

Czas zacisku 3-4 s
Siła tnąca 15 kN min.
Napięcie akumulatora 18 V
Zakres dostępnych średnic szczęk 16, 20, 26, 32 mm

Pojemność akumulatora 1,3 Ah Li-Ion (RAL1/BL1815) 
3,0 Ah Li-Ion (RAL2/BL1830)

Czas ładowania akumulatora 15 min. (RAL1/BL1815) 
22 min. (RAL2/BL1830)

Liczba zacisków na akumulator
ok. 150 cykli przy średnicy znamionowej 
20 (RAL1/BL1815)
ok. 300 cykli przy średnicy znamionowej 
20 (RAL2/BL1830)

Olej hydrauliczny Rivolta S.B.H. 11
Poziom ciśnienia akustycznego 70,6 dB (A) w odległości 1m

Wibracje < 2,5 m/s² (ważona wartość skuteczna 
przyśpieszenia)

http://www.instalreporter.pl
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KOCIOŁ NA PELETY PELMAX
Kotły PELMAX to w pełni automatyczne urządzenia 
grzewcze, wyposażone w mikroprocesorowe sterowanie 
Fuzzy Logic II, przystosowane do ekonomicznego spala-
nia peletu. W połączeniu z zasobnikiem paliwa 300 l, dedy-
kowanym palnikiem zrzutkowym PBMAX 20 oraz podaj-
nikiem otrzymuje się zestaw, który w okresie nawet naj-
większego zapotrzebowania jest w stanie praktycznie 
bezobsługowo dostarczyć nam niezbędne ciepło na 
potrzeby c.o. oraz produkcji c.w.u. nawet przez 5-7 dni. 
Ślimakowy podajnik oferowany jest w dwóch wersjach: 
o długości 150 lub 250 cm. Zwiększa to znacznie możliwości 
rozmieszczenia kotła i zasobnika paliwa w pomieszczeniu, co rozwiązuje 
problem kotłowni modernizowanych, gdzie nierzadko musimy „dopasować” kocioł do miejsca. 
Zasobnik ZP300 o pojemności 300 litrów został opracowany specjalnie z myślą o współpracy 
z kotłem PELMAX. Dostępna moc urządzenia sprawia, iż znajduje on idealne zastosowanie 
w budownictwie jednorodzinnym, obiektach handlowych oraz pensjonatach o powierzchni  
150-250 m2. Konstrukcja kotła umożliwia również montaż dodatkowego rusztu, przystosowa-
nego do spalania szczap drewna. Jego spalanie jest możliwe po zdemontowaniu palnika. 
Standardowo kocioł PELMAX wyposażony jest w dwa czujniki, do pomiaru temperatury w 
wymienniku c.w.u. oraz temperatury czynnika za zaworem mieszającym w przypadku obie-
gu ze zmieszaniem. W celu zapewnienia praktycznie bezobsługowej pracy, nie tylko kocioł 
został wyposażony w mechanizm czyszczenia obsługiwany przez siłownik, również palnik 
PBMAX 20 ma specjalną konstrukcję ruchomego rusztu, która zapewnia jego mechanicz-
ne czyszczenie. Pracę palnika kontroluje wbudowany w kocioł mikroprocesorowy sterow-
nik, który zapewnia optymalne spalanie paliwa, dzięki czemu w efekcie uzyskujemy eko-
nomiczne źródło ciepła, dbając tym samym o środowisko.

Kocioł PELMAX
- typ kotła K-PAA20
- paliwo podstawowe –  pelet drzewny o średnicy 6-10 mm,  zastępcze – polana drewna
- moc cieplna (zakres min./nominalna) 6-20 kW
- sprawność kotła 90-92%
- maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bar
- wymagany ciąg spalin 0,2 mbar
- wymiary 801x966x526 mm

 NIBE-BIAWAR

Spis reklamodawców
Bartosz str. 22, Comap str. 13, Oventrop str. 12, portale Klimatyzacja.pl, Ogrzewnictwo.pl 
str. 61, portal Ogrzewanie.info str. 3, portal Wentylacja.com.pl str. 4, Rettig Heating str. 10, 
Saunier Duval str. 26, thermaflex str. 28, Unical str. 23, Uniwersal str 27, vaillant 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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