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Zaproszenie na

DIAGNOSTYKA

go o efektach realizacji Zadania nr 4 Rozwój dia
projektu strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zinte-
growany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budyn-
ków, tj. o nowej, szybkiej metodzie pełnej diagnostyki cieplnej budynku
na dogodnych pomiarach w istniejącym obiekcie – zawierającej
odnośną procedurę sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. 

Katedra Ogrzewnictwa, 
Wentylacji i Techniki Odpylania 
Politechnika Śląska

uczestnictwo gratis 
 szczegóły: www.budynki-diagnostyka.pl

 w programie referaty (wyłącznie) 
realizatorów Zadania 

Technologia Uponor RTM została uznana 
Technologią Łączenia Roku podczas ce-
remonii rozdania nagród Plus X, która od-
była się 10 maja 2012 roku. Jednocześnie 
otrzymała pieczęć „Najlepszego Produktu 
Roku”. Międzynarodowe jury doceniło 
wysoką jakość produktów i ich niezwykłą 
funkcjonalność. 
W skład jury, przyznającego nagrodę Plus X,
wchodzi ponad 130 ekspertów z 32 krajów 
i sektorów przemysłowych, 32 partnerów  
i wsparcie finansowe w wysokości 32 milio-
nów euro. To sprawia, że jest to największy 
na świecie konkurs w dziedzinie produk-
tów technologicznych, sportowych i life-
style’owych. 
Prostota, szybkość, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo – tego oczekują insta-
latorzy i projektanci od technik łączenia 

systemów hydraulicznych. Technologia 
RTM, zaprezentowana na ISH 2011 po raz 
pierwszy, pozwala na szybkie i pewne łą-
czenie rur bez użycia narzędzi. Nowe łą-
czenia oparte na technologii Tool-Insight 
mają certyfikat DVGW, pozwalający na 
używanie ich w systemach 
wody pitnej wraz z rurami 
wielowarstwowymi. Testy  
porównawcze pokazały,  
że wysokiej jakości połącze-
nia wytrzymują niezwykle 
ogromne siły oraz uderzenia 
hydrauliczne, ale są również 
odporne na wydłużanie,  
co pokazały testy w wysokiej 
temperaturze. Uponor oferu-
je 61 różnych złączek o śred-
nicach od 16 do 32 mm. 

Złączki o średnicach od 16 do 25 mm 
są wykonane z niezwykle wytrzymałego 
tworzywa sztucznego PPSU, podczas gdy 
złączki o średnicy 32 mm o zewnętrznym  
i wewnętrznym gwincie są produkowane  
z mosiądzu pokrytego cyną. 

Nagroda Plus X dla technologii Uponor RTM 

Jeśli jesteś instalatorem i masz innowacyjny pomysł na to, 
jak wykorzystać pompę NUOS – nie zwlekaj! Zgłoś się, a naj-
lepszy pomysł zostanie nagrodzony pompą ciepła NUOS 
EVO 80 i opublikowany w poradniku firmy Ariston.  
Czas nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do  
20 listopada. 
Posiadasz zmysł projektowania, wiedzę techniczną i jesteś 
kreatywny? Zaprojektuj zastosowanie pomp ciepła NUOS, 
które jeszcze nie znalazło się w poradniku firmy Ariston.  
Laureat najlepszego pomysłu otrzyma pompę ciepła 
NUOS EVO 80 o wartości 3898 zł netto. 
Opis powinien umożliwiać wykonanie rozwiązania oraz 
uwzględniać specyfikę pracy pompy ciepła w naszych 
warunkach geograficznych (np. temperaturę powietrza). 
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać opis zastoso-
wania pompy ciepła NUOS firmy Ariston, wypełniając odpo-
wiedni formularz znajdujący się na stronie www.myteam.pl.

Konkurs Ariston  
przedłużony

Dzięki aplikacji HyTools jest możliwość wy-
korzystania iPhone, iPad do obliczeń hy-
draulicznych, w tym do doboru armatury 
równoważącej i regulacyjnej, systemów 
utrzymania ciśnienia, usuwanie powietrza 
i zanieczyszczeń oraz regulacji termosta-
tycznej. Funkcje aplikacji:
• dobór rur z określeniem oporu liniowego 
i prędkości przepływu
• zamiana jednostek: przepływu, ciśnie-
nia, moc, temperatura i wiele innych
• hydrauliczny kalkulator: q-Kv-Dp;  
P-q-DT; q-Zawór-Dp
• dobór zaworów termostatycznych i na-

staw w zależności od napędu: głowica 
czy siłownik
• dobór zaworów równoważących na 
przepływ lub precyzyjny z określeniem na-
stawy wstępnej
• dobór regulatorów różnicy ciśnienia
• dobór niezależnych od ciśnienia zaworów 
równoważących i regulacyjnych (PIBCV)
• dobór separatorów powietrza i zanie-
czyszczeń Zeparo
• estymacja mocy grzejników przy róż-
nych parametrach czynnika i wielko-
ściach grzejnika
Więcej informacji tutaj

TA Hydronics – bezpłatna aplikacja  
HVAC – HyTools

http://www.instalreporter.pl
http://www.budynki-diagnostyka.pl
http://www.tahydronics.com/pl/Wsparcie-techniczne/oprogramowanie/hytools-na-iphone-ipad/


Stanowisko kierownika marketingu komunikacyjne-
go w Dziale Termotechnika firmy Robert BOSCH  
Sp. z o.o. objął od lutego 2012 roku. Odpowiada 
za działania reklamowe i public relations m.in.  
w zakresie komunikacji z rynkiem, promocji sprze-
daży oraz szkoleń technicznych dla urządzeń 
grzewczych marek Buderus, Junkers i Bosch.
Wcześniej pracował w Watts Industries Polska Sp. 
z o.o. jako kierownik marketingu i doradztwa tech-
nicznego. Jednak największe doświadczenie  
w branży instalacyjnej zdobył w firmie Danfoss  
Sp. z o.o., w której pracował blisko 11 lat, kolejno jako: 
inżynier marketingu, kierownik produktu i następnie 
kierownik marketingu i doradztwa technicznego.
Absolwent dwóch uczelni warszawskich: Szkoły 
Głównej Handlowej (Zarządzanie i Marketing, stu-
dia magisterskie) oraz Politechniki Warszawskiej 
(Inżynieria Środowiska na wydz. Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa, studia magisterskie).

Hobby: fotografia, finanse, muzyka, sport (jazda kon-
na, tenis, narciarstwo, żeglowanie)

Piotr Narkiewicz
Kierownik marketingu 
Komunikacyjnego
Robert BOSCH Sp. z o.o.  

Ponieważ oferta rekuperatorów CK błyska-
wicznie się rozszerza, firma zdecydowała się 
zainaugurować nowy cykl szkoleń dotyczą- 
cy prawidłowego montażu central wentyla-
cyjnych. 
Szkolenie „Praktyczny montaż central wen-
tylacyjnych” odbedzie się 23 października 
2012 r. w siedzibie firmy CENTRUM KLIMA S.A. 
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 
Ożarów Mazowiecki. 

Na szkoleniu przedstawi najnowsze produkty 
dostępne w ofercie, materiały montażowe 
oraz liczne praktyczne porady. 
Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolej-
ność zgłoszeń). Maksymalnie 2 osoby z jednej 
firmy na jeden termin szkolenia.  
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Firma zapewnia również materiały szkolenio-
we i obiad dla uczestników. 
Więcej 

Szkolenie CK – Praktyczny montaż  
central wentylacyjnych

BOSCH ma nowego szefa  
marketingu komunikacyjnego 
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Zapowiadany przez NFOŚIGW w maju br. pro-
gram stał się faktem. 26 września Rada Nad-
zorcza NFOŚiGW podjęła decyzję o uru-
chomieniu dopłat do kredytów na budowę 
lub zakup energooszczędnych budynków. 
Niemal o połowę wzrosła kwota zapowiada-
nego jednorazowego bezzwrotnego dofinan-
sowania – do 50 tysięcy złotych dopłaty do 
budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy 
złotych do domu energooszczędnego. Wzrosło 
również dofinansowanie do zakupu mieszkań  
w budynkach pasywnych – do 16 tysięcy złotych, 
a w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto. 

Program rusza od przyszłego roku i przez ko-
lejne sześć lat (do 2018 roku) Fundusz wesprze 
indywidualnych inwestorów łączną kwotą  
300 mln zł, dofinansowując budowę lub zakup 
planowanych 12 tysięcy domów i mieszkań  
o niskim zapotrzebowaniu na energię.  
Dotacja kierowana jest do osób fizycznych  
budujących dom jednorodzinny lub kupują-
cych dom/mieszkanie od dewelopera,  

w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. 
To trzecia oferta, poza dopłatami do zakupu 
kolektorów słonecznych oraz przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków, którą Fun-
dusz wspiera proekologiczne inwestycje osób 
fizycznych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:
- dysponujące pozwoleniem na budowę oraz 
posiadające prawo do dysponowania nieru-
chomością, na której będą budowały budy-
nek mieszkalny,
- dysponujące uprawnieniem do przeniesienia 
przez dewelopera na swoją rzecz: prawa wła-
sności nieruchomości wraz z domem jednoro-
dzinnym, który deweloper na niej wybuduje 
albo użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej i własności domu jednorodzinnego, 
który będzie na niej posadowiony i stanowić 
będzie odrębną nieruchomość albo własności 
lokalu mieszkalnego.
- na takie wsparcie mogą również liczyć inwe-
storzy budujący domy tzw. systemem gospo-
darczym.

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wy-
płacone inwestorom po zakończeniu budowy 
oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych 
w projekcie oszczędności energii. Zaintereso-
wani dopłatami nie będą musieli jechać do 
siedziby NFOŚiGW w Warszawie. Wystarczy 
zgłosić się do jednego z banków, które będą 
współpracowały z Funduszem, program bo-
wiem będzie realizowany przy współpracy  
z sektorem bankowym. Oferowane przez Fun-
dusz wsparcie finansowe będzie przeznaczone 
na częściową spłatę kapitału kredytu hipo-
tecznego. Przekazanie pieniędzy odbywać 
się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji 
wypłacanej bezpośrednio na konto kredyto-
we beneficjenta. Zakończenie realizacji przed-
sięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od 
dnia podpisania umowy kredytu.

W najbliższych miesiącach zostanie ogło-
szony nabór banków zainteresowanych 
współpracą oraz szczegółowe wymagania 
techniczne dla dofinansowywanych budyn-

ków. Kredyt z dopłatą powinien się pojawić  
w okienkach bankowych w I kwartale 2013 r. 

Program zaplanowano do 2018 roku ponieważ 
dwa lata później (2020 rok) budowanie do-
mów „o niemal zerowym zużyciu energii” stanie 
się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Pol-
sce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 
2010 r.) Wielka Brytania zapowiedziała wpro-
wadzenie tego obowiązku już w 2016 roku. 
Narodowy Fundusz oferowanymi dopłatami 
chce przygotować inwestorów, projektantów, 
wykonawców i producentów materiałów bu-
dowlanych do zaostrzonych wymagań dyrek-
tywy. Program ma stanowić rynkowy impuls do 
zmiany standardów budowy budynków w Pol-
sce i poza korzyściami finansowymi dla benefi-
cjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny 
dla społeczeństwa. To pierwszy ogólnopolski 
instrument wsparcia dla budujących budynki 
mieszkalne o niskim zużyciu energii.
Więcej

Dopłaty dla budujących energooszczędnie – NFOŚiGW już zadecydował

Szanując czas instalatorów i serwisantów oraz kontynuując roz-
poczęty w 2011 roku program rozwoju fachowego serwisu, firma 
KLIMOSZ wprowadza system szkoleń w terenie z wykorzystaniem 
nowego samochodu wystawowego z zainstalowanymi, pracują-
cymi kotłami typu Klimosz Combi NG, MultiDuo NG, VIADRUS U22, 
U26 oraz podgrzewaczem ciepłej wody DRAZICE OKC 160 NTR. 
Szkolenia będą się odbywać w punktach patronackich KLIMOSZ 
VIADRUS na terenie Polski i Republiki Czeskiej. Zgłoszenia na szkole-
nia przyjmuje dział serwisu firmy KLIMOSZ serwis@klimosz.pl

KLIMOSZ – szkolenia serwisowe  
w nowym samochodzie  
wystawowym

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,383.html
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FERRO poszukuje product maganera

Nr ref. PM – KR- 04. Osoba zatrudniona na tym 
stanowisku odpowiedzialna będzie za:
• Tworzenie strategii rozwoju produktu (ustala-
nie asortymentu, specyfikacja produktu)
• Tworzenie analiz rynkowych
• Stałe zwiększanie efektywności sprzedaży  
i rozpoznawalności marki
• Projektowanie i nadzór nad realizacją akcji 
marketingowych i promocyjnych
• Wspieranie sprzedaży poprzez szkolenia i do-
radztwo produktowe
• Przygotowanie artykułów dla prasy branżowej
Od kandydata oczekujemy:
• Kilkuletniego doświadczenia w branży
• Dobrej znajomość rynku instalacyjno-sanitarnego
• Umiejętności tworzenia strategii rozwoju pro-
duktu i analiz rynku

• Bardzo dobrej znajomości narzędzi marketin-
gowych i umiejętności efektywnego ich wyko-
rzystania
• Doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i pre-
zentacji
• Odpowiedzialności i samodzielności w działaniu
• Dyspozycyjności - częste podróże służbowe
• Bardzo dobrej znajomości środowiska MS Office
• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
Oferujemy:
• Pracę w firmie o zasięgu międzynarodowym
• Wynagrodzenie adekwatne do posiada-
nych kompetencji
Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny 
prosimy kierować na adres: FERRO S. A., ul. Prze-
mysłowa 7, 32-050 Skawina lub rekrutacja@ferro.
pl, zamieszczając numer referencyjny na koper-
cie lub w temacie maila. Prośba o zamieszcze-
nie klauzuli o ochronie danych osobowych.

Oferty pracy…
HERZ poszukuje:

1. Doradcy technicznego
Miejsce pracy: region północno-zachodni
Zadania:
- doradztwo techniczne w zakresie projekto-
wania instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych 
z zastosowaniem produktów firmy,
- pozyskiwanie i budowanie pozytywnych  
relacji z klientami (projektanci, deweloperzy, 
zarządcy budynków),
- wspieranie działu handlowego firmy w reali-
zacji sprzedaży,
- prowadzenie szkoleń z zakresu zastosowania 
produktów i projektowania, 
- aktywna pomoc przy wdrażaniu nowych 
produktów.

Oczekiwania wobec kandydata:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria 
sanitarna lub pokrewne),
- doświadczenie projektowe w kierunkowej 
dziedzinie,
- znajomość programów komputerowych 
wspomagających  projektowanie,
- samodzielność, komunikatywność, inicjatywa 
w działaniu,
- prawo jazdy,
- znajomość języka niemieckiego lub angiel-
skiego mile widziana,
- znajomość branżowych biur projektowych 
i rynku inwestycyjnego będzie dodatkowym 
atutem.

2. Regionalnego przedstawiciela  
ds. sprzedaży
Miejsce pracy: region wielkopolski 
Zadania: 
- realizacja określonych celów sprzedaży  
w regionie działania, 
- rozwój sieci sprzedaży w regionie działania, 
- nawiązywanie nowych i utrzymywanie kontak-
tów branżowych z partnerami handlowymi, za-
kładami instalacyjnymi, biurami projektowymi itp., 
- promocja, szkolenia, informacja techniczna  
i reklama w regionie, 
- stałe monitorowanie rynku. 
Oczekiwania wobec kandydata: 
- wykształcenie wyższe (preferowana  
inżynieria sanitarna lub pokrewne związane  
z ciepłownictwem), 
- znajomość branży instalacyjnej, 
- zdolności organizacyjne, umiejętność nawią-
zywania trwałych relacji z klientami,  
- samodzielność i skuteczność w działaniu, 
- dyspozycyjność i gotowość do częstych wy-

jazdów służbowych (praca w terenie), 
- prawo jazdy,
- znajomość obsługi komputera, 
- miejsce zamieszkania w regionie działania, 
- znajomość języka niemieckiego mile widziana. 
Firma osobom aplikującym na oba stanowiska 
oferuje: 
- stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku, 
- atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od 
efektów pracy i kwalifikacji, 
- pracę w dynamicznym i zgranym zespole, 
- samochód służbowy, 
- fachowe szkolenia specjalistyczne. 
Zainteresowane osoby są proszone  
o składanie listów motywacyjnych wraz z CV  
na adres: HERZ Armatura i Systemy Grzewcze 
Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 58; e-
-mail: kadry2@herz.com.pl 
Prośba o dopisanie na dokumentach klauzu-
li o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji.

PRaNDElli POlska poszukuje  
specjalisty ds. odnawialnych źródeł 
energii

Miejsce pracy: Gdańsk
Jeżeli jesteś osobą ambitną i dynamiczną, dla 
której tworzenie nowego działu firmy będzie 
wyzwaniem, chciałbyś samodzielnie prowa-
dzić projekty w dziedzinie, która Cię interesuje, 
a Twoje zaangażowanie pomoże nam konse-
kwentnie realizować naszą strategię rozwoju…
Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna 
za opracowanie oraz wdrożenie strategii doty-
czącej segmentu odnawialnych źródeł energii 
oraz prowadzenie projektów w tej dziedzinie. 
Zadania:
- stworzenie kompleksowej oferty i dobór roz-
wiązań do potrzeb klienta,
- aktywne poszukiwanie klientów,

- doradztwo techniczne oraz pomoc w dobo-
rze źródeł finansowania inwestycji,
- prowadzenie szkoleń dla projektantów i klientów. 
Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne (kierunkowe),
- min. kilkuletnie doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku,
- znajomość zagadnień projektowych doty-
czących OŹE,
- dyspozycyjność i zaangażowanie,
- prawo jazdy kat. B.
Oferujemy pracę o dużym zakresie samodziel-
ności i odpowiedzialności z możliwością rozwo-
ju zawodowego i motywacyjnym systemem 
wynagrodzeń. Zapewniamy profesjonalne na-
rzędzia pracy. CV oraz list motywacyjny wraz 
ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: rekru-
tacja@prandelli.pl lub: Prandelli Polska sp.  
z o.o., ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk

http://www.instalreporter.pl
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Oferty pracy…

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH 
Nowa cena katalogowa (zł netto) 7800 8200 9000 
Dotychczasowa cena katalogowa  
(zł netto) 9200 9600 10800 

De Dietrich postanowiły uatrakcyjnić ofertę w zakresie najnowszej 
pompy cieła, jaką jest termodynamiczny podgrzewacz służący do 
podgrzewu ciepłej wody KALIKO. Z dniem 25 września 2012 wprowa-
dził czasową obniżkę aktualnie obowiązujących cen katalogowych 
średnio o 15,5% na zakup wszystkich pomp powietrznych typoszeregu 
KALIKO TWH oraz ich wyposażenia dodatkowego.

Obniżka ceny pomp Kaliko

Z okazji poja-
wienia się  

w ofercie AFRI-
SO nowego analizatora spalin 
BLUELYZER ST, firma przygotowa-
ła specjalną promocję – tylko 
teraz każdy, kto kupi analizator 
spalin BLUELYZER ST do 31.10.2012 
otrzyma rabat na pierwszy serwis 
w wysokości 200 zł.
Analizator spalin BLUELYZER ST 
to jest wyposażony w koloro-
wy, podświetlany wyświetlacz 
TFT, wytrzymałą obudowę oraz 
gumowe etui ochronne z ma-
gnesami. Jest obsługiwany z wy-
korzystaniem odpornej na zapy-
lenie i zabrudzenie klawiatury. 
Dzięki zastosowaniu zaledwie  
4 klawiszy funkcyjnych obsługa 
jest niezwykle prosta i intuicyjna. 
Konstrukcja przewiduje możli-
wość montażu dwóch sensorów 

elektrochemicznych O2 i CO.  
Ich zastosowanie umożliwia 
określenie parametrów spalin 
takich jak: stężenie O2, stężenie 
CO i CO2, parametru lambda 
oraz sprawności kotła. Urządze-
nie mierzy także temperaturę 
spalin i temperaturę otoczenia. 
Analizator ma także dodatkowe, 
użyteczne funkcje:
- alarm dźwiękowy po przekro-
czeniu wartości granicznych,
- zapis pomiarów na karcie pa-
mięci MicroSD, 
- pomiar CO w otoczeniu, 
- autodiagnostyka sensorów. 
Analizator spalin BLUELYZER ST 
ma także wytrzymały akumula-
tora Li-Ion o pojemności 1,8 Ah.  
System sterowania analizatorem 
wyposażony jest fabrycznie w 
program analizujący w sposób 
ciągły stan akumulatora oraz 

sterującego procesem łado-
wania. Dzięki temu możliwe jest 
doładowywanie akumulatora 
bez ryzyka utraty jego wytrzyma-
łości. Połączenie z dedykowaną 
drukarką przenośną realizowane 
jest przez port podczerwieni.

BLUELYZER ST  
z rabatem na serwis  
– OSTATNIE DNI PROMOCJIDaNFOss: inżynier sprzedaży HVAC, 

miejsce pracy: Grodzisk Maz.
kaN: regionalny doradca techniczno-
-handlowy, miejsce pracy: Poznań
aCV: przedstawiciel handlowy,  
miejsce pracy: kujawsko-pomorskie, 
dolnośląskie 
ZĘBiEC: kierownik w dziale handlu, 

miejsce pracy: Starachowice 
ECOl-UNiCON: przedstawiciel  
techniczno-handlowy, podlaskie,  
mazowieckie, łódzkie 
TEWEs-kliMa: Project Manager,  
miejsce pracy: Olsztyn 
ENERGY iNVEsTORs GROUP: inżynier 
branży sanitarnej, miejsce pracy: Brzeg

POlOPlasT (www.poloplast.com) 
– austriacki producent systemów 
rurowych dla instalacji wewnętrznych, 
kanalizacji zewnętrznej, zasilania  
w wodę ciepłą i zimną – poszukuje 
osoby na stanowisko:

INŻYNIER SPRZEDAŻY SYSTEMÓW 
RUROWYCH
Obowiązki:
- utrzymywanie kontaktów z klientami 
(planiści, architekci, instalatorzy, firmy 
budowlane, deweloperzy, hurtownicy) 
w zakresie oferowanego asortymentu
- techniczne wsparcie dla 
wymienionych grup zawodowych 
- pozyskiwanie nowych klientów
- budowanie i utrzymywanie 
pozytywnych relacji z klientami
- identyfikowanie projektów 
budowlanych, przetargów oraz udział 
w tych projektach
- umiejętność obliczania 
podciśnieniowego systemu 
odwadniania dachów byłaby 
dodatkowym atutem
- monitorowanie bieżącej sytuacji na 
rynku, trendów, tendencji oraz działań 
konkurencji
- odpowiedzialność za postawione 

cele sprzedażowe
Oczekiwania:
- wykształcenie techniczne 
- odpowiedniej wiedza rynkowa  
i doświadczenie sprzedażowe
- doświadczenie w ofertowaniu na 
przetargi
- pozytywny stosunek do intensywnych 
podróży po kraju (okazjonalnie za 
granicę)
- inicjatywa, zaangażowanie, dobre 
zorganizowanie i silna motywacja
- znajomość języka angielskiego 
(znajomość niemieckiego byłaby 
znaczącym atutem)
- umiejętność poruszania się  
w środowisku MS Office
- profesjonalny wygląd i wysoka 
kultura osobista
Oferujemy:
- rozwój zawodowy w stabilnej  
i rozwijającej się dynamicznie firmie
- gruntowne szkolenie
- niezbędne wyposażenie dla biura  
w domu
- samochód służbowy

Prosimy o przesyłanie CV w języku 
angielskim lub niemieckim na adres 
mailowy: varga.karol@poloplast.com

Od 15 października wszystkie 
oddziały Onninen są otwarte od 
7.00. A dla tych co rano wstają 
niespodzianki! Tylko w godzinach 
od 7:00-8:00 pyszna kawa i ciast-
ko na Dzień Dobry w każdym od-
dziale Onninen.

Hurtownie 
Onninen  
pracują od 7.00

http://www.instalreporter.pl
http://www.afriso.pl/index.php?main_page=document_general_info&cPath=81_119&products_id=3699


7p a ź d z i e r n i k  2 0 1 2  ( 1 0 )  a k t u a l n o ś c i D o  s P i s u  t r e ś c i

r
ek

la
m

a

Z uwagi na ogromne zainteresowanie promo-
cją dla instalatorów „Caius rozdaje premie” 
Immergas z przyjemnością informuje, że zosta-
je ona przedłużona do dnia 31.12.2012 na wa-
runkach określonych regulaminem Promocji.
Przypominamy, że promocją objęte są kotły 
kondensacyjne: 
a. Victrix 26 KW, 

b. Victrix 24 KW X, 
c. zestaw kotła Victrix 24KW X z zasobnikiem 
wolno stojącym. 
Za zakup kotła i przygotowanie instalacji 
Caius rozdaje 200 PlN premii! 
Zachęcamy do udziału! 
Szczegółowe informacje oraz regulamin pro-
mocji są dostępne na www.immergas.com.pl

Immergas przedłuża akcję 
„Caius rozdaje premie”

Midea wprowadziła na rynek nowoczesny, in-
teligentny program umożliwiający kontrolę i za-
rządzanie układami VRF. System IMM (Intelligent 
Manager of Midea) ma zastosowanie w ukła-
dach Midea V4+ i VR4+ (z odzyskiem ciepła)  
w dużych obiektach, a także MINI VRF w mniej-
szych budynkach czy w pojedynczych lokalach.
Oprogramowanie pozwala na sterowanie aż 
1024 jednostkami wewnętrznymi oraz 256 jed-
nostkami zewnętrznymi z jednego komputera. 
Istotną cechą nowego oprogramowania IMM 
jest możliwość sterowania wszystkimi jednostka-
mi również za pośrednictwem sieci, z pomocą 
laptopa, iPada czy iPhona. 
Dodatkową zaletą programu jest opcja rozlicza-

nia kosztów zużytej energii przez poszczególnych 
najemców lokali. Program IMM daje admini-
stratorowi obiektu możliwość tworzenia rapor-
tów okresowych, by w prosty i czytelny sposób 
móc podzielić dokładnie zużycie energii na 
konkretne pomieszczenia. Na wygenerowanym 
raporcie mamy możliwość podliczenia opłat 
za zużytą energię pojedynczych pomieszczeń 
biurowych, pokoi hotelowych czy lokali użytko-
wych, w których znajduje się system klimatyzacji 
MIDEA. Wszystkie dane są zapisywane na dysku 
lub na karcie pamięci w celu prostej i szybkiej 
weryfikacji oraz sprawdzenia historii pracy całe-
go układu.
Więcej

Inteligentne sterowanie w systemach VRF Midea

Firma Ariston Thermo Polska uruchomiła nową 
stronę internetową, dostępną pod adresem 
www.ariston.com/pl. 
Projekt najnowszej strony firmy Ariston Thermo 
Polska powstał z myślą o ułatwieniu dostępu do 
informacji na temat energooszczędnych pro-
duktów i usług oferowanych przez firmę. Serwis 
pełni rolę podręcznego vademecum, skierowa-
nego zarówno do użytkowników ostatecznych, 
jak i profejonalistów współpracujących z firmą 
Ariston. Wprowadzono czytelny podział serwisu 
na sekcje dedykowane klientom, serwisantom i 
instalatorom. Nawigację ułatwia ponadto intu-
icyjna wyszukiwarka umożliwiająca filtrowanie 
produktów według indywidualnie określonych 
potrzeb lub kategorii. Projekt nowej strony został 
nagrodzony prestiżową nagrodą IKA interacti-
ve key award 2012 w kategorii Technologie i In-
nowacje.
Zmiana wyglądu i organizacji strony służy szyb-

szemu reagowaniu na potrzeby 
odbiorców firmy Ariston. W zakład-
ce Klienci można znaleźć autory-
zowane serwisy, przedłużyć gwa-
rancję czy pobrać katalogi pro-
duktowe. Kontekstowa wyszuki-
warka przeprowadza użytkowni-
ka przez oferowane rozwiązania, 

w zależności od kategorii takich, jak: potrzeby 
i specyfika urządzeń. Funkcje filtrowania i pod-
powiedzi pozwalają na wybór urządzenia ideal-
nie dopasowanego do indywidualnych wyma-
gań. Natomiast w strefie profesjonalisty zebrano 
szczegółowe informacje techniczne i wiadomo-
ści o najnowszych akcjach specjalnych. 
Podstawowymi wyznacznikami oferty Ariston 
jest poszanowanie środowiska i maksymalny 
komfort użytkowania, osiągane między innymi 
poprzez wydajne technologie i ergonomiczny 
design sygnowany przez włoskich projektantów. 
Strona Ariston odzwierciedla te wartości między 
innymi poprzez biało-czerwono-zieloną kolory-
stykę, nawiązującą do włoskiej jakości, a tak-
że ciekawe multimedialne treści dostępne w za-
kładce Świat Ariston. Oprócz aktualności z życia 
firmy, sekcja zawiera filmy i artykuły dotyczące 
zrównoważonych rozwiązań, a także inspirujące 
wywiady z twórcami technologii Ariston. 

Ariston 
prezentuje 
nową stronę 
internetową

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/10/IMM.pdf


Pomorskie Dni Energii 2012 w Gdańsku 
odbędą się w dniach 25-26 października 
2012 roku w amberExpo, czyli nowym 
Centrum Wystawienniczo-kongresowym 
Międzynarodowych Targów Gdańskich.
Pomorskie Dni Energii to dynamiczne wy-
darzenie skupiające instytucje naukowe, 
przedsiębiorców branży energetycznej oraz 
animatorów działań edukacyjnych. Podczas 
Pomorskich Dni Energii 2012 udzielane będą 
również porady dotyczące finansowania in-
westycji w OZE.
Pomorskie Dni Energii służą przedstawieniu 
nowoczesnych technologii pozyskiwania  
i wykorzystywania energii ze źródeł odna- 
wialnych, sposobów jej magazynowania  
i oszczędzania. 
Równolegle z drugą edycją Pomorskich 
Dni Energii odbędą się 8 Targi Techniki 
Przemysłowej, Nauki i innowacji TECHNi-
CON-iNNOWaCJE.
Dlaczego warto przyjść? Wstęp jest bezpłat-
ny, a można dowiedzieć się m.in. jak obniżyć 
swoje opłaty za energię elektryczną, jak po-
zyskać środki na przeprowadzenie inwestycji 
w OZE, dowiedzieć się więcej o czystej energii!
Gościem Pomorskich Dni Energii będzie m.in. 
profesor Maciej Nowicki, minister środowiska 
w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz 
Donalda Tuska, autor książki „Nadchodzi Era 
Słońca”; spotkanie z nim adresowane jest 
szczególnie do osób zainteresowanych ener-
getyką słoneczną. 
Dla tych, którzy preferują dyskusje w wąskim, 
kameralnym gronie przygotowaliśmy kawia-
renki energetyczne – miejsce, w którym  

w niekrępujacej atmosferze porozmawiać 
będzie można z ekspertami w dziedzinie od-
nawialnych źródeł energii, energetyki jądro-
wej, gazu łupkowego. 
Pierwszego dnia zapraszamy do udziału  
w panelu dyskusyjnym „W drodze po OZE. 
Wyzwania i możliwości” – dyskusja ekspertów 
na temat czynników ograniczających inwe-
stycje w OZE oraz możliwości jakie takie in-
westycje stwarzają obejmować będzie wiele 
obszarów: infrastrukturalny, technologiczny, 
finansowy, społeczny i prawny. Podczas Po-
morskich Dni Energii chcielibyśmy również 
przybliżyć Państwu inicjatywę Porozumienia 
Burmistrzów oraz pomorskich doświadczeń  
w jego realizacji. 
Drugiego dnia zapraszamy na seminarium 
„Polska nauka dla OZE”, podczas którego 
zaprezentowane zostaną badania prowa-
dzone w polskich jednostkach naukowych 
i badawczo-rozwojowych na rzecz rozwoju 
technologii związanych z odnawialnymi źró-
dłami energii.
Pomorskie Dni Energii to także seminaria i pre-
zentacje poświęcone energetyce wiatrowej, 
ustawie o odnawialnych źródłach energii, 
projektach OZE. 
Pomorskie Dni Energii to jednak przede 
wszystkim stoiska informacyjne, pełne ener-
getycznych atrakcji dla każdego!
Głównym organizatorem Pomorskich Dni 
Energii 2012 jest organizacja pozarządo-
wa non-profit – stowarzyszenie „Pomor-
skie w Unii Europejskiej”.

Więcej na www.pomorskie-eu.pl

Pomorskie Dni Energii 2012
Gdańsk, 25-26 października 2012
Wstęp wolny!

Prestabo firmy Viega:
bezpieczeństwo  
i szybkość montażu.

Viega. Liczy się pomysł!  Systemy połączeń zaprasowywanych firmy Viega umożliwiają bezpieczne i dokładne łączenie 
rur wykonanych z różnych materiałów, takich jak miedź, brąz, stal nierdzewna czy tworzywo sztuczne. Więcej informacji:  
Viega Sp. z o.o. telefon 58-66 24 999 · telefaks 58-66 24 990 · info@viega.pl · www.viega.pl

Cylindryczne wprowadzenie 
rury zapobiega wykrzywianiu 
rury oraz uszkodzeniom  
elementu uszczelniającego.

System kontroli SC-Contur 
pozwala wykryć  
niezaprasowane połączenia 
podczas próby szczelności.

Najwyższa stabilność dzięki 
podwójnemu zaprasowaniu podczas 
jednej czynności: przed i za karbem 
na złączce.

Do wykonywania połączeń  
w instalacjach wody użytkowej, 
gazowych i grzewczych  
wystarczy jedna zaciskarka.
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Firma Schiedel za każde zakupione 8 metrów kanałów termowentyla-
cyjnych przesyła higrometr. Liczba gadżetów jest ograniczona.  
Warunkiem uczestnictwa jest podanie swoich danych osobowych, tzn.: 
imię, nazwisko, dokładny adres i nr telefonu do kontaktu, w myśl ustawy  
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 ze zm.). Kopię faktury VAT potwierdzającą zakup należy wysy-
łać pocztą na adres Centrali Firmy w Opolu lub skan faktury na adres 
mailowy: biuro@schiedel.pl
Regulamin akcji dostępny jest na stronie: www.schiedel.pl

Promocja SCHIEDEL 
– higrometr gratis

W dniu 1 października 2012 r. nastąpiło połączenie  
spółek Buderus Technika Grzewcza sp. z o.o. z siedzibą  
w Tarnowie Podgórnym oraz Robert Bosch sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie. W wyniku połączenia wszelkie 
dotychczasowe prawa i obowiązki spółki Buderus Techni-
ka Grzewcza zostały przejęte przez spółkę Robert Bosch. 
Firma Buderus jest od roku 2003 częścią Grupy Bosch  
w wymiarze światowym i lokalnym. 
Akwizycja firmy Buderus przez koncern Boscha umożliwi-
ła rozszerzenie portfela produktowego i kanałów dystry-
bucji Bosch Termotechnika. 
Formalne włączenie Buderusa do struktur Boscha w Pol-
sce w drodze połączenia przez przejęcie jest więc na-
turalną konsekwencją postępującej konsolidacji. Bosch 
Termotechnika w Polsce zamierza utrzymać obie marki, 
Junkers i Buderus, ich ofertę produktową i system dystry-
bucji. Pozwoli to na stworzenie bardziej atrakcyjnej ofer-
ty a także na ściślejszą współpracę, wymianę doświad-
czeń oraz uzyskanie przez Buderusa dostępu do wiedzy  
i narzędzi Grupy Bosch, która jest światowym liderem  
w dziedzinie termotechniki. 
- Jesteśmy przekonani, że konsolidacja obu spółek 
umożliwi realizację strategii koncernu tj. wzmocnienie 
pozycji Bosch Termotechnika na polskim rynku oraz dal-
szy dynamiczny rozwój i pełne wykorzystanie potencjału 
rynku w czasach rosnącej konkurencji – podkreśla  
Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch  
Sp. z o. o.

Połączenie spółek 
Robert Bosch oraz 
Buderus Technika 
Grzewcza w Polsce

Program przeznaczony jest do graficznego wspo-
magania projektowania nowych, jak również 
regulacji istniejących instalacji c.o. (np. w bu-
dynkach ocieplonych), umożliwia także projek-
towanie sieci przewodów w instalacjach wody 
lodowej.
 
Zmiany w stosunku do wersji 3.6
• Projektowanie instalacji z wymiennikowymi wę-
złami mieszkaniowymi z uwzględnieniem współ-
czynników jednoczesności poboru ciepłej wody.
• Dobór pomp w grupach pompowych.
• Dobór sprzęgieł hydraulicznych.
• Możliwość zastosowania podwójnych rozdzielaczy.
• Czterokrotnie zwiększona przestrzeń rysowania 
pozwala na projektowanie znacznie większych 
instalacji. W przypadku tradycyjnych instalacji pio-
nowych można narysować maksymalnie ok. 140 
pionów i 12000 grzejników.

Baza danych katalogowych firmy Oventrop zosta-
ła uzupełniona odpowiednio o armaturę, której 
nie było w wersjach wcześniejszych i uporządko-
wana tak, aby ułatwić pracę zarówno projektan-
tom jak i wykonawcom.

Pogram można pobrać ze strony:  
www.oventrop.pl. 

Firma Oventrop 
udostępniła projektantom 
nową wersję programu 
Audytor C.O. 3.8.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) zaprasza na szko-
lenia przygotowujące do wykonywania audytów efektywności 
energetycznej. Pięciodniowe szkolenia będą odbywać się w paź-
dzierniku i listopadzie, w 1 lub 2 sesjach.
Więcej

Szkolenia –  
wykonywanie audytów

Przy zakupie 2 rekuperatorów Danfoss instalator otrzyma wysokiej klasy 
manometr. Zamówienia trzeba złożyć do 6 grudnia. Szczegóły promocji 
dla instalatora na www.szkolenia.rekuperacja.pl. 
Do tego klient instalatora, który zdecyduje się na zakup centrali rekupe-
racyjnej Danfoss Air otrzyma rabat nawet 3300 zł netto. Warunkiem jest 
zarejestrowanie się na stronie: www.rekuperacja.danfoss.pl do 17 paź-
dziernika 2012 r. i zakupienie centrali do 6 grudnia 2012 r.

Promocja Danfoss:  
manometr za 2 rekuperatory!

http://www.instalreporter.pl
http://katalog.instalreporter.pl/katalog/instalacje-grzewcze/aparaty-grzewczo-wentylacyjne/bsh-klima.html
http://katalog.instalreporter.pl/katalog/wentylacja-i-klimatyzacja/centrale-klimatyzacyjne/centrum-klima-s.a.html
http://katalog.instalreporter.pl/katalog/wentylacja-i-klimatyzacja/wentylatory/ebm-papst-polska-sp.-z-o.o.html
http://katalog.instalreporter.pl/katalog/instalacje-grzewcze/kotly/galmet.html
http://katalog.instalreporter.pl/katalog/instalacje-grzewcze/automatyka-i-regulacja/hel-wita-sp.-z-o.o.html
http://katalog.instalreporter.pl/katalog/instalacje-grzewcze/grzejniki/klimosz-sp.-z-o.o.html
http://katalog.instalreporter.pl/katalog/instalacje-grzewcze/kotly/kospel-s.a.html
http://instalreporter.pl/aktualnosci/szkolenia-wykonywanie-audytow/
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brak płukania instalacji przed montażem od-
powietrzników. Prowadzi to do zanieczysz-
czenia gniazd i iglic zaworów pływakowych, 
wywołując częste awarie już w pierwszych 
dniach użytkowania. Zbyt szybkie napełnia-
nie instalacji wodą powoduje z kolei porywa-
nie powietrza i powstawanie dużej ilości śred-
nich i małych pęcherzy przylegających do 
powierzchni przewodów. Powietrze takie przy 
wzroście ciśnienia ulega rozpuszczeniu, krą-
żąc po instalacji, przy spadku ciśnienia (np. 
na zaworach grzejnikowych) lub wzroście 
temperatury, jego rozpuszczalność gwał-
townie spada i ponownie przechodzi w fazę 
gazową.
Dyfuzji powietrza przez ścianki rur należy się 
najbardziej obawiać w instalacjach wykona-
nych z polietylenu lub polibutylenu bez war-
stwy antydyfuzyjnej. Problem ten występuje 
w instalacjach z dużą długością odsłonię-
tych i narażonych na kontakt z powietrzem 
rur (instalacje rozdzielaczowe, ogrzewanie 
podłogowe). Powstawanie gazów w wyniku 
procesów chemicznych pojawia się w ukła-
dach korozyjnych, np. grzejniki aluminiowe 
i rury miedziane, jak też w układach napeł-
nianych wodą surową z wodociągu. W tym 
ostatnim przypadku, brak termicznego od-
gazowania wody powoduje wytrącanie się 
gazów (głównie dwutlenku węgla) przy prze-
grzaniu wody w kotle. 

skutki zapowietrzenia instalacji 

Faza gazowa w wodzie grzejnej stanowi do-
skonały izolator ograniczający w znacznym 
stopniu wymianę ciepła w grzejnikach, wy-
miennikach ciepła, czy kotle. Spadek mocy 
najbardziej odczuwalny jest w grzejnikach  
i może sięgać nawet 50% ich mocy oblicze-
niowej.  Faza gazowa zawierająca tlen staje 

się dodatkowo źródłem korozji przyspieszają-
cym zużycie stalowych elementów instalacji. 
Drobne pęcherzyki powietrza, przy wzroście 
prędkości przepływu wody (zawory termo-
statyczne) zachowują się jak małe pociski, 
uderzając z dużym impetem w ścianki prze-

Odpowietrzanie 
instalacji c.o.

  Alfred Adamczewski

  Faza gazowa w instalacjach

Występowanie fazy gazowej w instalacjach 
c.o. jest najczęściej wynikiem: 
- nieumiejętnego odpowietrzenia przewo-
dów i grzejników w trakcie napełniania insta-
lacji wodą,
- przedostawania się powietrza do instalacji 
w postaci zawartych w wodzie pęcherzy  
i mikropęcherzy, jak też powietrza rozpusz-
czonego w wodzie;
- dyfuzji powietrza przez ścianki rur tworzy- 

wowych;
- powstawaniu gazów w wyniku reakcji che-
micznych (np. rozpadu kwaśnych węglanów 
wapnia i magnezu).
Zapowietrzenie zładu c.o. może być też wyni-
kiem błędów wykonawczych związanych  
z brakiem lub nieprawidłowym montażem 
armatury odpowietrzającej.
Z powyższych przyczyn największe znacze-
nie, nadal niedoceniane przez wielu wyko-
nawców ma nieumiejętny odbiór i napełnia-
nie instalacji wodą. Częstym błędem jest np. 

dokładne usunięcie powietrza 
ze zładu c.o. jest warunkiem 
prawidłowego działania grzejników 
i armatury regulacyjnej, zapewnia 
pełne wykorzystanie mocy grzewczej 
i ciche działanie instalacji. Stosowane 
do tego celu automatyczne zawory 
odpowietrzające mogą mieć różną 
budowę i zasadę działania, zależną 
od parametrów pracy instalacji czy 
wielkości zładu.  
w artykule omówiono dostępne 
na rynku rozwiązania armatury 
odpowietrzającej, podstawowe 
zasady jej montażu i eksploatacji.

Zasada działania automatycznego zaworu 
odpowietrzającego na przykładzie zaworu 
Flexvent

Zawory membranowe VENT, po lewej  
z przyłączem 1/8-3/8”, po prawej 1/2”
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Zawory membranowe –  stanowią nowość 
na rynku krajowym dostępną w firmie Taco-
nova, konstrukcja o nazwie handlowej ER 40 
VENT jest obecnie najmniejszym automatycz-
nym zaworem odpowietrzającym. Nowator-
skie rozwiązanie bazuje na specjalnej higro-
skopijnej membranie, która w kontakcie  
z powietrzem wysycha, stając się przepusz-
czalna dla fazy gazowej. Po odpowietrzeniu 
instalacji przy kontakcie z wodą, membra- 
na szybko pęcznieje, automatycznie zamy- 
kając zawór. Zawory automatyczne VENT  
mają gwintowane przyłącze od 1/8-1/2”  
i wielkość porównywalną ze zwykłym korkiem 
odpowietrzającym.  Są dzięki temu niemal 
całkowicie niewidoczne na grzejniku, zapew-
niając wysoką estetykę i bezawaryjną pracę.

Zawory pływakowe – mają postać niewiel-
kiego zbiorniczka z zamocowanym wewnątrz  
pływakiem, który połączony jest dalej z dźwi-
gnią zaworu wydmuchowego. Gdy w obrę-
bie zaworu pojawi się faza gazowa, pływak 
zaworu opada pod własnym ciężarem, po-
ciągając za sobą dźwignię i otwierając za-

wodów, wywołując tym hałas i uszkodzenia 
mechanicznie. 

Podział i charakterystyka armatury 
odpowietrzającej

Do usuwania powietrza z instalacji c.o. wyko-
rzystywane są korki odpowietrzające lub au-
tomatyczne zawory odpowietrzające.  
W dużych zładach odpowietrzaniem zajmują 
się też centralne separatory powietrza.  
Korki odpowietrzające stosowane są głównie 

na grzejnikach i pompach obiegowych, wy-
magają ręcznego uruchomienia i nie będą 
omawiane w dalszej części artykułu.  

automatyczne zawory  
odpowietrzające

Działają bezobsługowo, samoistnie usuwa- 
jąc nagromadzone w instalacji powietrze  
do atmosfery. Ze względu na zasadę działa-
nia dzielą się na zawory membranowe i pły-
wakowe. 

Zasada działania odpowietrznika pływakowego poziomego R200

Odpowietrzniki kątowe pływakowe do montażu 
poziomego, po lewej RG (AFRISO), po prawej Flexvent H 
(Flamco)

Odpowietrznik pływakowy do 
montażu pionowego z zaworem 
stopowym do instalacji solarnych

…zwana też zdolnością wydmuchową, 
określa ile powietrza jest w stanie prze-
puścić zawór wydmuchowy w jednostce 
czasu. Parametr ten zależy od konstrukcji 
zaworu i nadciśnienia w miejscu przyłą-
czenia. Dla większości odpowietrzników 
pływakowych zdolność wydmuchowa 
nie przekracza 1000 l/h przy nadciśnie-
niu 2 bar. Są jednak konstrukcje o znacz-
nie większej wydajności jak np. Flexvent 
firmy Flamco o stożkowym korpusie  
i wysokości 120 mm, zapewnia zdolność 
wydmuchową rzędu 4000 l/h. Zawory 
takie znajdują zastosowanie w większych 
zładach c.o., a także jako element koń-
cowy dużych separatorów powietrza. 

Wydajność 
odpowietrzników…

wór wydmuchowy. Na miejsce usuniętego 
powietrza dostaje się woda, która unosi pły-
wak i zawór wydmuchowy zostaje zamknięty. 
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Klasyczne, tanie odpowietrzniki 
prawie w ogóle nie mają 
przestrzeni nad pływakiem, 
co powoduje stopniowe 
zabrudzenie mechanizmu 
iglicowego, a w efekcie jego 
nieszczelność i konieczność 
wymiany na nowy. 
Odpowietrznik Zeparo ZuT 
ma aż 4 cm wolnej przestrzeni 
nad pływakiem. Na szczególną 
uwagę zasługuje zaoblony 
kształt samego pływaka, dzięki 
czemu przedostawanie się 
powietrza w przestrzeń nad 
pływakiem jest zdecydowanie 
ułatwione. w ten bardzo 
prosty sposób mechanizm 
iglicowy może być swobodnie 
naciągnięty, a powietrze usunięte
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wykonywany jest z mosiądzu lub brązu.  
Zapewnia to całkowitą odporność na korozję 
i wytrzymałość na wysokie wartości tempe-
ratury (dla brązu nawet 200oC). Pływak pro-
dukowany jest najczęściej z tworzywa sztucz-
nego, rzadziej ze stali  nierdzewnej. 

Odpowietrzniki pływakowe do montażu:
• pionowego – mają smukłą budowę za-
pewniającą minimalne odparowanie wody. 
Dostarczane są z fabrycznie wykonanym za-
worem zwrotnym lub bez zaworu. W obu 
przypadkach wymagany jest montaż przed 
odpowietrznikiem zaworu stopowego, istot-
nego z punktu widzenia konserwacji i rozru-
chu instalacji. Odpowietrzniki pionowe stoso-
wane są popularnie na:
- zakończeniach pionów c.o.,
- rozdzielaczach,
- grupach bezpieczeństwa kotłów c.o.,
- najwyższych punktach przewodów rozdziel-
czych poziomych.
• poziomego –  stosowane są głównie na 
grzejnikach i mogą mieć różne rozwiązania  
w zależności od średnicy gwintu przyłącza. 
Na grzejnikach płytowych stosowane są zwy-
kle odpowietrzniki kątowe z gwintem ½”  
w wersji chromowanej  lub emaliowanej na 
kolor biały. Na grzejnikach aluminiowych 
członowych stosowane są odpowietrzniki 
poziome z gwintem przyłącza 1”. Mają one 
nieco inną konstrukcję pływaka, ale zasa-
da działania jest podobna (zob. rys. na po-
przedniej stronie).

separatory powietrza

Automatyczne odpowietrzniki pływakowe 
nadają się do usuwania fazy gazowej tyl-
ko w postaci dużych pęcherzy przemiesz-
czających się grawitacyjnie do najwyżej po-

łożonych punktów instalacji. W zładzie c.o. 
znaczna ilość powietrza krąży jednak w for-
mie drobnych pęcherzyków, których siła wy-
poru jest zbyt mała, aby pokonać burzliwy 
przepływ wody. Pęcherzyki takie powsta-
ją przede wszystkim po obróbce termicznej 
wody, na wyjściu z kotła czy centralnego wy-

Z uwagi na konstrukcję, sposób montażu, 
wielkość gwintu przyłącza, temperaturę pra-
cy itp. odpowietrzniki pływakowe można da-
lej dzielić na:
- odpowietrzniki o figurze prostej do montażu 
pionowego lub poziomego,
- odpowietrzniki o figurze kątowej do monta-

żu poziomego,
- odpowietrzniki solarne do pracy w podwyż-
szonej temperaturze. 
Ze względu na gwint przyłącza, na odpo-
wietrzniki z gwintem wewnętrznym lub ze-
wnętrznym, ½”, ¾” i 1” . 
Korpus odpowietrzników automatycznych 

Odpowietrzniki automatyczne grzejnikowe poziome do grzejników aluminiowych:  
po lewej Caleffi aercal (Ferro), po prawej R200 (Giacomini)

Separator z efektem centryfugi 
Flexair

Separatory powietrza Airscoop do montażu 
poziomego i pionowegoFo

t. 
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Firma TA Hydronics oferuje 
separatory powietrza  
i zanieczyszczeń marki 
Pnaumatex o unikalnej budowie 
i zasadzie działania „helistill”. 
Separatory tego  
typu wyposażone są  
w specjalnie skonstruowany 
wkład zbudowany z wielu 
łopatek, dzięki czemu możliwa 
jest separacja pęcherzyków 
powietrza i zanieczyszczeń 
w optymalnej kombinacji 
wszystkich znanych zasad 
separacji:
• zwolnienie przepływu,
• sedymentacja cząstek stałych,
• wytrącanie pęcherzyków na 
ciele stałym,
• duża powierzchnia kontaktu

Obok 
separator 
koalescencyjny 
Flamcovent, 
powyżej 
pierścienie 
PallaFo
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miennika ciepła i często ponownie ulegają 
rozpuszczeniu w dalszych częściach instala-
cji w wyniku spadku temperatury. Drobnopę-
cherzykowe powietrze zmniejsza wydajność 
procesów wymiany ciepła, powoduje też ha-
łas w instalacji, przyczyniając się do szyb-
szego zużycia elementów pomp i armatury. 
Jego usunięcie jest skomplikowane i wyma-
ga zastosowania specjalnych urządzeń zwa-
nych separatorami powietrza.
Separatory mają za zadanie przetrzymać na 
chwilę porcję obrabianej wody, aby uspoko-
ić przepływ i umożliwić samoistne wypłynię-
cie na powietrznię fazy gazowej. Często dla 
uzyskania lepszego efektu odpowietrzania 
stosuje się w nich dodatkowe zabiegi, jak:
- zmiana kierunku przepływu, 

- efekt centryfugi,
- efekt koalescencji,
- podciśnienie (separatory próżniowe).
Wszystkie separatory współpracują z odpo-
wietrznikami automatycznymi umieszczonymi 
w najwyższej ich części, jako końcowymi za-
worami wydmuchowymi.  

Zmiana kierunku przepływu – rozwiąza-
nie stosowane w separatorach airscoop fir-
my Taconova. W korpusie separatora air-
scoop przepływ wody wymuszony jest przez 
zastosowanie dodatkowego elementu opo-
rowego w przestrzeni o znacznie większym 
przekroju niż przyłączony do separatora ru- 
rociąg. Powoduje to chwilowy spadek ciś- 
nienia wody i samoistne wydzielanie fazy  

W większości przypadków należy postępo-
wać zgodnie z zaleceniami producenta.

Zawory odpowietrzające – należy monto-
wać pionowo, w wolnej przestrzeni z dostę-
pem do prac serwisowych. Każdy zawór po-
winien być poprzedzony zaworem stopowym 
kulowym. Montaż zaworu odpowietrzające-
go należy wykonywać dopiero po przepłu-
kaniu instalacji, na czas płukania odpowie-
trzanie zładu prowadzić należy  przez zawory 
stopowe. Zawory odpowietrzające powodu-
ją parowanie czynnika grzejnego dlatego po 
odpowietrzeniu zładu i uruchomieniu pom-

py obiegowej zaleca się zawór odciąć za po-
mocą zaworu stopowego.

separatory – należy montować w punktach 
instalacji o najwyższej temperaturze, za ko-
tłem na przewodzie zasilającym lub na głów-
nym przewodzie powrotnym instalacji chłod-
niczej. Separatory ze strzałką na korpusie 
należy montować zgodnie z kierunkiem prze-
pływu wody. Odpowietrznik separatora moż-
na podłączyć wężem w celu odprowadzenia 
powietrza, które ma nieprzyjemny zapach. 
Zaleca się zamontowanie przed i za separa-
torem zaworów odcinających.

Zasady montażu i eksploatacji  
odpowietrzników i separatorów

Zalecane miejsca montażu separatora 
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Separatory SpiroCross (Spirotech) – usuwanie powietrza, zanieczyszczeń i funkcje sprzęgła 
hydraulicznego
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Odgazowywacze próżniowe

Usuwanie z wody drobnych pęcherzyków 
gazu w separatorach powietrza jest skutecz-
ne, ale tylko do pewnych granic. W praktyce 
o przydatności tej metody decyduje wartość 
ciśnienia w miejscu przyłączenia separatora 
oraz temperatura czynnika. Jak już pisałem, 
separator jest najskuteczniejszy bezpośrednio 
za źródłem ciepła (kotłem), gdzie woda ma 
najwyższą temperaturę. Kotły montowane 
są zwykle w najniższych punktach instalacji, 
gdzie z kolei panuje najwyższe ciśnienie, tym 
samym jest największa rozpuszczalność ga-
zów. Z badań wynika, że przy ciśnieniu wyż-
szym niż 1,5 bar (>15 m słupa wody) i temp. 
nawet 90oC, zdecydowanie spada efektyw-
ność separatorów. W instalacjach chłodni-
czych spadek efektywności odpowietrza-
nia notujemy już przy nadciśnieniu 5 m słupa 
wody (0,5 bar). Dla tych ostatnich instalacji 
znacznie lepszym rozwiązaniem są odgazo-
wywacze próżniowe. 
Urządzenia próżniowe usuwają powietrze  
z wody nawet w niskiej temperaturze przez 
wytworzenie bardzo niskiego ciśnienia (pod-
ciśnienia) przez pompę próżniową, przy któ-
rym (zgodnie z prawem Henry’ego) rozpusz-
czalność powietrza w wodzie gwałtowanie 
maleje.
Wytworzona próżnia pozwala na usunię-
cie nie tylko powietrza w formie drobnych 
pęcherzyków, ale także powietrza rozpusz-
czonego. Uzdatniona (pozbawiona gazów 
woda) po przejściu przez odgazowywacz 
próżniowy staje się swoistym absorberem  
gazów w układzie dążąc do wyrównania ci-
śnień cząstkowych. Jeden odgazowywacz 
pozwala na niemal 100% usunięcie powietrza 
z wody w ciągu 1-3 dni, nawet w rozległych 
zładach.  

gazowej, która usuwana jest następnie  
w najwyższym punkcie przez standardowy 
odpowietrznik pływakowy. Separatory Air-
scoop produkowane są do montażu pozio-
mego i pionowego, z przyłączami gwintowy-
mi lub kołnierzowymi. 

separatory z efektem centryfugi
W tej konstrukcji separatorów oprócz efektu 
spowolnienia przepływu woda wprawiana 
jest w ruch wirowy, co powoduje przemiesz-
czanie się cięższych frakcji na zewnątrz zbior-
nika, a lżejszych (powietrza) do jego środka.  
W wirówce, podobnie jak w cyklonie, w środ-
ku wiru panuje najniższe ciśnienie, znajdują-
ce się w wodzie powietrze uwalnia się dzięki 
temu w postaci pęcherzyków i płynie swobod-
nie ku górze, gdzie usuwane jest odpowietrz-
nikiem pływakowym. Separatory wirówkowe 
mają dodatkową zaletę w postaci odmulania 
wody, ciężka frakcja odpychana na zewnątrz 
strumienia opada po ściankach na dno zbior-

nika separatora i może być okresowo usuwa-
na przez dodatkowy zawór odmulający. 

separatory koalescencyjne
Koalescencja to łączenie się małych pęche-
rzyków zawieszonych w cieczy w większe,  
o dużej sile wyporu, zdolne do samodzielne-
go wypływania na powierzchnię. Efekt ko-
alescencji wymaga zapewnienia dużej po-
wierzchni kontaktu pomiędzy poruszającymi 
się w wodzie pęcherzykami. 
W praktyce uzyskuje się to wykonując  
w zbiornikach separatorów specjalne kon-
strukcje przestrzenne w formie siatek stalo-
wych lub wypełnionych pierścieniami (tzw. 
pierścienie Palla), ustawionych na drodze 
przepływającej wody. Osądzające się na 
nich pęcherzyki zderzają się z innymi pęche-
rzykami, rosną i osiągając wymiary umoż-
liwiające pokonanie siły przyciągania od-
rywają się od konstrukcji, płyną do górnej 
części zbiornika, gdzie usuwane są przez kla-
syczny zawór pływakowy.   
Separatory koalescencyjne, oprócz funk-
cji odpowietrzania ładu można wykorzystać 
do odmulania wody sieciowej. Wykorzystu-
je się tu zjawisko spowolnienia i zaburzenia 
przepływu. W rozwiązaniu firmy Spirovent za-
stosowano dodatkowo podwójne przyłą-
cze wody sieciowej (zasilanie i powrót), dzięki 
czemu urządzenie uzyskało dodatkowo funk-
cję sprzęgła hydraulicznego. 
W części górnej separatora o nazwie han-
dlowej SpiroCross następuje odpowietrzanie 
wody, w dolnej separacja zanieczyszczeń (od-
mulanie). Całość wykorzystuje jako element 
przestrzenny specjalne siatki z drutu miedzia-
nego tzw. spirotuby. W ofercie znajdują się kon-
strukcje wykonane z brązu dla mniejszych sys-
temów z przyłączami 1-1½” i konstrukcje ze stali 
z przyłączami kołnierzowymi DN 50-DN 300.

Odgazowywacze próżniowe – separatory 
podciśnieniowe Spirovent Superior (Spirotech)
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  Firma FRÄNKISCHE Rohrwerke, której 
główna siedziba znajduje się w Niemczech, 
jest niezależnym finansowo przedsiębior-
stwem rodzinnym zatrudniającym 2200 osób 
w swoich oddziałach na całym świecie:  
w Niemczech, Europie, Azji i USA. 

FRÄNKISCHE łączy 100-letnią tradycję z wie-
dzą i dążeniem do innowacyjnych rozwią-
zań, które zaowo-
cują w przyszłości. 
Nieustannie dosko-
nali swoje kompe-
tencje techniczne 
w zakresie produk-
cji rur z tworzyw 

sztucznych: jednorodnych, wielowarstwo-
wych i karbowanych. 
Inteligentne i zaawansowane technicznie 
systemy rur wielowarstwowych do instala-
cji grzewczych i wody pitnej, jak również jed-
norodne rury tworzywowe do ogrzewania 
płaszczyznowego zapewniają FRÄNKISCHE 
wiodącą pozycję w dziedzinie produkcji  
i sprzedaży systemów rurowych.

Niemiecka firma FRÄNKISCHE Rohrwerke GmbH & Co.KG, jeden z wiodących  
na świecie innowacyjnych producentów rur gładkich i karbowanych z tworzyw 
sztucznych, postanowiła bezpośrednio dostarczać swoje produkty do Polski.

…z myślą o przyszłych sukcesach w Polsce  

Rury FRÄNKISCHE 
teraz bezpośrednio 
od producenta

Danuta Szutkowska wzmocni ze-
spół Działu Instalacji Wewnętrz-
nych, wnosząc do niego swoje 
bogate doświadczenie i odpo-
wiedzialność. Jej rozległe know-
-how w zakresie branży grzew-

czej i sanitarnej będzie teraz 
służyło działaniom FRÄNKISCHE 
na rynku polskim. 
Danuta Szutkowska pracowała 
blisko 15 lat w zespole sprzeda-
ży jednego z wiodących produ-
centów systemów grzewczych, 
gdzie pełniła funkcję kierownika 
produktu. 
Dzisiaj z optymizmem rozpoczy-
na pracę w FRÄNKISCHE.  
„Pozycja Country Managera  
w zakresie instalacji wewnętrz-
nych w firmie FRÄNKISCHE  jest 
dla mnie nowym wyzwaniem, 
które chętnie podejmuję” – 
mówi Danuta Szutkowska.
Praca Danuty Szutkowskiej za-
pewni polskim klientom bezpo-

średniego partnera w rozmo-
wach handlowych, z którym 
można kontaktować się na miej-
scu, co stworzy optymalne wa-
runki dla przyszłego rozwoju 
sprzedaży w Polsce.
„Dział Instalacji Wewnętrznych 
osiągnął w ostatnich latach im-
ponujący wzrost obrotów na 
rynkach Europy Wschodniej.  
Dlatego, szczególnie w przy-
padku polskiego rynku, natural-
ną konsekwencją jest zatrudnie-
nie własnego pracownika, który 
pomoże w budowaniu bezpo-
średnich kontaktów z klientami” – 
uzasadnia decyzję FRÄNKISCHE 
Marco Schnös, kierownik exportu 
Działu Instalacji Wewnętrznych. 

Danuta Szutkowska – Country Manager
Perfekcyjne rozwią- 
zania systemowe:  
instalacji wody pitnej, 
centralnego ogrzewania 
i wentylacji

Innowacyjne instalacje wewnętrzne

Country Manager Polska 

Danuta Szutkowska
Tel. 603 503 201 
danuta.szutkowska@fraenkische.de

Zapraszamy do współpracy!

n Wysokiej jakości rury  
 z tworzyw sztucznych   
 i złączki 
n prosty i pewny 
 montaż 

alpex, turatec, ff-therm®, profitherm® – systemy rurowe

profi-air® – system przewodów wentylacyjnych 

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   97486 Königsberg/Germany
Phone +49 9525 88-297   |   Fax +49 9525 88-500   |   info.gb_h@fraenkische.de   |   www.fraenkische.com
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W ofercie….

…systemy rurowe do c.o., ciepłej  
i zimnej wody użytkowej

Wszystkie elementy szerokiego asortymen-
tu o średnicach 12-75 mm są perfekcyjnie do 
siebie dopasowane i pozwalają na swobodę  
w wyborze rodzaju rur i złączek w obrębie 
oferty FRÄNKISCHE bez obawy o szczelność 
połączeń. 
Zarówno rury wielowarstwowe, jak i w peł-
ni tworzywowe mogą współpracować ze 
złączkami zaprasowywanymi alpex.  
Zaletą tych innowacyjnych złączek jest to,  
że można je zaprasowywać trzema kontura-
mi szczęk: F, TH i B.  
Dodatkowo rury o średnicach 16, 20 i 26 mm 
mogą być łączone z użyciem złączek za-
trzaskowych alpex-plus. Wysokiej jakości 
złączki alpex-plus, ze względu na możliwość 
montażu nawet w bardzo ciasnych miej-
scach, są doskonałą alternatywą dla złą-
czek skręcanych i zaprasowywanych w trud-
nych sytuacjach, których na budowie nie 
brakuje. 

…systemy kanałów do wentylacji

Nowym produktem w ofercie  firmy jest  
profi-air – opracowany przez FRÄNKISCHE  
system do kontrolowanej wentylacji po-
mieszczeń mieszkalnych. Tworzą go rury  
o spłaszczonym przekroju, które minimalizu-
ją opory przepływu powietrza. System uzu-
pełniają innowacyjne kształtki łączące  
i elementy uszczelniające.
FRÄNKISCHE jest w stanie zaoferować od-
powiednie i bezpieczne rozwiązania każde-
go problemu, który wystąpi podczas mon-
tażu.  

  Po pierwsze …ocena środowiska  
pracy kotła

Przystępując do wykonania przeglądu nale-
ży najpierw ocenić czy warunki zabudowy, 
montażu kotła pozwalają na bezpieczną eks-
ploatacja. W szczególności dotyczy to kotłów 
z otwartą komorą spalania. Co roku słyszy-
my o kilkudziesięciu przypadkach zaczadzeń, 
w których, jak informują media, „nieszczelny 
piecyk gazowy zabił użytkowników”. 
Jednocześnie często prezentowane są zdję-
cia zaklejonych kratek, które były rzeczywi-
stym powodem wielu tragedii. Z tego po-
wodu bardzo ważna jest kontrola otoczenia 
kotła. Sprawdzamy przede wszystkim, czy za-
gwarantowany jest prawidłowy dopływ po-
wietrza do kotła oraz czy prawidłowo funk-
cjonuje wentylacja wywiewna. 
Warto skontrolować, czy w pobliżu kotła nie 
zastosowano wentylacji mechanicznej wy-
wiewnej, na przykład okapu kuchennego 

  Stefan Żuchowski

Nadchodzące jesienią chłody sprawiają, że duża część użytkowników 
instalacji z kotłami gazowymi przypomina sobie o potrzebie wykonania 
przeglądu. Kontaktują się, więc z serwisem w celu umówienia wizyty. 
Niestety w tym okresie często trzeba poczekać, co najmniej kilka dni na 
przyjazd serwisanta. Codziennie 
mają oni do wykonania,  
co najmniej kilka przeglądów.  
Tak duże obłożenie pracą i presja 
ze strony klientów utrudnia 
pracę. Telefony rozpraszają, 
nietrudno o przeoczenie 
istotnych czynności do 
wykonania. Konsekwencje 
ewentualnego pomyłki mogą  
być poważne. warto więc  
dobrze przygotować się do 
wykonywania przeglądów, ustalić 
listę czynności do wykonania, 
ewentualnie przygotować 
protokół z listą czynności. 

Czynności serwisanta, czyli co sprawdzić

Przegląd kotła 
gazowego… 
jeszcze przed sezonem 
grzewczym

Zanieczyszczony 
wymiennik kotła 
kondensacyjnego. 
Kocioł ten 
pracował 
w bardzo 
niekorzystnych 
warunkach, 
zasysał bowiem  
do spalania 
powietrze  
z dymem z kotła 
stałopalnego

http://www.instalreporter.pl
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zanieczyszczenia mechanicznie. Może to być 
bardziej lub mniej skuteczne rozwiązanie.  
Z pewnością jednak, szczególnie w przypad-
ku zastosowania metalowych szczotek, po-
woduje uszkodzenie powierzchni i skraca ży-
wotność wymiennika ciepła. Trzeba bowiem 
zwrócić uwagę, że grubość ścianki wymien-
nika to czasami jedynie 0,5-0,8 mm. Pozwala 
to uzyskać wysoką skuteczność przekazywa-
nia ciepła, ale powoduje też, że w przypad-
ku czyszczenia mechanicznego wymiennik 
jest narażony na uszkodzenie lub późniejszą, 
miejscową korozję.
Z tego powodu dla uzyskania wysokiej 
sprawności i wieloletniej żywotności urządze-
nia warto jest stosować specjalne środki che-
miczne do czyszczenia wymienników ciepła. 
W przypadku mniej intensywnych zanieczysz-
czeń umożliwiają one całkowitą rezygnację 
z mechanicznego czyszczenia wymiennika 
ciepła. 
Jeśli już niezbędne jest czyszczenie mecha-
niczne, wówczas należy stosować szczot-
ki z tworzywa sztucznego, które nie powodu-
ją zarysowania powierzchni. W drastycznych 
przypadkach, gdy niektóre elementy wy-
miennika są trudno dostępne, a czyszcze-
nie chemiczne nie skutkuje, wówczas można 
zdemontować wymiennik i umyć za pomocą 
myjki ciśnieniowej. 
Nie w każdym przypadku jest to jednak do-
puszczalne. Należy kierować się zalecenia-
mi producenta kotła, by uniknąć uszkodzenia 
wymiennika ciepła, a szczególnie jego deli-
katnych części takich, jak lamele przewodzą-
ce ciepło. 
Podczas ponownego montażu wymienni-
ka ciepła należy zwrócić szczególną uwagę 
na uszczelki. Należy się przy kierować zalece-
niami producenta urządzenia. W niektórych 
przypadkach po każdym demontażu i mon-

tażu wymiennika ciepła zalecana jest wy-
miana uszczelek. W innych konstrukcjach na-
leży ocenić stan uszczelnień i podjąć decyzję 
o ich wymianie lub nie. 
Bardzo ważny jest też prawidłowy mon-
taż uszczelnień, osadzenie ich w odpowied-
nim miejscu oraz dokręcenie z odpowiednią 
siłą. Zalecana wartość jest z reguły podana 
w dokumentacji. Wymagany wówczas jest 
klucz dynamometryczny. 

2. Palnik
Kolejnym ważnym elementem kotła jest oczy-
wiście palnik. Podczas przeglądu należy go 
oczyścić i ocenić stan. Podczas ponownego 
montażu wymienić uszczelki ścieżki gazowej, 
zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej 
pozycji palnika i elektrod zapłonowych oraz 
elektrody jonizacyjnej.

3. Pompa obiegowa
Po pierwsze sprawdzamy czy nie pracu-
je zbyt głośno, nie wydaje niepokojących 
dźwięków. Po drugie podczas pracy palnika 
możemy sprawdzić, jaka jest różnica tempe-
ratury pomiędzy zasilaniem, a powrotem wy-
miennika ciepła. 
Podczas normalnej pracy kotła wynosi ona  
z reguły od 15 do 25oC. Niepokojąca jest róż-
nica temperatury większa niż 25oC. Jest ona 
objawem zbyt niskiego przepływu wody 
w kotle i może powodować powstawanie 
znacznych naprężeń pomiędzy stroną zasila-
jącą i powrotną kotła. Wiele kotłów ma funk-
cję ochrony wymiennika ciepła przed naprę-
żeniami. 
W przypadku zbyt dużej różnicy temperatury 
system sterowania obniża moc kotła, zmniej-
szając w ten sposób różnicę temperatury. 
Wymiennik jest chroniony, ale kocioł nie osią-
ga odpowiedniej mocy. Z tego powodu na-

czy wentylatora w łazience. Niestety czę-
sto zdarza się, że podczas montażu kotła 
miał zagwarantowany swobodny dostęp po-
wietrza, ale później użytkownicy dokonu-
ją własnych udoskonaleń, które mogą być 
zagrożeniem dla instalacji lub dla ludzi prze-
bywających w budynku. 
W przypadku kotłów z zamkniętą komo-
rą spalania i kondensacyjnych kontrolujemy 
szczelność przewodów powietrzno-spalino-
wych oraz odpływ kondensatu. Sprawdzamy 
czy syfon odpływu kondensatu jest drożny  
i czy skutecznie zabezpiecza przed wydosta-
waniem się spalin do otoczenia.

Po drugie  
…diagnoza

Nawet, jeśli zostaliśmy 
wezwani do wykonania 
przeglądu, a nie napra-
wy, zawsze warto na po-
czątku dokonać oceny 
pracy urządzenia.  
Spytać użytkownika,  
czy nie zauważył niepo-
kojących zmian w pracy 
kotła. 
Na koniec uruchomić kocioł i sprawdzić dzia-
łanie zarówno na potrzeby instalacji c.o., jak 
i c.w.u. W przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek odchyłek od normalnej pracy kotła na-
leży to przedstawić użytkownikowi i ewentu-
alnie ustalić sposób postępowania i warunki 
usunięcia ewentualnej usterki. Takie działanie 
pozwoli nam uniknąć późniejszych, bezpod-
stawnych oskarżeń o uszkodzenie urządzenia 
podczas przeglądu. 
Często można się spotkać z zarzutem,  
że przed przeglądem kocioł działał prawi-
dłowo. Sprawdzenie działania kotła przed 

wykonaniem przeglądu pozwoli wyelimino-
wać tego typu niebezpieczeństwo.

Po trzecie …szczegółowy przegląd

Dopiero, gdy wiemy, że kocioł może być bez-
piecznie eksploatowany i znamy jego stan 
techniczny przechodzimy do wykonania za-
sadniczego przeglądu technicznego. Zakres 
czynności oczywiście zależy od konstrukcji 
kotła oraz zaleceń producenta. Bardzo waż-
na jest szczegółowa znajomość konstrukcji 
kotła i wymaganych czynności. 

1. Czyszczenie i kon-
serwacja wymiennika 
ciepła
Jest to jeden z najważ-
niejszych elementów ko-
tła. Jego stan w bezpo-
średni sposób decyduje 
o sprawności kotła. Pod-
czas pracy palnika wy-
miennik jest omywany 
gorącymi spalinami, czę-
sto też kwaśnym konden-
satem. Z drugiej strony 

mogą się na nim odkładać zanieczyszczenia 
wytrącające się z wody i ograniczające in-
tensywność wymiany ciepła. 
Od strony spalin wymiennik należy oczyścić, 
starając się przy tym nie uszkodzić materia-
łu i nie zmieniając kształtu elementów odbie-
rających ciepła. W zależności od materiału, 
z jakiego wykonany został wymiennik oraz ro-
dzaju kotła i warunków pracy możemy mieć 
do czynienia z różnymi zanieczyszczeniami. 
Mogą to być związki miedzi, aluminium czy 
też pozostałości ze spalania cząstek stałych 
napływających z powietrzem zasysanym do 
kotła. Wiele osób próbuje usunąć powstałe 

Podstawową czynnością 
wykonywaną podczas 
przeglądu kotła gazowego 
jest czyszczenie 
filtrów wodnych i filtra 
gazowego. Dopiero 
potem przechodzimy do 
konserwacji kolejnych 
elementów kotła.

http://www.instalreporter.pl


leży starać się ustalić przyczynę spadku prze-
pływu i ją usunąć. Może to być uszkodzona 
pompa lub zanieczyszczenia zalegające  
w filtrach lub wymienniku ciepła. 
W przypadku pompy po wyłączeniu kotła 
można obrócić wałek pompy ręcznie za po-
mocą wkrętaka. Jeśli wirnik obraca się z du-
żymi oporami wówczas pompa wymaga 
czyszczenia lub wymiany. Jeśli pompa pra-
cuje prawidłowo, filtry są czyste, a przepływ 
nadal jest zbyt mały wówczas należy spraw-
dzić, jak zachowuje się wymiennik ciepła, 
czy podczas pracy kotła nie dochodzą z nie-
go odgłosy trzasków czy też „gotowania”.  
Takie objawy mogą oznaczać, że wymiennik 
jest zanieczyszczony od strony wody.  
W takim przypadku należy dokonać płuka-
nia. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeśli 
instalacja jest napełniona wodą złej jakości, 
sytuacja prędzej czy później może się powtó-
rzyć. Należy o tym poinformować użytkowni-
ka i zalecić płukanie również całej instalacji  
i ponowne napełnienie jej wodą uzdatnioną. 

4. Naczynie wzbiorcze
W czasie przeglądu należy skontrolować ci-
śnienie poduszki gazowej. Powinno ono wy-
nosić około 0,1 x wysokość instalacji. Przykła-
dowo jeśli wysokość pomiędzy najwyższym 
punktem instalacji na naczyniem wynosi oko-
ło 8 m wówczas ciśnienie poduszki gazowej 
powinno wynosić około 0,8 bar. 
W niektórych kotłach połączenie pomiędzy 
naczyniem wzbiorczym, a instalacją jest wy-
konane za pomocą przewodu o małej śred-
nicy często elastycznego. Istnieje, więc ryzy-
ko zablokowania przepływu w tym odcinku. 
Podczas przeglądu należy zdemontować ten 
łącznik i przepłukać go. 
Po przeprowadzeniu konserwacji naczynia 
wzbiorczego ponownie napełniamy instala-

cję do ciśnienia o około 0,3-0,5 bar wyższego 
od ciśnienia poduszki gazowej. Pozwoli to na 
zamknięcie ewentualnych odpowietrzników 
automatycznych w górnej części instalacji. 

5. końcowe czynności serwisowe
Na koniec warto sprawdzić czy wszystkie 
czujniki są prawidłowo umieszczone i pod-
łączone. W szczególności dotyczy to czuj-
nika ciągu kominowego w kotłach z otwar-
tą komora spalania. W kotłach z zamkniętą 
komorą spalania i kondensacyjnych nale-
ży sprawdzić również szczelność przepustów 
kablowych w obudowie urządzenia. W przy-
padku nieszczelności może dojść do zasysa-
nia powietrza z pomieszczenia. 
Po zmontowaniu kotła sprawdzamy 
szczelność instalacji gazowej i ścieżki  
gazowej w kotle. Jeśli nie stwierdzimy wy-
cieku możemy przejść do regulacji kotła  
i wykonania analizy spalin w przypadku ko-
tła kondensacyjnego. Po zakończeniu prze-
glądu należy uruchomić kocioł i ponownie 
sprawdzić jego działanie zarówno na potrze-
by c.w.u., jak i instalacji c.o.

Z pewnością każdy doświadczony  
serwisant ma to wszystko w pamięci... 

Mimo to zawsze warto usystematyzować 
czynności, jakie należy wykonać podczas 
przeglądu, sporządzić listę bądź protokół.  
Lepiej przeznaczyć więcej czasu na wykona-
nie przeglądu niż biec od klienta do klienta  
i narazić się na popełnienie błędu, który 
może być tragiczny w skutkach.  
Kompleksowe podejście do przeglądu kotła 
pozwala ograniczyć ryzyko popełnienia błę-
du, a w tym przypadku błąd może oznaczać 
zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników 
instalacji.  
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Analizator wyposażony jest w dwie cele elek-
trochemiczne O2 i CO. 
Sonda spalinowa posiada szybkozłącz-
kę, zapewniającą prawidłowe jej podłą-
czenie do analizatora. Szeroka gama do-
datkowych sond np. CO, CO2 w otoczeniu 
sprawia, że analizator staje się przyrządem 
wielofunkcyjnym. 
W analizatorze automatycznie sprawdzane 
są cele elektrochemiczne. Zintegrowany sys-
tem autodiagnozy bez przerwy monitoruje 
ich prawidłowe funkcjonowanie. Cele elek-
trochemiczne wymieniane są przez użytkow-
nika samodzielnie, bez konieczności wysyła-
nia analizatora do serwisu. 
Analizator spalin testo 320 jest bardzo solidny 
i ergonomiczny w użyciu. Litowy akumulator 
umożliwia nieprzerwaną pracę analizatora 
do 8 godzin. Dzięki automatycznemu zero-
waniu sensorów, jest gotowy do pomiaru  
w przeciągu 30 sekund od włączenia.
Urządzenie jest wyposażone również  
w zintegrowaną pamięć o pojemności 
pozwalającej na przechowywanie do 
500 raportów pomiarowych. 
Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi, 
takimi jak: drukarka, PDA, laptopy czy PC, 
odbywa się poprzez Bluetooth, USB oraz in-
terfejs na podczerwień. Oprogramowanie 
„easyheat” pozwala na zarządzanie dany-
mi klienta i wartościami pomiarowymi na lap-
topie czy PC. Dzięki drukarce podłączonej 
przez Bluetooth lub podczerwień możliwe jest 
drukowanie wartości pomiarów bezpośred-
nio w miejscu pomiaru.
Urządzenie testo 320 uzupełnia rodzinę anali-
zatorów spalin Testo. Precyzyjne dopasowany 
sprzęt i odpowiednie akcesoria zapewniają, 
że klient zawsze wykonuje pracę z produk-
tem, który jest najlepiej dostosowany do za-
dania pomiarowego.  

  Wprowadzany na rynek, nowy analiza-
tor spalin testo 320, to wysokiej jakości przy-
rząd pomiarowy, służący do kontroli proce-
sów spalania. 
Analiza gazów spalinowych to z definicji wię-
cej, niż tylko wspaniały, kolorowy wyświe-
tlacz. To powiązanie sprawdzonych standar-
dów pomiarowych, wytrzymałej konstrukcji 
przyrządu i innowacyjności firmy Testo.  
Rezultat – analizator spalin testo 320 sprawia, 
że analiza spalania staje się łatwiejsza do 
wykonania, kontroli i zrozumienia.
Analiza spalin, temperatura, ciąg, ciśnienie, 
sprawność, współczynnik nadmiaru powie-
trza i wiele innych parametrów wynikających 
z kalkulacji i funkcji – wszystko wyświetlane 
w żywych kolorach. Dokładna prezentacja 
krzywych pomiarowych stanowi podstawę 
dla graficznej analizy spalin i optymalnej kon-
troli przebiegu procesu spalania.

  Aneta Brodzik

Optymalna 
regulacja  
systemów grzewczych  
z testo 320 
Nowy analizator spalin testo 320 umożliwia kontrolę składu spalin  
i regulację parametrów pracy kotłów olejowych i gazowych za pomocą 
jednego przyrządu.

Zastosowanie: 
- pomiar spalin 
- pomiar ciągu 
- wykrywanie nieszczelności  
gazowych 
- pomiar CO w otoczeniu 
- różnica ciśnień 
- pomiar różnicy temperatur

Cechy praktyczne:
- wysokiej rozdzielczości  
wyświetlacz graficzny
- testowany TÜV zgodnie  
z normą EN 50379, cz. 1-3
- wymiana cel przez użytkownika
- zapamiętywanie 500  
protokołów pomiarowych

Testo 320 – w skrócie…
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ryzują się większymi współczynnikami spraw-
ności przechodzenia promieniowania elek-
tromagnetycznego.
Przez szkło przeźroczyste można zobaczyć  
estetykę wykonania absorbera. Powłoka ry-
flowana, mająca w założeniu zapobiega-
nie odbiciu promieniowania słonecznego 
(zwiększenie w ten sposób uzysku energii), 
pełni „dodatkową funkcję” – ukrywa wszelkie 
niedoróbki w powłoce absorbera np. prze-
barwienia, jak też wady powstałe w wyniku 
połączenia absorbera z rurą.
Oprócz wymienionych szyb stosowane są 
również droższe szyby niskoemisyjne zmniej-
szające ucieczkę ciepła do otoczenia. 
Najczęściej stosuje się obecnie szkło harto-
wane o grubości 3,2 mm zapewniające wy-
starczającą wytrzymałość na odkształcenia 
(pod wpływem własnego ciężaru), ale rów-
nież na działanie wiatru i opadów atmosfe-
rycznych (niedawno standardem były szyby 
o grubości 4 mm, a nieco wcześniej nawet  
5 mm).

absorber kolektora: miedź  
czy aluminium?

Absorber kolektora zbudowany jest z płyty 
pochłaniającej oraz ściśle przylegającej do 
niej rury.
Najlepsze rozwiązania bazują na wykorzysta-
niu miedzi (zarówno na płytę absorbera, jak  
i orurowanie). Miedź była już stosowana  
w pierwszych konstrukcjach. 
Tendencja obniżania kosztów skłania do za-
stępowania jej tańszym materiałem – alumi-
nium (wykonanie kolektora „aluminiowego” 
może prowadzić do obniżenia ceny produk-
tu nawet do 25% w stosunku do kolektora 
„miedzianego”).
Aluminium ma blisko 4 razy mniejszą gęstość 

Nowe technologie  
w kolektorach słonecznych

  Krystian Kurowski*

  Każdy element urządzenia podlega ewo-
lucjom, zmianom. Są one następstwem bo-
gatych doświadczeń z użytkowania do-
tychczasowych rozwiązań, jak i postępu 
technologicznego.
W przypadku kolektorów płaskich stosuje 
się różnego rodzaju ulepszenia („tricki”) ma-
jące na celu pozyskanie jak największej ilo-
ści energii przez absorber i przekazaniu jej 
(przy jak najmniejszych stratach) przepływa-
jącemu medium. Uzyskuje się to poprzez sto-
sowanie coraz lepszych powłok przeźroczy-
stych (szkło U1 lub X1), absorberów (powłoki 
ekologiczne – obniżona emisja), lepszemu łą-
czeniu absorbera z orurowaniem (większa 
powierzchnia i ściślejsze zespolenie), lepszej 
izolacji (grubsza i o mniejszym współczynniku 
przewodzenia), umiejętnemu wykorzystaniu 
mikrowentylacji (zwiększa sezonowe wytwo-
rzenie energii). Technologie kolektorów pła-
skich będą przedmiotem niniejszego artykułu.

Powłoka przeźroczysta

Powłokę przeźroczystą wykonuje się ze szkła 
tzw. słonecznego (błędnie nazywanego so-

larnym). Standardem jest szkło o niskiej za-
wartości żelaza gwarantujące maksymal-
ne warunki transmisji energii promieniowania 
słonecznego (zarówno widzialnego, jak  
i podczerwonego).
Klasa szkła jest określana wg normy EN 9500 
(wyróżnia się 4 klasy). 
Najistotniejszym wskaźnikiem charaktery-
zującym (kompleksowo) szkło słoneczne 
jest współczynnik sprawności przepuszcza-
nia promieniowania ηGL będący iloczynem 
współczynników (m.in. przepuszczalności 
promieniowania widzialnego, całkowitego, 
itd.).
Dla szkła słonecznego przeźroczystego 
(najczęściej stosowanego) wyróżnia się kla-
sy od U1 do U4 (U1 najlepsza – o współczyn-
niku sprawności powyżej 0,9; 0,87<U3<0,885 
– szkło słoneczne wykorzystywane w popu-
larnych kolektorach).
Oprócz szkła przeźroczystego stosuje się 
szkło pryzmatyczne (zwane również ryflo-
wanym, antyrefleksyjnym). Wyróżnia się kla-
sy od X1 do X4 (X1 – najlepsze szkło o współ-
czynniku sprawności wyższym niż 0,95, 
popularne 0,92<X3<0,935. Szkła te charakte-

Głównym celem wprowadzanych ulepszeń kolektorów słonecznych jest 
zwiększenie ilości uzyskiwanej energii (poprzez poprawienie sprawności 
urządzenia) przy jednoczesnej optymalizacji (obniżeniu) kosztów urządzenia.

* dr inż. Krystian Kurowski, ekspert z zakresu OZE i poszanowania energii r
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absorber kolektora – powłoki

Na metalu umieszczana jest selektywna 
powłoka celem absorpcji jak największej ilo-
ści energii i ograniczenia do minimum emisji. 
Powłoki absorbujące narażone są na trudne 
warunki pracy: wysokie wartości temperatury 
(stagnacja), ujemną temperaturę, wilgoć.
Obecnie stosuje się jedynie powłoki wysoko-
selektywne, których technologia bazować 
może na procesach galwanicznych lub próż-
niowego napylania. Pierwsza technologia 
(również pod względem chronologicznym) 
bazuje na czarnym chromie, druga na tlen-
kach tytanu lub związkach ceramicznych. 
Powłoki ekologiczne wytwarza się w proce-
sach próżniowych PVD, CVD (pierwsze tyczy 
osadzania fizycznego, drugie chemicznego). 
W pierwszym procesie (częściej stosowanym) 
osadzane są powłoki gazowe z wykorzysta-
niem zjawisk fizycznych (zachodzą w komo-
rach próżniowych, gdzie tlenki tytanu wiąza-
ne są z blachą miedzianą, czy aluminiową).
Wśród powłok ekologicznych wyróżnić moż-
na dwa rodzaje:
• oparte na związkach tytanu (Tinox),
• powłoki ceramiczno -metaliczne (Etaplus, 
Sunselect).
Powłoki ekologiczne wykonuje się zarówno 
na miedzi, jak i aluminium.

Obecnie obserwuje się renesans wykorzy-
stania czarnego chromu (pierwsza histo-
rycznie powłoka w pełni selektywna).  
Nie wynika to tylko z aspektu kosztowego,  
ale z wysokiej trwałości przy niezmienionych 
parametrach absorpcji, które to nie zawsze 
są do osiągnięcia we współczesnych powło-
kach. Powłokę galwanizowaną można wy-
konać nawet we własnym zakresie, w prze-
ciwieństwie do powłok tzw. ekologicznych, 

które wytwarzane są w zakładach produku-
jących blachy absorbera. 

Grubość blachy absorbera, ulega syste-
matycznemu zmniejszaniu, przy czym sto-
sowanie nowoczesnych metod łączenia 
prowadzi do zahamowania tej tendencji 
(głęboka ingerencja w metal). Obecnie gru-

niż miedź, przewodność zaś cieplna alumi-
nium jest około dwukrotnie mniejsza niż mie-
dzi. I tak często spotyka się rozwiązania  
z płytą aluminiową i rurami miedzianymi,  
a ostatnio również kolektory, w których za-
równo płyta, jak i rura jest z aluminium.
Oprócz zalet, stosowanie aluminium może 
być źródłem problemów. Między miedzią  
i aluminium tworzy się tzw. ogniwo elektroli-
tyczne (podobnie jak w akumulatorze). 
Połączenie takie w dość krótkim czasie po-
woduje korozję elektrolityczną i galwaniczną. 

Aluminium utlenia się, rozszczelniając połą-
czenia gwintowane, a rury miedziane zara-
stają nalotem (produkty utleniania się alu-
minium). Wykorzystując odpowiedni środek, 
można ograniczyć korozję dzięki zjawisku pa-
sywacji (tworzenie warstwy ochronnej). 
Fabryczne zabezpieczenia przed korozją 
mogą być nieskuteczne (np. zarysowanie za-
bezpieczeń), a komponenty, które rzekomo są 
neutralne na działanie aluminium, w połącze-
niu z elementami instalacji z innych materiałów 
tworzą niejednokrotnie środowisko korozyjne.

Element komory próżniowej do nakładania powłoki selektywnej 

wykonywanie orurowania w postaci harfy za pomocą 
robota
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mniej narażona na uszkodzenie powstające 
na etapie łączenia (niż ma to miejsce w przy-
padku zgrzewania ultradźwiękowego). 
Niestety jest to najdroższa technologia  
łączenia.
Procesy łączenia ultradźwiękowego i lase-
rowego charakteryzują się wysoką precyzją 
oraz czystością procesu.

Ułożenie rury

Nie mniej istotną sprawą jest sposób ułożenia 
rury. Może być ona umieszczona w postaci 
meandra (wężownicy) lub harfy. Sposób uło-
żenia rury ma decydujące znaczenie co do 
temperatury uzyskiwanego czynnika, spad-
ków ciśnienia, co może mieć wpływ na ilość 
uzyskiwanej energii. Spadek ciśnienia  
w przypadku meandra to kilka kPa, w przy-
padku zaś harfy to 1/10 wcześniej podanej 
wartości. W przypadku harfy występuje nie-
równomierne obciążenie rur czynnikiem ro-
boczym (przez najbardziej oddalone bo-
wiem ciecz może nie przepływać), z kolei 
meander pracuje przy zróżnicowanym polu 
temperaturowym kolektora. Układ meandra 
zapewnia jednocześnie większą stabilność 
hydrauliczną.
Celem zwiększenia efektywności pozyskiwa-
nia energii słonecznej (wydłużony czas prze-
bywania medium w kolektorze) można stoso-
wać meander lub harfę podwójną.

kolektor „superszczelny”  
czy wentylowany?

Pomimo, iż idea szczelnych kolektorów prze-
chodzi do lamusa, to jednak jeszcze spotkać 
można konstrukcje, które nie zapewniają 
wentylacji urządzenia i co więcej charaktery-
zują się dobrymi (ponad przeciętnymi) osią-

gami podczas badań wydajności. Jednak 
korzyści z takiego kolektora są iluzoryczne. 
Nie ma kolektorów szczelnych w 100%.  
Próba całkowitego zamknięcia urządzenia 
skutkuje parowaniem szyby, zjawiskiem mi-
krokorozji oraz pogorszeniem ilości energii po-
zyskiwanej przez urządzenie (przy wyższych 
uzyskach energii w początkowym etapie eks-
ploatacji). Dlatego też wentylacja kolektora – 
a w zasadzie mikrowentylacja – jest niezbęd-
na do prawidłowej pracy urządzenia. Można 
ją spotkać w nowoczesnych konstrukcjach 
kolektorów.

izolacja

Izolacja wykonywana jest w postaci wełny 
mineralnej, umiejscowiona od spodu i po bo-
kach urządzenia. Izolacja niekiedy wyłożona 
folią aluminiową mającą chronić od ewen- 
tualnej wilgoci i odbijać energię cieplną  
w kierunku absorbera. Grubość izolacji deter-
minuje przydatność urządzenia do naszych 
warunków. 
Kolektory o grubości spodniej 2-3 cm nie na-
dają się do naszych warunków.  
Minimalną grubością izolacji mogłyby być  
4 cm, choć zdecydowanie bardziej odpo-
wiednie jest 5 cm i taka grubość wełny wy-
stępuje w większości kolektorów. Obowiązu-
je jednak zasada im grubsza izolacja, tym 
mniejsze straty energii emitowane są do oto-
czenia, dlatego pojawiające się kolektory z 
6 cm grubością wełny traktować należy jako 
krok w dobrym kierunku. 
Niekiedy można spotkać rozwiązania, które 
oprócz wełny mineralnej mają izolację wyko-
naną z płyty poliuretanowej.
Uszczelnienie wierzchniej strony kolektora wy-
konywane jest często za pomocą uszczelek 
EPDM.

bość blachy miedzianej to 0,2 mm, aluminio-
wej zaś 0,3-0,4 mm.

Łączenie absorbera z orurowaniem

Sprawą bardzo istotną jest sposób moco-
wania rur do absorbera. Determinuje ona 
powierzchnię kontaktu, a tym samym sku-
teczność przekazywania ciepła, jak też wy-
trzymałość na wysokie wartości temperatury 
(występujące podczas stagnacji). 
Tradycyjnie wykorzystywane połączenia lu-
towane, bywają obecnie niewystarczające 
– przy wzrastającej temperaturze stagnacji 
kolektorów. Z tego względu zastępuje się je 
innymi, nowoczesnymi połączeniami absor-

bera z rurami: stosowanie ultradźwięków lub 
połączenia laserowego. 
Połączenia te zapewniają bardzo dobry kon-
takt, jednak tak mocno ingerują w materiał 
absorbera, że może dochodzić do uszkodze-
nia cienkiej blachy.
Łączenie ultradźwiękami daje dobre efekty 
przy łączeniu tego samego metalu ze sobą 
(rura miedziana z blachą miedzianą). 
Nowszym rozwiązaniem jest połączenie lase-
rowe, które daje również dobre efekty przy 
łączeniu różnych materiałów. 
Technologia ta jest coraz popularniejsza  
i znajduje coraz szersze zastosowanie w pro-
dukcji kolektorów słonecznych. Powłoka ab-
sorbująca promieniowanie słoneczne jest 

Kolektor w obudowie drewnianej na linii montażowej
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drewnianymi. 
Sporadycznie można spotkać się z rozwią-
zaniami opartymi na stali nierdzewnej

Estetyka

Co prawda wygląd jest raczej sprawą gu-
stu, to jednak współczesne urządzenia moż-
na uznać za ładne: atrakcyjna obudowa 
z (opcjonalną) możliwością ustalenia kolo-
ru zgodnie z upodobaniem inwestora, stro-
na przednia o bardzo ciekawym wyglądzie 
z dopasowanym, matowym szkleniem. Przy-
łącza znajdujące się u góry kolektora z sys-
temowym łączeniem dopełniają atrakcyjny 
wygląd urządzania.

Montaż na dachu, czy… w dachu?

Pierwsze konstrukcje kolektorów płaskich 
umożliwiały ich montaż w pozycji pionowej. 
Obecnie coraz częściej można spotkać roz-
wiązania do montażu w poziomie. Zwiększa 
to zdecydowanie możliwości aranżacyjne 
urządzenia.
Kolektory są urządzeniami montowanymi naj-
częściej na konstrukcjach wsporczych np. na 
połaci dachu. Powoli, również w Polsce, ob-
serwowana jest tendencja do wbudowywa-
nia urządzenia w dach. Uzyskujemy w ten 
sposób dodatkową izolację urządzenia (brak 
chłodzenia od spodu, brak chłodzenia na ru-
rach przyłączeniowych, jednocześnie uzyski-
wany jest estetyczny efekt wizualny). 
Problem może stanowić stosowne uszczel- 
nienie, choć posługując się poprawnie roz-
wiązaniami systemowymi uzyskuje się w tym  
zakresie dobre efekty. Kolektory wbudowa- 
ne mogą mieć konstrukcję drewnianą uła-
twiającą montaż w konstrukcję drewnianą 
dachu.  

Obudowa

Obudowy zdecydowanie najczęściej wy-
konuje się z aluminium. Spotyka się dwie 
konstrukcje: obudowa ramowa lub wan- 
nowa.
Najczęściej spotyka się konstrukcję ramo-
wą, często wykonywaną z jednego odcin-
ka profilu, w którym łączenie występuje  
w jednym miejscu. Na dnie profilu umiesz-

czana jest spodnia blacha aluminiowa. 
Obudowa wannowa wymaga bardziej roz-
budowanego parku maszynowego. W roz-
wiązaniach tych wanna tłoczona jest z jed-
nego kawałka blachy. 
Dodatkowo spotkać można obudowy  
w wykonane z tworzywa sztucznego od-
pornego na promieniowanie UV czy z włók-
na szklanego. W konstrukcjach wbudo-
wanych spotkać się można z obudowami 

W większych instalacjach, oprócz uzy-
sku energii z pojedynczego urządzenia 
istotną kwestię odgrywają straty ciepła 
na łączeniach urządzeń.  
Z tego powodu zaleceniem jest stoso-
wanie większych urządzeń. Kiedyś stan-
dardem były kolektory o jednostkowej 
powierzchni czynnej 1,7-1,8 m2, obecnie 
jest ona większa i wynosi ok 2 m2, a spo-
tykane są rozwiązania standardowe o 
powierzchni czynnej ok. 2,4 m2. 
W ostatnich latach znaczenia nabie-
rają urządzenia o powierzchni jeszcze 
większej. Powstają one w wyniku połą-
czenia w jednej obudowie 2, 4, 6 czy 
nawet 8 kolektorów. W ten sposób uni-
ka się zewnętrznych połączeń pane-
li (ograniczenie strat ciepła), przy po-
prawie hydrauliki układu – zapewnienie 
ustabilizowanego przepływu oraz este-
tyki urządzenia. Jednocześnie obserwu-
je się zmniejszenie grubości kolektora. 
Nie tak dawno urządzenia miały ok.  
10 cm grubości (a nawet do 12 cm), 
podczas gdy obecnie spotkać można 

rozwiązania o grubości 7 cm. 
Zmniejszenie grubości przekłada się 
szybko na zmniejszenie ciężaru urządze-
nia. Uważać należy na zbyt „cienkie ko-
lektory słoneczne”, w których izolacja 
cieplna może być niewystarczająca dla 
pracy całorocznej.
Kolejnym trendem jest zmniejszanie po-
jemności wodnej kolektora. Szczególnie 
możliwe jest to dla kolektorów słonecz-
nych harfowych, w których średnice ru-
rek poprzecznych wynoszą 8 mm.  
W kolektorach płaskich można znaleźć 
urządzenia o pojemności nawet ok. 1 li-
tra (co nie tak dawno było możliwe do 
osiągnięcia dla kolektorów próżnio-
wych i to tych z rurką ciepła).
Zmniejszenie grubości kolektora jak też 
stosowanie cieńszego szkła czy alumi-
niowego absorbera skutkuje zmniejsze-
niem wagi kolektorów (nawet do 30 kg, 
gdy tak niedawno konstrukcje miały ok 
50 kg). 
Przeciętna waga urządzeń wynosi teraz 
około 40 kg.

Wielkości kolektorów płaskich

w w w . b a r t o s z . c o m . p l
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  Funkcje kurtyn powietrza

Właściwie dobrana kurtyna powietrza ce-
chuje się następującymi zaletami:

- wytwarza dynamiczny strumień powietrza 
stanowiący barierę dla przenikania zimna;
- niweluje niepożądany chłód we wnętrzu 
pomieszczenia, mieszając ciepłe powietrze  

z wnikającym z zewnątrz zimnym powietrzem.
Zazwyczaj stosowane kurtyny powietrza na-
wiewają powietrze z góry. Można też zastoso-
wać np. nawiew boczny przy bardzo wysokich 
drzwiach, czy przy kurtynach mobilnych. Wybór 
właściwego systemu zależy od wielu czynników. 
Doświadczenie wykazuje, że mimo zainstalowa-
nia kurtyn często nie zostaje osiągnięty cel zało-
żonego komfortu i skuteczności ich działania. 

skuteczne i …nieskuteczne działanie 
kurtyn powietrza – analiza przypadków 

1. Dobrze dobrana kurtyna…
Gdy budynek jest szczelny, można nawet przy 
dużym natężeniu ruchu osiągnąć zadowalający 
komfort, dobierając właściwie kurtynę (rys. 1 ). 

2. Jeśli kurtyna zostanie nieprawidłowo 
dobrana lub niewłaściwie zainstalowana 
nie korzystamy z jej zalet (rys. 2 ). 

3. Nieszczelności w budynku
Szczelność budynku ma największy wpływ 
na powstawanie zjawiska przeciągu w ob-
szarze wejścia i na straty energii przez otwar-
te drzwi. Gdy budynek jest wielopiętrowy, 
straty energetyczne z tytułu nieszczelności 
nawet bez działania wiatru mogą być 5-krot-
nie większe niż dla budynku szczelnego.  
Dodatkowo wiele wejść/drzwi na tym samym 
poziomie potęguje zjawisko przeciągu,  
a straty energii jeszcze bardziej rosną, gdy doj-
dzie czynnik wiatru. Gdy wejścia do budynku 
są na różnych wysokościach, przeciąg i straty 

  Piotr urasiński

Z otwieraniem drzwi i bram ściśle związane są przeciągi, zwiększona immisja, 
wzrost strat energii, czyli wzrost kosztów. Zjawiska te wzmacniane są różnicą 
ciśnienia pomiędzy wnętrzem budynku a otoczeniem, nieszczelnościami 
obiektu, czy wpływem wiatru. Poprzez zastosowanie kurtyn powietrznych 
można zminimalizować, bądź nawet wyeliminować wymienione wyżej wady, a 
tym samym uzyskać znaczne oszczędności energii.

Kilka zaleceń odnośnie montażu

Czynniki 
wpływające  
na pracę kurtyn 
powietrznych (cz. 1)

Volksbank w Barsinghausen Praktiker w münster

Bydynek biurowy w Garbsen
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i tak przedostaje się do środka. Nowoczesne 
rozwiązania integrują więc np. pionowo na-
wiewającą kurtynę z drzwiami obrotowymi. 
Wiatrołap z automatycznymi drzwiami prze-
suwnymi (z lub bez kurtyn powietrza)
oferuje wyraźną poprawę w stosunku do 
zwykłych drzwi szczególnie dla małego  
i średniego ruchu osobowego pod warun-
kiem, że włącznik drzwi prawidłowo dzia-
ła. Praktyka pokazuje wszakże, że drzwi takie 
pozostają zbędnie długo otwarte. Przy silnie 
nieszczelnych obiektach taki wiatrołap nie-

wiele w rzeczywistości pomaga.

Uwaga na efekty uboczne
Trzeba pamiętać o możliwości sumowania 
się mocy grzewczej kurtyny z ogrzewaniem 
podstawowym obiektu. Należy wiązać dzia-
łanie kurtyny z instalacją grzewczą,aby nie 
przegrzewać pomieszczeń.

W kolejnym wydaniu instalReportera 
11/2012 zostaną omówione rodzaje  
zabudowy kurtyn powietrznych.  

rosną i bez wiatru z tytułu różnic wysokości jak 
dla budynku nieszczelnego (rys. 3 ). 

4. Panujące w obiekcie nadciśnienie (jeśli 
obiekt został tak zaprojektowany), może nega-
tywnie wpłynąć na funkcjonowanie kurtyny. 
Gdy nadwyżki powietrza są tak duże lub więk-
sze niż wydatek powietrza kurtyny, zasłona po-
wietrzna zostanie „wypchnięta” na zewnątrz. 

kilka dodatkowych zaleceń montażu… 

Usytuowanie wejścia
Należy unikać ekspozycji nawietrznej. Tego 
nie da się często zmienić. Należy pamiętać 
także o tym, że wejścia umieszczone na ro-
gach budynku wykazują największą podat-
ność na wiatr, gdyż największe prędkości 
wiatru występują właśnie na narożnikach.
Gdy budynek jest nieszczelny, zasłona po-
wietrzna może nie pokryć różnicy ciśnienia 
przy realnych prędkościach nawiewu.

Geometria wejścia
Przepływ powietrza przez wejście jest dla 
szczelnego obiektu proporcjonalny do szero-

kości wejścia i ponad proporcjonalny do jego 
wysokości (α wysokość 1,5). Zawyżona wyso-
kość drzwi prowadzi do większych strat energii 
niż zawyżona szerokość. Pionowym nawiewem 
jest trudniej osłonić wyższy otwór drzwiowy.

Umiejscowienie kurtyny
Zasłona powietrzna musi być wytworzona 
dokładnie tuż za płaszczyzną wejścia, nie 
może być odsunięta 
(rys. 2 ).

Względy  
budowlane
W przypadku budyn- 
ku silnie nieszczelne- 
go zadowalające roz- 
wiązanie w zakresie 
komfortu można je- 
dynie osiągnąć, sto- 
sując drzwi obroto-
we, jednakże tylko 
w kombinacji z pod-
mieszaniem ciepłe-
go powietrza, gdyż 
zimne powietrze  r

ek
la

m
a

1  dobrze funkcjonująca zasłona powietrzna  
o nawiewie pionowym. Kolory odzwierciedlają 
uzyskany rozkład temperatury wewnątrz (z 
lewej strony) i na zewnątrz z prawej strony

2  Źle zamontowana kurtyna powietrzna  
o nawiewie pionowym. urządzenie odsunięte od 
płaszczyzny otworu drzwiowego. mimo że kurtyna 
jest właściwa zimne powietrze wciska się bokami

3  Podciśnienie w obiekcie z powodu jego dużej 
nieszczelności, otwartych okien lub nacisku 
wiatru przy małej nieszczelności. Pomimo 
prawidłowo działającej kurtyny nie da się uniknąć 
napływu zimnego powietrza przy podłodze

4  wydatek kurtyny wynosi 3000 m3/h, nadwyżki 
powietrza w obiekcie (nadciśnienie) – 6000 m3/h. 
Prowadzi to do „wypchnięcia” zasłony na zewnątrz, 
przez co, lub dlatego zimne powietrze przedostaje się 
dołem do środka, wychładzając pomieszczenie
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New przeznaczone są do stosowania w ban-
kach, sklepach, centrach handlowych oraz 
obiektach usługowych.

kurtyny li New – seria komfortowa
 
Kurtyny Li New to urządzenia przeznaczo-
ne do montażu poziomego lub pionowego, 
dostępne w modułach o długościach 1; 1,5; 
2 i 2,5 m. Kurtyny Li New dzięki opcjonalne-
mu wyposażeniu, mogą być nośnikiem rekla-
my statycznej lub dynamicznej, stanowiąc 
część aktywnego systemu reklamy budynku. 
Do wbudowanego w kurtynę monitora LCD 
można podłączyć dowolne źródło obrazu 
np. odtwarzacz DVD lub komputer.  
Li New przeznaczone są do montażu w każ-
dych warunkach obiektowych, oferując nie-
drogie rozwiązanie do szerokiego zakresu 
zastosowań grzewczych. Li New, uwzględ- 
niając wysokie wymagania dotyczące 
aranżacji wnętrz, znajdują zastosowanie  
w obiektach komercyjnych oraz użyteczno-
ści publicznej.

  Robert Rabiński

  kurtyny li light New –  
seria komfortowa

Kurtyny Li light New to urządzenia przezna-
czone do montażu poziomego z nagrzewni-
cą elektryczną, wodną lub „zimne” bez pod-
grzewu powietrza, dostępne w modułach  
o długościach 1; 1,5; 2 i 2,5 m. 
Urządzenia z wymiennikami wodnymi stan-
dardowo wyposażone są w filtry EU2 zapew-
niające odpowiedni stopień czystości po-
wietrza. 
Obudowy lakierowane są na kolor RAL 7047, 
na zamówienie możliwe jest lakierowanie na 
dowolny kolor z palety RAL. Kurtyny Li light 

Firma VENTIA jako wyłączny przedstawiciel 
czeskiego producenta STAVOKlImA wprowadza 

na rynek kolejne typoszeregi kurtyn 
powietrznych. Kurtyny firmy STAVOKlImA 

charakteryzują się nowoczesnym, 
ponadczasowym wyglądem oraz 
wysoką niezawodnością.  
Przy produkcji zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne 
oraz najlepszej jakości materiały.

Nowości 2013 

Kurtyny powietrzne 
w ofercie firmy VENTIA

Kurtyny pionowe TuBEx

li light New li New

http://www.instalreporter.pl
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Program RATUS to proste intuicyjne 
oprogramowanie ułatwiające dobór 
kurtyn powietrznych firmy STAVOKLIMA. 
Program RATUS jest aplikacją bezpłatną. 
Dobór kurtyny powietrznej sprowa-
dza się do podania wymiarów otworu 
drzwiowego. Następnie program pro-
wadzi użytkownika przez poszczegól-
ne pola wyboru, pomagając wybrać 

typ kurtyny powietrznej oraz dobrać 
odpowiednie dedykowane akceso-
ria. Pozwala na przykład dobrać na-
grzewnicę wodną, obliczając jej dane 
techniczne od strony hydraulicznej 
oraz powietrznej. Oferuje również pro-
sty sposób na przygotowanie oferty dla 
klienta. Standardową opcją jest możli-
wość eksportu, drukowania do formatu 
PDF oraz zapis projektu na każdym eta-
pie doboru. 
Otrzymana karta doboru zawiera nie-
zbędne informacje do zamieszczenia  
w projekcie instalacji grzewczych i elek-
trycznych, istotne dla projektantów, wy-
konawców oraz użytkowników końco-
wych. Program pracuje pod systemem 
operacyjnym WINDOWS.

RATUS – unikalny program wspomagający dobór 
kurtyn powietrznych STAVOKLIMA

kurtyny pionowe TUBEX –  
seria Designer Collection
 
Kurtyny powietrzne TUBEX przeznaczone do 
montażu pionowego są dostępne w dwóch 
wysokościach 2,2 i 2,5 m, w wersjach z na-
grzewnicą wodną, elektryczną oraz jako kur-
tyny „zimne” bez wymiennika. 
Obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej 
lub stali ocynkowanej lakierowanej na kolory 
RAL 9016 lub RAL 3002. Lamele kratki wyloto-
wej, lakierowane na inny kolor niż obudowa, 
dodatkowo uatrakcyjniają wygląd kurtyn.  

Nowością jest wersja kurtyn TUBEX CON  
z zewnętrznym układem grzewczo-wentyla-
cyjnym. W wersji CON urządzenie podłączo-
ne jest do zewnętrznej kanałowej instalacji 
wentylacyjnej (zewnętrzny wymiennik ciepła, 
filtr oraz zewnętrzny wentylator). 
Kurtyny TUBEX dzięki nowoczesnemu wyglą-
dowi doskonale komponują się w każdych 
warunkach obiektowych, oferując niedro-
gie rozwiązanie do zastosowania w ban-
kach, hotelach, galeriach handlowych, cen-
trach konferencyjnych i wystawowych oraz 

obiektach użyteczności publicznej. Wszystkie 
kurtyny marki STAVOKLIMA mają deklarację 
zgodności CE.

Sterowanie kurtyn serii Li New, Li light New 
oraz TUBEX odbywa się za pomocą:  
• intuicyjnego sterownika ECON (dwa stop-
nie mocy grzewczej, trzy stopnie prędkości 
wentylatora) lub
• multifunkcyjnego procesorowego sterowni-
ka DITRONIC umożliwiającego sterowanie  
za pomocą BMS lub pilota zdalnego sterowania. 
Sterownik DITRONIC wyposażony jest w wy-
świetlacz ciekłokrystaliczny, na którym wy-
świetlane są informacje, dotyczące wszyst-
kich funkcji oraz parametrów pracy kurtyn. 
Dzięki regulatorowi praca kurtyny jest zauto-
matyzowana, DITRONIC w oparciu o sze-
reg czujników dostosowuje pracę kurtyny do 
aktualnych warunków panujących w stre-
fie drzwiowej. Pracę kurtyn można uzależnić 
od położenia drzwi, temperatury powietrza 
w pomieszczeniu oraz temperatury zewnętrz-
nej. Dzięki funkcji opóźnienia czasowego na-
stępuje dobieg wentylatora po wyłączeniu 
grzałek. Podłączenie regulatora do kurtyn 
powietrznych odbywa się za pomocą kabla  
z wtyczkami RJ 45.  

Przedstawiciel marki STAVOKLIMA  
na terenie Polski 
 
Ventia sp. z o.o.
ul. Bartycka 26/D2, 00-716 Warszawa,  
tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl
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Zasada działania i funkcjonalność

Główną funkcją pomp zasilanych powie-
trzem wewnętrznym jest produkcja c.w.u. przy 
wykorzystaniu ciepła zawartego w powietrzu. 
Zasada działania tego urządzenia jest nie-
zwykle prosta i opiera się na pracy typowej 
sprężarkowej pompy ciepła. Wentylator do-
prowadza ciepłe powietrze z pomieszczeń 
lub z otoczenia do wymiennika ciepła  
w pompie ciepła. Temperatura uzyskana  
z powietrza jest wystarczająca, aby w wy-
mienniku płytowym (parownik) odparował 
czynnik chłodniczy obiegu pompy ciepła. 
Najczęściej stosowanym czynnikiem chłodni-
czym w pompach ciepła typu powietrze-woda
jest R134A. Czynnik chłodniczy już w postaci 
gazowej jest następnie sprężany przez sprę-
żarkę. Znacznemu wzrostowi ciśnienia towa-
rzyszy duży przyrost temperatury. W postaci 
przegrzanej pary czynnik chłodniczy wpływa 
do kolejnego wymiennika (skraplacz), w któ-
rym następuje wymiana ciepła i przekaza-

nie go do zbiornika c.w.u. W skraplaczu gaz 
ulega skropleniu i w postaci ciekłej dopływa 

  małgorzata Smuczyńska

  Według danych PORT PC opublikowanych 
przez Europejską Organizację Pomp Ciepła w 
formie raportu EHPA Outlook 2012, liczba po-
wietrznych pomp ciepła do produkcji c.w.u., 
zamontowanych w Polsce w 2011 r. wynosi-
ła 4500 szt, zrównując się z liczbą gruntowych 
pomp ciepła i przewyższając liczbę pomp za-
silanych powietrzem zewnętrznym. Ilość ta sta-
nowiła aż 43% w stosunku do wszystkich pomp 
ciepła zamontowanych na terenie naszego 
kraju. W Europie natomiast udział pomp cie-
pła do produkcji c.w.u. stanowi 6,3%, jednak 
wartość tę zaniża fakt uwzględnienia w sta-
tystykach również rewersyjnych pomp ciepła 
typu powietrze-powietrze (rys. 1 ).

w ostatnich trzech latach w Polsce zauważa się znaczny wzrost zainteresowania 
powietrznymi  pompami ciepła, których główną funkcją jest produkcja c.w.u. 
przy wykorzystaniu ciepła zawartego w powietrzu wewnątrz budynku. Jest to 
głównie spowodowane ich stosunkowo niską ceną, prostotą montażu i wygodą 
użytkowania. urządzenia zapewniają produkcję ciepłej wody w przeciągu 
całego roku, niezależnie od tego czy świeci słońce, czy mamy kotłownię pełną 
opału i co najważniejsze trzykrotnie taniej w porównaniu do elektrycznych 
ogrzewaczy wody. wartościami dodanymi jest dodatkowy komfort wentylacji, 
czy osuszania i chłodzenia pomieszczeń. 

…czyli ekonomiczne podgrzewanie wody

Powietrzne 
pompy ciepła  
do produkcji c.w.u.

1  Rynek pomp ciepła w 2011 r. z podziałem na typy urządzeń (Eu-20) (Źródło: European Heat Pump Statistics, EHPA Outlook 2012)

2  Schemat ideowy pracy pompy ciepła 
powietrze-woda na cele c.w.u.
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do zaworu rozprężnego, w którym następuje 
redukcja ciśnienia, a wraz z nim temperatu-
ry. Ochłodzony czynnik chłodniczy po raz ko-
lejny wpływa do parownika, zamykając cykl 
pracy. Do pracy pompy ciepła potrzebna 
jest więc wyłącznie energia elektryczna do 
napędu sprężarki i wentylatora.

kompaktowe ze zbiornikiem lub do 
podłączenia osobnego zasobnika 

Ze względu na budowę tego typu pompy 
ciepła możemy podzielić na pompy kom-
paktowe z wbudowanym zbiornikiem ciepłej 
wody użytkowej i pompy ciepła z osobnym 
zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, które 
dają możliwość doboru odpowiedniej pojem-
ności zbiornika zewnętrznego lub podłącze-
nia zbiornika już istniejącego (rys. 3  a  i b ).

Różne pompy ciepła, a więc  
o możliwościach „podłączenia”  
powietrza

Ze względu na sposób doprowadzenia po-
wietrza możemy wyróżnić:
• pompy ciepła na powietrze obiegowe (po-
wietrze z pomieszczenia, w którym znajduje 
się pompa ciepła),
• pompy ciepła z kanałami doprowadzają-
cymi powietrze usuwane z pomieszczeń tzw. 
„mokrych” w budynku lub powietrze  
zewnętrzne (rys. 4  a  i b ).
Idealnym źródłem powietrza potrzebnego 
do działania pompy ciepła na powietrze 
obiegowe są pomieszczenia, w których wy-
stępuje tzw. ciepło odpadowe, np. pralnie 
lub suszarnie. 
Ten drugi rodzaj to pompy ciepła, które za-

3  a  pompa ciepła  
z osobnym zasobnikiem 
c.w.u. NIBE F120  
b  pompa ciepła BIAwAR 
Ow-PC z wbudowanym 
270-litrowym zbiornikiem 
c.w.u. z dodatkową 
wężownicą solarną

a b

4  a  pompa ciepła przystosowana do podłączenia kanałów doprowadzających powietrze 
Stiebel Eltron wwK 300
b  pompa ciepła Viessmann Vitocal 160 A na powietrze obiegowe

a b

zwyczaj mogą pracować również przy ujem-
nych wartościach temperatury powietrza 
(najczęściej do -10oC). Dzięki temu urządze-
nie może prawie przez cały rok korzystać  
z darmowego źródła energii, jakim jest po-
wietrze zewnętrzne. 
Nie bez znaczenia jest również możliwość do-
wolnej konfiguracji urządzenia poprzez dołą-
czalne kanały powietrzne. W tym przypadku 
pompa ciepła ma możliwość wykorzystywania 
powietrza zewnętrznego, powietrza otaczają-
cego urządzenie lub powietrza z sąsiednich po-
mieszczeń. Jednym z efektów pracy powietrz-
nych pomp ciepła jest obniżenie temperatury 
powietrza przepływającego przez urządzenie. 
Takie darmowe schłodzone powietrze można 

wykorzystywać w pomieszczeniach typu spiżar-
nie lub schowki, pod warunkiem jednak, że po-
wietrze usuwane nie zawiera zanieczyszczeń. 
Systemy te są konkurencyjne dla typowych 
układów wentylacji z rekuperacją do do-
mów jednorodzinnych, jak również są świet-
nym rozwiązaniem dla budynków, w których 
ze względu na pełnioną funkcję istnieje za-
potrzebowanie na wentylację i ciepłą wodę 
(np. restauracje, stołówki, kuchnie, domki let-
niskowe). Pompy ciepła zasilane powietrzem 
wentylacyjnym odzyskują energię z powie-
trza wentylacyjnego przez cały rok, podczas 
gdy rekuperatory tracą swą sprawność wraz 
ze spadkiem różnicy temperatury między po-
wietrzem nawiewnym, a wywiewnym. Na-
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pływ świeżego powietrza następuje przez 
nawiewniki ścienne lub okienne, bez ryzyka 
zanieczyszczenia i zmiany jego jonizacji w ka-
nałach nawiewnych. Praca w systemie wy-
łącznie wentylatora wywiewnego daje lep-
szą kontrolę wymiany powietrza i mniejsze 
zużycie energii elektrycznej.  
Trzeba zawsze sprawdzić warunki podłącze-
nia systemu przewodów powietrznych do 
pompy ciepła danego producenta. Przykład 
z opisu pompy ciepła firmy Glen Dimplex: 
króćce (2 x DN 160 mm) do podłączenia sys-
temu przewodów powietrznych przy czym 
maksymalna sumaryczna długość przewo-
dów powietrznych: 10 m, straty zaś 1 kolana 
90° odpowiadają stratom 2 m przewodu.

Zasobniki c.w.u.

Zasobniki zabudowywane w kompaktowych 
powietrznych pompach ciepła najczęściej 
mają pojemność w granicach 200-300 l.  
Zastosowanie wbudowanej wężownicy (jednej 
lub nawet dwóch) w zbiorniku ciepłej wody 
pozwala na pełną integrację pomp ciepła  
z istniejącymi już instalacjami grzewczymi.  
Tak więc taka pompa ciepła może współpra-
cować np. z instalacją solarną, ale najczęściej 
podłącza się do niej kotły (gazowe, węglowe 
czy na biomasę), które w najchłodniejszych 
okresach roku poprzez wężownicę po prostu 
dogrzewają c.w.u. w zasobniku. Producenci wy-
posażają swoje pompy ciepła w dodatkową 
grzałkę elektryczną najczęściej mocy 1,5-2 kW. 
Grzałka ta umożliwia też osiągnięcie w zasobni-
ku temperatury przegrzewu od 60°C do 65°C, 
co zapobiega rozwojowi bakterii Legionella. 
W porównaniu do kolektorów słonecznych 
pompy ciepła do produkcji c.w.u. całorocz-
nie zapewniają ciepłą wodę użytkową bez 
względu na pogodę i porę roku.

koszty

Zużycie energii potrzebnej do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w typowym budyn-
ku mieszkalnym w Polsce stanowi dziś około 
14% energii zużywanej w tym budynku. Warto 
zaznaczyć, że udział kosztów zużycia energii 
potrzebnej do przygotowania c.w.u. wynosi 
już prawie 23% rocznych wydatków na ener-
gię w budynku. Zrozumiałe więc, że szukamy 
dziś alternatywnych i ekonomicznych źródeł 
energii, które mogą w wyraźny sposób po-
prawić ten bilans. Do takich urządzeń należą 
powietrzne pompy ciepła do produkcji c.w.u. 
Koszt tego typu urządzeń z zasobnikiem 
waha się w przedziale od 6000 do 13 000 zł 
netto i jest porównywalny lub niższy z kosztem 
instalacji solarnej. Najtańsze (od ok. 4000 zł)
są pompy na powietrze obiegowe, które pra-
cują tylko w warunkach dodatniej tempera-
tury, niewyposażone w wężownicę do pod-
łączenia zewnętrznego źródła ciepła (np. 
kocioł, system solarny) lub same moduły 
pompy ciepła bez zbiornika. Montaż pomp 
ciepła na powietrze obiegowe ogranicza się 
do podłączenia pompy ciepła do gniazda 
zasilania elektrycznego i podpięcia hydrau-
licznego do instalacji wodnej. 
Droższe w zakupie i montażu są urządze-
nia, które mają możliwość podłączenia ka-
nałów doprowadzających powietrze z kil-
ku wybranych pomieszczeń lub powietrza 
zewnętrznego, ze zbiornikiem z dodatkową 
wężownicą. 
Najistotniejszym parametrem, który sprawia, 
że ogrzewanie wody w tego typu urządze-
niach jest ekonomiczne jest współczynnik 
sprawności, który dla tego typu urządzeń wy-
nosi około 3-3,5 dla temp. pow. 7oC i temp. 
wody 45oC. Taka efektywność powoduje,  
iż koszty zużycia energii elektrycznej potrzeb-

nej do przygotowania ciepłej wody w ty-
powym budynku jednorodzinnym wynoszą 
mniej niż 1 zł dziennie i są trzykrotnie niższe  
w porównaniu do elektrycznego ogrzewacza 
wody. 

Porównanie efektywności  
poszczególnych rodzajów urządzeń 

…jest trudne ponieważ producenci poda-
ją COP dla różnych wartości temperatury po-

6  Schładzanie powietrza wewnętrznego: powietrze z pomieszczeń, np. ze spiżarni lub 
winiarni, jest najpierw odsysane przez przewód powietrzny, następnie jest ono schładzane 
i osuszane w pompie ciepła, po czym jest z powrotem wdmuchiwanie do pomieszczeń. 
Odpowiednim miejscem lokalizacji jest przy tym pomieszczenie hobby, kotłownia lub 
pomieszczenie gospodarcze

5  Najpopularniejsze sposoby podłączania pompy ciepła na c.w.u. ze względu na 
doprowadzenie i odprowadzenie powietrza
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wietrza i wody oraz przy różnych przepły-
wach powietrza, przy czym należy pamiętać, 
że im mniejsza różnica temperatury między 
dolnym (A-powietrze), a górnym źródłem 
(W-woda), tym urządzenie osiąga wyższą 
sprawność. Przykładowo: Buderus dla pompy 
Logatherm WPT podaje COP = 4,2 dla A20/
W45, Viessmann dla pompy Vitocal 160 po-
daje COP = 3,56 dla A15/W45, a Nibe-Biawar 
dla pompy Biawar OW-PC 270 podaje COP 
= 3,33 dla A7/W45. Przyglądając się tempe-
raturze powietrza (A), przy której podawa-
ny jest współczynnik sprawności COP w tych 
trzech przykładach, można stwierdzić,  
że wszystkie te urządzenia będą miały po-
dobną sprawność. Kolejnym ważnym para-
metrem przy wyborze tego typu urządzeń 
jest hałas, który waha się od 42 do 55 dB  

w zależności od budowy pompy ciepła.  
Z praktyki mogę stwierdzić, że pompy cie-
pła emitujące hałas o natężeniu 42-45 dB nie 
będą przeszkadzały w normalnym użytkowa-
niu obiektu, a montaż kanałów doprowadza-
jących powietrze znacznie ogranicza wydoby-
wanie się dźwięku na zewnątrz urządzenia. 
Atrakcyjna cena, łatwość obsługi, szybka 
oraz prosta instalacja powoduje, że pompy 
ciepła służące przygotowaniu ciepłej wody 
użytkowej stają się dziś coraz bardziej popu-
larne. Wyjątkowo tanie źródło ciepłej wody, 
zapewnienie wentylacji mechanicznej oraz 
możliwość wykorzystania chłodnego powie-
trza produkowanego przez to urządzenie to 
zalety, które sprawią iż pompy ciepła do cie-
płej wody użytkowej będą coraz częściej po-
jawiać się w naszych domach.  

poliuretanowa izolacja zasobnika

króciec przyłączeniowy DN 160  
dla powietrza wywiewanego

króciec przyłączeniowy DN 160  
dla powietrza nawiewanego

moduł pompy ciepłaobsuga
• pompa ciepła
• grzałka
• włącznik ładowania  
poprzez wężownicę

regulator temperatury ciepłej wody
z wyświetlaczem analogowym

króciec zewnętrznego czujnika
temperatury (nie przedstawiono)

izolowany płaszcz z tworzywa
sztucznego

anoda ochronna zbiornika

grzałka elektryczna 1,5 kW

zasobnik c.w.u., 300 l stalowy
emaliowany zgodnie z DIN 4753

skraplacz zabudowany  
na zewnątrz zasobnika c.w.u. wężownica 1,45 m2

7  Przykładowa budowa pompy ciepła na c.w.u. z zabudowanym zasobnikiem z wężownicą
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Wybierz niezawodne źródło ciepła i zacznij oszczędzać.

* Wyposażenie dodatkowe nie jest ujęte w cenie podstawowej.

Kotły c.o.
Ciepło wcielone

Pompy ciepła 
Innowacyjność z natury

Systemy solarne
Technologia ciepła

• DOTACJI NA ZESTAWY SOLARNE 
• DOTACJI NA ZESTAWY SOLARNE  Z FUNKCJĄ POMPY CIEPŁA*45% 

http://www.galmet.com.pl
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użytkową przez cały rok, bez konieczności 
przyłączania kotła gazowego, olejowego 
czy na paliwo stałe.
Do ogrzewania wody użytkowej wykorzystuje 
ciepło z powietrza obiegowego w pomiesz-
czeniu, w którym się znajduje (minimalna ku-
batura 20 m3), obniżając w nim wilgotność  
i temperaturę. Za pomocą przewodów wen-
tylacyjnych może również pobierać powie-
trze z pomieszczeń w budynku lub powietrze 
zewnętrzne. Zabudowany w pompie wenty-
lator umożliwia uzyskanie przepływu powie-
trza do 250 m3/h, przy sprężu dyspozycyjnym 
95 Pa. Dzięki temu, Vitocal 160-A może być 

stosowana do kontrolowanej wentylacji kilku 
pomieszczeń o całkowitej powierzchni do ok. 
200 m2 (przy 0,5-krotnej wymianie powietrza). 
Vitocal 160-A efektywnie wykorzystuje ener-
gię powietrza, gwarantując wysoki komfort 
ciepłej wody. Ogrzewając wodę użytkową 
od 15 do 45°C, przy temperaturze powie-
trza 15°C i przepływie 250 m3/h, pompa cie-
pła osiąga wysoki stopień efektywności COP: 
3,56. Zasobnik o pojemności 285 l zapewnia 
wymagany komfort ciepłej wody dla wie-
loosobowej rodziny – do 5 osób. Przy ogrze-
waniu c.w.u tylko pompą ciepła, można ją 
ogrzać do maksymalnie 55°C. Dogrzewając 

grzałką elektryczną, można uzyskać wodę  
o temperaturze do 65°C. Dla maksymalnego 
obniżenia kosztów ogrzewania c.w.u., pompa 
Vitocal 160-A typ WWKS przystosowana jest 
do współpracy z kolektorami słonecznymi.
Pracę pompy ciepła można dostosować do 
różnych potrzeb. We wszystkich trybach pra-
cy woda użytkowa jest ogrzewana, gdy tyl-
ko jej temperatura spadnie poniżej tempera-
tury wymaganej (poniżej progu włączenia). 
W trybie automatycznym regulator włącza 
wentylator tylko przy podgrzewie wody użyt-
kowej i reguluje jego prędkość obrotową  
w zależności od zapotrzebowania na cie-
pło. Tryb ciągły umożliwia stałą wentylację 
pomieszczeń przy stałej prędkości obroto-
wej wentylatora. W trybie Timer realizowana 
jest wentylacja z wykorzystaniem różnej pręd-
kości obrotowej wentylatora w ustawionych 
okresach czasu.  

Nazwa  
handlowa

ViTOCal  
160-a typ WWk, 
na powietrze 
obiegowe 

ViTOCal  
160-a typ WWk, 
na powietrze 
wentylacyjne

ViTOCal 160-a typ WWks,  
na powietrze obiegowe

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

monoblok  
z zasobnikiem monoblok z zasobnikiem

Moc grzewcza 
15/45ºC 1,52 kW  1,52 kW  1,52 kW  

Pobierana moc 
elektryczna 15/45ºC 0,43 kW 0,43 kW  0,43 kW  

COP 15/45ºC 3,56 3,56 3,56
Zasobnik c.w.u., 
pojemność, funkcje 
dodatkowe

285 l 285 l 285 l z solarnym wymiennikiem ciepła

Temperatura maksy-
malna c.w.u. 55°C, z dogrzewem grzałką elektryczną do 65°C  

Zakres regulacji 
temperatury c.w.u. od 0 do 65°C  od 0 do 65°C od 0 do 65°C  

Typ sprężarki hermetyczna z tłokiem wirującym
Napięcie zasilania 230 V 230 V 230 V
Czynnik roboczy  R134A R134A R134A
strumień powietrza maks. 250 m³/h  maks. 250 m³/h  maks. 250 m³/h  
Poziom hałasu, 52 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A) 
Wymiary: 1846/660/700 mm 1838/660/700 mm 1846/660/700 mm 
Ciężar 105 kg 105 kg 110 kg 

Wyposażenie pod-
stawowe 

kompletna pompa ciepła z regulatorem 
i zasobnikiem c.w.u. 285 l, zabudowana 
grzałka elektryczna 1,5 kW

kompletna pompa ciepła z regulatorem i  zasobnikiem 
c.w.u. 285 l z wężownicą solarną; zabudowana grzałka 
elektryczna 1,5 kW, regulator instalacji solarnej, czujnik 
temperatury cieczy w kolektorze, czujnik temperatury 
wody w podgrzewaczu

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata
Cena producenta 8095 zł netto 8455 zł netto 8900 zł netto

  Pompa ciepła Vitocal 160-A najoszczęd-
niej i samodzielnie może ogrzewać wodę 

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 0 801 24;
32 222 03 70
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umożliwia łatwą regulację, przewidywanie 
oraz programowanie okresów podgrzewania 
wody, aby w sposób ekonomiczny zarządzać 
zużyciem energii. Idealnym miejscem monta-
żu ogrzewacza termodynamicznego są po-
mieszczenia gospodarcze typu pralnia, piw-
nica, garaż. 
W montażu na zewnątrz należy pamiętać  
o zabezpieczeniu (izolacji antyzamarzanio-
wej) podłączeń hydraulicznych oraz zada-
szeniu urządzenia przed szkodliwym działa-
niem promieni słonecznych.

krótka charakterystyka: 
- wymiennik spiralny (skraplacz) – stal emalio-
wana,
- emalia ceramiczna wzbogacona pierwiast-
kami metali szlachetnych tytanu i miedzi TiO
+ CuO (200 μm),
- miedziana grzałka nurkowa (moc punkto-
wa 9 W/cm2),
- izolacja wykonana z pianki poliuretanowej,
- ochrona antybakteryjna ANTILEGIONELLOSE®,
- system podwyższonej wydajności HYDRO-
PLUS®,
- anoda magnezowa (130 g/m²),
- zasobnik – stal wysokogatunkowa (RST 235), 
wymiennik zewnętrzny – aluminium,
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-poly-
ester), kolor szary (RAL 7004, lakier epoxy-po-
lyester),
- miedziany parownik,
- obudowa zewnętrzna zabezpieczona anty-
korozyjnie,
- elektroniczny reduktor ciśnienia.
Model Explorer wyposażony jest w obrotowe 
kanały powietrzne ø160 mm oraz bezprze-
wodowy zaawansowany programator cyfro-
wy. Jest on przystosowany do montażu na ze-
wnątrz, a także do współpracy z systemem 
solarnym lub kotłem c.o.  

  Discovery 2 i Explorer (będący ostat- 
nią nowinką technologiczną marki Atlantic) 
stanowią połączenie pompy ciepła i zasob-
nika c.w.u. 
Urządzenia te wykorzystują energię z otacza-
jącego powietrza (garaż, piwnica, kotłownia, 
pralnia, itd.) do podgrzewania wody. Pojem-
ność zasobników wynosi od 190 do 270 li-
trów, co pokrywa zapotrzebowanie na c.w.u. 
dla rodziny złożonej z 2 do 6 osób. Ogrzewa-
cze wytwarzają c.w.u. dzięki użyciu pompy 
ciepła zużywającej minimalne ilości energii 
elektrycznej. 
Pompa ciepła czerpie energię cieplną  
z powietrza, przekształca ją i przekazuje do 
wody. Średnio ogrzewacz termodynamicz-
ny wody umożliwia uzyskanie do 80% (w za-
leżności od temp. otoczenia) oszczędności 
energii elektrycznej w skali roku. 
Współczynnik uzysku energetycznego (COP), 
będący stosunkiem pomiędzy energią zuży-
tą przez pompę ciepła do energii przez nią 
wyprodukową, określa sprawność urządze-
nia. W Discovery współczynnik ten wynosi 
2-6 kWh energii wytworzonej przy pobraniu  
1 kWh energii elektrycznej.
Ogrzewacze to urządzenia proste w obsłu-
dze, instalacji i konserwacji. Wystarczy pod-
łączyć je hydraulicznie i elektrycznie, by za-
częły pracę. Intuicyjny system sterowania 
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Atlantic Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa
tel. 22 487 50 76, faks 22 614 57 00
office@atlantic-polska.pl 
www.atlantic-polska.pl

Nazwa handlowa Explorer/Explorer Coil Discovery 2

Rodzaj monoblok z zasobnikiem monoblok z zasobnikiem
Moc grzewcza 7/51ºC 1,682 kW 1,012 kW 
Pobierana moc elektryczna 7/51ºC 0,525 kW 0,44 kW  
COP 7/51ºC 3,2 2,3 

Zasobnik c.w.u.
200/270 l dodatkowa wężownica 
(model Coil) do podłączenia drugiego 
źródła ciepła

190 l

Temperatura maksymalna c.w.u. 62°C  65°C  
Zakres regulacji temperatury c.w.u. 40-62°C  38-65°C  
Typ sprężarki rotacyjna rotacyjna
Napięcie zasilania 230 V 230 V
Czynnik roboczy  R134A R134A

strumień powietrza 1 bieg 300 m³/h  
2 bieg 390 m³/h  350 m³/h  

Poziom hałasu 40 dB(A) 48 dB(A) 

Wymiary 200 l: 1603/676/625mm 
270 l: 1959/676/625mm 1580/568/552mm 

Ciężar 200 l: 84,7 kg 
270 l: 93 kg 93 kg 

Wyposażenie podstawowe 

bezprzewodowy zaawansowany 
programator cyfrowy, 5 trybów pracy, 
obrotowe króćce przyłączeniowe do 
kanałów powietrznych, miedziana 
grzałka nurkowa 1,8 kW, anoda ma-
gnezowa, system ochrony antybakte-
ryjnej ANTILEGIONELLOSE

zaawansowany progra-
mator cyfrowy, 3 tryby 
pracy, miedziana grzałka 
nurkowa 1,5 kW, anoda 
magnezowa, system 
ochrony antybakteryjnej 
ANTILEGIONELLOSE

Gwarancja część termodynamiczna: 2 lata, zasobnik: 5 lat
Cena producenta od 6500 do 8000 zł netto 6000 zł netto
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finansowe. Dodatkowo w modelu pracu-
jącym do 5oC, długość kanałów powietrz-
nych, które można podłączyć, wydłużono  
z 6 m do 20 m,
 a w pompie ciepła pracującej do -10oC na-
wet do 60 m! Jest to długość niespotykana 
na rynku i daje wiele możliwości np. pozwa-
la na wykorzystywanie powietrza z dowolne-
go miejsca.
Latem schłodzone powietrze wyrzutowe  
z pompy ciepła można skierować do nasło-
necznionego pomieszczenia i obniżyć w nim 

temperaturę, uzyskując efekt chłodzenia. 
Oba modele mają elektroniczne sterowanie 
z możliwością programowania i regulacji wie-
lu funkcji, jak: praca wg zegara, dezynfekcja 
termiczna, sprawdzenie zużycia energii przez 
urządzenie. 
Urządzenia objęte są 5-letnią gwarancją.
Kreując swoje produkty, Buderus zawsze  
stara się sprostać wysokim wymaganiom 
klientów.

* wg EN 255-3  

Nazwa handlowa logatherm WPT 270 a-s logatherm WPT 270 i-s

Rodzaj monoblok z zasobnikiem monoblok z zasobnikiem
Moc grzewcza przy 
temp. pow. 15ºC* 1,5 kW  1,5 kW  

Pobierana moc 
elektryczna temp. 
powietrza 15ºC

0,4-0,53 kW  0,4-0,53 kW  

COP przy temp. pow. 
20ºC* 4,2 4,2

Zasobnik c.w.u. 270 l, wężownica o powierzchni 1,3 m2 do podłączenia dodatkowego 
źródła ciepła np. kolektorów słonecznych lub kotła

Temperatura 
maksymalna c.w.u. 60°C  60°C  

Zakres regulacji 
temperatury c.w.u. od 30°C do 70°C od 30°C do 70°C

Typ sprężarki rotacyjna rotacyjna
Napięcie zasilania 230 V 230 V
Czynnik roboczy  R134A R134A
strumień powietrza 350/330 lub 450/400 m³/h 350/330 m³/h 
Poziom hałasu 45 dB(A) 45 dB(A) 
Wymiary 1845/724/745 mm 1845/724/745 mm 
Ciężar 134 kg 134 kg 

Wyposażenie 
podstawowe 

- elektroniczny programator z czytelnym wyświetlaczem LCD; 
- zasobnik wyposażony w anodę zabezpieczającą oraz dogrzewacz 
elektryczny 2 kW; 
- króćce wlotu i wylotu powietrza gotowe do przyłączenia kanałów 
powietrznych; 
- praca do temperatury powietrza -10°C (WPT 270 A-S), do 5°C  
(WPT 270 I-S)

Gwarancja 5 lat 5 lat
Cena producenta 10 096 zł netto 9546 zł netto

  Szukając coraz bardziej innowacyjnych 
rozwiązań w różnych aspektach ogrzewania, 
Buderus wprowadził na polski rynek pompę 
ciepła Logatherm WPT 270 do podgrzewania 
ciepłej wody.  
Urządzenie, które czerpie energię z powie-
trza i przekazuje ją ciepłej wodzie, jest ideal-
nym rozwiązaniem, aby oszczędnie i efektyw-
nie podgrzewać ciepłą wodę w zasobniku 
o pojemności 270 litrów, nawet do tempera-
tury 60oC. Woda do podgrzewania jest po-
bierana z dna zbiornika i magazynowana 
warstwowo od góry, co pozwana na wyko-
rzystanie jego pełnej pojemności. 
Dodatkowo zasobnik wyposażono w wę- 
żownicę o dużej powierzchni 1,3 m2, która  
pozwala na połączenie z innym źródłem  
ciepła. Dlatego pompę ciepła Logatherm 
WPT 270 można wykorzystać zarówno do 
obiektów nowo budowanych, jak i moderni-
zowanych. 
Wśród urządzeń oferowanych przez Buderusa
mamy do wyboru dwa modele: pierwszy, 
to WPT 270 i-s przeznaczony do tempera-
tury powietrza 5oC. Ten rodzaj jest najczę-
ściej stosowany w instalacjach, gdzie wystę-
puje inne źródło ciepła, które w chłodne dni 
dostarcza ciepło do c.o. i c.w.u., natomiast 
kiedy temperatura zewnętrzna wzrośnie po-
wyżej 5oC, pompa może samodzielnie pod-
grzewać ciepłą wodę.  
Drugi model, WPT 270 a-s może praco-
wać, gdy temperatura powietrza sięga 
nawet -10oC, co sprawia, że jest praktycznie 
samowystarczalnym urządzeniem i nie po-
trzebuje dodatkowego źródła ciepła. 
Już teraz w udoskonalonych modelach pom-
py ciepła WPT 270 można uzyskać jeszcze 
większą oszczędność eksploatacji, ponie-
waż współczynnik COP został podwyższony 
do poziomu 4,2*, co daje wymierne korzyści r
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa 
Infolinia: 801 777 801
www.buderus.pl
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efektywnego rozwiązania do przygotowywa-
nia ciepłej wody użytkowej.  
Wydajne i szybkie przygotowanie c.w.u. po-
woduje, że rozwiązanie przynosi inwestorom 
realny zysk. Urządzanie nie wymaga wspo-
magania energetycznego przez ¾ roku.  
Model Stiebel Eltron WWK 300 może być sto-
sowany przez użytkowników zarówno star-
szych, jak i nowoczesnych kotłów opalanych 
gazem, olejem oraz kotłów na pelet czy też 
inne paliwa stałe. 
Urządzenie ma wbudowany agregat sprę- 
żarkowy powietrze-woda i pobiera ciepło  
z otoczenia lub z powietrza wentylacyjnego 

Nazwa handlowa WWk 300 WWk 300 sOl

Rodzaj monoblok z zasobnikiem monoblok z zasobnikiem
Moc grzewcza 15/45ºC 1,6 kW  1,6 kW  
Pobierana moc elektryczna 
15/45ºC  0,44 kW   0,44 kW  

COP 15/45ºC 3,63 3,63

Zasobnik c.w.u. 303 l 284 l, z wężownicą do 
podłączenia źródła ciepła

Temperatura maksymalna c.w.u. 55°C (65oC z grzałką) 55°C (65oC z grzałką)
Zakres regulacji temperatury 
c.w.u. 25-55°C  25-55°C  

Typ sprężarki rotacyjna rotacyjna
Napięcie zasilania 1/PE~230 V/50 Hz 1/PE~230 V/50 Hz
Czynnik roboczy  R134A R134A
strumień powietrza 550 m³/h  550 m³/h  
Poziom ciśnienia akustycznego  
(EN 12102) 60 dB(A) 60 dB(A)

Wymiary 1792/660/680 mm 1792/660/680 mm 
Ciężar 150 kg 180 kg 

Wyposażenie podstawowe 

wbudowany agregat sprężarkowy, zasobnik c.w.u. 
cynkowany ogniowo, programator, grzałka elektryczna, 
termometr, zabudowany w zbiorniku dodatkowy 
wymiennik ciepła (wężownica) o powierzchni 1,3 m²  
(tylko WWK 300 SOL) 

Gwarancja 2 lata 2 lata
Cena producenta 7650 zł netto 8630 zł netto

  Kompaktowa pompa ciepła WWk 300 
lub WWk 300 sOl stanowi interesującą alter-
natywę w kwestii wyboru niedrogiego, lecz 

o temperaturze 6-35oC. 
Zbiornik o pojemności 300 l zintegrowany  
z pompą pozwala na uzyskanie wody o tem-
peraturze 52oC, a maksymalnie podgrze- 
wa wodę nawet do 65oC. Jest to możliwe  
dzięki wbudowanej grzałce elektrycznej  
o mocy 1,5 kW. Warto podkreślić, że mode-
le pomp ciepła Stiebel Eltron WWK 300 oraz 
WWK 300 SOL mają wysoki współczynnik 
efektywności sięgający poziomu 3,63.  
Dodatkowe wyposażenie zbiornika WWK  
300 SOL w wężownicę umożliwia hydraulicz-
ne podłączenie kolektora słonecznego lub 
innego źródła ciepła np. kotła. 
Zastosowanie systemu Stiebel Eltron pozwa-

la, oprócz produkcji c.w.u., na uzyskanie war-
tości dodanych np. wspomaganie wentyla-
cji pomieszczeń, uzyskanie efektu chłodzenia 
czy osuszania wilgotnych pomieszczeń. 
Wyliczając zalety rozwiązania firmy Stiebel  
Eltron, nie sposób pominąć prostej instalacji 
systemu oraz uruchomienia pompy jedynie 
poprzez podłączenie do gniazdka elektrycz-
nego oraz instalacji wodnej. Instalacja pom-
py WWK i zabudowa nie wymagają prac 
ziemnych.
Poprawną pracę zapewnia wbudowany pro-
gramator. O bezpieczne użytkowanie dba 
wbudowany ogranicznik temperatury bez-
pieczeństwa oraz anoda ochronna.  
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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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elektrycznej produkowanej w takich instala-
cjach we własnym zakresie, ponieważ po-
zwoli to uniknąć konieczności dokonywania 
zakupu prądu. Jednak zużycie wyproduko-
wanej we własnym zakresie energii jedynie 
na własne potrzeby może być trudne. Pralki, 
suszarki i inne podobne urządzenia nie gene-
rują regularnego zapotrzebowania na moc, 
nie gwarantują więc równomiernego obcią-
żenia podstawowego, lecz generują tylko 
przejściowe obciążenia szczytowe. Idealnym 
rozwiązaniem w takim przypadku jest pompa 
ciepła BWP 30HSD – może ona przez wiele 
godzin w równomierny i kontrolowany sposób 
pobierać energię elektryczną pochodzącą  
z instalacji fotowoltaicznej przy mocy ok. 550 W.
Zadba o to duży zasobnik ciepłej wody o po-
jemności 300 l, który może być priorytetowo 
ogrzewany przy wykorzystaniu energii słoń-
ca czy wiatru. W momencie generowania 
przez instalację energii odnawialnych mocy 
elektrycznej wymaganej do napędu sprężar-
ki, zasilanie sprężarki zostaje przełączone na 
pracę ze źródła odnawialnego i aktualnie 
nastawiona temperatura ciepłej wody użyt-
kowej jest tak długo pomijana, aż woda osią-
gnie maksymalne parametry. 

Nazwa handlowa Dimplex BWP 30HsD Dimplex BWP 30Hs Dimplex BWP 30HM

Rodzaj monoblok z zasobnikiem monoblok z zasobnikiem monoblok z zasobnikiem
Moc grzewcza 15/45ºC 1,87 kW  1,87 kW  1,87 kW
Pobierana moc elek-
tryczna 15/60ºC  0,59 kW   0,59 kW  0,615 kW  

COP 15/45ºC 3,7 3,7 3,5
Zasobnik c.w.u. zasobnik 290 l, wbudowana wężownica 1,45 m długości
Temperatura maksy-
malna c.w.u. 65°C  65°C  65 °C  

Zakres regulacji tem-
peratury c.w.u. 23-60°C  23-60°C  25-60°C  

Typ sprężarki tłokowa tłokowa tłokowa
Napięcie zasilania 230 V 230 V 230 V
Czynnik roboczy  R134a R134a R134a
strumień powietrza 450 m³/h  450 m³/h  450 m³/h  
Poziom hałasu 50 dB(A) 50 dB(A) 53 dB(A) 
Wymiary 1710/700/770 mm 1710/700/770 mm 1710/700/770 mm
Ciężar 125 kg 125 kg 135 kg 

Wyposażenie  
podstawowe 

anoda magnezowa; grzałka 
elektryczna o mocy 1,5 kW; 
funkcja odszraniania, praca  
w zakresie temperatury powie-
trza od -8 do 45°C; sterownik 
umożliwiający sterowanie 
solarami i kotłem, współpraca 
z fotowoltaiką i turbiną wiatro-
wą, sterowanie elektroniczne

anoda magnezowa; grzał-
ka elektryczna o mocy  
1,5 kW; praca w zakresie 
temperatury powietrza od 
8 do 45°C; sterowanie so-
larami i kotłem grzewczym, 
współpraca z fotowoltaiką 
i turbiną wiatrową, stero-
wanie elektroniczne

anoda magnezowa; 
grzałka elektryczna  
o mocy 1,5 kW; praca 
w zakresie temperatury 
powietrza od 8 do 45°C; 
sterowanie manualne – 
płynne nastawianie tem-
peratury ciepłej wody

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata
Cena producenta 13 290 zł netto 12 110  zł netto 10 910 zł netto

  W zależności od planowanego zastoso-
wania Dimplex oferuje modele pomp ciepła 
do podgrzewu c.w.u. z różnymi wariantami 
wyposażenia:
- z komfortową regulacją np. modele BWP 
30Hs (dolna wartość graniczna temperatu-
ry powietrza wylotowego 8°C), BWP 30HsD 
(-8°C),
- z mechaniczną regulacją np. BWP 30HM.

Pompa ciepła + ogniwa fotowoltaiczne  
= rozsądna współpraca
Wraz ze wzrastającymi cenami prądu, trend 
do coraz większego wykorzystania energii na 
własne potrzeby będzie się w kolejnych la-
tach nasilał. Szczególnie wydajne jest zuży-
wanie możliwie największych ilości energii 

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05, faks 61 842 58 06
office@glendimplex.pl 
www.dimplex.pl 

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

Największy wybór

pomp ciepła

w Polsce

solanka-woda woda-woda powietrze-woda

Zmiana nastawy temperatury jest o tyle waż-
na, że pozwala na maksymalne wykorzysta-
nie darmowej energii odnawialnej właśnie 
w czasie kiedy jest ona dostępna. Jednakże 
pompa może pracować efektywnie również 
w niższej temperaturze. Dzięki zaimplemento-
waniu algorytmu odszraniania, pompy cie-
pła pracują, wykorzystując powietrze o za-
kresie temperatury już od -8°C aż do 45°C. 
Umożliwia to pracę na powietrzu zewnętrz-
nym nawet w okresie zimy.
Zintegrowany układ regulacji pompy ciepła 
c.w.u. umożliwia ponadto dostosowanie spo-

sobu przygotowywania ciepłej wody do co-
dziennych nawyków mieszkańców. W ten 
sposób można przykładowo ustawiać cza-
sy załączania i wyłączania się pompy ciepła 
przy zastosowaniu zintegrowanego zegara. 
Dzięki zwiększonemu wykorzystaniu energii 
elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowol-
taicznej, koszty energii elektrycznej niezbęd-
nej do przygotowywania ciepłej wody będą 
jeszcze niższe.
Połączenie pompy ciepła ciepłej wody i insta-
lacji fotowoltaicznej czy np. instalacji solarnej 
jest zatem zawsze opłacalną inwestycją.  
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Pozwala na to asortyment 3 typów pomp cie-
pła dla podgrzewania c.w.u., w całkowitym 
zakresie mocy 3,8-19,5 kW (7/35oC).
Wysokie zainteresowanie pompami ciepła, 
dotyczy w szczególności typów PCWU  
i PWPC. Typoszereg pomp PWPC opiera się  
o konstrukcję monoblokową, tzn. połączenie 
podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. oraz 
modułu sprężarkowej pompy ciepła typu po-
wietrze-woda. Podgrzewacz pojemnościo-
wy c.w.u. o pojemności 300 litrów wyposażony 
może być w 1 lub 2 wężownice grzejne. Pozwa-
la to na wpięcie podstawowego źródła ciepła 
w budynku np. kotła gazowego, a także insta-
lacji solarnej. Skraplacz pompy ciepła zanurzo-
ny jest bezpośrednio w wodzie użytkowej, co 
eliminuje dodatkowe straty cieplne, wpływając 
korzystnie na efektywność pracy urządzenia.
interesujące rozwiązanie, szczególnie dla 
istniejących układów podgrzewania wody 
użytkowej c.w.u., stanowi pompa typu 
PCWU. Jej zastosowanie jest wyjątkowo ła-
twe i atrakcyjne kosztowo, gdyż polega na 
wpięciu modułu pompy ciepła do istnieją-
cego zasobnika c.w.u. Wewnętrzna wbudo-
wana pompa obiegu c.w.u., zapewnia prze-
pływ pomiędzy istniejącym zasobnikiem,  
a pompą ciepła. Urządzenie stanowić może 
alternatywę np. dla bojlera elektrycznego, 
często stosowanego w połączeniu z kotłem na 
paliwo stałe, który w okresie letnim jest wyłą-
czany z pracy. Zwrot kosztów inwestycji dla ta-
kiej sytuacji wynieść powinien nie więcej niż  
3-4 lata. Dla zwiększonych potrzeb ciepłej 
wody użytkowej, można wykorzystać pompy 
ciepła typoszeregu WBC o mocy do 19,5 kW, 
przeznaczone zarówno do ogrzewania domu, 
jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Pompa ciepła tego typu może współpraco-
wać np. poprzez wymiennik ciepła ze zbiorni-
kiem buforowym wody grzewczej, zasilającym 
następnie podgrzewacz c.w.u.  

Nazwa handlowa PWPC-3,8H-a 2-W300 PCWU-3,8H-a3 WBC-9,5H-B2/s

Rodzaj
monoblok z zasobnikiem 
c.w.u., do montażu we-
wnątrz budynku

jednostka wewnętrzna dla pod-
łączenia do osobnego zasobnika 
c.w.u.

jednostka zewnętrzna do 
podłączenia zasobnika 
c.w.u. wewnątrz budynku

Moc grzewcza 7/35ºC 3,80 kW  3,80 kW  9,50 kW  
Pobierana moc elektrycz-
na 7/35ºC 1,00 kW  1,80 kW  2,50 kW  

COP 7/35ºC 3,80 3,80 3,80
Przepływ wody dla ΔT =5°C 0,65 m³/h  0,65 m³/h  1,63 m³/h  

Zasobnik c.w.u.
300 l, stal nierdzewna, wę-
żownica do wpięcia instala-
cji solarnej lub kotła

możliwe wpięcie do istniejącego 
zasobnika c.w.u, do 300 litrów 

możliwa współpraca z za-
sobnikiem c.w.u. zabudo-
wanym wewnątrz budynku

Temperatura maksymalna 
c.w.u. 60°C  60°C  60°C  

Zakres regulacji tempera-
tury c.w.u. 10-60°C  10-60°C  10-60°C  

Typ sprężarki rotacyjna rotacyjna spiralna
Napięcie zasilania 1~230V/50Hz 1~230V/50Hz 3~400V/50Hz
Czynnik roboczy  R410A R410A R407C
strumień powietrza 500/800 m³/h  500/800 m³/h  2700-3800 m³/h  
Poziom hałasu, 44 dB(A) 43 dB(A) 56 dB(A) 
Wymiary 1800/640 mm 710/530/440 mm 1110/470/930 mm 
Ciężar 128 kg 64 kg 127 kg 

Wyposażenie podstawowe 

dodatkowa anoda magne-
zowa, grzałka elektryczna 
1,5 kW, wbudowana wężow-
nica (w opcji 2 wężownice), 
panel regulatora wyciągany 
(np. montaż na ścianie)

sterownik z rozbudowanymi funk-
cjami czasowymi, wbudowana 
pompa obiegu zasobnika c.w.u., 
możliwość sterowania 2 grzałkami 
elektrycznymi, panel regulatora wy-
ciągany (np. montaż na ścianie)

wbudowana  pompa 
obiegowa, możliwość ste-
rowania grzałką elektrycz-
ną, wpięcie regulatora 
zewnętrznego

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata
Cena producenta 7580 zł netto 3690 zł netto 7870 zł netto

  Pompy ciepła przeznaczone do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej, znajdujące 
się w ofercie firmy Hewalex, mogą być stoso-
wane zarówno dla niskich zapotrzebowań  
na wodę, jak i zwiększonych – w obiektach 
wielorodzinnych, biurowych, usługowych itp.  

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
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Nazwa handlowa iMMERWaTER 80 iMMERWaTER 190 iMMERWaTER  
300v2 iNOX

Rodzaj monoblok z zasobnikiem do montażu  
poziomego monoblok z zasobnikiem monoblok  

z zasobnikiem
Moc grzewcza 15/45ºC 1,3 kW (15/55ºC) 1,5 kW  3 kW  
Pobierana moc elektryczna 
15/45ºC 0.5 kW (15/55ºC) 0,515 kW  0,85kW  

COP 15/45ºC 3,2 (15/55ºC) 3,6 3,6 
Zasobnik c.w.u. 80 l 190 l 300 l
Temperatura maksymalna c.w.u. 70°C  70°C  60 °C  
Zakres regulacji temperatury c.w.u. 38-70°C  38-70°C  38-60°C  
Typ sprężarki rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Napięcie zasilania 220-240 V/50Hz 220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz
Czynnik roboczy  R134a R134a R134a
strumień powietrza 250 m³/h  218 m³/h  414 m³/h  
Poziom hałasu 48 dB(A) 41 dB(A) 48 dB(A) 
Wymiary 1250/Ø480 mm 1640/Ø568 mm 1920/Ø650 mm  
Ciężar 85 kg 110 kg 150 kg 

Wyposażenie  
podstawowe 

sprężarka rotacyjna, parownik o dużej 
powierzchni, regulator, anoda magnezowa, 
grzałka elektryczna 1,5 kW, zawór 
bezpieczeństwa, zawór zwrotny, jedno kolana 
Ø90 do odprowadzenia powietrza 

sprężarka rotacyjna, parownik o dużej powierzchni, 
regulator, anoda magnezowa grzałka elektryczna  
3 kW, zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny, możliwość 
podłączenia kanałów do zasysania w wyrzutu powietrza, 
dodatkowa wężownica (model 300v2 iNOX)

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata
Cena producenta 3490 zł netto 5690 zł netto 8490 zł netto

  iMMERWaTER to seria pomp ciepła po-
wietrze-woda, wykorzystująca ciepło z oto-
czenia do ogrzewania ciepłej wody użyt-
kowej w sposób ciągły. Przeznaczone do 
montażu w pomieszczeniu, dzięki niewielkim 
gabarytom nie wymagają dużej przestrzeni.  
Charakteryzują się bardzo prostą obsługą  
i estetycznym wyglądem. Do ich produkcji 
zastosowano materiały o wysokiej jakości  
i trwałości, co w połączeniu w wysoka pre-
cyzją wykonania daje urządzenie wysokiej 
klasy. Na sprawność pompy wpływa nie tyl-
ko wartość temperatury wody użytkowej jaka 
ma osiągną ,ale i temepratura powietrza za-
sysanego – im będzie ona wyższa tym spraw-
ność pracy pompy będzie większa. 
Wszystkie modele IMMERWATER są przysto-
sowane do pracy w szerokim zakresie tem-
peratur powietrza zasysanego (od -30oC do 
43oC), a znajdująca się w zbiorniku grzałka 
elektryczna sprawia, że nie ma konieczności 
stosowania dodatkowych źródeł ciepła. 
Każda z pomp IMMERWATER ma 4-drogo-
wy zawór przełączający pełniący funkcję 
ochronna parownika.  
Model IMMERWATER 300v2 INOX ma dodat-
kową wężownicę , do któej można podłą-
czyc inne źródło ciepła.  

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, 
ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00
faks 42 649 36 01
www.immergas.com.pl
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- ekonomiczne i ekologiczne
- przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatury otoczenia
- łatwe w obsłudze
- nowoczesne i eleganckie

Pompy IMMERWATER są:

Więcej informacji na  
temat oferty znajdziesz  
na www.immergas.com.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl
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nia promieniowania słonecznego.
Zalety pompy ciepła LW 640 R:
- wysoki współczynnik efektywności dzięki  
zastosowaniu technologii rotacyjnej i bezpo-
średniego skraplania;
- uzyskiwanie temperatury wody ciepłej do 
65°C – optymalna ochrona przed bakteriami 
Legionella;
- wysoka sprawność;
- 3 lata gwarancji;
- nowoczesny design.  

Pompy ciepła serii VT 213x
Pompy ciepła c.w.u. są najtańszym w eksplo-
atacji źródłem przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Nawet kolektory słoneczne nie 
mogą tutaj konkurować z technologią pom-
py ciepła. Jest to więc idealne rozwiązanie 
do przygotowania ciepłej wody do mycia  
i kąpieli w okresie całego roku. 
VT 231x to powietrzne pompy ciepła, które 
korzystają z darmowej odnawialnej energii 
zakumulowanej  w powietrzu. Pompy ciepła 
VT 213x dostępne są w trzech wersjach:
- VT 2130 (bez wężownicy);
- VT 2131 (z jedną wężownicą);
- VT 2132 (z dwiema wężownicami)
Pompa ciepła wykorzystuje ciepło z powie-
trza (zewnętrznego lub wewnętrznego) i jest 
w stanie pokryć całoroczne zapotrzebowa-
nie na ciepłą wodę dla średniej wielkości ro-
dziny. Urządzenie jest wyposażone w zbior-
nik o pojemności 258 l (wersja VT 2131) i może 
przygotować ok. 800 litrów ciepłej wody na 
dobę.
Pompa potrzebuje na przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej po pierwszym napełnieniu 
zbiornika ok. 8 godzin (z temperatury 15 °C 
do 55 °C). koszt przygotowania 270 l c.w.u. 
to zaledwie ok. 1,7 zł. Przy normalnym zuży-
ciu wody pompa ciepła nie wymaga wspo-
magania grzałką elektryczną
W takich pomieszczeniach jak spiżarnia,  
pralnia, czy suszarnia można wykorzystać 
darmowo efekt uboczny pracy podgrzewa-
cza VT 213x w postaci osuszania i schładza-
nia powietrza.

Pompy ciepła serii lW 640 R
Jeżeli w domu nie ma odpowiedniego po-
mieszczenia do instalacji podgrzewacza  
z powietrzną pompą ciepła, można zastoso-
wać podgrzewacz z pompą ciepła wykorzy-

Nazwa  
handlowa lW 640 R VT 213x

Rodzaj monoblok do podłączenia do osobne-
go zasobnika monoblok z zasobnikiem

Moc grzewcza 
20/45ºC 2,18 kW 1,85 kW

Pobierana moc  
elektryczna 20/45ºC 0,53 kW 0,55 kW

COP 20/45ºC 4,1 3,33

Zasobnik c.w.u.
monoblok do współpracy z zasobni-
kiem np. model R0 – zasobnik 300 l, 
model R1 – zasobnik 280 l z wężownicą 
1,45 m2 do podłączenia źródła ciepła

model 2130 – 270 l, model 2131 – 258 l + 
wężownica grzewcza 1 m2, model 2132 
– 242 l + dwie wężownice grzewcze  
1,5 m2 dolna, 0,6 m2 górna

Temperatura  
maksymalna c.w.u. 65°C 65°C

Zakres regulacji  
temperatury c.w.u. 28-55°C 28-55°C

Typ sprężarki rotacyjna tłokowa lub rotacyjna (dla wersji Eco)
Napięcie zasilania 230 V/50Hz 230 V/50Hz
Czynnik roboczy  R134A R134A
strumień powietrza - 200/300 m3/h
Poziom hałasu 37 dB(A) 48-55 dB(A)
Wymiary 930/535/365 mm 1720/600/720 mm

Ciężar R0 – 130 kg
R1 – 151 kg 130, 150, 170 kg

Wyposażenie  
podstawowe 

anoda magnezowa, grzałka elektrycz-
na 1,65 kW, pompa obiegowa źródła 
ciepła, sterowanie i rogulator wbudo-
wane w urządzenie, sprężarka Mitsubi-
shi Electric

zbiornik z emaliowanej stali, anoda ma-
gnezowa, elektroniczny sterownik i regula-
tor wbudowany w urządzenie, sprężarka 
Embraco Aspera, grzałka elektryczna 2 kW, 
praca w temp. powietrza od -10 do 35°C

Gwarancja 3 lata 3 lata
Cena producenta 6950 zł netto* 6950, 7400, 7850 zł netto*

* cena w promocji firmy Clima Komfort, która trwa od 15.06.12 do 30.11 lub  
  do wyczerpania zapasów, zasady promocji tutaj

  Firma Clima Komfort, znana na rynku 
min. z szerokiego asortymentu pomp cie-
pła oraz pomiarów przewodności gruntu me-
todą echa temperaturowego dla sond pio-
nowych, ma w swojej ofercie między innymi 
pompy ciepła c.w.u. austriackiej firmy NEURA 
AG oraz duńskiej firmy VESTTHERM A/S.

Clima Komfort sp.j. 
ul. Jeziorna 6, 
86-300 Grudziądz
tel. 56 46 223 21, 
faks 56 46 282 49
sekretariat@climakomfort.pl
www.climakomfort.pl

stującą ciepło obiegu powrotnego ogrzewa-
nia. Ta nowa technologia bazuje na energii 
cieplnej pochodzącej z obiegu powrotnego 
ogrzewania podłogowego (możliwe jest od-
zyskiwanie ciepła z powrotu układu miesza-
nego z grzejnikami, ale pod warunkiem,  
że ogrzewanie podłogowe zajmuje po-
wierzchnię min. 80 m2). Rozwiązanie to za-
pewnia również przyjemny efekt uboczny: 
pompa ciepła przeciwdziała przegrzewaniu 
pomieszczeń w lecie w wyniku oddziaływa-

Po lewej VT 213x, 
po prawej lw 640 R
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Nazwa 
handlowa Easyair 2GT Easyair Basic 2GT Easyair small 2GT

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

monoblok  
z zasobnikiem

monoblok do podłączenia  
do osobnego zasobnika

Moc grzewcza 
15/45oC 1,92 kW  1,92 kW  1,92 kW  

Pobierana moc 
elektryczna 15/45oC 0,6 kW  0,6 kW  0,6 kW  

COP 15/45oC 3,2 3,2 3,2

Zasobnik c.w.u.

250 l 200 l
bez zasobnika, wyjście 
na podłączenie grzałki 
elektrycznej 

możliwość podłączenia dodatkowego źródła ciepła np. kolektory 
słoneczne, regulator ma funkcje: antylegionella (przegrzewanie wody 
w celu eliminacji bakterii), Eco (ekonomiczne podgrzewanie c.w.u.), 
model Basic i Small – Party (ekspresowe podgrzewanie c.w.u.); osuszanie 
pomieszczenia, chłodzenie w okresie letnim

Temperatura 
maksymalna c.w.u. 55°C  55°C  55°C  

Zakres regulacji 
temperatury c.w.u. 30-65°C  30-65°C  30-65°C  

Typ sprężarki Embraco/Aspera Embraco/Aspera Embraco/Aspera
Napięcie zasilania 1 faz. 230 V, 50 Hz 1 faz. 230 V, 50 Hz 1 faz. 230 V, 50 Hz
Czynnik roboczy  R134a R134a R134a
strumień powietrza 300 m³/h  300 m³/h  300 m³/h  
Poziom hałasu, 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 
Wymiary 1750/750/750 mm 1500/670 mm 400/680/720 mm 
Ciężar 64 kg 125 kg 180 kg 

Wyposażenie 
podstawowe 

sprężarka, wymiennik z wentylatorem, 
wymiennik ciepła, regulator dotykowy, 
magnezowa anoda antykorozyjna, 
grzałka elektryczna 2 kW, zintegrowany 
podgrzewacz c.w.u.

sprężarka, wymiennik  
z wentylatorem, wymiennik 
ciepła, regulator dotykowy, 
pompka obiegowa, gniazdo 
do podłączenia grzałki 
elektrycznej

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata
Cena producenta 6700 zł netto 5190 zł netto 3590 zł netto

  Pompy ciepła powietrze-woda firmy  
Galmet do przygotowania c.w.u. to urzą- 
dzenia o szerokim spektrum zastosowania,  
a więc zarówno jako podgrzewacze z pom-
pą ciepła i wtedy są to modele EasyAir 2 GT  
(w różnych wariantach wyposażenia) i  Easy-
Air Basic 2 GT oraz pompa ciepła (EasyAir Small 
2GT) do podłączenia jej do już pracującego za-
sobnika, a więc bez wbudowanego zasobnika.
Wszystkie pompy ciepła na c.w.u. firmy  
Galmet umożliwiają podgrzewanie wody  
do temp. 55°C. Podczas pracy można wyko-
rzystać ich dodatkową funkcję jaką jest osu-
szanie pomieszczenia, w którym się znajdu-
ją. Ponadto w okresie letnim pompy ciepła 
EasyAir pozwalają na uzyskanie efektu chło-
dzenia. Pompy ciepła EasyAir umożliwia-
ją ustawianie czasu załączenia i wyłączenia 
ogrzewania c.w.u., mają funkcję oszczędza-
nia energii (ECO) oraz funkcję automatycz-
nego przegrzewania zasobnika (antylegio-
nella), a modele Small i Basic także funkcję 
(Party) – ekspresowe przygotowanie c.w.u.

Podgrzewacze z pompą ciepła 

Urządzenia charakteryzują się niskim zuży-
ciem energii elektrycznej, które wynosi jedy-

EasyAir 2GT

EasyAir Basic 2GT

nie 2 kWh/dobę (zużycie dla trzyosobowej  
rodziny, przy średnim zapotrzebowaniu c.w.u. 
40 l/osobę na dobę). 
Kompaktowa budowa ułatwia montaż za-
równo w nowych, jak i remontowanych bu-
dynkach, a instalacja pompy ciepła nie wy-
maga odwiertów, ani rozkopywania działki.
Wartość współczynnika przyrostu mocy COP 
na poziomie 3,2 dla warunków A15W45.

Easyair 2GT 
Podgrzewacz c.w.u. zintegrowany z pompą 
ciepła ma poj. 250 l. i może występować  
w wersji z jedną lub dwiema wężownicami 
spiralnymi (dodatkową wężownicę można 
wykorzystać do podłączenia np. kotła c.o.) 
lub z jedną wężownicą miedzianą (wężow-
nica tylko dla freonu). Kształt: prostopadło-
ścian o wymiarach 1750x750x750 mm. 

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Easyair Basic 2GT 
Pompa ciepła jest wyposażona w grzałkę 
elektryczną oraz sterownik dotykowy z funk-
cją PARTY i ECO oraz antylegionella.  
Pompa ciepła zintegrowana z podgrzewa-
czem c.w.u. o poj. 200 l ma jedną wężow-
nicę spiralną. Kształt: walec o wymiarach 
1500x670 mm. 

Pompy ciepła bez zasobnika

Easyair small 2GT to powietrzna pompa 
ciepła o mocy 1,9 kW. Głównym z plusów  
nowej pompy ciepła jest możliwość zintegro-
wania jej z istniejącą instalacją c.w.u. 
Ponadto EasyAir Small charakteryzuje się  
niskim zużyciem energii oraz niewielkimi ga-
barytami, co umożliwia jej usytuowanie np. 
na posiadanym zbiorniku wolno stojącym.
Pompa ciepła jest wyposażona w pompę 
obiegową oraz gniazdo elektryczne umożli-
wiające podłączenie grzałki elektrycznej  
w zbiorniku. W pompie EasyAir Small 2GT  
został zastosowany sterownik dotykowy,  
z funkcjami jak w EasyAir Basic 2 GT.  

EasyAir Small 2GT

W dniach 9-10 października w Hotelu Windsor w Jachrance 
odbyły się Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów 
Bezpieczeństwa Pożarowego  – schrack seconet i Part-
nerzy.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spotkanie miało 
charakter przede wszystkim szkoleniowy. W ciągu dwóch  
dni  specjalistycznych, merytorycznych wykładów połączo-
nych z praktycznymi warsztatami, swoją wiedzę na temat 
zaawansowanych systemów bezpieczeństwa poszerzyło 
ponad 420 uczestników. Ssłuchacze mieli okazję zapoznać 
się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania 
takich systemów jak: SSP, DSO, BMS, SMS, CCTV, SKD, SUG, 
sterowania oddymianiem i wydzieleniami pożarowymi,  
a także sieci strukturalnych. 
Najważniejszym punktem imprezy była prezentacja „na 
żywo” procedury zadziałania wszystkich zintegrowanych 
systemów bezpieczeństwa podczas pożaru. Po raz pierw-
szy w historii uczestnicy szkolenia mieli możliwość w sposób 
praktyczny przekonać się, jak funkcjonują systemy we wza-
jemnej interakcji. 
Do współorganizacji jedynego w branży zabezpieczeń szko-
lenia na tak dużą skalę zostali zaproszeni producenci innych 
systemów: Anixter Poland; BELIMO –  producent napędów 
klap pożarowych oraz siłowników i zaworów przeznaczo-
nych do instalacji HVAC;  CommScope; InGas; Johnson 
Controls  International – dostawca produktów, usług oraz 
rozwiązań w zakresie systemów HVAC (chłodnictwa, wenty-
lacji, klimatyzacji  i ogrzewania),  jak również Systemów Au-
tomatyki Budynkowej i BMS; Sony Europe; TOA Electronics 
Europe. W ciągu dwóch dni warsztatów, odbywających się 
równolegle w siedmiu salach, zrealizowano panele tema-
tyczne poszczególnych producentów. Udział w dwudnio-
wych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfi-
katem, wystawionym przez wszystkich partnerów spotkania. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że organizatorzy, tak 
jak zapowiedzieli przed szkoleniem, dołożyli wszelkich sta-
rań, aby merytoryka i edukacyjny charakter spotkania były 
sprawą nadrzędną. 

Podsumowanie Ogólnopolskich Dni  
Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 
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opinii funkcjonują pewne przeliczniki dobo-
ru kotłów grzewczych do ogrzewanych po-
mieszczeń. Najczęściej kotły dobiera się na 
zasadzie, że do ogrzewania 1 m2 pomiesz-
czenia o wysokości 2,5 m potrzeba w przy-
padku pomieszczenia dobrze zaizolowanego 
około 80-100 W. W przypadku pomieszczeń  
o dużych stratach ciepła przyjmuje się,  
że do ogrzania 1 m2 potrzeba około 120- 
130 W. Wartości te mają pewne pokrycie  
w rzeczywistości. Lecz trzeba pamiętać,  
że są to najczęściej wielkości „loco” odbiór, 
czyli „w miejscu” odbioru ciepła, a więc już 
w ogrzewanym pomieszczeniu. Z kolei do  
pomieszczeń ogrzewanych czynnik grzewczy 
jest dostarczany za pomocą instalacji  
hydraulicznej, w której czynnik grzewczy  
o odpowiedniej temperaturze jest „transpor-
towany” do odbiorników, najczęściej grzej-
ników. Każda instalacja centralnego ogrze-
wania cechuje się pewną sprawnością. 
Sprawność całego układu centralnego 

ogrzewania jest iloczynem sprawności skła-
dowych poszczególnych części układu,  
z których najważniejsze to sprawność wytwa-
rzania ciepła (sprawność kotła), sprawność 
przesyłu i sprawność wykorzystania.  
O ile te sprawności decydują głównie o stra-
tach ciepła i można je zwiększyć, odpowied-
nio izolując instalację, o tyle sprawność hy-
drauliczna układu centralnego ogrzewania 
bezpośrednio wiąże się ze sposobem wyko-
nania instalacji. 
Niepotrzebne i nieprzemyślane rozbudo-
wywanie instalacji centralnego ogrzewa-
nia powoduje obniżenie sprawność przesyłu 
ciepła, gdyż ilość energii cieplnej przeka-
zywanej przez czynnik grzewczy do odbior-
ników (grzejników) zależy bezpośrednio od 
strumienia tego czynnika. Jeżeli przepływ 
czynnika jest bez potrzeby dławiony w wyni-
ku zastosowania zbyt dużej liczby złączek ką-
towych i rozgałęzień, to do grzejników prze-
kazywana jest mniejsza ilość ciepła. 

  Bartosz Kuźnik

  W codziennej eksploatacji węglowych ko-
tłów grzewczych zdarzają się problemy eks-
ploatacyjne, które w mniejszym lub większym 
stopniu mają wpływ na komfort cieplny  
w ogrzewanych pomieszczeniach. Bardzo 
często ma miejsce sytuacja, gdy w warun-
kach zwiększonego zapotrzebowania na 
moc cieplną do ogrzewania, kocioł nie jest 
w stanie ogrzać pomieszczeń do wymaganej 
temperatury. Często ma to miejsce w czasie 
bardzo silnych mrozów, kiedy temperatura na 
zewnątrz spada do dwudziestu stopni poniżej 
zera i przez kilkanaście dni utrzymuje się  
na takim poziomie. Wtedy wewnątrz domu 
czy też mieszkania nie można uzyskać nale-
żytego komfortu cieplnego. Zazwyczaj oka-
zuje się, że kocioł węglowy zamontowany  
w instalacji centralnego ogrzewania pracu-
je z pełną mocą, a w ogrzewanych pomiesz-
czeniach nie ma spodziewanego efektu  
i jest po prostu chłodno lub nie można na-
grzać pomieszczeń do temperatury wyższej 
niż 18oC.
W takich sytuacjach użytkownicy kotłów naj-

częściej zgłaszają usterkę do serwisu produ-
centów kotłów. Wówczas najczęściej zda-
niem większości użytkowników w „kotle nie 
chce się palić i jest zimno” lub „kocioł ma 
wady fabryczne”. Oczywiście przyczyna pro-
blemu jest inna i najczęściej okazuje się, że 
po prostu kocioł został niewłaściwie dobrany. 
Mimo tego, że większość kotłów węglowych 
dostępnych na rynku dysponuje zazwyczaj 
mocą szczytową wyższą niż moc nominal-
na podawana przez producenta, to jednak 
jest to zbyt mało i w rezultacie urządzenie nie 
jest w stanie ogrzać pomieszczeń. Użytkow-
nicy muszą ograniczać zapotrzebowanie na 
ciepło. W praktyce odcina się lub ogranicza 
ogrzewanie w pomieszczeniach rzadziej uży-
wanych. 
Prawidłowy dobór kotła do ogrzewania nie 
jest tak prostą sprawą, jak pozornie może się 
wydawać. Przede wszystkim należy właści-
wie ocenić zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz wziąć po uwagę rodzaj i spo-
sób wykonania instalacji. W powszechnej 

dyskomfort cieplny tylko  
przez 10% sezonu grzewczego

Za mała moc 
kotła węglowego, 
czyli… koszty kontra komfort

Dobór właściwej mocy kotła wiąże się  
z podjęciem ważnej decyzji. Ze względu 
na fakt, iż kocioł stanowi duży wydatek in-
westycyjny, dobrze jest dokładnie przemy-
śleć wszystkie warunki techniczne pracy 
instalacji. Podejmowanie pochopnej de-
cyzji opartej tylko na cząstkowych infor-
macjach jest później źródłem problemów, 
które komplikują życie użytkownikom. 
Za mała moc kotła to niedogrzany dom 
podczas dużych mrozów. Z drugiej strony 
silne mrozy występują jedynie przez kilka-
naście dni w roku, najczęściej w styczniu. 

sezon grzewczy trwa statystycznie 
około 4700 godzin. Wartości tem-
peratury zewnętrznej na poziomie 
-20oC, w zależności od strefy kli-
matycznej, występują statystycznie 
przez około 400 godzin, czyli przez 
mniej niż 10% sezonu grzewczego.  
Zatem przez pozostały okres sezonu 
grzewczego nie panują tak skrajne wa-
runki i ewentualny niewłaściwy dobór  
kotła nie powoduje aż takich trudności  
w uzyskaniu właściwego komfortu ciepl-
nego w ogrzewanych pomieszczeniach.

Czy warto dobierać kocioł przewymiarowany, 
„taki, na wypadek silnych mrozów”?
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Technologicznie doskonały: wydajny i dynamiczny. Stylistycznie perfekcyjny:  
o wyważonych proporcjach i wyrafinowanym designie. użytkowo uniwersalny:  
do zastosowania w każdym typie wnętrza. Oto Vertiga – supergrzejnik marki Jaga.

Vertiga – 
supergrzejnik  
marki Jaga

Grzejnik Vertiga wyposażony jest w wymien-
niki ciepła low H2O, które w tym modelu 
ustawione są  pionowo, z lewej i prawej strony. 
Grzejnik zasysa powietrze górą i dołem, a wy-
dmuchuje bokami, na całej swojej długości. 
Taki sposób działania sprawia, że pomieszcze-
nie jest szybko i efektywnie nagrzewane (z ba-
dań Jagi wynika, że jest 9 razy szybciej niż w 
przypadku klasycznego grzejnika dekoracyj-
nego). Ponadto, strumień ciepłego powietrza 
kierowany jest w stronę wnętrza, dzięki czemu 
ściana przy grzejniku nie jest narażona na bru-
dzenie się. Co ważne, miejsca poboru powie-
trza (góra i dół grzejnika) zabezpieczone są 
specjalną siatką zapobiegającą wrzuceniu do 
wnętrza urządzenia drobnych przedmiotów 
np. przez dzieci. 
Wysokie wydajności to zasługa wymuszonego 
obiegu powietrza (system DBE), który genero-
wany jest przez wysokiej klasy wentylatory osio-
we sterowane elektronicznie. Gdy czujnik wy-
kryje, że temperatura w pomieszczeniu różni się 

od zaprogramowanej w systemie, uruchamia 
nadmuch ciepłego powietrza, który zwiększa 
wydajność grzejnika. W celu maksymalnego 
wyciszenia wnętrze grzejnika wyścielone zosta-
ło dźwiękochłonnym materiałem.

Jak grzeje supergrzejnik Vertiga?

  Anna Kowalewska

Schemat poboru i dystrybucji powietrza przez 
grzejnik Vertiga

Wpływ jaki ma pominięcie pewnych za-
gadnień technicznych na dobór kotła 
przedstawiono poniżej na prostym  
przykładzie. 
Zakładamy, że należy ogrzać dom o po-
wierzchni 120 m2, parterowy, ściany nie są 
ocieplone, okna wymienione na nowe, wen-
tylacja grawitacyjna. Według panujących 
opinii do ogrzania takiego domu powinno 
wystarczyć 14 400 W (120 W x 120 m2 daje  
14 400 W, czyli 14,4 kW). Zatem kocioł o mocy 
15 kW wydaje się optymalnym rozwiązaniem, 
ale…

Dobierając kocioł,  
warto uwzględnić:

• sprawność instalacji.
Kiedy użytkownik weźmie pod uwagę as- 
pekty techniczne funkcjonowania instalacji 
centralnego ogrzewania, może okazać się, 
że taka moc jest niewystarczająca.  
W wielu jeszcze domach instalacje c.o. są 
wykonywane w technologii grawitacyjnej,  
z co prawda zamontowanymi w nich pom-
pami obiegowymi, ale w niektórych miej-
scach są też zmniejszone przekroje rur. Takie 
instalacje ze względu na specyfikę wyko-
nania charakteryzują się dużymi stratami 
hydraulicznymi przepływu. Rury nie są za-
izolowane, a tym samym sprawność przeka-
zywana ciepła nie jest za wysoka i oscyluje 
w granicach 40%. W budynkach z lat 80. XX 
wieku takie instalacje są niemal standardem.
Uwzględniając sprawność instalacji na pozio-
mie 40% straty ciepła wynoszą około 60%.  
Zatem moc potrzebną do ogrzania trzeba 
nieco skorygować. Sumaryczne zapotrzebo-
wanie na ciepło będzie wynosiło 14,4 kW x 
1,6 = 23 kW. Okaże się wtedy, że z uwzględ-
nieniem sprawności instalacji centralnego 

ogrzewania, do ogrzewania tego samego 
domu potrzeba już nie 14,4 kW, a około  
23 kW. Kocioł o mocy 15 kW na pewno bę-
dzie niewystarczający do zapewnienia kom-
fortu cieplnego w ogrzewanych pomieszcze-
niach w warunkach, gdy na zewnątrz panuje 
maksymalny mróz.

• dodatek mocy na podgrzanie wody  
w zasobniku.
Dodatkowo, jeżeli w instalacji zamontowa-
ny jest zbiornik na ciepłą wodę użytkową 
(c.w.u.) o pojemności na przykład 200 litrów 
zasilany z kotła, to może dojść do sytuacji,  
że w trakcie silnych mrozów będzie trzeba 
ograniczać ogrzewanie niektórych pomiesz-
czeń, po to, by nagrzać wodę w wymienniku 
c.w.u. Oczywiście można podłączyć grzałkę 
elektryczną i c.w.u. podgrzewać za pomocą 
prądu. Ale nie jest to zbyt opłacalne i przede 
wszystkim przy zastosowaniu np. grzałki  
o mocy 2 kW potrzeba około 3,5 godziny, 
aby uzyskać efekt, który dzięki kotłowi węglo-
wemu uzyskuje się w godzinę. Aby tego unik-
nąć, trzeba do obliczonej wcześniej mocy 
kotła dodać jeszcze kilka kilowatów mocy na 
ogrzanie c.w.u. 
Trzeba pamiętać, że do ogrzania 200 litrów 
wody od temperatury 20oC do 50oC w czasie  
1 godziny potrzeba około 7 kW energii ciepl-
nej, czyli do 23 kW mocy kotła potrzeba „do-
łożyć” jeszcze 7 kW i okazuje się, że kocioł 
powinien mieć około 30 kW mocy. Jeżeli 
użytkownik nie potrzebuje mieć do dyspozy-
cji ciągle takiej ilości wody lub gdy zapotrze-
bowanie na c.w.u. jest mniejsze, to wystarczy 
uwzględnić w obliczeniu mocy kotła doda-
tek na c.w.u. tylko 3,5 kW (200 litrów c.w.u.  
zostanie podgrzane w około 2 godziny) lub  
2 kW (200 litrów c.w.u. zostanie podgrzane  
w około 3,5 godziny).  

http://www.instalreporter.pl


materiału o nazwie kirei wyprodukowanego 
na bazie soi, to ekologiczne i czyste ciepło 
dla każdego wnętrza. 
Wszystkie cztery modele grzejnika Vertiga ofe-
rowane są w następującej gamie wymiarów: 
wysokość: 200 cm, szerokość: 41-90 cm, gru-
bość: 9 i 13 cm. Moc: od 1448 do 5605 W.  

W grzejniku Vertiga belgijski  
producent połączył dwie swoje 
flagowe technologie (Low H2O  
i DBE), dzięki czemu uzyskał olbrzymie 
wydajności – dotychczas niespotykane 
w grzejnikach dekoracyjnych. 
Ukoronowaniem technologicznego 
majstersztyku jest zachwycające 
wzornictwo nowego grzejnika.
Więcej na:
http://www.jaga.com.pl

  Vertiga, nowy dekoracyjny grzejnik Jaga, 
łączy kluczowe rozwiązania technologiczne 
belgijskiego producenta i odzwierciedla filo-
zofię marki, która za cel stawia sobie tworze-
nie urządzeń ekonomicznych, wydajnych,  
o dużym ładunku artystycznej energii. Techno-
logia małej pojemności wodnej (Low H2O) sto-
sowana przez firmę w grzejnikach ściennych  
i kanałowych należy do bardzo ekonomicz-
nych – grzejniki Low H2O szybko się nagrzewają  
i szybko stygną, co ma duży wpływ na oszczęd-
ność energii. Z kolei system Dynamic Boost  
Effect (DBE) to pomysł na zwiększenie wydaj-
ności grzejników Jaga poprzez wymuszenie 
szybszej konwekcji za pomocą wentylatorów 
sterowanych mikroprocesorem. Nowatorskim 
efektem jest jednak nie tyle zestawienie obu 
flagowych technologii Jaga w jednym urzą-
dzeniu, lecz fakt ich użycia w grzejniku dekora-
cyjnym i uzyskanie dużych wydajności, dotych-
czas niedostępnych dla tego typu urządzeń. 

4 różne modele

Aby filozoficzna triada Jagi była pełna, do 
oszczędności energii i nowoczesnej technolo-
gii grzewczej należy dodać ostatni element: 
wzornictwo. Grzejnik Vertiga oferowany jest 
w czterech formach: wersja Primo to ele-
gancka gładka lakierowana tafla, której mi-
nimalistyczny design zachwyci wielbicieli no-
woczesnych form. 
Front grzejnika Dunes przypomina piasek 
przemieszczający się na wydmach. Miraż linii 
podkreślony grą światła i cienia wprowadzi 
do pomieszczenia efekt głębi. 
Model Glow, w formie monolitycznej, czarnej 
lub białej tafli, to ikona prostoty i stylu. Głębia 
błyszczącego, fortepianowego lakieru wnie-
sie do każdego wnętrza powiew artyzmu. 
Vertiga zaś o nazwie kirei, to przełożona na 
język przedmiotu japońska definicja czysto-
ści i piękna. Grzejnik wykonany z naturalnego 

Vertiga dunes Vertiga Glow Vertiga Kirei

.PL

GRZEJNIKI DO KAŻDEGO WNĘTRZA 
Jaga Polska Sp. z o.o. 

 ul. Zwycięzców 28 lok. 26  
03-938 Warszawa

t 22 672 88 82 
f 22 350 66 78 

info@jaga.com.pl
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Do łazienki…
Elit (szer. 575, wys. 1070/1364/1658, głęb. 92-
97 mm) to łazienkowy grzejnik o nietypowej 
a zarazem funkcjonalnej budowie należący 
również do linii harmonijnej. Jego konstrukcja 
oparta została na jednym ozdobnym kolek-
torze. Standardowo dostępny jest w kolorze 
graphite strukturalny. Maksymalne ciśnie-
nie grzejnika to: 4 bar. Do Elit można dokupić 
opcjonalnie wieszaki, zawory i grzałkę. Cena 
grzejników Elit w kolorze Graphite struktural-
nym zawiera się w granicach 530-791 zł netto.

Gwarancja użytkowania dla grzejników to 
5 lat. Memfis, Madera i Elit, należące do linii 
harmonijnej, to doskonała propozycja do po-
mieszczeń o wystroju klasycznym, w których 
dominują stylowe meble i tradycyjne moty-
wy wzornicze. Na życzenie grzejniki mogą 
być wykończone w dowolnym kolorze z pale-
ty producenta.  

  Do holu…
W kolekcji harmonijnej znalazł się piono-
wy grzejnik Memfis (szer. 420/516/615, wys. 
1800/2000, głęb. 85 mm). W cenie urządze-
nia producent proponuje komplet uchwytów 
z odpowiednią zaślepką. Dodatkowo nato-
miast można dokupić eleganckie wieszaki  
i chromowane zawory. Cena grzejnika kształ-
tuje się w granicach 833-1372 zł netto.

Do salonu…
przeznaczony został poziomy grzejnik  
Madera (szer. 600/1000/1400, wys. 471/615, 
głęb. 90 mm). W cenie grzejnika znajdują się 
uchwyty, za dopłatą dostępne są chromo-
wane  zawory i złączki. Oba grzejniki o mak-
symalnym ciśnieniu 4 bar. 
Najmniejszy grzejnik kosztuje około 300 zł net-
to, największy 615 zł netto.

Firma ENIx jako pierwsza na polskim rynku wprowadziła do sprzedaży 
grzejniki do kompleksowej aranżacji wnętrz. Kolekcje do pomieszczeń 
urządzonych w stylu klasycznym i nowoczesnym łączy powtarzający się motyw 
wykończenia krawędzi oraz podobne rozwiązania designerskie. Przykładem 
takiej kolekcji może być linia harmonijna z grzejnikami: memfis, madera i Elit.

w ofercie firmy Enix

Grzejniki  
do kompleksowej aranżacji 
domu czy mieszkania

Poziomy grzejnik madera

Łazienkowy grzejnik Elit

Pionowy grzejnik memfis
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netową wyniósł według różnych szacunków od 
około +19 do +22% rdr (wg IAB +22%, rys. 1 ).
W bieżącym roku, jak i w następnych latach 
spodziewany jest dalszy wzrost wydatków na 
e-reklamę, często kosztem innych mediów, 
uznawanych dotąd za tradycyjne. Szczegól-
nie prasa drukowana,  
a także reklama zewnętrz-
na (outdoor) odczuła w 
roku 2011 zmniejszenie wy-
datków reklamodawców 
w stosunku do roku 2010 
(rys. 2 ). Wydatki na rekla-
mę internetową w roku 
2011 wzrosły wg danych 
Starlink o +18,8% w stosun-
ku do roku 2010.
A zatem dynamika wzrostu wydatków na re-
klamę internetową w Polsce jest imponująca. 
W wielu branżach, szczególnie tych, gdzie 
klienci mogą potrzebować szerokich infor-
macji przed podjęciem trudnej decyzji, ran-

ga Internetu będzie rosła. Dotyczy to także 
branży grzewczo-instalacyjnej (G-I), w aspek-
cie często kosztownej inwestycji z długolet-
nimi skutkami mającymi bezpośredni wpływ 
na budżet domowy. Dla przypomnienia –  
Internet stanowi dla klientów branży G-I dru-

gie podstawowe źródło 
informacji, ustępując je-
dynie opiniom znajo-
mych (→ artykuł „Czy  
w Internecie są nasi Klien-
ci?” IR 01/2012).  
Wyprzedza więc według 
statystyki Research Inter-
national inne media  
w wyścigu po klienta…

Jakie formy reklamy są najchętniej 
wykorzystywane?

Reklama w Internecie ma najczęściej  
charakter wizualny, gdyż według statystyk  

  Ireneusz Jeleń

  Rynek reklamy w internecie

Wydatki na reklamę w Internecie, rosną  
w ostatnich latach najbardziej dynamicznie 
spośród popularnych środków przekazu infor-
macji. Dzieje się tak w większości krajów, na-
wet przy trudnej sytuacji gospodarczej.  
Powodem jest cały czas relatywnie niski koszt 

reklamy w Internecie, przy jednocześnie moż-
liwości precyzyjnego kierowania przekazu 
do interesującej grupy odbiorców. Reklama 
w Internecie daje także nieosiągalne dla in-
nych mediów możliwości pomiaru skuteczno-
ści docierania z informacją, a nawet przeło-
żenia tych działań na sprzedaż. W Polsce  
w roku 2011 wzrost wydatków na reklamę inter-

Internet ma blisko… 43 lata, gdyż za symboliczną datę jego narodzin 
przyjęto dzień 30 października 1969 roku, kiedy to nadano i odebrano 
pierwszą wiadomość mailową. Internet w powszechnym użyciu na co 
dzień stał się faktem, spychając na dalsze miejsca większość tradycyjnych 
mediów. Jeszcze kilka lat temu, akceptacja użytkowników Internetu  
dla istnienia w nim różnych form reklamy była znaczna – wyższa niż  
w tradycyjnych mediach. Pozwalało to stosunkowo „łatwo i przyjemnie” 
docierać reklamodawcom do potencjalnego Klienta.  
Obecnie jednak można znacznie łatwiej irytować odbiorcę reklamy, 
lub też być przez niego ignorowanym. Jak więc próbować docierać do 
potencjalnych Klientów lub też jak przynajmniej nie wzbudzać ich irytacji, 
prowadzącej do skutków odwrotnych niż zamierzone?

Czego nie lubią potencjalni Klienci  
i czego się wystrzegać?

Jak skutecznie 
reklamować się  
w Internecie?

1  wydatki na reklamę internetową w latach 2007-2011 wraz z dynamiką wzrostu  
„rok do roku” (dane IAB)

W Polsce w roku 2011 
liczba osób w wieku 
16÷74 lat, które w ogóle 
nie korzystały z internetu 
spadła w porównaniu  
do roku 2006 z 52%  
do 33% (dane eurostat).
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cie, upowszechnienia się tego nowego me-
dium informacyjnego i przyzwyczajenia do 
codziennego korzystania, 
przez co zauważalność 
form reklamowych także 
się zwiększyła.

Jakie formy reklamy
internetowej są efek-
tywne?

Jedną z najważniejszych 
zalet reklamy w Internecie 
jest jej mierzalność, a przez 
to także możliwość łatwe-
go i szybkiego korygowa-
nia działań. Szereg wskaźników do tego uży-
wanych, pozwala monitorować na przykład 

reklamę tego samego produktu lub usługi, 
prowadzoną w różny sposób. Szczególnie taki 

wskaźnik, jak CTR (Click 
Through Rate) przed-
stawia jasną informa-
cję – ilu procentowo od-
wiedzających dane 
miejsce w Internecie,  
klika w wyświetlaną re-
klamę. Zazwyczaj wynik 
kilku procent jest uzna-
wany za bardzo dobry. 
Trzeba pamiętać, że już 
samo wyświetlenie re-
klamy jest traktowane 
jako przekaz informacji  

i nie zawsze wiąże się z kliknięciem w rekla-
mę. Dlatego też częstą formą rozliczenia za 

(rys. 3 ) to właśnie wszelkiego rodzaju bane-
ry, grafiki itp., wygenerowały 41% wydatków 
na reklamę w tym medium w roku 2011.  
Szybki wzrost dotyczy jednak drugiej w ran-
kingu popularności metody reklamowania 
produktów i usług – SEM. SEM, czyli search 
engine marketing polega na prowadzeniu 
działań zmierzających do jak najlepszej wi-
doczności firmowego serwisu internetowe-
go, w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek. 
Ponieważ w Polsce, jak i w większości kra-
jów europejskich, Google zajmuje dominu-
jącą pozycję w popularności wyszukiwarek 
(wg ranking.pl, blisko 98% wykorzystania silni-
ka Google do wejść na strony internetowe), 

to też SEM kojarzony jest w zasadzie wyłącz-
nie z działaniami w tej wyszukiwarce. Składa 
się na nie tzw. pozycjonowanie, a także linki 
sponsorowane (Google Adwords).
Wydatki na marketing w wyszukiwarkach  
stanowiły więc w 2011 roku około 33% cał- 
kowitych wydatków na reklamę w Interne- 
cie. Udział ten będzie rósł nadal w kolejnych 
latach.
Reklama w Internecie cechowała się w po-
przednich latach większą akceptacją użyt-
kowników, niż w przypadku jej obecności  
w innych mediach. Jednak sytuacja zmieni-
ła się wobec faktu znacznego zwiększenia 
intensywności reklamowania się w Interne-

2  udziały rynkowe mediów w rynku reklamy w Polsce w roku 2011 oraz dynamika  
ich wzrostu w odniesieniu do roku 2010 (dane wg Starlink)

Dla 63% internautów, 
bannery, billboardy 
czy automatycznie 
uruchamiające się filmy są 
bardzo denerwujące, wynika 
z badań Gemius. Ponad 
milion Polaków ma tego 
dosyć i nie ogląda reklam 
display dzięki wtyczce 
adBlock (źródło: Gemius).
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usługę reklamową, 
szczególnie w przy-
padku portali, serwi-
sów informacyjnych, 
stanowi liczba wyświe-
tleń reklamy (odsłon 
strony).
Spośród reklam gra-
ficznych największą 
skutecznością według 
danych Genius,  
cechowały się takie 
kreacje graficzne,  
jak Double Billboard 
(podwójny billboard 
na górze strony) i Top  
Layer (wyświetlany  
billboard w centralnej 
części strony),  
które łącznie są klika-
ne w przypadku 2,29% 
wyświetleń (CTR).  
Nieco mniejszą  
„klikalnością” cechują 
się: Preroll (krótkie  
spoty przed filmami, 
1,93%) i Wallpaper 
(tapeta – tło strony, 
1,72%). 

E-mailing… 
…stanowi nadal efektywne narzędzie rekla-
mowe, gdyż według danych Freshmail, Sare, 
GetResponse i Optivo, ponad 16% odbior-
ców, otwiera maile o charakterze reklamo-
wym, a 4,5% klika w linki w nich zawarte, za-
poznając się z oferowanym produktem lub 
usługą.  
Przeszkodą dla mniejszych firm, jest koszt do-
tarcia do precyzyjnie określonej grupy od-
biorców, za pomocą specjalistycznych baz 

danych znajdujących się często w rękach 
dużych podmiotów. Przesyłanie wiadomości 
e-mailingowych wymaga spełnienia szeregu 
warunków zarówno technicznych (Spam!), 
jak i prawnych (bazy danych osobowych). 
Budowania własnej bazy mailingowej warto 
się jednak podjąć.

kampanie reklamowe w wyszukiwarkach 
internetowych…
…mogą być prowadzone zarówno samo-
dzielnie, jak w szczególności podstawowe 
formy linków sponsorowanych w systemie 
Google Adwords, jak i poprzez zlecenie usłu-
gi specjalizującym się w pozycjonowaniu 
agencjom. W ocenie skuteczności działań 
pomagają już bezpośrednio statystyki oparte 
np. o aplikację Google Analitycs. 
Rozbudowane narzędzia pozwalają oce-
nić np. poziom zainteresowania naszą ofertą 
pod względem ilościowym i czasowym, czy 
też liczbę „ucieczek” ze strony, spowodowa-
nych np. zbyt natarczywą reklamą i dużą licz-
bą przypadkowych wizyt na naszej stronie, 
szybko kończących się wyjściem z niej.

Reklama w Internecie dla firm sektora MSP  
z branży grzewczo-instalacyjnej stanowi  
dzisiaj nieodzowne uzupełnienie prowadzo-
nej działalności gospodarczej. 
Reklamowanie się w Internecie dla firm sek-
tora MSP z branży grzewczo-instalacyjnej sta-
nowi dzisiaj nieodzowną część prowadzonej 
działalności gospodarczej.  
Docieranie do potencjalnych Klientów z infor-
macjami o produktach i usługach, nie było 
wcześniej tak dogodne, jak obecnie dzięki 
globalnej sieci jaką jest Internet. Z kolei dotar-
cie do Klienta będzie stawiało coraz wyższe 
wymagania reklamodawcom, aby móc „wy-
różnić się w tłumie”.  

4  Kreacje graficzne na stronie internetowej o największej 
skuteczności (łącznie CTR = 2,29%)
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3  wydatki na reklamę internetową w 2011 roku, wg 
danych IAB
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odnośnie higieny. Wszystkie założenia w tym 
zakresie spełnił najwyższej jakości system  
Sanpress Inox, którego elementy wykona-
ne są ze stali nierdzewnej 1.4521. Trzy nitki rur 
o średnicach nominalnych od DN 15 do 40 
transportują ciepłą, zimną i szarą wodę. Sta-
łą temperaturę wody na poziomie 60oC gwa-
rantują zawory regulujące cyrkulację Easytop. 
Są one wyposażone w samoregulujący mo-
duł do dezynfekcji termicznej, który skutecz-
nie zabezpiecza przed bakteriami Legionelli. 

Międzynarodowy projekt

„Nowa Indyjska Stacja Badawcza Bharati” zosta-
ła zamówiona przez Narodowe Centrum Bada-
nia nad Antarktyką i Oceanami (NCAOR), które 
podlega Indyjskiemu Ministerstwu Nauki o Zie-
mi. Za podstawową konstrukcję odpowiedzialna 
była firma IMS Ingenieurgesellschaft z Hambur-
ga. Szczegółowe rozplanowanie i wykończenie 
budynku powierzono spółce KAEFER Construc-
tion GmbH z siedzibą główną w Bremen.  

  Całoroczne zaopatrzenie w ciepło i wodę 
pitną 134 kontenerów stacji badawczej Bha-
rati to kwestia kluczowa w ekstremalnych 
warunkach Antarktyki. Dlatego Międzynaro-
dowy Odział firmy YIT Germany, który był od-
powiedzialny za instalacje grzewcze i sani-
tarne z ramienia spółki KAEFER Construction 
GmbH, polegał od początku do końca na 
rozwiązaniach Viega. 
Systemy instalacyjne Viega od lat dosko- 
nale sprawdzają się w podobnych stac- 
jach badawczych, także na Biegunie Połu-
dniowym. 

Dlaczego systemy Viega?

W przypadku stacji Bharati, tak jak w innych 
tego typu projektach, konieczne było dokład-
ne zbadanie, które systemy instalacyjne będą 
najlepsze w tych specyficznych warunkach.  
Do instalacji grzewczej firma YIT zastosowała  
na przykład system Prestabo, składający się  
z elektrolitycznie galwanizowanych rur stalo-
wych o średnicach nominalnych od DN 15 do 
50, o łącznej długości 2500 metrów. Wyzwaniem 
był dodatek 57% glikolu do wody płynącej w tej 
instalacji, który zapobiega jej zamarzaniu. W la-

boratoriach firmy Viega przetestowano reakcję 
elementów z EPDM w uszczelkach złączek za-
prasowywanych na specjalną mieszankę z wy-
soką zawartością glikolu w wodzie. Sprawdzono 
również, jak instalacja pracuje w temperaturze 
do -40oC, przy maksymalnym ciśnieniu 6 bar.

surowe wymagania odnośnie  
higieny instalacji wody użytkowej

Podczas projektowania instalacji wody użyt-
kowej głównym celem i największym wyzwa-
niem było spełnienie surowych wymagań 

Indyjska stacja badawcza Bharati we wschodniej części Antarktyki została uruchomiona po zaledwie 
pięciu miesiącach prac konstrukcyjnych. Przy około 2000 m² powierzchni i nawet 50 mieszkańcach 
funkcjonuje ona jak małe miasteczko. Oprócz własnego zasilania i zaopatrzenia w świeżą wodę stacja  
ma także kotłownię i oczyszczalnię. Ekstremalne warunki pogodowe – temperatura spada nawet  
do -40oC – stanowią prawdziwe wyzwanie dla systemów instalacyjnych. dlatego do wody użytkowej  
i instalacji cieplnej zastosowano specjalnie testowane systemy firmy Viega. 

Gwarantowane zaopatrzenie w media w temperaturze -40oC

Systemy instalacyjne Viega 
na stacji polarnej Bharati

do instalacji grzewczej zastosowano system 
Prestabo firmy Viega, wykonany  
z elektrolitycznie galwanizowanej stali

montaż w warunkach Antarktyki wymagał 
maksymalnej dokładności. Otwory do instalacji 
wody pitnej wykonanej w systemie Sanpress 
Inox – stal nierdzewna 1.4521

Najlepsze narzędzie na Antarktyce. 
Bezproblemowe zaciskanie złączek  
w temperaturze bliskiej zamarzaniu  
i przy małej ilości miejsca – za pomocą 
pierścieni zaciskowych

w marcu 2012 r. oficjalnie otwarto nową 
indyjską stację badawczą Bharati na 
wzgórzu larsemanna,  
na wschodnim wybrzeżu Antarktyki
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woda przeznaczona do uzupełniania zładu 
instalacji jest odpowiednio przygotowana, 
np. zdemineralizowana.
To wstępne zestawienie materiałów, z któ-
rych składa się każda instalacja ogrzewcza, 
pokazuje, z jak wieloma możliwymi zjawi-
skami fizykochemicznymi i biochemiczny-
mi możemy mieć do czynienia w tym jed-
nym, szczelnie zamkniętym układzie. Zjawiska 
te mogą zachodzić dzięki czynnikowi grzew-
czemu jakim jest woda, która wypełnia cały 
układ instalacji.

korozja
To podstawowe zjawisko fizykochemiczne,  
jakie może zachodzić w instalacji ogrzew-

czej. Korozja jest najbardziej niebezpieczna, 
gdy ma charakter elektrochemiczny. Ozna-
cza to, że na powierzchni metalu kontaktu-
jącego się z roztworem wodnym powstaje 
ogniwo i zaczyna przepływać prąd, co po-
woduje, że cząstki metalu zyskują ładunek  
i przez to odrywają się od powierzchni – efek-
tem tego jest uszkadzanie wewnętrznych po-
wierzchni przewodów lub korpusów kształtek, 
zaworów lub powierzchni grzejników. 
Znamy różne rodzaje korozji: korozja kontak-
towa, która zachodzi na styku dwóch metali, 
które charakteryzują się różnymi wartościami 
potencjałów elektrycznych, korozja wżerowa, 
występująca bardzo intensywnie w wybra-
nych miejscach powierzchni, erozyjna, i inne.

  Jarosław Chudzicki*, Stefan Żuchowski

  Zjawiska zachodzące wewnątrz 
instalacji ogrzewczych

Instalacje centralnego ogrzewania zbudo-
wane są z elementów wykonanych z różnych 
materiałów. Grzejniki produkowane są ze sta-
li lub aluminium, przewody doprowadzające 
czynnik grzewczy najczęściej wykonuje się  
z miedzi bądź tworzyw sztucznych, np. poli-
etylenu sieciowanego z warstwą antydyfu- 
zyjną, wreszcie wewnętrzne elementy kot- 

łów wykonywane są ze stali nierdzewnej  
i elementów miedzianych. Nie zapominaj-
my jeszcze o różnego rodzaju łącznikach, roz-
dzielaczach, zaworach regulacyjnych, stano-
wiących wyposażenie instalacji centralnego 
ogrzewania, których korpusy wykonane są 
głównie z mosiądzu bądź stopów brązu [7].
Instalacje ogrzewcze w domach jednoro-
dzinnych napełniane są wodą, pochodzą-
cą najczęściej z sieci wodociągowej lub wła-
snego ujęcia na terenie posesji. Rzadko kiedy 

w budynkach jednorodzinnych, które zostały wybudowane i oddane do 
użytku w ostatnich kilku lub kilkunastu latach, instalacje wewnętrzne, 
zarówno wody zimnej, ciepłej jak i ogrzewcze, wykonane są najczęściej  
z materiałów odpornych na korozję (np. przewody z tworzyw sztucznych).
właściciele tych budynków są przekonani (poniekąd słusznie) o ich 
długowieczności, odporności na korozję i procesy starzeniowe.
w niniejszym artykule przedstawiono problemy mogące pojawić się nawet 
w stosunkowo nowych instalacjach centralnego ogrzewania oraz sposoby 
ich rozwiązania.

* dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Raport z jednego płukania

Płukanie instalacji 
grzewczych 
w domach jednorodzinnych 
– konieczność czy fanaberia?

Oznaczenie Jednostka Metoda oznaczania
Próbka 
wody z sieci 
wodociągowej

Próbka wody  
z instalacji central- 
nego ogrzewania

Barwa mg/dm3 PN-EN ISO 7887:2002 12 4
Mętność mg/dm3 PN-EN ISO 7887:2002 0,78 2,88
Zapach - PN-72/C-04557 akcept. akcept.
Odczyn - PN-EN ISO 9963:2001 7,21 6,43
Zasadowość ogólna mg CaCO3/dm3 PN-90/C-04540 155 40
Twardość ogólna mg CaCO3/dm3 PN-EN ISO 6059:1999 205 27
Twardość 
węglanowa mg CaCO3/dm3 - 155 27

Twardość 
niewęglanowa mg CaCO3/dm3 - 50 13

Amoniak mg/dm3 PN-EN ISO 5664:2002 0,13 0,63
Azotyny mg/dm3 metoda Hacha nw 0,013
Azotany mg/dm3 PN-82/C-04576 1,98 0,29
Żelazo ogólne mg/dm3 PN-EN ISO 6332:2001 0,156 0,139
Mangan mg/dm3 PN-92/C-04590 0,016 0,003
Chlorki mg/dm3 PN-EN ISO 9297:1994 28,4 28,4
Przewodność µS/cm PN-EN 2788:1999 458 135
Utlenialność mg O2/dm3 PN-EN ISO 8467:2001 2,9 8,16

Przedstawiona analiza fizyczno-chemiczna została wykonana w Laboratorium Zakładu Zaopatrzenia  
w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Tabela Analiza fizyczno-chemiczna próbek wody wodociągowej i wody pobranej z układu 
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
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Problematyka występowania korozji w insta-
lacjach została przedstawiona w wielu publi-
kacjach [1] [4] [7].

skład wody
Jest ważnym elementem wpływającym na 
intensywność procesów korozyjnych. Woda 
zupełnie czysta (destylowana, zdemineralizo-
wana) nie będzie powodowała żadnych zja-
wisk elektrochemicznych, ponieważ nie bę-
dzie zawierała ładunków (rozpuszczonych 
jonów dodatnich i ujemnych). Ale z drugiej 
strony taki chemicznie czysty skład wody bę-
dzie powodował intensywne wymywanie 
cząstek ze ścian przewodów, kształtek czy 
korpusów armatury, aż do ustalenia się swo-
istej równowagi chemicznej między składem 
wody a materiałami zastosowanymi do wy-
konania instalacji. Dodatkowo, czynnikiem 
znacznie zwiększającym korozję jest tempe-
ratura wody, dlatego też na korozję bardziej 
są narażone instalacje centralnego ogrze-
wania i instalacje wody ciepłej.

Porównanie próbek wody, czyli kiedy 
płukać?
W tabeli na poprzedniej stronie przedsta-
wiono wyniki analizy fizykochemicznej prób-
ki wody pobranej z instalacji ogrzewczej, eks-
ploatowanej przez ok. 10 lat i próbki wody 
wodociągowej, którą był sporadycznie uzu-
pełniany zład instalacji ogrzewczej.
Przy porównywaniu składu próbek wody  
z tabelą należy pamiętać, że są to dwie zu-
pełnie różne próbki wody. Próbka wody  
z sieci wodociągowej to woda, którą spora-
dycznie był uzupełniany zład instalacji cen-
tralnego ogrzewania, na co dzień wykorzy-
stywana do zasilania instalacji zimnej  
i ciepłej wody w budynku. Pierwotnie układ 
centralnego ogrzewania był napełniony 

Płukanie i czyszczenie instalacji central-
nego ogrzewania najlepiej zlecić firmie 
zawodowo zajmującej się konserwacją 
takich instalacji, która dysponuje odpo-
wiednim sprzętem do tego celu.
W naszym przypadku do płukania instala-
cji wykorzystano przenośne urządzenie  
o nazwie Powerflow Flushing Machine 
MKII z dodatkowym filtrem magnetycznym 
służącym do wychwytywania cząstek sta-
łych Flush Buddy, oferowane przez brytyj-
ską firmę Fernox (fot. 1 ) [5].
Urządzenie składa się ze zbiornika o po-
jemności ok. 30 dm3, pompy wirowej oraz 
zaworów sterujących, które umożliwiają 
płukanie strumieniem wody w dowolnym 
kierunku (także płukanie wsteczne). Urzą-
dzenie zostało podłączone do instala-
cji centralnego ogrzewania poprzez spe-
cjalną przystawkę, montowaną w korpus 
pompy cyrkulacyjnej (fot. 2 ).
Do płukania instalacji zastosowano pre-
parat DS40 produkcji Fernox (fot. 3 ).  
Produkt dodano w postaci sypkiego 
proszku bezpośrednio do zbiornika urzą-
dzenia płuczącego i rozpuszczono w cie-
płej wodzie. Po rozpuszczeniu w wodzie 
roztwór przyjmuje czerwone zabarwienie. 
Preparat umożliwia usunięcie kamienia 
kotłowego, czarnego osadu (magnetytu)  
i innych osadów z kotłów i instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
przy obchodzeniu się z preparatem, po-
nieważ substancja po rozpuszczeniu  
w wodzie wykazuje silny odczyn kwasowy 
(pH 2-3).
Czyszczenie całej instalacji najlepiej prze-
prowadzić w ten sposób, aby po kolei 
poddawać płukaniu poszczególne obiegi 

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

1  urządzenie do płukania instalacji ogrzewczych Powerflow 
Flushing machine mKII: a  widok ogólny, b  Flush Buddy, filtr 
magnetyczny do wychwytywania cząstek stałych

2  Podłączenie przewodów urządzenia płuczącego do kotła 
gazowego: a  widok wnętrza kotła z podłączonymi (żółtymi) 
przewodami płuczącymi, b  miejsce podłączenia przewodów do 
korpusu pompy obiegowej w kotle

3  Środki chemiczne 
zastosowane do czyszczenia 
instalacji ogrzewczej: 
a  środek do czyszczenia 
instalacji Fernox Cleaner 
F5 stosowany do nowych 
instalacji, 
b  preparat dS40 
przeznaczony do gruntownego 
czyszczenia długo eksploato- 
wanych instalacji (Fernox)

a

a b

b a

b
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około 10 lat wcześniej wodą zmiękczoną, 
przygotowaną specjalnie w tym celu.
Paradoksalnie barwa wody z instalacji cen-
tralnego ogrzewania ma niższą wartość od 
barwy próbki wody wodociągowej (jest bar-
dziej klarowna). Podobna sytuacja wystę- 
puje z żelazem ogólnym, manganem i prze-
wodnością. Wskazuje to na stan, w którym 
substancje nieorganiczne, rozpuszczone  
w wodzie zostały wytrącone i osadzone  
w przewodach instalacji centralnego ogrze-
wania. Na to zjawisko wskazują także takie 
parametry, jak: twardość ogólna, twardość 
węglanowa i niewęglanowa. A więc może-
my przypuszczać, że w przewodach i grzej-
nikach instalacji ogrzewczej znajduje się 
część wytrąconych w postaci nierozpuszczal-
nej związków żelaza, manganu, a także wę-
glanów, różnych tlenków i soli metali, tworzą-
cych osady. 
Z drugiej strony niektóre wskaźniki jakości 
wody w próbce wody z obiegu grzewczego 
mają wartości podwyższone w stosunku do 
próbki wody wodociągowej. Taka sytuacja 
występuje w stosunku do mętności, amonia-
ku czy utlenialności. Ten ostatni wskaźnik opi-
suje w badanej próbce wody zawartość sub-
stancji organicznych łatwo rozkładalnych na 
drodze utleniania substancją wskaźnikową, 
którą jest nadmanganian potasu. 
Ta grupa wskaźników wskazuje na obecność 
w badanej próbce wody z instalacji central-
nego ogrzewania podwyższonego stęże-
nia związków organicznych, które zwykle są 
składnikiem mikroorganizmów, bakterii czy 
glonów. Może to wskazywać na obecność 
tzw. biofilmu w przewodach, który się rozwi-
ja tym intensywniej, im temperatura wody 
wewnątrz instalacji jest wyższa, jednak nie 
przekracza 50-60oC. Takie warunki tempe-
raturowe występują często w instalacjach 

grzewcze. W tym celu należy otworzyć za-
wory sterujące na danym obiegu (np. za 
pomocą zaworów przy rozdzielaczach)  
i zamknąć pozostałe. Płukanie pojedyn-
czego obiegu powinno się odbywać  
w jednym i w drugim kierunku, aby sku-
tecznie wypłukać wszelkiego rodzaju osa-
dy nagromadzone w przewodach instala-
cji (fot. 4 ). Czas płukania powinien  
być zgodny z instrukcją stosowania pre- 
paratu [3]. 
W trakcie czyszczenia i płukania insta-
lacji może dojść do zmiany barwy roz-
tworu płuczącego z czerwonego na żół-
ty. Oznacza to, że substancja utraciła już 
swoje właściwości czynne (rozpuszczają-
ce kamień kotłowy i inne osady).  
W takim przypadku należy dodać do roz-
tworu więcej preparatu czyszczącego. 
Podczas płukania instalacji zostają wy-
mywane osady nagromadzone na ścian-
kach przewodów (fot. 5 ). 
Gdy proces czyszczenia zostanie zakoń-
czony, przed spuszczeniem roztworu do 
kanalizacji należy bezwzględnie dodać 
do zbiornika substancję neutralizującą 
kwaśny odczyn roztworu (System Neutra-
liser). Oznaką przeprowadzonej neutra-
lizacji będzie zmiana koloru roztworu na 
żółty. 
Skuteczność czyszczenia i płukania insta-
lacji można zaobserwować nie tylko po 
zmianie barwy i mętności roztworu płu-
czącego (fot. 5 ), ale także oglądając 
wnętrze filtra magnetycznego i ilość za-
trzymanych tam cząstek stałych, pocho-
dzących z wypłukanych osadów i rozpusz-
czonych fragmentów produktów korozji 
poszczególnych elementów instalacji 
ogrzewczej (fot. 6 , 7 ).

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

4  Kolejne fazy płukania instalacji: 
a  widok zbiornika urządzenia 
płuczącego wypełnionego roztworem 
płuczącym dS40, b  przełączanie 
poszczególnych obiegów grzewczych 
do płukania instalacji

5  widok płynu dS40 stosowanego do płukania  
i czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania:  
z lewej strony próbka płynu po przeprowadzonym płu- 
kaniu, z prawej próbka porównawcza czystego płynu

6  widok wnętrza filtra cząstek stałych  
z widocznym zatrzymanym osadem pochodzącym 
z płukania instalacji ogrzewczej

7  Czyszczenie filtra magnetycznego  
z nagromadzonych osadów

a

b
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stali nierdzewnej. Preparat ten dostępny jest 
w pojemnikach ciśnieniowych wyposażo-
nych w końcówkę umożliwiającą łatwe jego 
wprowadzanie do obiegu instalacji ogrzew-
czej bez konieczności jej opróżniania, np. po-
przez króciec odpowietrznika w grzejniku lub 
w rozdzielaczu (fot. 8 ). 

Zabezpieczenie przed przepływem 
zwrotnym

Przy omawianiu zabezpieczenia instalacji 
grzewczej różnego rodzaju inhibitorami korozji 
należy zwrócić uwagę na ważny, choć czę-
sto bagatelizowany aspekt.  
Chodzi o podłączenie instalacji centralnego 
ogrzewania do instalacji wody zimnej, z któ-

rej co jakiś czas możemy uzupełniać zład in-
stalacji ogrzewczej. 
W przypadku, gdy instalacja centralnego 
ogrzewania była wypełniona wodą bez żad-
nych dodatków, to podłączenie do instala-
cji wody zimnej, wykorzystywane okresowo, 
nie stanowiło jakiegoś istotnego niebezpie-
czeństwa dla wody wodociągowej, która jest 
wodą pitną. Pomimo tego zgodnie z normą 
dotyczącą zabezpieczania wody pitnej w in-
stalacjach wodociągowych PN-EN 1717:2003 
[6] takie połączenie instalacji wody zimnej 
i instalacji centralnego ogrzewania, w któ-
rej znajduje się woda bez związków chemicz-
nych (np. inhibitorów korozji), powinno być 
zabezpieczone zaworem antyskażeniowym 
klasy CA (fot. 9 ).

ogrzewczych niskotemperaturowych, zasila-
nych za pomocą kotłów kondensacyjnych 
lub pomp ciepła. Biofilm powoduje występo-
wanie galaretowatych obrostów wewnątrz 
instalacji, powoduje zarastanie przewodów, 
a także intensyfikuje korozję przewodów, kor-
pusów zaworów, pomp obiegowych, grzejni-
ków na drodze biochemicznej.
Przedstawiona analiza fizykochemicz-
na próbki wody pobranej z instalacji 
ogrzewczej wskazuje wyraźnie na wzrost 
zanieczyszczenia wnętrza instalacji wy-
trąconymi osadami związków nieorga-
nicznych oraz zwiększony rozwój mikro-
organizmów i biofilmu, na co wskazują 
podwyższone wartości wskaźników opi-
sujących zanieczyszczenie wody związ-
kami organicznymi.
W przypadku takiego wyniku analizy jako-
ści wody z obiegu grzewczego należy rozwa-
żyć konieczność przeprowadzenia płukania 
instalacji, a także należy zastanowić się, czy 

nie wskazane byłoby zabezpieczenie insta-
lacji centralnego ogrzewania za pomocą in-
hibitorów korozji i substancji przeciwdziałają-
cych rozwojowi mikroorganizmów.

Napełnianie instalacji inhibitorem 
korozji

Po wypłukaniu instalacji i usunięciu nagro-
madzonych w niej osadów należy zabez-
pieczyć instalację centralnego ogrzewania 
przed dalszym postępowaniem zjawisk koro-
zyjnych oraz przed rozwojem biofilmu. W tym 
celu należy dodać do wody wypełniającej 
instalację odpowiedni inhibitor, np. preparat 
Fernox Protector F1, który zapewnia ochro-
nę instalacji centralnego ogrzewania przed 
korozją wewnętrzną i osadzaniem się kamie-
nia kotłowego. Środek ten zapobiega koro-
zji wszystkich występujących w instalacji ele-
mentów wykonanych z różnych metali, tzn. 
miedzi, stopów miedzi, brązu, aluminium czy 

Koszt płukania instalacji c.o. może być 
różny. Spróbujmy jednak oszacować go 
choć w przybliżeniu.
Średni koszt „przywrócenia do  
życia” instalacji w domu jednoro-
dzinnym to 1200-1600 zł netto. 
Na ten koszt składa się: 
• zakup środka czyszczącego Fernox 
F3 (średnio dwie butelki na instalację) 
koszt 300 zł netto;
• zakup środka do ochrony instalacji po 
płukaniu, Fernox F3 (średnio dwie butel-
ki na instalację) koszt 300 zł netto;
• około 600 zł netto cały dzień pracy 
ekipy dwuosobowej. 

Przyznać trzeba, że koszt płukania  
jest dość wysoki, zależy też od wielu 

czynników: 
- pojemności instalacji (zużycia środków 
chemicznych);
- stopnia rozbudowania instalacji (każ-
dą pętlę płucze się osobno);
- stopnia zanieczyszczenia i zużycia 
środków chemicznych.

Dodatkowe trudności, które mogą wy-
stąpić to:
- brak możliwości prostego podłącze-
nia się do instalacji, co z kolei wymaga 
doraźnej przeróbki instalacji;
- trudny dostęp do części instalacji np. 
równoległe połączenie kilku elemen-
tów o różnych oporach bez możliwości 
ich odłączenia (zamknięcia) i płukania 
jeden po drugim. 

Ile kosztuje płukanie instalacji?

8  Inhibitor korozji do zabezpieczania pracujących instalacji ogrzewczych Fernox F1: 
a  widok preparatu w sprayu, b  sposób wprowadzania inhibitora poprzez otwór od 
odpowietrznika grzejnika do wnętrza instalacji centralnego ogrzewania

a b
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Często, po wybudowaniu własnego domu  
i wyposażeniu go w instalacje wykonane  
z nowoczesnych materiałów, z zastosowa-
niem najnowszych technologii i urządzeń,  
zapominamy, że nawet te najnowsze instala-
cje trzeba cyklicznie konserwować i świado-
mie eksploatować. 
Paradoksalnie, w przypadku zakupu nowe-
go modelu samochodu bardzo uważnie pil-
nujemy terminów jego przeglądów, wymiany 
filtrów i oleju, nawet po zakończeniu terminu 
gwarancji. W przypadku instalacji wewnętrz-
nych w naszym domu często zapominamy, 
że to też obiekt techniczny, który będzie tak 
długo i niezawodnie nam służył, jak długo 
będziemy go w trakcie eksploatacji konser-
wowali i przestrzegali terminów koniecznych 
przeglądów technicznych.
Na przewrotnie zadane pytanie w tytu-
le artykułu każdy z Czytelników po prze-
czytaniu tego tekstu będzie mógł sam 
sobie odpowiedzieć...

Autorzy pragną podziękować firmie Serwis 
System E. Słowik Sp. K z siedzibą w Chorzowie, 
ul. Wesoła 14/2, która jest dystrybutorem pro-
duktów Fernox na terenie Polski i dzięki któ-
rej było możliwe przeprowadzenie opisanego 
w niniejszym artykule doświadczalnego płu-

kania instalacji centralnego ogrzewania pod 
bacznym nadzorem Pani Izabeli Kozubskiej.
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Inna sytuacja występuje w przypadku, gdy  
w obiegu centralnego ogrzewania znajdu-
je się mieszanina wody z trującym dla organi-
zmu człowieka środkiem chemicznym, jakim 
jest inhibitor korozji.  
Woda z instalacji centralnego ogrzewania za-
wierająca inhibitory korozji jest klasyfikowana 
jako płyn zanieczyszczający wodę pitną kate-
gorii 4 (w pięciostopniowej klasyfikacji płynów 
zagrażających bezpieczeństwu wody pitnej). 
Dlatego w tym przypadku instalacja wody 
zimnej musi być zabezpieczona zaworem an-
tyskażeniowym klasy co najmniej BA, okre-
ślanym dokładniej jako izolator przepływów 
zwrotnych z możliwością nadzoru (fot. 10 ) [2]. 
Z uwagi na konieczność podłączenia tego 
zaworu zarówno do instalacji wody zimnej, in-
stalacji centralnego ogrzewania, a także do 
instalacji kanalizacyjnej, jego montaż powi-
nien przeprowadzić uprawniony instalator.

a więc czy… warto płukać  
i czyścić?

W niniejszym artykule przedstawiono sposoby 
czyszczenia i płukania instalacji centralnego 
ogrzewania oraz możliwości jej zabezpiecza-
nia przed występowaniem zjawisk korozyj-
nych, a także przed rozwojem mikroorgani-
zmów i biofilmu wewnątrz instalacji.
Pomimo, że obecnie montowane instalacje 
wykonywane są z przewodów odpornych 
na korozję, to jednak wielość zastosowanych 
materiałów, a także warunki podwyższonej 
temperatury ich pracy sprzyjają powstawa-
niu w nich zjawisk korozji, szczególnie korozji 
elektrochemicznej. Niebagatelną rolę pełni 
także niekontrolowany rozwój mikroflory  
i mikrofauny w instalacjach ogrzewczych, 
która może powodować korozję na drodze 
biochemicznej.

9  widok zaworu antyskażeniowego  
– izolatora przepływów zwrotnych bez 
możliwości nadzoru CA 296 (Socla)

10  Izolator przepływów zwrotnych  
z możliwością nadzoru BA 2760 (Socla)

Z dniem 01.09.2012 skończył się okres przej-
ściowy i wchodzi w życie europejska nor-
ma EN 331:1998/A1:2010, która nakłada 
na producentów obowiązek przeprowa-
dzania badań odporności wysokotempe-
raturowej zaworów do gazu w tempera-

turze 650˚C. Wszystkie zawory kulowe do 
gazu sprzedawane w krajach UE) powinny 
być oznaczone znakiem CE, który jest po-
twierdzeniem zgodności produktów z za-
łącznikiem ZA normy EN 331:1998/A1:2010.
Więcej

Norma europejska  
dla zaworów kulowych do gazu
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  Jakie czynniki zadecydowały, że to wła-
śnie Pan objął stanowisko prezesa firmy?
Myślę, że głównymi czynnikami jest moje sze-
rokie doświadczenie zdobyte zarówno  
w branży B2B oraz B2C, a ostatnio także sa-
nitarno-instalacyjnej. Również niemniej waż-
ne jest doświadczenie w zarządzaniu dużymi 

zespołami specjalistów w Polsce i za grani-
cą. Motywowanie wysokiej klasy specjalistów 
oraz stworzenie dobrego zespołu, który od-
nosi sukcesy na konkurencyjnym rynku jest 
podstawą każdej dobrze prosperującej firmy.  
Zawsze dotyczyło to firm znanych w swojej 
branży, mających pozycję lidera oferujące-

  wywiadu udzielił Andrzej Rumbuć

Na rynku polskim już 20 lat

BWT Polska  
– zmiany w zarządzie 
oznaczają nową politykę?

W firmie BWT Polska od sierpnia 2012 piastuje 
stanowisko prezesa zarządu.
Od początku swojej kariery zawodowej  
prawie przez 21 lat związany z branżą oświe-
tleniową, najpierw z fabryką Polam-Piła, 
przejętą później przez Philips Lighting.  
Tu awansował od stanowiska handlowca  
do dyrektora eksportu i szefa regionu w Euro-
pie Wschodniej. Po 3-letnim kontrakcie w Tur-
cji objął stanowisko dyrektora generalnego 
AGD w Polsce a następnie dyrektora gene-
ralnego Consumer Lifestyle w Polsce (Consu-
mer Lifestyle to dwie główne dywizje konsu-
menckie firmy Philips: AGD oraz elektronika). 
W 2010 roku zmienił branżę na instalacyjną  
i przez ponad 2 lata pracował w firmie  
Wavin-Metalplast Buk Sp. z o.o. jako dyrektor 
sprzedaży i marketingu.

Prywatnie: szczęśliwy ojciec trójki dzieci. 
Hobby: tenis oraz podróże.

Andrzej Rumbuć

Grupa BWT jest bardzo aktywna, bardzo dużo inwestuje w badania i roz-
wój. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w produkcji wysokiej jakości, 
zaawansowanych technologicznie profesjonalnych produktów i systemów 
uzdatniania wody, Grupa BWT planuje rozwijać się także w gałęzi produk-
tów konsumenckich. Ja pracując przez wiele lat w firmie Philips również  
na rynku konsumenckim, mam dziś za zadanie rozwinąć właśnie tę działal-
ność w polskim oddziale BWT. Oprócz doświadczenia zdobytego w firmie 
Philips pracowałem również w firmie Wavin, działającej w tej samej bran-
ży, w której porusza się obecnie oddział BWT Polska. Zmiany w zarządzie 
BWT Polska dotyczą głównie rozwoju właśnie w obszarze produktów konsu-
menckich oraz wsparciu w rozwoju dotychczasowej działalności oddziału. 
Dotychczasowy prezes zarządu BWT Polska Pan Jacek Jedynak obecnie 
na stanowisku członka zarządu pełni funkcję dyrektora sprzedaży i jest od-
powiedzialny za dalszy rozwój dystrybucji produktów standardowych oraz 
systemów uzdatniania wody dla budynków użyteczności publicznej, mniej-
szych zakładów produkcyjnych a także za eksport. Wspólnie z Panem  
Jackiem Jedynakiem planujemy dalszy rozwój oddziału BWT Polska. 

Od ponad 20 lat prezesem firmy BWT Polska  
był Jacek Jedynak. Zmiana na tym 
stanowisku… zaskoczyła rynek.

go produkty premium na różnych segmen-
tach rynku. Dla osób decydujących o wybo-
rze mojej osoby na to stanowisko ważne było 
potwierdzone sukcesami doświadczenie  
w zarządzaniu oraz znajomość obu branż. 

Jak obecnie kształtuje się kondycja firmy 
BWT Polska? 
Kondycja firmy BWT Polska jest dobra, po-
mimo zauważalnych trudności na rynku bu-
dowlanym firma osiąga pozytywny wynik. 
Zmieniające się i bardzo szerokie portfolio 
produktowe firmy pozwala na pewną ela-
styczność oraz na zaspokojenie potrzeb klien-
tów o różnej zasobności portfela. To daje sze-
rokie możliwości nie tylko firmie, ale także 
współpracującym z firmą dystrybutorom. 

Czy i jak zmieni się polityka firmy  
pod Pana kierownictwem?
Duża część zmian została już przeprowadzo-

http://www.instalreporter.pl
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BWT na świecie równie ważne. W najbliższych 
latach planujemy intensywny rozwój firmy we 
wszystkich wymienionych obszarach. 

inwestor indywidualny czy instytucjonal-
ny? Na kogo stawia obecnie BWT?
W związku z planami rozwoju firmy, o których 
wspomniałem wcześniej zarówno inwestor in-
dywidualny, jak i instytucjonalny są dla nas 
ważni. Posiadamy zróżnicowaną ofertę, którą 
odpowiednio kierujemy do obu inwestorów 
we wszystkich obszarach działalności. 

Największe realizacje ostatnich 2 lat to...
W ostatnich dwóch latach zrealizowaliśmy 
wiele projektów, zarówno dla firm farmaceu-
tycznych, jak i basenów i fontann. Takimi pro-
jektami są m.in. systemy dla firmy Curtis i Po-
lfa Warszawa, fontanny w Lubawie, Grodzisku 
Mazowieckim, Gołdapi, Ostródzie, Kielcach, 
Słupsku, baseny w Lidzbarku Warmińskim, Ło-
dzi i wiele innych... 

Obecnie trudno jest zaskoczyć rynek  
jakąś przełomową technologią w danej 
dziedzinie. Czym może na tym polu  
pochwalić się BWT? 
Ma Pani rację, trudno jest zaskoczyć rynek 
przełomowymi technologiami, niemniej jed-
nak Grupa BWT cały czas nad takimi pracu-
je, a w przyszłym roku planujemy rynek za-
skoczyć nie tyle nowymi technologiami,  
co nowymi rozwiązaniami. Jak już wspomnia-
łem, zaprezentujemy nowe rozwiązania fil-
trów mechanicznych E1 oraz zmiękczaczy z 
rozwiązaniami dla domów inteligentnych.  
Nowe produkty proponowane przez Grupę 
BWT idą z duchem czasów pod względem  
jakości, designu oraz zmniejszają koszty eks-
ploatacji, a przede wszystkim poprawiają ja-
kość wody.  

na przez mojego poprzednika. Wspólnie kon-
tynuujemy niezbędne dalsze działania.  
Polityka w zakresie profesjonalnych produk-
tów standardowych pozostaje nadal w rę-
kach Pana Jacka Jedynaka, ja z kolei planu-
ję skupić się na wsparciu w jej kontynuacji  
i rozwoju oraz organizacji dystrybucji produk-
tów konsumenckich. Doświadczony zespół 
BWT Polska, z którym mam przyjemność od 
niedawna pracować, doskonale zna bran-
żę i ma sprecyzowaną politykę dalszego roz-
woju firmy. W zbliżającym się roku planujemy 
wprowadzić także nowe produkty do uzdat-
niania wody, ciekawe rozwiązania dla bran-
ży sanitarnej. Mam nadzieję, że uda się nam 
je zaprezentować na łamach InstalReportera. 
Będą to m.in. nowe zmiękczacze do zastoso-
wań w „inteligentnych domach” oraz oczeki-
wany przez rynek filtr mechaniczny E1 wyzna-
czający nowe standardy w zakresie higieny, 
bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania.

BWT znane jest jako producent produk-
tów dedykowanych do szeroko rozumia-
nego uzdatniania wody, jak i basenów  

i fontann. kilka różnych segmentów rynku 
i różni odbiorcy. który dział generuje dla 
BWT największe obroty? 
Przez ponad 20 lat działalności firma BWT  
Polska rozwinęła cztery wiodące działy:  
Dział Technologii Uzdatniania Wody odpo-
wiedzialny za sprzedaż produktów standar-
dowych i realizacje stacji uzdatniania wody  
o mniejszych wydajnościach dla przemysłu  
i budynków użyteczności publicznej; Dział In-
żynierii Projektowej specjalizujący się głów-
nie w dostarczaniu systemów „pod klucz” dla 
przemysłu farmaceutycznego, ale także in-
nych gałęzi przemysłu; Dział Basenowy oraz 
Dział Fontann. Dwa ostatnie działy po tego-
rocznych zmianach zostały połączone w je-
den Działa Basenów i Fontann. Segmenty 
rynku, w których działają te trzy działy podle-
gają różnym wahaniom rynkowym i są zależ-
ne od wielu czynników, każdy z nich na inny 
sposób czuje kryzys oraz rozwój gospodar-
ki. Portfolio produktów Grupy BWT oferuje roz-
wiązania dla wszystkich tych segmentów  
i są one nie tylko w strukturach BWT Polska, 
ale także w strukturach innych oddziałów 

10 polskich ekoliderów otrzymało statuetki laure-
atów III edycji konkursu GreenEvo.  
To autorski projekt Ministerstwa Środowiska pro-
mujący za granicą najlepsze polskie technologie 
środowiskowe. 7 października Marcin Korolec, 
minister środowiska, wręczył nagrody podczas uro-
czystości w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. 
W tym roku odbyła się już 
III edycja GreenEvo. W jej ramach, spośród 14 no-
minowanych firm, nagrodzono 10 przedsiębiorstw, 
oferujących łącznie 11 technologii przyjaznych śro-
dowisku. Wśród zwycięskich rozwiązań znajduje się 
np.: system do ekologicznej produkcji paliw płyn-
nych z odpadów tworzyw sztucznych, który został 
dotychczas wdrożony m.in. w Indiach i Tajlandii 
oraz technologia szybkiego budowania wysokiej 
jakości trwałych budynków oszczędzających ener-
gię, stosowana w 28 krajach na całym świecie.
Nagrodzone w III edycji GreenEvo firmy to: Eco in, 
Ekotech – Inżynieria Popiołów, Hewalex, Hydroer-
gia, Izodom 2000 Polska, „Jakusz” Systemy Zabez-
pieczeń Bankowych, LARS Andrzej Szymański,  
Makroterm agata i krzysztof Wąchała, Qener-
gy, Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz.
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to 
projekt Ministerstwa Środowiska, który wyszukuje 
najlepsze polskie technologie sprzyjające ochro-
nie środowiska i wspiera ich międzynarodowy 
transfer. Co roku polskie firmy zgłaszają do udziału 
w przedsięwzięciu nowe, innowacyjne rozwiąza-
nia. Te następnie oceniają niezależni eksperci,  
wybierając laureatów. 
Uczestnictwo w projekcie i marka GreenEvo gwa-
rantuje firmom, między innymi, szkolenia i usługi 
doradcze oraz pomoc w udoskonalaniu oferty 
tak, by jak najlepiej zaspokajać oczekiwania za-
granicznych kontrahentów.
http://www.greenevo.gov.pl/

GreenEvo  
– polskie technologie 
środowiskowe 
nagrodzone
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POZIOMO:

1) takie urządzenia, jak: analizatory, detektory, termometry. 5) jeśli spalin, to szkodliwa. 11) skok w wodę.

12) umożliwia wykrycie np. nieszczelności gazowych. 14) ... kosmiczna, ale też stosowana w przyrządach TESTO.

16) Bruce, mistrz kung-fu. 17) wiosną na rzece. 19) przyrząd do pomiaru prędkości powietrza. 20) dawny rosyjski

zaborca. 22) brzmią w kościele. 24) parametr powietrza mierzony m.in. przez testo 610, testo 606. 29) w więzieniu lub

... pomiarowa w analizatorze spalin. 30) inaczej wzorcowanie. 34) automat w łazience. 35) kamera ... mierzy i rejestruje

obrazy termiczne.

PIONOWO:

2) nadęty wśród drobiu. 3) pachnie w ogródku. 4) spada na cztery łapy. 6) konieczność. 7) Ikar dla Dedala. 8) ... spalin

lub ... składniowa zdania. 9) mierzony np. w m3/s. 10) więcej niż duet. 13) znawca ras psów. 15) ważna np. podczas

robienia zdjęć kamerą termowizyjną  lub aparatem fotograficznym. 17) oficjalna wiadomość. 18) dźwięk A podwyższony

o pół tonu. 21) litera alfabetu greckiego. 23) dowodzi dywizją. 24) zaleta. 25) wysoki przerzut piłki. 26) jak Wisła

szeroka. 27) kąśliwy owad. 28) opowiadana na dobranoc. 31) biegnie obok szosy. 32) lekki, srebrzysty metal. 33) wanna

z hydromasażem.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.

POZIOmO:
1) takie urządzenia, jak: analizatory, detektory, termometry.  5) jeśli spalin, to szkodliwa.  11) skok w wodę.   
12) przyrząd umożliwiający wykrycie np. nieszczelności gazowych.  14) ... kosmiczna, ale też stosowana  
w przyrządach TESTO.  16) Bruce, mistrz kung-fu. 17) wiosną na rzece.  19) przyrząd do pomiaru prędkości 
powietrza.  20) dawny rosyjski zaborca.  22) brzmią w kościele.  24) parametr powietrza mierzony m.in. przez  
testo 610, testo 606.  29) w więzieniu lub ... pomiarowa w analizatorze spalin.  30) inaczej adjustacja.   
34) automat w łazience.  35) kamera ... mierzy i rejestruje obrazy termiczne.

PIONOwO:
2) nadęty wśród drobiu.  3) pachnie w ogródku.  4) spada na cztery łapy.  6) konieczność.  7) Ikar dla dedala.   
8) ... spalin lub ... składniowa zdania.  9) jego natężenie mierzymy w m3/h.  10) więcej niż duet.  13) znawca ras 
psów.  15) ważna np. podczas robienia zdjęć kamerą termowizyjną  lub aparatem fotograficznym.  17) oficjalna 
wiadomość.  18) dźwięk A podwyższony o pół tonu.  21) litera alfabetu greckiego.  23) dowodzi dywizją.   
24) zaleta.  25) wysoki przerzut piłki.  26) jak wisła szeroka.  27) kąśliwy owad.  28) opowiadana na dobranoc.   
31) biegnie obok szosy.  32) lekki, srebrzysty metal.  33) wanna z hydromasażem.

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy 3 zestawy z nagrodami.
i zestaw: koszulka, pen-drive, scyzoryk, 
kalkulator.
ii zestaw: koszulka, pen-drive, scyzoryk.
iii zestaw: koszulka, scyzoryk, miarka.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie  

od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 5 listopada 2012 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 11/2012 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

serdecznie dziękujemy 
firmie Testo za ufundowanie 
nagród.

krzyżówka z firmą Testo

ROZWiąZaNiE POPRZEDNiEJ kRZYżóWki
z numeru 09/2012 instalReportera,  
kRZYżóWka Z FiRMą RETTiG HEaTiNG,  
hasło: NOWOŚĆ PURMO kliMakONWEkTOR ViDO

Nagrody otrzymują: 
Katarzyna Kucia – kosmetyczkę
Marian Stanowski – torbę podróżną
Marek Jarzyna – plecako-torbę

3 zestawy 
z nagrodami

http://www.instalreporter.pl
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POMPa CiEPŁa NaTEa MaRki sOFaTH
System Natea składający się z pompy ciepła, kolektora gruntowego i ogrzewania podłogowe-
go stosuje technologię „bezpośredniego parowania/bezpośredniego skraplania”. 
Dzięki wykorzystaniu procesu bezpośredniego odparowania, pompa pozwala pozyskać ener-
gię z ziemi poprzez kolektor gruntowy (pionowy lub poziomy) i dostarczyć do wnętrza budyn-
ku w postaci ciepła. 
W systemie Natea transfer ciepła jest zapewniony dzięki w pełni ekologicznemu, bezpieczne-
mu czynnikowi R410A, pracującemu w obiegu zamkniętym.  
Eliminuje to konieczność stosowania wymienników pośred-
niczących, co w znacznym stopniu wpływa na zwiększe-
nie sprawności układu oraz ograniczenie powierzchni 
gruntu niezbędnego do pozyskiwania odpowied-
niej ilości ciepła. 
Instalacja grzewcza budynku, składająca się  
z rozdzielaczy i pętli ogrzewania pod-
łogowego wykonanych z miedzi,  
zapewnia równomierne dostar-
czenie odpowiedniej ilości 
energii cieplnej do każde-
go pomieszczenia. 
Więcej informacji 
o pompie ciepła 
Natea u autoryzowa-
nych koncesjonerów 
marki Sofath: 
• Wasser Mann ii 
• Dumarch-Went 
Geo-Power.

 sOFaTH

r
ek

la
m

a

PODGRZEWaCZE C.W.U. lOGaMaX PlUs DB213  
i lOGaMaX DB213 – DO ZasTOsOWań  
kOMERCYJNYCH
Pogrzewacze przepływowe ciepłej wody użytkowej  
Buderus: Logamax plus DB213 (jednostka kondensacyjna o 
sprawności 101%) oraz Logamax DB213 (jednostka konwen-
cjonalna) pozwalają w sposób natychmiastowy dostarczać 
bardzo duże ilości c.w.u. bez strat energii związanych z jej 
przygotowaniem i magazynowaniem. Możliwość współpra-
cy w kaskadzie do 12 urządzeń gwarantuje zwielokrotnienie 
przepływu nawet do 324 l/min. Obie jednostki oferują zestaw 
nowych funkcji, które czynią z tego podgrzewacza produkt 
nadający się idealnie do zastosowań komercyjnych (ośrodki 
sportu i rekreacji, salony fryzjerskie oraz SPA, bary i restaura-
cje, obiekty zakwaterowania, hotele oraz kampingi, myjnie 
samochodowe, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne). 
Wymagana temperatura wody osiągana jest w maksymal-
nie krótkim czasie od momentu uruchomienia urządzenia i 
z uwagi na elektroniczną modulację palnika utrzymywana 
jest na zadanym poziomie, niezależnie od temperatury wody 
w sieci wodociągowej. Logamax plus BD213 oraz Logamax 
DB213 mają wentylator oraz zamkniętą komorę spalania, 
dzięki czemu pracują niezależnie od ilości powietrza w po-
mieszczeniu. Podgrzewacze dodatkowo zostały wyposażo-
ne w szereg czujników i zabezpieczeń, które kontrolują pracę 
urządzenia. Są to: czujnik jonizacyjny płomienia, czujnik tem-
peratury wody na powrocie; czujnik temperatury w zamknię-
tej komorze spalania; czujnik przepływu wody; czujnik tem-
peratury na wlocie i wylocie; zawór regulacyjny przepływu 
wody. Oba modele mogą bez problemu współpracować 
z instalacjami solarnymi oraz pompami ciepła, co pozwa-
la znacząco ograniczyć koszty zużycia gazu. Podgrzewacze 
są przyjazne w obsłudze, dzięki wyposażeniu w elektronicz-
ny, wielofunkcyjny panel sterujący, który pozwala na odczyt 
bieżących warunków pracy, obsługę oraz sterowanie, a tak-
że diagnozowanie usterek.

 BUDERUs

Logamax 
plus DB213

Logamax 
DB213

Moc 6,0-47,0 
kW

6,0-42,0 
kW

Sprawność 101% 87%
Max. prze-
pływ wody 
dla ΔT = 25°C

27 l/min 24 l/min

Zakres regu-
lacji tempe-
ratury wody

38-60°C

Min.  
przepływ 
aktywujący

1,9 l/min

Ciśnienie 
wody 0,3-12 bar

Zużycie gazu 
ziemnego E 5,1 m3/h

Zużycie  
energii 116 W (max)

Wymiary 755x452x286 mm
Masa 34 kg 31 kg

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
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WENTYlaTORY kaNaŁOWE kD 
– W WERsJi Z silNikaMi EC
Technologia EC jest inteligentną i zaawansowaną tech-
niką sterowania silnikami elektrycznymi. Zastosowane 
wbudowane i zminiaturyzowane elektroniczne ukła-
dy kontroli eliminują straty wynikające z poślizgu silni-
ka i zapewniają jego pracę w optymalnym zakresie 
prędkości. W porównaniu z silnikami standardowymi 
AC, silniki EC wykorzystują w efektywny sposób część 
energii wynikającej ze strat w silnikach AC.
Seria wentylatorów KD EC firmy Systemair jest przezna-
czona do kanałów o przekroju kołowym. Mają koła 
wirnikowe o przepływie diagonalnym (promienio-
wo-osiowym), silniki EC z wirującą obudową, klamry 
montażowe FK, które eliminują wibracje przenoszone 
na system kanałów i jednocześnie znacznie ułatwia-
ją instalację wentylatora. Wentylatory KD EC są do-
starczane z przygotowanym potencjometrem (0-10V),  
co pozwala na prostą regulację wentylato-
ra i ustawienie urządzenia w dowolnym punk-
cie pracy. Potencjometr jest ustawiony fabrycznie  
w zakresie 6-10 V. 
Nastawa prędkości może być dowolnie zmieniana  
w zależności od potrzeb instalacji wentylacyjnej.

 sYsTEMaiR

PlaN i RaMO – OZDOBNE GRZEJNiki PŁYTOWE
Grzejniki płytowe kojarzą się z klasycznymi żebrowanymi płytami w kolorze białym. Ze wzglę-
du na ich przystępną cenę oraz szeroką ofertę rozmiarów i wydajności, to najczęściej mon-
towany obecnie rodzaj grzejników. Droższe grzejniki dekoracyjne stosowane są najczęściej  
w wybranych, reprezentacyjnych punktach mieszkania. Tymczasem uznani producenci, tacy 
jak marka Purmo, oferują również inne, bardziej ozdobne rodzaje grzejników płytowych. Mo-
dele takie, jak Plan i Ramo są niewiele droższe od żebrowanych płytowych klasyków, a ich 
wygląd wprowadza do wnętrza powiew świeżości. 
Grzejniki Ramo i Plan to uniwersalne urządzenia grzewcze dla wymagających. Charaktery-
zują się delikatną, klasyczną linią oraz gładkimi frontami. Są tak eleganckie, że wyglądem 
przypominają grzejniki dekoracyjne, zachowują przy tym cenę zbliżoną do cen zwykłych 

grzejników płytowych. Purmo Plan to grzejnik płytowy o idealnie gładkiej płycie czołowej. W modelu Ramo gładka płyta czołowa 
została dodatkowo urozmaicona poziomymi przetłoczeniami na całej długości, nadającymi jej rasowego i dynamicznego charakte-
ru. Uniwersalna stylistyka obu urządzeń oraz możliwość wyboru dowolnego koloru z ponad 200 odcieni palety RAL sprawia, że grzej-
niki doskonale sprawdzą się także na eksponowanych ścianach. 
Grzejniki w wysokości zaledwie 200 mm to ukłon w stronę właścicieli mieszkań, których wnętrza zostały zaprojektowane  
z dużymi oknami, przeszkleniami czy nietypowymi wymiarami ścian. Grzejniki Ramo i Plan o wysokości 200 mm są dostępne w długo-
ściach od 60 centymetrów aż do 3 metrów oraz czterech typach: 21s, 22, 33, 44. Typ 44 – dostępny wyłącznie w wysokości 200 mm –  
wyposażony jest w gładką płytę zarówno z przodu, jak i z tyłu grzejnika, przeznaczony do montażu tylko na stojakach podłogowych.

 RETTiG HEaTiNG 

dane techniczne Purmo Plan:
moce: od 212 do 2000 w
wysokość: 200, 300, 500, 550, 600, 
900 mm
długość: od 400 do 3000 mm
Ceny: od 363 do 4635 zł netto

dane techniczne Purmo Ramo:
moce: od 210 do 6927 w
wysokość: 200, 300, 500, 600, 900 mm
długość: od 400 do 3000 mm
Ceny: od 384 do 4693 zł netto

http://www.instalreporter.pl


kOŁO Dla PaNóW
Z myślą o wnętrzach urządzonych w różnym stylu, KOŁO oferuje cztery modele pisuarów. 
Nowe modele pisuarów KOŁO – Nova Top Pico i PaREO mają modny geometryczny kształt. 
Mały okrągły pisuar Pico znakomicie będzie pasował do wnętrz, w których konieczne jest 
oszczędzanie przestrzeni. Od ściany do przedniej krawędzi zajmuje tylko 23 centymetry. Kolej-
ną zaletą tego pisuaru jest niewielka ilość wody niezbędnej do spłukiwania – wystarczy tylko 0,5 l. 
PAREO nadaje się do większych łazienek. Jego prostokątny kształt będzie pasował do wnętrz 
wyposażonych w ceramikę o podobnej formie. Ważną jego zaletą jest kryte mocowanie, 
które ułatwia utrzymanie pisuaru w czystości oraz możliwość spłukiwania 1 l wody.
Modele Felix i alex reprezentują styl klasyczny, produkowane są od wielu lat i stale cieszą 
się uznaniem inwestorów i projektantów wnętrz. Dwa typy podłączenia instalacji wodocią-
gowej i kanalizacyjnej do pisuarów zwiększają możliwość wyboru odpowiedniego rozwiąza-
nia. Oba pisuary funkcjonują z natynkowymi spłuczkami ciśnieniowymi, radarowymi oraz ter-
micznymi systemami spłukującymi. Oba pisuary są przystosowane do spłukiwania 1 l wody. 

 saNiTEC kOŁO

Spis reklamodawców
Afriso str. 18, Bartosz str. 23, BSH Klima str. 25, Enix str. 14, Frankische str. 15,  
Galmet str. 31, Jaga str. 44, portale Klimatyzacja.pl, Ogrzewnictwo.pl str. 7,  
portal wentylacja.com.pl str. 58, Rettig Heating str. 1, Testo str. 48, Thermaflex str. 20, 
unical str. 47, uniwersal str 3, Viega str. 8.

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.

p r o d u k t y D o  s P i s u  t r e ś c i
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