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Do końca lutego trwa jeszcze promocja firmy 
Ariston: 

Za zakup 1 pompy stojącej ARISTON otrzymasz 
Tablet Goclever.

  

Za zakup 2 kotłów kondensacyjnych ARISTON 
odbierzesz Tablet Goclever.

  

Za zakup 1 kotła kondensacyjnego ARISTON 
otrzymasz kurtkę softshell.

Zarejestruj urządzenia ARISTON – pompy i kotły 
kondensacyjne i odbierz swoje gwarantowane 
nagrody. Czas promocji: 07.01.2013 – 28.02.2013 

JAK TO ZROBIĆ? 
1. Zaloguj się na  
stronie MyTeam  
i zarejestruj kod 
spod zdrapki z na-
klejki MY TEAM, którą 
znajdziesz na urzą-

dzeniu Ariston. 
2. Na Twoim koncie automatycznie pojawią się 
punkty promocyjne. 
3. Punkty promocyjne zamień w sklepie na wy-
braną nagrodę, a Ariston dostarczy ją na wska-
zany przez Ciebie adres. 
4. Pamiętaj, aby zachować naklejkę My Team 
oraz dowód zakupu. 

Jeśli nie masz jeszcze haseł dostępowych 
do Programu MY TEAM to zapisz się do Pro-
gramu tutaj, a w ciągu paru minut otrzymasz 
SMS z loginem i hasłem. 
Jeśli masz problem z rejestracją zadzwoń na 
infolinię: 61 8250 785. 
W promocji biorą udział: GENUSUS PREMIUM 
EVO, GENUS PREMIUM EVO SYSTEM , CLAS PRE-
MIUM EVO, CLAS PREMIUM EVO SYSTEM, CLAS 
B PREMIUM, GENUS PREMIUM FS SOLAR, GENUS 
PREMIUM FS, GENUS PREMIUM HP, Nuos EVO 
SPLIT FS, Nuos 200-250-250 SOL zakupione oraz 
zarejestrowane na www.myteam.pl w okresie 
trwania promocji: 07.01-28.02.2013. 
W okresie promocji pompy ciepła i kotły kon-
densacyjne nie są premiowane standardowymi 
punktami MY TEAM.
Więcej

Ostatni tydzień promocji  
ARISTON: tablety na start

NAPE oferuje sporządzenia analizy możliwo-
ści adaptacji projektu budowy domu jedno-
rodzinnego lub budynku wielorodzinnego do 
standardu NF15 i NF40 (dotyczy programu 
„Dopłaty do kredytów na budowę domów 
energooszczędnych”).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej uruchamia w 2013 r. 
nowy program priorytetowy pn. „Dopłaty  
do kredytów na budowę domów energoosz-
czędnych”, skierowany do osób fizycznych. 
Zarezerwowano 300 mln zł na wypłaty do-
tacji od 11 do 50 tys. zł, do umów kredytu 
zawieranych w latach 2013-2018. Na lata 
2013-2015 do rozdysponowania zaplanowa-
no kwotę 100 mln zł.
Przyznanie dotacji jest uwarunkowane wyda-
niem przez powołanych do tego ekspertów 
odpowiedniego certyfikatu dla wznoszone-
go budynku. Natomiast rolą projektantów i 
inwestorów jest spełnienie wymagań określo-
nych w wytycznych NFOŚiGW.
Uzyskanie standardu NF40 lub NF15 (wskaź-
nika zapotrzebowania na energię użytkową 

do ogrzewania i wentylacji EUco ≤ 40 kWh/
m2rok lub EUco ≤ 15 kWh/m2rok) będzie wy-
magało wprowadzenia kompleksowych 
zmian w wymaganiach dotyczących izo-
lacyjność cieplnej przegród zewnętrznych, 
rodzaju systemu wentylacji oraz szczelności 
powietrznej. 
Oferta NAPE polega na przeprowadzeniu 
analizy wstępnej koncepcji architektonicznej 
lub projektu budowlanego pod kątem speł-
nienia wymagań NFOŚiGW dla standardu 
NF40 lub NF15. 
Końcowy wynik obliczeń zapotrzebowania 
na energię użytkową dla standardu NF40 
lub NF15 powinien odpowiadać wynikowi 
obliczeń przeprowadzanych przez niezależ-
nego eksperta wydającego potwierdzenie 
spełnienia przez budynek wymagań określo-
nych dla udzielenia dotacji przez NFOŚiGW. 
Ewentualne różnice mogą wynikać z zastoso-
wania w trakcie budowy innych materiałów 
budowlanych lub instalacji niż te, które były 
w projekcie budowlanym.
Więcej

Oferta NAPE dla chcących skorzystać  
z programu „Dopłaty do kredytów na budowę 
domów energooszczędnych”

ROSENBERG: kierownik oddziału 
ROTH: przedstawiciel handlowy  
VTS: Account Manager
IGLOTECH: menadżer rynku klimatyzacji
EKOPROJEKT: projektant HVAC
WAVIN: przedstawiciel handlowy
MEA: specjalista ds. obsługi klienta
IMPEL Tech Solutions: menedżera projektu

DYKA: kierownik składu fabrycznego 
INSTAL Lublin: kierownik projektu – kierownik 
kontraktu
MAXAIR HVAC TECHNIC: regionalny 
kierownik sprzedaży
SKANSKA: kierownik robót sanitarnych 
AQUANET: inspektor nadzoru (branża 
instalacyjna)

Praca, praca…
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Nowy dyrektor sprzedaży i marketingu PURMO
Przełom roku przyniósł zmiany personalne w koncernie Rettig Heating. Ster zarządzania marki Purmo  
na polskim rynku przejął Andrzej Iżycki. Z początkiem roku 2013 objął on funkcję dyrektora sprzedaży  
i marketingu marki Purmo w polskim oddziale koncernu Rettig Heating.
Andrzej Iżycki jest absolwentem Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Szkoły Głównej Handlowej. 
Karierę zawodową rozpoczynał w koncernie Henkel. Następnie dołączył do zespołu firmy Electrolux, gdzie 
odpowiadał za rozwój nowego segmentu produktów – urządzeń do zabudowy. W 2001 roku związał 
swoją ścieżkę zawodową z koncernem Robert Bosch. Podejmował kolejne wyzwania na stanowisku 
dyrektora sprzedaży marki Blaupunkt – początkowo na rynku polskim, a następnie w całym regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. W 2007 roku, również w ramach koncernu Bosch, Andrzej Iżycki objął stanowisko 
dyrektora sprzedaży marki Junkers. Był odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, szkolenia oraz serwis. Bogate 
doświadczenie i świetną znajomość branży instalacyjnej z pewnością wykorzysta w pracy w koncernie Rettig 
Heating. 
Dla mnie największą wartością firmy są ludzie – pracownicy oraz lojalni partnerzy handlowi. W codziennej pracy liczy się zmotywowany  
i kompetentny zespół. Taki właśnie zastałem w koncernie Rettig Heating. Jestem pewien, że mając ich mocne wsparcie, ze spokojem mogę 
podjąć wyzwanie, jakim jest przejęcie sukcesji po moim poprzedniku – Wojciechu Makowskim. Wskazówki wieloletnich partnerów marki Purmo 
stanowić będą dla mnie na pewno inspirację do działania – zapowiada Andrzej Iżycki. 

Nowi „ludzie Purmo”

Zmiany w dziale ogrzewania podłogowego PURMO
W drugiej połowie 2012 roku nastąpiły także zmiany w dziale 
ogrzewania podłogowego Purmo. Managerem produktu Ogrzewania 
Podłogowego i Systemów Rurowych został Marcin Kotas, wcześniej 
sprawujący funkcję inżyniera produktu w tym samym dziale.
Marcin Kotas uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii  
i Kształtowania Środowiska na SGGW w Warszawie. Karierę zawodową 
rozpoczął pracą w firmie Danfoss w dziale technicznym marki DEVI, 
awansując następnie na stanowisko inżyniera produktu w dziale HVAC. 
Od 2010 roku jest związany z koncernem Rettig Heating. 
Po objęciu przez Marcina Kotasa funkcji Managera produktu w Dziale 
Ogrzewania Podłogowego i Systemów Rurowych, jego miejsce na 
stanowisku inżyniera produktu zajęła Karolina Szymanowicz.  
Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończyła Wydział 
Inżynierii Środowiska ze specjalnością Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, 
Wentylacja i Gazownictwo. 

Andrzej Iżycki

marcin kotas Karolina Szymanowicz

Rozpoczęły się przygotowania do VII Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
pt. „Postęp w Inżynierii Środowiska”, która 
odbędzie się w dniach 19-21 września 2013 
r. w ośrodku Sanatorium Uzdrowiskowego 
„Atrium” w Polańczyku. 
Organizatorem jest Politechnika Rzeszowska, 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska.
Celem konferencji jest umożliwienie spotkania 
pracowników nauki, projektantów, pracow-
ników administracji i przemysłu, prezentacja 
wyników najnowszych prac badawczych, 
zintensyfikowanie wymiany doświadczeń oraz 
dyskusja problemów inżynierii środowiska, 
uwzględniająca aspekty poznawcze, praw-
ne, projektowe i eksploatacyjne. W ramach 
konferencji zostanie zorganizowana sesja 
szkoleniowa adresowana do samorządow-
ców oraz wszystkich zainteresowanych za-
gadnieniami: inwestycji budowy/rozbudowy 
przydomowych i małych oczyszczalni ście-
ków, przeróbką osadów ściekowych. 
Tematyka konferencji:
− oczyszczanie ścieków miejskich i przemy-
słowych oraz przeróbka osadów ścieko-
wych, 
− gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i przemysłowymi, 
− nowe rozwiązania w inżynierii i ochronie 
środowiska, 
− ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrówno-
ważonego rozwoju, 
− monitoring, ochrona i zarządzanie zasoba-
mi środowiska przyrodniczego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem wód i gleby. 
Więcej 

Konferencja  
„Postęp w inżynierii 
środowiska” 

http://www.instalreporter.pl
http://www.pwis.portal.prz.edu.pl/
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W dniach 24-25 kwietnia w Strykowie odbędzie się kolejna edycja Targów Grupy SBS, 
dedykowanych dla profesjonalistów.

W tym roku po raz kolejny Grupa SBS zaprasza do Strykowa k. Łodzi. Już w dniach 24-25 kwiet-
nia odbędzie się kolejna edycja Targów Grupy SBS, skierowanych wyłącznie do profesjo-
nalistów: instalatorów, projektantów oraz handlowców. Impreza ta na stałe wpisała się do 
kalendarza wydarzeń targowych, a ostatnia edycja z roku 2011 potwierdziła ogromne zainte-
resowanie branży instalacyjnej. Na terenie Hotelu 500 podczas dwóch dni targowych, na po-

wierzchni ponad 2000 m2 swoją ofertę  
i nowości produktowe przedstawi bli-
sko 80 najważniejszych dostawców  
z branży instalacyjnej, sanitarnej  
i grzewczej. Na targach, podobnie 
jak dwa lata temu, przewidywane są 
tłumy odwiedzających: organizatorzy 
szacują liczbę gości na ponad 3000 
osób – instalatorów, projektantów  
i handlowców związanych z hurtownia-
mi Grupy SBS. Tradycyjnie dla hurtowni 
należących do Grupy organizowana 
będzie „Akcja Autokarowa”, dzięki 
której na targi przyjeżdżają instalatorzy 
i firmy instalacyjne ze wszystkich, nawet 
najbardziej oddalonych, regionów Pol-
ski. Dla wielu instalatorów jest to jedna 
z nielicznych okazji w roku do odwie-
dzenia dużej imprezy branżowej.
Targi Grupy SBS to znakomita okazja 
do zapoznania się z ofertą wiodących 
dostawców w branży oraz do nawią-
zania bezpośrednich kontaktów bizne-
sowych. Celem targów jest stworzenie 
platformy wymiany szczegółowych 
informacji techniczno-handlowych. 
Dla uczestników organizatorzy prze-
widzieli liczne atrakcje oraz ciepły 
poczęstunek przez cały czas trwania 
targów.

Targi Grupy SBS już w kwietniu

Europejskie konsorcjum PV GRID opublikowa-
ło zaktualizowaną wersję ogólnodostęp-
nej, internetowej bazy danych groma-
dzącej szczegółowe dane nt. procesów 
instalacji systemów PV w 16 krajach Unii 
Europejskiej. Baza zawiera również oceny 
przyznawane każdemu z krajów w zależ-
ności od tego, jak dalece przyjazne są 
procesy, przez które musi przejść inwe-
stor w celu zainstalowania systemu i przy-
łączenia go do sieci energetycznej.
Partnerzy projektu PV GRID zbierają i anali-
zują dane pozyskane od inwestorów i wyko-
nawców w 16 krajach UE. PV GRID stanowi 
rozwinięcie dokonań projektu PV LEGAL, 
który realizowany był w latach 2009-2012  
i doprowadził do powstania interaktywnej, 
ogólnodostępnej bazy danych zawierają-
cej dane nt. postępów w usuwaniu barier 
prawno-administracyjnych ograniczają-
cych rozwój sektora PV. W ramach projektu 
PV GRID baza została znacznie ulepszona, 
uproszczona oraz graficznie przeprojekto-
wana. Dzięki temu stała się bardziej przy-

jazna dla użytkowników, oferując m.in. 
aktualne informacje nt. czasu trwania oraz 
przeciętnych kosztów związanych z instala-
cją systemów PV.
Wstępne dane pokazują, że proces instalacji 
małych systemów na domach mieszkalnych 
najsprawniej przebiega w Belgii, Niemczech 
oraz Grecji, podczas gdy najwięcej czasu 
trzeba na ten cel przeznaczyć w Szwecji  
i Hiszpanii. Baza wskazuje także, jak w wielu 
krajach proces instalacji ulega skomplikowa-
niu w przypadku systemów przeznaczonych 
dla przedsiębiorstw i przemysłu. Ponadto, 
oprócz opcji porównania długości procesu 
instalacyjnego, użytkownicy mają także moż-
liwość porównania krajów pod względem 
długości czasu oczekiwania, barier rynko-
wych oraz nakładu pracy związanego z pro-
cesem prawno-administracyjnym.
Baza PV GRID jest dostępna pod adresem 
www.pvgrid.eu/database
Informacje zawarte w bazie danych będą 
regularnie aktualizowane przez partnerów 
projektu do czasu jego zakończenia.

PV GRID opublikowało bazę  
danych dot. systemów PV 

Ocena procesu inwestycyjnego pod względem długości trwania procedur prawno-administracyjnych 
w zależności od wielkości systemu PV (od lewej: na domach mieszkalnych, komercyjne i przemysłowe 
naziemne). Źródło: Baza danych PV GRID

http://www.instalreporter.pl
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W grudniu 2012 w Lublinie, 
rozpoczęła swoją działalność 
druga w mieście Samoob-
sługowa Hurtownia Instala-
cyjna HYDROSOLAR. Nowa 
placówka zlokalizowana 
jest przy ulicy Gospodarczej 
23E, a więc po przeciwległej 
stronie miasta w stosunku do 
hurtowni przy ulicy Diamento-
wej. Dogodne usytuowanie 
oraz dobry dojazd (od ulicy 
Mełgiewskiej) pozwoli klien-
tom pracującym w północ-
nej części Lublina na szybszy 
i łatwiejszy przyjazd po bieżą-
ce zakupy.
Nowa hurtownia oferuje sze-
roki asortyment towarów  
w atrakcyjnych cenach oraz 
miłą, fachową i szybką obsłu-
gę. Około 2000 produktów, 
dostępnych w zasięgu wzroku 
zachęca do zakupów. Na 
miejscu można samodzielnie 
wybrać potrzebne materiały 
instalacyjne oraz zamówić 
artykuły z ponad 5000 pozycji 
znajdujących się w magazy-
nie centralnym, które następ-
nego dnia zostaną dostarczo-
ne bezpośrednio na budowę.
Hurtownia czynna od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 15.30. 

HYDROSOLAR: 
nowa hurtownia 
instalacyjna  
w Lublinie

„Gazele Biznesu” to coroczny ranking naj-
szybciej rozwijających się małych i średnich 
firm, organizowany przez redakcję dziennika 
„Puls Biznesu”. W tegorocznej edycji wyróż-
nienie uzyskał polski producent ogrzewaczy 
wody, kotłów c.o., kolektorów słonecznych 
oraz pomp ciepła, firma Galmet z Głubczyc.
Przedsiębiorstwo w ostatnich trzech latach 
notowało ciągły wzrost sprzedaży, co było 
jednym z warunków wzięcia udziału w ran-
kingu. Dodatkowo, firma wykazała się od-
powiednimi dochodami rocznymi, które 
zgodnie z regulaminem konkursu powinny 
mieścić się w przedziale od 3 do 200 mln 
złotych. 
Brak strat oraz ciągły wzrost sprzedaży za-
owocował zdobyciem przez firmę Galmet 
wyróżnienia „Gazela Biznesu 2012” oraz 
dołączeniem do elitarnego klubu Gazel Biz-
nesu. Ceremonia wręczenia nagród odby-
ła się 23 stycznia w sosnowieckim centrum 
targowo-konferencyjnym Expo Silesia, a na-

grodę dla firmy odebrał dyrektor handlowy 
Galmetu, Marcin Krokosz.
To kolejna nagroda, przyznana w 2013 roku 
producentowi  ogrzewaczy wody z Głub-
czyc. W styczniu firma otrzymała prestiżową 
nagrodę – „Srebrny Laur Umiejętności i Kom-
petencji” w kategorii „Firma społecznie od-
powiedzialna”, nadaną przez kapituły Opol-
skiej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach.

Galmet „Gazelą Biznesu 2012”

Po raz siódmy redakcja miesięcznika Forbes 
we współpracy z wywiadownią BISNODE 
(d.Dun and Bradstreet Poland) opracowała 
ranking firm najszybciej zwiększających swo-
ją wartość. Pod uwagę brane były wszystkie 
przedsiębiorstwa posiadające REGON, które 
w roku 2011 osiągnęły przychód co najmniej 5 
mln złotych, złożyły sprawozdania finansowe 
do Krajowego Rejestru Sadowego, spełniają 
inne kryteria Forbesa. W wyniku analiz zostało 
wyłonionych 1931 przedsiębiorstw spełniają-
cych kryteria:
• 184 w kategorii firm dużych (powyżej 250 mln 

przychodu),
• 511 w kategorii firm średnich (50-250 mln przy-
chodu),
• 1236 w kategorii firm małych (5-50 mln przy-
chodu).
Na liście znalazły się też firmy z branży instalacyj-
nej: firmy od 5 do 50 mln PLN m.in.: Ferro, Belimo 
Siłowniki, Thermaflex Izolacji, D+H Polska, Tekno-
klima. Firmy od 50 do 250 mln PLN m.in. Klima 
Therm, Termo Schiessl, Gea Polska, Elektra, Wilo 
Polska, Alnor Systemy Wentylacji, Viessmann 
Technika Grzewcza, Dacpol.
www.diamentyforbesa.pl

Diamenty Forbesa 2013

http://www.instalreporter.pl
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Grzejnik Vertiga marki Jaga otrzymał nagro-
dę w konkursie Złote Ville 2013 organizowa-
nym przez miesięcznik wnętrzarski Villa. Nowy 
grzejnik belgijskiego producenta zdobył ser-
ca jurorów atrakcyjnym designem oraz możli-
wościami grzewczymi. 
Uroczysta gala rozdania nagród w konkur- 
sie Złote Ville 2013 odbyła się 24 stycznia  
w Warszawie. W tegorocznej, czwartej edycji 
konkursu, miesięcznik Villa przyznał nagrody 

najlepszym produktom wyposażenia wnętrz, 
prestiżowym deweloperom oraz najbardziej 
luksusowym inwestycjom mieszkaniowym  
w Polsce. Za najpiękniejszy grzejnik dekora-
cyjny do salonu konkursowe jury uznało  
Vertigę marki Jaga. Podczas oceny pro-
duktu brane były pod uwagę takie kryteria, 
jak: wzornictwo, jakość, dostępność na ryn-
ku, adekwatność do potrzeb polskiego ryn-
ku, oryginalność i innowacyjność, cena itp.

JAGA: Złote Ville 2013 dla grzejnika Vertiga 

Kongres odbędzie się w hotelu Westin  
w Warszawie. Tegoroczna edycja odbędzie 
się pod hasłem „Energia ze źródeł odna-
wialnych bezpieczeństwem energetycznym 
XXI wieku”.
Kongres greenPower 2013 jest miejscem spo-
tkań zagranicznych i polskich przedstawiciel 
branży, szczególnie inwestorów, producen-
tów urządzeń, dostawców know-how, firm 
konsultingowych i instytucji finansujących, 
ale także przedstawicieli parlamentu, admi-
nistracji rządowej i samorządowej oraz nauki. 
Zagraniczni i krajowi goście, przebywający  
w Warszawie mogą zapoznać się z najnow-
szymi technologiami, specyfiką i różnicami 
między polskim a europejskim rynkiem OZE  
i szerzej – rynkiem światowym. Kongres  
greenPower sprawdził się dotychczas jako 
znakomite miejsce do wymiany myśli i cen-
nych doświadczeń.
Sesje plenarne podczas pierwszego dnia 
Kongresu ukierunkowują decydentów do 
kształtowania strategii opartych na miksie 

energetycznym zapewniającym bezpieczeń-
stwo energetyczne i pozwalającym plano-
wać długofalowo działania inwestycyjne 
przedsiębiorstw energetycznych. Drugi dzień 
podejmuje „polski know-how” prowadzenia 
działalności gospodarczej na rynku energe-
tyki wiatrowej, biomasy i biogazu, wody, sło-
necznej, geotermalnej w Polsce – to cenna 
wartość szczególnie dla gości z zagranicy  
i wchodzących na rynek polskich przedsię-
biorców.
Warto podkreślić, że twórcami Kongresu 
greenPower są organizacje i osoby od lat 
związane z branżą energetyczną. Powoduje 
to, że w tym wielkim wydarzeniu uczestniczą 
najwięksi inwestorzy branży i producenci 
urządzeń, a prelekcje prowadzone są przez 
znakomitych praktyków z kraju i zagranicy. 
Organizatorami Kongresu greenPower 2013 
są: Polska Izba Gospodarcza Energii Odna-
wialnej, Fundacja REO oraz Międzynarodowe 
Targi Poznańskie. 
http://kongresgreenpower.pl/

Kongres greenPower już 6-7 marca

Dział Chłodnictwa Przemysłowego firmy Danfoss 
wprowadza na rynek nową grupę zaworów od-
cinających i regulacyjnych zwiększających bez-
pieczeństwo i ułatwiających montaż i eksplo-
atację instalacji chłodniczych. Razem z nowymi 
produktami Danfoss udostępnia nową aplikację 
Danfoss IR app. Dzięki aplikacji Danfoss IR moż-
na być na bieżąco z najnowszymi produktami 
Danfoss, mieć dostęp do ich danych technicz-
nych (SVL Flexline™) i w łatwy sposób znaleźć 
odpowiednie części zamienne do danego za-

woru. Dodatkowo Danfoss do swojej aplikacji 
dołączył ...grę. Gra polega na prawidłowym 
doborze elementów na 
podstawie SVL Flexline. 
W ten sposób możesz 
sprawdzić swoją wiedzę 
o produktach Danfoss.
Aplikacja została opra-
cowana dla: iPhone, 
iPad, Android.
Więcej

Nowa aplikacja do doboru zaworów 
odcinających i regulacyjnych firmy Danfoss

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://www.danfoss.com/Poland/NewsAndEvents/News/IRApp/2D8BD625-BAE4-4D98-B165-CDF16346D84C.html
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Firma Envo nabyła prawa do marki PEREKO. 
Od teraz kotły grzewcze na paliwa stałe do-
stępne pod marką PEREKO wytwarzane są  
w fabryce należącej do tej spółki. Dotych-
czas firma specjalizowała się w wykonywaniu 
konstrukcji stalowych oraz elementów iden-
tyfikacji wizualnej. Dzięki uzyskaniu prawne-
go tytułu do marki PEREKO, Envo stało się 
również producentem kotłów grzewczych. 
– Chcieliśmy wyraźnie zaznaczyć, że zmiany 
jakie zaszły w strukturach firmy są jedynie 
zabiegami formalnymi. Zostały one wpro-
wadzone, aby usprawnić funkcjonowanie 
spółki – wyjaśnia Piotr Chaja, prezes zarządu 
Envo. – Główny proces produkcyjny kotłów 
PEREKO odbywa się w podobny sposób jak 
do tej pory, jednak dostęp do nowoczesne-

go parku maszynowego daje nam większe 
możliwości w zakresie podnoszenia jakości 
oferowanych produktów.
PEREKO zmienia również system identyfi-
kacji wizualnej. Wprowadza nowy logotyp 
i planuje odświeżyć design swoich produk-
tów. Nowe logo ma prostszą i oszczędniejszą 
formę. Zastosowano inny krój i kolor czcionki 
oraz wyeliminowano element graficzny w po-
staci zielonej koniczynki. Zastąpiono go żół-
tym płomykiem, który stanowi jednocześnie 
fragment jednej z liter tworzących nazwę. 
Bez zmian pozostało hasło marki obecne  
w logotypie.
W najbliższym czasie planowane jest wpro-
wadzenie na rynek kotłów PEREKO o uno-
wocześnionym wyglądzie. Odświeżone logo 
będzie znajdowało się na wszystkich nowych 
produktach. 
–  Wprowadzając odświeżony logotyp chce-
my podkreślić strategiczne zmiany wizerun-
kowe oraz fakt, że obecna na rynku od 10 
lat marka PEREKO to nowoczesne i spraw-
dzone urządzenia grzewcze. – powiedział 
Piotr Chaja.

Envo producentem  
kotłów grzewczych PEREKO

Tyco Thermal Controls Polska sp. z o.o.,  
która od 10 lat prowadziła działalność  
w ramach struktur spółki Tyco Flow Control, 
dnia 1.10.2012 r. połączyła się z firmą Pentair,
globalnym dostawcą systemów uzdatniania 
wody. 

Z dniem 10 stycznia br. firma zmieniła oficjal-
nie nazwę spółki na Pentair Thermal Mana-
gement Polska sp. z o.o. 
Nowa spółka przejęła wszystkie dotychcza-
sowe zobowiązania. Siedziba spółki, dane 
rejestrowe i numer NIP pozostają bez zmian.

Tyco Thermal Controls zmienia nazwę  
na Pentair Thermal Management Polska

Z nowym rokiem 2013 firma COMAP prezentuje nową identyfikację wizualną. Nowy wizeru- 
nek producenta ma dynamiczny i nowoczesny charakter, a logotyp otrzymał nowe motto: 
solutions for efficiency. To motto podsumowuje zarówno wizję i ambicję, jak i bliskie partner-
stwo. COMAP będąc korporacją, która projektuje i produkuje rozwiązania w budownictwie, 
jest przekonana, że jej działania zapewnią odpowiedzi na współczesne pytania o energię. 
Systemy HVAC i użytkowanie wody sanitarnej to niemal 60% całkowitego zużycia energii  
w budynkach. 
Produkty COMAP transportują energię i odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu efektywno-
ści rozmaitych systemów. Poprawiają wydajność systemów budynku dzięki całościowym 
i spójnym rozwiązaniom w każdym miejscu, gdzie potrzebne jest sterowanie i połączenie 
między generatorami i emiterami energii. Nowy wizerunek firmy pokazuje, że spójne po- 

dejście do rozwiązań  
w budownictwie łączy  
też potrzebę partnerstwa.  
Firma od lat buduje dłu-
gotrwałe i owocne relacje 
z klientami.  

COMAP – nowy wizerunek

Zehnder – nowa paleta barw grzejników
Początek 2013 roku to premiera zupełnie nowej, 
wyjątkowej palety barw grzejników Zehnder. 
„Kolory grzejników dekoracyjnych Zehnder: tak 
wyjątkowe jak Ty” – to motto przewodnie nowej 
karty kolorów. 
– Oferta produktowa jest odzwierciedleniem 
najnowszych trendów w designie. Jestem prze-
konany, że dzięki 15 nowym odcieniom i trzem 

nowym kategoriom kolorów wybór produktów 
stanie się jeszcze bardziej przejrzysty i aktualny – 
tłumaczy Jerzy Stosiek, dyrektor generalny  
Zehnder Polska.
W kategoriach Architectural, Tonic i Natural 
Zehnder prezentuje trzy wewnętrznie spójne 
światy kolorów, łączące spokrewnione ze sobą 
odcienie. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
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Z myślą o usystematyzowaniu niezbędnych danych i dokumen-
tów do projektowania systemów ROTH, na www.roth-polska.com 
powstała strefa Dla Projektanta. 
Znajdują się tu opracowania techniczne wszystkich produktów 
ROTH, ich zdjęcia, rysunki i ceny. Proponujemy również pakie-
ty oprogramowania do projektowania systemów centralnego 
ogrzewania, ogrzewania podłogowego oraz wewnętrznych in-
stalacji wodociągowych.
Więcej

Roth – strefa dla projektanta

Koncern Swegon podpisał umowę zaku-
pu brytyjskiego przedsiębiorstwa COOL-
MATION Ltd. 
Grupa Coolmation działa w trzech ob-
szarach biznesowych obejmujących: 
sprzedaż, serwis oraz wynajem urządzeń 
chłodniczych i klimatyzacyjnych. W 2012 
roku firma osiągnęła obroty na poziomie 
8 milionów GBP i jest obecnie jednym  
z najlepiej rozwijających się przedsię-
biorstw branży HVAC w Anglii. Główna 
siedziba firmy zlokalizowana jest w Rin-
gwood w południowej części Anglii.  
Pozostałe cztery biura, w których łącznie 
zatrudnionych jest 70 osób, znajdują się 
na terenie całej Wielkiej Brytanii.
Przejęcie zwiększy udział firmy Swegon 
w rynku brytyjskim również w aspekcie po-
zyskania nowego kanału dystrybucji dla 
produktów Blue Box.

Czy oddajemy 
zużyty sprzęt  
elektroniczny do 
utylizacji?

Niestety Polacy wolą gromadzić zużyty 
sprzęt elektryczny w piwnicy lub wyrzucić 
go na śmietnik niż zanieść go tam, gdzie 
nakazują przepisy: do gminnego punktu 
zbierania, do sklepu czy też do punktu 
serwisowego. Oddanie sprzętu do tych 
miejsc nie jest dobrą wolą, taki jest obo-
wiązek nałożony ustawą. Informacje na 
temat systemu utylizacji zużytego sprzętu 
można znaleźć na stronach interneto-
wych urzędu miasta lub urzędu gminy. 
Jednak 10 mln sztuk dużego i zużytego 
sprzętu zalega jeszcze w domach,  
sprzętu, który już jest przestarzały, np. 
20-letnia lodówka zużywa tyle prądu,  
że zwyczajnie nie opłaca się jej używać  
i lepiej kupić nową. Już teraz do sklepów 
AGD RTV można odnieść takie wyroby, 
ale jeszcze niestety na zasadzie 1:1, czyli 
kupując czajnik można oddać tylko czaj-
nik. Związek pracodawców AGD uważa, 
że proces organizowania, finansowania 
zbierania i recyklingu zużytego sprzętu 
elektrycznego, który muszą organizować 
producenci, trwa obecnie za wolno  
i należy go zintensyfikować. Dyrektywa 
UE nakazuje, że musimy zebrać 4 kg na 
mieszkańca, czyli w Polsce rocznie musi 
być zbierane 150 tys. ton zużytego sprzę-
tu. Jest to około 35% proc. tego co się 
sprzedaje. Musieliśmy to zbierać już od 
2008 roku, a 2012 rok to jest pierwszy rok, 
kiedy nam się udało osiągnąć wskaźnik 
europejski.
www.newseria.pl

Szkolenia Klimosz dla instalatorów

Firma Klimosz zaprasza instalatorów na bez-
płatne jednodniowe szkolenia. Tematyka 
szkoleń: uruchomienie, eksploatacja i regu- 
lacja instalacji grzewczej, nawiewno-wy-
wiewnej oraz spalinowej zasilanej kotłami  
na paliwa stałe. Omówienie tematyki kot- 
łów z automatycznym podawaniem paliwa, 
regulacja palników. Instalacja kotła w świetle 
obowiązujących aktów prawnych.  
Szkolenia odbywać się będą w jednym  
z trzech oddziałów firmy Klimosz: Oddział 

Pawłowice ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Paw-
łowice, Oddział Czyżew ul. Szkolna 52 C, 
18-220 Czyżew, Oddział Września ul. Wro-
cławska 42, 62-300 Września
Harmonogram szkoleń:
- Pawłowice: 4.03, 2.04, 6.05, 3.06, 1.07, 2.09, 7.10
- Września: 11.03, 13.05, 8.07, 9.09
- Czyżew: 18.03, 20.05, 15.07, 15.09
Czas trwania szkolenia 9:00-15:00.  
Zapisy na szkolenia należy zgłaszać pod  
adresem szkolenia@klimosz.pl

Swegon  
przejmuje 
COOLMATION 

SCROL: klimakonwektory  
ATISA tylko u nas

Firma SCROL została wyłącznym dystrybutorem urządzeń włoskiej 
firmy ATISA. ATISA jest renomowanym producentem wysokiej jakości 

klimakonwektorów. Oferta obejmuje szeroką gamę wykonań, m.in 
kanałowe, ścienne, podsufitowe, kasetonowe itp. Pełna oferta 
urządzeń ATISA w polskojęzycznym katalogu do pobrania tutaj.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/roth-strefa-dla-projektanta/
http://www.scrol.pl/pliki/Atisa%20klimakonwektory%202013%20PL.pdf


…w świetle zaostrzenia wartości 
dopuszczalnych stężeń ołowiu w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Zasady oceny 
higienicznej  
armatury sanitarnej 

  Agnieszka Stankiewicz*

Wśród wyrobów podlegających ocenie higienicznej armatura sanitarna 
budzi znaczne zainteresowanie z uwagi na jej relatywnie duży wpływ na 
jakość wody, mimo niewielkiej powierzchni kontaktu z wodą. Podstawowym 
materiałem konstrukcyjnym tej grupy wyrobów jest mosiądz, z reguły 
zawierający pewien dodatek ołowiu – metalu o znacznej toksyczności  
i tendencji do kumulacji w organizmie, głównie w tkance kostnej…

  Regulacje prawne a materiały 
stosowane w instalacjach  
wodociągowych

Wyroby konstrukcyjne, stosowane w syste-
mach wodociągowych, mogą przyczyniać 
się do wtórnego zanieczyszczenia wody  
w trakcie jej dystrybucji poprzez przenikanie 
do niej różnorodnych składników chemicz-
nych i towarzyszących im zanieczyszczeń. 
Może to prowadzić do niepożądanych zmian 
we właściwościach sensorycznych wody 
(mętność, nieprzyjemny zapach, podwyż-

szona barwa), jak również do wzrostu stęże-
nia substancji o właściwościach toksycznych. 
Zjawisko to następuje po podaniu wody do 
sieci, kiedy w praktyce nie jest możliwe dzia-
łanie korygujące jakość wody w kontrolo-
wany sposób. Rozbudowa sieci wodociągo-
wych oraz często obecnie występujące ich 
przewymiarowanie, wydłużające czas kon-
taktu wody z elementami konstrukcyjnymi 
systemu dystrybucji, dodatkowo zwiększa ry-
zyko powyższych zmian. 
Opisanemu wyżej zjawisku ma zapobiegać 
ocena higieniczna wprowadzanych na ry-

* Agnieszka Stankiewicz, Zakład Higieny Środowiska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny 

Zaprasowywanie z systemem 
bezpieczeństwa:  
SC-Contur firmy Viega

Viega. Liczy się pomysł!  Wytrzymały i niezawodny system złożony z elastycznej rury Pexfit Pro i złączek z PPSU lub brązu – 
idealny do instalacji wody użytkowej lub ogrzewania. Więcej informacji: Viega Sp. z o.o. telefon 58 66 24 999 · telefaks 58 66 24 990 
info@viega.pl · www.viega.pl
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nek wyrobów stosowanych w systemach wo-
dociągowych. Jej celem jest zapewnienie, 
że nie będą one wpływać w sposób niepo-
żądany na jakość wody, zwłaszcza wymaga-
nia dotyczące jej bezpieczeństwa dla zdro-
wia ludzi, określone w przepisach prawnych. 
Obowiązek takiej oceny wprowadza w ogól-
nym zapisie dyrektywa 98/83/WE w artykule 
10 [1], a w odniesieniu do Polski kwestię tę  
reguluje rozporządzenie ministra zdrowia  
z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 61, 
poz. 417 z późn. zm) [2]. 
Wśród wyrobów podlegających powyższej 
ocenie armatura sanitarna budzi znaczne za-
interesowanie z uwagi na jej relatywnie duży 
wpływ na jakość wody, mimo niewielkiej po-
wierzchni kontaktu z wodą. Podstawowym 
materiałem konstrukcyjnym tej grupy wyro-
bów jest mosiądz, z reguły zawierający pe-
wien dodatek ołowiu – metalu o znacz- 
nej toksyczności i tendencji do kumulacji  
w organizmie, głównie w tkance kostnej [3]. 
W trakcie zwykłego użytkowania baterii wie-
lokrotnie w ciągu doby dochodzi do stagna-
cji wody w jej obrębie i przenikania do niej 
składników mosiądzu, w tym wspomnianego 
ołowiu, którego stężenie w wodzie ulegającej 

zastojowi w armaturze sanitarnej może osią-
gać znaczne wartości. Objętość wody, któ-
rej dotyczy to zjawisko, jest niewielka, ale przy 
uruchamianiu baterii jest ona praktycznie w 
całości czerpana i wykorzystywana do celów 
spożywczych. Z uwagi na wielokrotne powta-
rzanie się tego zjawiska w ciągu dnia łącz-
na ilość ołowiu przyjętego w ten sposób wraz 
z wodą może być znacząca, zwłaszcza że 
przyswajalność ołowiu zawartego w wodzie 
jest większa w porównaniu z żywnością, któ-
rej pozostałe składniki mogą ograniczać jego 
wchłanianie z przewodu pokarmowego [3].

Historia ołowiu w instalacjach 

W przeszłości z uwagi na swoje pożądane 
właściwości, w tym odporność na korozję 
oraz plastyczność i ciągliwość ołów był po-
wszechnie stosowany do wyrobu elementów 
systemów wodociągowych, głównie przyłą-
czy wodociągowych i wewnętrznych instalacji 
wodociągowych w budynkach mieszkalnych. 
Do dnia dzisiejszego w krajach Europy Za-
chodniej instalacje takie wykorzystywane są 
w wielu budynkach, głównie w starszych dziel-
nicach dużych miast (tabela powyżej) [4].

kraj przyłącza ołowiane (%) wewnętrzna instalacja wodociągowa  
z ołowiu (%) 

Belgia
Dania
Francja 
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Portugalia
Niemcy
Wielka Brytania 
Włochy 

19
0
39
<1
>3
6
50
7
brak danych 
3
40
2

15-30
0
38
0
brak danych 
8
51
0
32
9
41
5-10

Przyłącza wodociągowe (%) i wewnętrzne instalacje wodociągowe wykonane z ołowiu  
(% gospodarstw domowych), nadal będące w użytkowaniu w krajach Europy Zachodniej 
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Zjawisko powyższe należy ocenić jako nieko-
rzystne z uwagi na znaczną toksyczność oło-
wiu. W ostatnich 30 latach opublikowano wy-
niki licznych obserwacji wskazujących, że 
nawet narażenie na stosunkowo niskie jego 
stężenia w wodzie, mieszczące się w grani-
cach 25-50 μg/l, uważane uprzednio za nie-
szkodliwe dla zdrowia ludzi, w rzeczywistości 
powoduje wzrost stężenia ołowiu w surowi-
cy krwi, z którym wiąże się działanie neuro-
toksyczne i zaburzenia rozwoju ośrodkowe-
go układu nerwowego, dotyczące przede 
wszystkim dzieci do 6 roku życia. Dzieci takie 
uzyskiwały gorsze wyniki w testach sprawno-
ści intelektualnej, a  w miarę wzrostu stęże-
nia ołowiu w surowicy z 10 do 20 μg/l  odno-
towywano spadek wartości IQ o 3 punkty 
[3]. U osób dorosłych analogiczne narażenie 
prowadziło do wzrostu wartości ciśnienia tęt-
niczego krwi, jak również większej częstości 
poronień u kobiet [3]. W efekcie specjaliści 
Światowej Organizacji Zdrowia uznali, że  

wartości stężeń ołowiu w wodzie przeznaczo-
nej do spożycia nie powinny przekraczać  
10 μg/l [3]. Wartość taką przyjęto jako maksy-
malną również  we wspomnianej dyrektywie  
98/83/WE, a od dnia 1 stycznia 2013 r. obo-
wiązuje ona również w Polsce [2].

Ołów dziś tylko jako dodatek

Rosnąca świadomość znacznej toksyczno-
ści ołowiu sprawiła, że od kilkudziesięciu lat 
zaczęto zastępować go innymi materiałami 
konstrukcyjnymi, a w systemach wodociągo-
wych nie stosuje się obecnie wyrobów wyko-
nanych z samego ołowiu. Nadal jednak me-
tal ten bywa stosowany jako dodatek  
w wyrobach mających styczność z wodą 
przeznaczoną do spożycia – w lutach uży-
wanych do budowy miedzianych instala-
cji wodnych, w kompozycjach smarno-sta-
bilizujących, wykorzystywanych w produkcji 
rur i kształtek z polichlorku winylu, może on 
też stanowić zanieczyszczenie cynku elek-
trolitycznego, używanego do nanoszenia 
ochronnych powłok antykorozyjnych. Wo-
bec danych świadczących o toksyczności 
ołowiu, zrozumiałe staje się dążenie do jego 
eliminacji lub przynajmniej jak największe-
go ograniczenia jego zawartości we wszyst-
kich wyrobach, kontaktujących się z wodą. 
W przytoczonych wyżej przykładach możliwe 
jest zastąpienie ołowiu innymi dodatkami lub 
zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Pro-
blemem pozostaje natomiast kilku procen-
towa zawartość ołowiu w mosiądzach, po-
wszechnie wykorzystywanych do produkcji 
wyrobów stosowanych w systemach dystry-
bucji wody. Eliminacja tego składnika nie jest 
prosta, ponieważ ołów w istotny sposób de-
cyduje o pożądanych właściwościach fizycz-
nych i mechanicznych stopu.

Zawartość ołowiu poniżej 2,5%
Podstawą oceny higienicznej wyro-
bów z mosiądzu jest analiza składu pro-
centowego tego materiału, w którym 
największym restrykcjom podlega za-
wartość ołowiu. W przypadku armatu-
ry sanitarnej nie powinna ona przekra-
czać poziomu 2,5%. 
Niektóre kraje, jak Niemcy czy Czechy 
przyjmują ostrzejsze kryterium – 2,2%,  
w innych, jak na przykład we Włoszech 
maksymalny dopuszczalny poziom oło-
wiu w mosiądzu wynosi 3,5%. 
Kwalifikacja ta opiera się na tak zwa- 
nej liście składu – wykazie materiałów 
metalowych, które na podstawie wyni-
ków półrocznych migracji badań  
w układzie dynamicznym zostały uzna-
ne za bezpieczne pod względem hi-
gienicznym i niepowodujące zmian  
w jakości wody, naruszających wymaga-
nia określone w dyrektywie 98/83/WE.
Lista ta pozwala na dokonanie oceny 
higienicznej większości wyrobów me-
talowych jedynie na podstawie da-
nych dotyczących składu stopów. Listy 
składu nie są tworzone przez wszystkie 
państwa członkowskie, z których część 

przyjmuje jedynie ustalone w powyż-
szych wykazach kryteria, wzorując się 
najczęściej na wykazie opracowanym 
przez niemiecki Urząd ds. Ochrony Śro-
dowiska (UBA). 

W USA zaostrzone kryteria  
zawartości ołowiu
Obserwacje wskazujące na znacz-
ną toksyczność nawet niewielkich stę-
żeń ołowiu w wodzie przeznaczonej 
do celów spożywczych skłoniły wła-
dze niektórych stanów USA do przyję-
cia regulacji, pozwalających na insta-
lowanie w systemach zaopatrzenia  
w wodę wyłącznie wyrobów bezoło-
wiowych, w których średnia ważo-
na zawartość ołowiu nie przekracza 
0,25% (w lutach i topnikach do 0,2%). 
Dotyczy to także armatury sanitarnej.  
Od dnia 1 stycznia 2014 r. regulacje 
te będą obowiązywały na całym ob-
szarze USA. W świetle danych świad-
czących o toksyczności ołowiu można 
oczekiwać, że tendencja do podob-
nie restrykcyjnych regulacji może po-
jawić się w przyszłości także w innych 
krajach. 

Ocena higieniczna wyrobów z mosiądzu, 
czyli …np. baterii
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O detalach budowy odpowiedzialnych za jakość 

Kolektory próżniowe  
typu HeatPipe  
„dobrze zbudowane”

  Dawid Pantera

Popularność kolektorów 
próżniowych w Polsce jest  
na tle Europy zjawiskiem 
dość wyjątkowym –  
w zasadzie wiele przemawia 
za wyborem kolektora 
płaskiego, a jednak okazuje 
się, że około 25% zapytań 
o kolektory słoneczne 
dotyczy właśnie kolektorów 
próżniowych. 

  Dlaczego kolektor próżniowy i…
jaki najlepszy?

Istnieją 3 sposoby przekazywania ciepła : kon-
wekcja, przewodzenie i promieniowanie. Naj-
większy udział strat ciepła w kolektorze odby-
wa się przez przewodzenie, które można jednak 
niemal całkowicie ograniczyć, zapewniając ci-
śnienie w otoczeniu absorbera poniżej 1 mbar 
(ciśnienie bezwzględne). O ile osiągnięcie tak 
niskiego ciśnienia nie jest większym proble-
mem, o tyle sporo wysiłku wymaga utrzymanie 
tego ciśnienia przez jak najdłuższy czas. 

Można wskazać 3 podstawowe wyzwania, 
przed którymi stoją producenci próżniowych 
kolektorów słonecznych:
1. Rura próżniowa musi być szczelna.
Szczelność połączeń szkło-metal, zakończe-

nie rury itd. Wymagana możliwie duża szczel-
ność na dyfuzję gazów do wnętrza rury.
2. Szczelność rury musi zostać potwier-
dzona.
Wymagane bardzo dokładne próby szczel-
ności potwierdzające zdatność rury do wie-
loletniej eksploatacji.
3. W czasie wieloletniej eksploatacji musi 
istnieć możliwość wiązania gazów reszt-
kowych dyfundujących do wnętrza rury.
Służy to utrzymaniu niskiego ciśnienia w rurze 
i tym samym eliminowaniu strat ciepła przez 
przewodzenie.

Kolektory próżniowe, rurowe dostępne są 
w dwóch rodzajach – z przepływem bez-
pośrednim oraz typu HeatPipe. Przepływ 
bezpośredni, mimo że gwarantuje najwyż-
sze sprawności optyczne, jest technologią, 

1  Stożkowane zakończenie wewnętrznej części 
rury miedzianej zapobiega pękaniu w razie 
ewentualnego zamarzania wody wewnątrz rury

2  Jedno z pierwszych rozwiązań 
zakończenia rury miedzianej – znane 
były przypadki pękania spowodowane 
zamarzaniem wody wewnątrz rury
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możliwą izolacją jaką stanowi tzw. głęboka 
próżnia. Rura typu HeatPipe jest hermetycz-
nie zamknięta i sama w sobie jest kolektorem 
próżniowym o niewielkiej powierzchni – połą-
czenie poszczególnych rur w kolektorze zbior-
czym tworzy baterię rur solarnych. Absorber 
wykonany jest z miedzi pokrytej powłoką se-
lektywną, a do niego przyspawana jest po-
jedyncza rura miedziana transportująca 
ciepło. Rura miedziana napełniona jest nie-
wielką ilością wody zdemineralizowanej  
z dodatkami inhibitorów. Ilość wody jest ściśle 
związana z producentem, lecz zwykle ogra-
nicza się do około 5 ml. Ciśnienie panujące 
wewnątrz rury miedzianej jest na tyle niskie, 
że już przy temperaturze poniżej 30°C  
znajdująca się tam woda zaczyna wrzeć  
i przechodzić w parę. Ciepłe pary kierują się 
samoczynnie do górnej część do tzw. kon-
densatora. W kolektorze zbiorczym kondensa-
tor ma kontakt (na sucho) z czynnikiem solar-
nym, któremu oddaje ciepło. Rura miedziana 
jest z zewnątrz prostą rurką o średnicy około  
9 mm dzięki czemu woda może swobodnie 
wędrować w fazie gazowej, oraz po skrople-
niu w fazie ciekłej. W sposób specjalny wyko-
nane jest zakończenie rury w jej dolnej części. 
Strona wewnętrzna uformowana jest stożkowo, 
co zapobiega pękaniu rury w czasie ewentu-
alnego zamarzania wody wewnątrz rurki mie-
dzianej (stożek powoduje rozkład sił towarzy-
szących zamarzaniu wzdłuż rury). Dodatkowo 
stosuje się stop miedzi o możliwie dużej wytrzy-
małości. W czasie produkcji przeprowadza się 
testy szczelności rury helem pod ciśnieniem.

Jakie szkło, czyli pojedyncze czy  
podwójne przeszklenie?

Rury solarne dostępne są z pojedynczym lub 
podwójnym przeszkleniem (tzw. typ Sydney). 

To drugie rozwiązanie jest dość powszech-
ne z uwagi na prostą budowę (w formie ter-
mosu) i tym samym niskie koszty produkcji. 
Jednak sprawność takiego kolektora, nawet 
optyczna, jest na bardzo niskim poziomie. 
Rozwiązanie z podwójnym przeszkleniem 
utrudnia także pracę kolektora zimą,  
a więc w okresie kiedy uważa się, że kolekto-
ry próżniowe powinny pracować wydajniej 
od kolektorów płaskich. Rozwiązanie  
z pojedynczym przeszkleniem, oferowa-
ne przez niewielu producentów, to tech-
nologia gwarantująca wyższe sprawno-

od której się odchodzi. Przyczyną są przede 
wszystkim problemy eksploatacyjne zwią-
zanie z procesem stagnacji, które z biegiem 
czasu powodują zaburzenia w przepływie 
czynnika przez poszczególne rury i znacznie 
obniżają sprawność pracy kolektora. Nie bez 
znaczenia są także wyższe koszty wykonania 
instalacji z uwagi na wymagane większej po-
jemności naczynia przeponowe i większe wy-
magane ilości czynnika solarnego, a także 
problemy związane z odpowietrzeniem ukła-

du w czasie jego napełniania. Coraz więcej 
producentów sięga po technologię HeatPi-
pe (tzw. rurka cieplna), która ogranicza do 
minimum skutki występowania stagnacji, co 
gwarantuje prawidłową eksploatację kolek-
tora przez dłuższy okres czasu.

Absorber w kolektorach HeatPipe

Rura kolektora próżniowego typu HeatPi-
pe to w zasadzie kolektor płaski z najlepszą 

Każda próżniowa rura solarna musi po-
zytywnie przejść test szczelności. W cza-
sie testów szczelności nie stosuje się nad-
ciśnienia, lecz wysokie podciśnienie. 
Wartość ciśnienia próby wynosi zaledwie 
10-8 mbar (ciśnienie bezwzględne). Jeżeli 
rura solarna jest nieszczelna w tak niewiel-
kim stopniu, że nie wykazały tego bada-
nia szczelności, to w najgorszym wypadku 
testowana rura przestanie gwarantować 
izolacją termiczną po upływie następują-
cego czasu (wskazówka: pojemność rury 
próżniowej wynosi 10 litrów):
• Testy szczelności z wykorzystaniem po-
miaru różnicy ciśnienia:

      
                    

                            

 
• Testy szczelności z wykorzystaniem 
spektrometru:

      
                    

                                  

Wniosek: Jeżeli rura solarna przeszła po-
zytywne testy szczelności przy wykorzy-
staniu spektrometru to gwarantuje szczel-
ność przez co najmniej 32 lata (czyli po 
czasie 32 lat wewnątrz rury ciśnienie może 
wzrosnąć do granicznego ciśnienia paro-
wania 1 mbar – ciśnienie bezwzględne)!

Testy szczelności rury próżniowej

Ciśnienie otoczenia: 1000 mbar

Graniczne ciśnienie parowania:
1 mbar
Poniżej tego ciśnienia w próżniowej rurze solarnej zanika 
przewodzenie ciepła (brak strat ciepła).

Ciśnienie panujące w nowej rurze próżniowej: 10-6 mbar

Przez pomiar różnicy ciśnień Dokładność pomiaru do 10-3 mbar*l/s
Przez pomiar spektrometrem Dokładność pomiaru do 10-8 mbar*l/s

Tabela 1  Wartości istotnych ciśnienia przy produkcji kolektorów próżniowych

Tabela 2  Powszechne metody testowania szczelności rur próżniowych

3  Termokompresja: połączenie o dużej powierzchni 
styku i dużej wytrzymałości mechanicznej. Stosowane 
od lat nie tylko przy produkcji rur próżniowych

4  Bezpośrednie przejście rury miedzianej przez  
szkło. Technologia z powodzeniem stosowana przy 
produkcji solarnych rur próżniowych – wymaga 
elastycznego połączenia z kondensatorem z uwagi  
na geometrię połączenia i zastosowane materiały
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zagrożenie dla utrzymania niskiego ciśnienia 
wewnątrz rury.
Przed montażem absorbera do rury szkla-
nej, miedź poddawana jest wygrzewaniu 
do temperatury około 600°C, którą utrzymu-

je się przez co najmniej 30 min. Wygrzewa-
nie miedzi powoduje usunięcie z metalu do 
90% cząstek wodoru i tym samym reduku-
je się do minimum ilość cząstek, które mogą 
w późniejszym czasie dyfundować do wnę-
trza gotowej już rury próżniowej. Niewielka 
ilość cząstek wodoru, które pozostały zwią-
zane w metalu mimo wszystko również sta-
nowią zagrożenie dla utrzymania głębokiej 
próżni. Dlatego też wewnątrz rury montuje się 

ści i lepsze wartości współczynników strat 
ciepła niż dobrej klasy kolektory płaskie. 
Wynika to z faktu zastosowania cieńszego 
szkła niż w kolektorze płaskim, w dodatku  
z powłoką antyrefleksyjną, oraz oczywiście 
wykorzystania najlepszej możliwej izolacji 
cieplnej – próżni. Rura szklana dostępna jest 
najczęściej w dwóch rodzajach, jako szkło bo-
rowo-krzemianowe o grubości 2 mm oraz so-
dowo-wapienne o grubości 1,6 mm. Od rury 
szklanej wymaga się dużej odporności na 
zmiany temperatury, oraz uszkodzenia mecha-
niczne (badania wg normy EN12975-2). Szkło 
musi także stanowić maksymalnie szczelną ba-
rierę przed dyfuzją cząstek gazów do wnętrza 
rury. Różnica ciśnienia pomiędzy wewnętrzną 
i zewnętrzną częścią rury to „zaledwie” 1 bar, 
ale cząsteczki gazów atmosferycznych bar- 
dzo chętnie będą próbowały dyfundować 
do wnętrza rury przez ścianki szkła, co pro- 
wadzi do podnoszenia ciśnienia wewnątrz  
i wzrost strat ciepła. Szkło borowo-krzemiano-
we wykazuje najlepszą odporność mecha-
niczną i szczelność przed dyfuzją gazów.

Uszczelnienie przejścia rury  
miedzianej przez szkło

Dużym wyzwaniem jest szczelne połą-
czenie szkła i metalu. 
W rurach typu HeatPipe z pojedynczym 
przeszkleniem można spotkać dwa rozwią-
zania: termokompresja oraz przejście bez-
pośrednie (połączenie fizyko-chemiczne). 
Proces termokompresji stanowi bardzo stabil-
ne połączenie metalu i szkła i jest z powodze-

niem stosowany na rynku już od ponad 25 
lat. Proces ten został opatentował przez firmę 
Donier-Prinz, a na szeroką skalę po raz pierw-
szy zastosowała go firma Philips w produkcji 
telewizorów kineskopowych. Co ważne, ele-
ment łączący jest stopem metali o współ-
czynniku rozszerzalności cieplnej identycz-
nym jak szkło. Technologia bezpośredniego 
przejścia przez szkło jest również stosowana 
od wielu lat, a charakterystycznym elemen-
tem tego rozwiązania jest elastyczne połą-
czenie z kondensatorem znajdującym się na 
zakończeniu rury w jej górnej części. Elastycz-
ne połączenie jest wymagane z uwagi na 
występujące w czasie pracy kolektora naprę-
żenia, które związane są ze zmianami tempe-
ratury i specyficznym ukształtowaniem rury 
szklanej w miejscu przejścia rury miedzianej.

Dodatkowe rozwiązania dla utrzyma-
nia głębokiej próżni wewnątrz rury

Nieco chemii i fizyki… Skład powietrza to 
mniej więcej: 78% azot, 21% tlen, 0,9% argon, 
oraz 0,1% pierwiastki śladowe jak 0,038% CO2, 
czy 0,000524% Hel.
Przez szkło oraz metal w istotnej mierze mogą 
dyfundować jedynie małe atomy/cząstecz-
ki i są to wodór (H2) oraz hel (He). Cząstecz-
ki H2 oraz He dyfundują z otoczenia do wnę-
trza rury próżniowej poprzez szkło oraz metal 
(rura miedziana). Dodatkowo, cząsteczki wo-
doru H2 związane w metalu (rura miedziana 
oraz absorber) dyfundują także do wnętrza 
rury próżniowej – w tym przypadku ruch od-
bywa się wewnątrz rury, ale również stanowi 

5  Widoczna w środkowej części srebrzysta warstwa, zwana testerem próżni. Zmiana barwy na białą jest oznaką nieszczelności

6  Schemat pracy rury typu HeatPipe do uniwersalnego montażu

7  Schemat pracy rury typu HeatPipe z rozszerzanym zakończeniem rury miedzianej (kondensator)
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specjalne tabletki tzw. gettery zawierające 
bar – metal bardzo aktywny chemicznie, któ-
rego zadaniem jest wiązanie (adsorbowanie) 
gazów resztkowych w tym cząstek wodoru 
H2 z wnętrzna rury próżniowej. Producenci rur 
próżniowych montują jeden lub dwa gettery 
– im więcej tym trwałość próżni powinna być 
zachowana przez dłuższy czas. Dodatkowo 
napylana jest warstwa gettera na wewnętrz-
ną część rury – zabarwienie srebrne pocho-
dzi od baru, który reagując z powietrzem 
zabarwia się na biało, tym samym można 
bardzo łatwo ocenić  szczelność rury.

Typy kondensatorów

Rury HeatPipe dostępne są w rozwiązaniach 
z kondensatorem w postaci rozszerzonej mie-

dzianej rury, będącej przedłużeniem rury bie-
gnącej pod absorberem lub w postaci nakła-
danej aluminiowej tulei. W obu przypadkach 
kondensator styka się z kolektorem zbiorczym, 
przez który płynie czynnik solarny. Rozwiąza-
nie z aluminiową tuleją obniża nieco spraw-
ność kolektora z uwagi na dodatkowy mate-
riał przekazujący ciepło, pozwala jednak na 
większe możliwości dotyczące montażu kolek-
tora. Rurka miedziana na całej długości jest  
o takiej samej średnicy, co pozwala na mon-
taż kolektora z rurami skierowanymi piono-
wo lub poziomo na fasadzie budynku, a także 
montaż płasko na podłożu czy dachach pła-
skich. W rzeczywistości oryginalne elementy 
montażowe gwarantują zachowanie minimal-
nego, niezauważalnego kąta pochylenia rur 
(kolektor zbiorczy jest około 1 cm wyżej).  

Cena. Kolektory próżniowe typu HeatPi-
pe, dobrej klasy są techniczne bardzo za-
awansowanym produktem – stąd różnica 
cenowa w stosunku do kolektorów pła-
skich. 
Trwałość. Rura, która pozytywnie przeszła 
badania szczelności, powinna podczas 
prawidłowej eksploatacji gwarantować 
długie lata pracy bez strat ciepła. 
W instalacji c.o. Minimalna pojemność 
cieczowa kolektora to mniej płynu so-
larnego w instalacji, łagodniejsze skutki 
ewentualnej stagnacji i mniejsze naczynia 
przeponowe. Także instalator ma prościej 
– układ można napełnić i odpowietrzyć 
nawet przed montażem rur próżniowych. 
Próżniowy kolektor to również lepsze roz-
wiązanie do wspomagania centralnego 
ogrzewania i wspomagania ogrzewania 

wody basenowej – mam tu na myśli tylko 
i wyłącznie instalacje, gdzie obie te funk-
cje występują jednocześnie. 
Do budynków wysokich. Również da-
chy budynków wysokich lepiej wyposa-
żać w kolektory próżniowe, o ażurowej 
konstrukcji niestwarzającej bariery dla 
wiatrów i niewymagających tak dużych 
obciążeń balastowych, jak to jest w przy-
padku kolektorów płaskich. Kolektory pła-
skie, pionowe montowane pod kątem 35° 
na budynku o wysokości około 20 m w za-
leżności od strefy wiatrowej i śniegowej 
mogą wymagać obciążenia do 400 kg, 
natomiast kolektory próżniowe z uwagi 
na możliwość montażu płasko na podło-
żu (obrócenie rur pozwoli na dopasowa-
nie kąta padania promieni słonecznych) 
będą wymagały 4-krotnie mniej. 

HeatPipe a płaskie – które, kiedy i dlaczego?

  HT/Armaflex® 

HT/Armaflex® jest izolacją z kauczuku synte-
tycznego o wyjątkowej odporności na dzia-
łanie promieniowania UV i wysokiej tempe- 
ratury. Jej zamknięta struktura komórkowa  
i niski współczynnik przewodzenia ciepła sta-
nowią barierę dla dyfuzji pary wodnej i strat 
ciepła, optymalizują efektywność i śred-
ni czas pracy instalacji. Izolację charaktery-
zuje bardzo szeroki zakres tolerancji tempe-

raturowej (od -50 do 150oC), jest wolna od 
pyłu i włókien, montaż jest łatwy i nie wyma-
ga specjalnych narzędzi. HT/Armaflex® stoso-
wany na zewnątrz nie wymaga dodatkowej 
osłony, nie ulega degradacji pod wpływem 
działania promieni słonecznych czy incy-
dentalnych kontaktów z substancjami che-
micznymi.
Dzięki własnościom termicznym izolacji, prze-
pływ ciepła przez HT/Armaflex jest zreduko-
wany do minimum. Jednorodnie i równo-

Odporne na wysoką temperaturę  
oraz promieniowanie słoneczne –  
idealne do zastosowań zewnętrznych 

HT/Armaflex®  
i HT/Armaflex® S  
– izolacje do instalacji 
solarnych

  Andrzej Januszewski

Firma armacell jest producentem elastycznych izolacji technicznych 
na bazie syntetycznego kauczuku – Armaflex. W szerokim wachlarzu 
produktów ma też izolacje przeznaczone do systemów solarnych: 
HT/Armaflex® i HT/Armaflex® S. Charakteryzują się one odpornością 
na wysoką temperaturę i promieniowanie słoneczne.
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HT/Armaflex HT/Armaflex S

Opis materiału
elastyczny materiał o zamkniętej strukturze komórkowej, produkowany na bazie 
ekstrudowanej pianki elastomerowej 
HT/Armaflex S: pokryty ochronną folią poliolefinową

Charakterysty-
ka materiału

spieniony kauczuk syntetyczny, kolor: 
czarny 

spieniony kauczuk syntetyczny EPDM, 
kolor: czarny, folia poliolefinowa  
(czarna lub biała)

Zastosowanie
izolacja termiczna rur, zbiorników,  
kanałów powietrznych w instalacjach 
o wysokiej temperaturze czynnika

izolacja termiczna rur, w instalacjach  
o wysokiej temperaturze czynnika

Cechy charak-
terystyczne

przy zastosowaniu na wysokiej temperaturze wewnętrzna część płyty lub otuli-
ny twardnieje, cecha ta nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla 
izolacji
HT/Armaflex S: zastosowaniu na zewnątrz można czasem zaobserwować zmia-
nę koloru (z czarnego na szary) oraz drobne spękania powierzchni izolacji, takie 
zmiany nie mają wpływu na fizyczne właściwości izolacji

Zakres  
produktów

otuliny, otuliny w zwojach, role, otuliny 
podwójne, akcesoria (klej Armaflex HT 
625, rozpuszczalnik / płyn czyszczący)

otuliny 2 m

HT/Armaflex

HT/Armaflex S

miernie rozłożona, stabilna w długim okresie 
czasu struktura komórkowa zapobiega prze-
pływowi ciepła na drodze konwekcji i za-
pewnia bardzo niskie przewodzenie ter-
miczne izolacji. Pomaga to w utrzymaniu 
zewnętrznej temperatury powierzchni izolacji 
na niskim poziomie i chroni przed niepotrzeb-
nymi stratami energii. 
Dzięki elastyczności HT/Armaflex, wysoki gra-
dient temperatury na grubości izolacji nie 
ma wpływu na naprężenia wewnętrzne ma-
teriału.

Otuliny HT/Armaflex S 

Specjalnie do izolacji termicznej rur Armacell 
proponuje 2-metrowe otuliny HT/Armaflex S.
Uzyskanie ochrony przed działaniem promie-

ni UV można osiągnąć na kilka sposobów.
Pierwszym z nich jest wybór izolacji wykona-
nej z kauczuku EPDM, który charakteryzu-
je się zwiększoną odpornością na działanie 
słońca. Przykładem takiego produktu jest HT/
Armaflex S, stworzony z myślą o pracy w wa-
runkach wymagających nie tylko wysokiej 
tolerancji temperaturowej, ale również czę-
stej ekspozycji na działanie słońca.
Tak jak i HT/Armaflex wykonane ze spienione-
go kauczuku, elastyczne izolacje termiczne 
zaprojektowane zostały specjalnie dla zasto-
sowań zewnętrznych i wysokotemperaturo-
wych do 150°C. Ochronna folia pokrywają-
ca izolację dodatkowo zabezpiecza ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, wpływem 
warunków atmosferycznych oraz promienio-
waniem UV w długim okresie czasu.  

Schemat strat ciepła dla HT/Armaflex
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ny polimeru) z wkładką aluminiową. Unikal-
ność rozwiązania polega na lokalizacji 
warstwy aluminiowej centralnie wewnątrz 
warstwy polipropylenu, a nie jak w trady-
cyjnej rurze STABI, w której aluminium jest na 
zewnątrz rury, zalane jedynie cienką warstwą 
PP-R. Takie umieszczenie aluminium wymu-
sza konieczność jego usunięcia za pomocą 
zdzieraka przed rozpoczęciem zgrzewania. 
Problem ten nie dotyczy rur V-CENTRO. 
Dla ułatwienia pracy instalatorom dział tech-
nologiczny VESBO opracował specjalny ro-
dzaj gradownika do rur V-CENTRO. Jego za-
danie to zgradowanie warstwy aluminium na 
odcinku przeznaczonym do zgrzewu. Zasto-
sowanie tego rozwiązania warunkuje objęcie 
rur V-CENTRO STABI OXY 10-letnią gwarancją. 

Rury z barierą Oxy
Umieszczona w centralnej części tworzy-
wa PP-R warstwa aluminium to ciągła – nie-
perforowana – blacha aluminiowa o grubo-
ści 120 mikronów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
gdzie płaszcz aluminiowy tworzy całkowitą 
barierę antydyfuzyjną, tlen nie przenika do 
wnętrza rury. Zastosowanie rury V-CENTRO 
STABI OXY zabezpiecza zatem stalowe ele-
menty instalacji (np. kotły grzewcze) przed 
korozją oraz pozwala unikać niepożądanego 
zapowietrzania się instalacji.

Rury z małym wydłużeniem
W porównaniu z jednorodnymi rurami PP-R, 
rury V-CENTRO STABI OXY wykazują dużo niż-
szą rozszerzalność termiczną. Współczynnik 
rozszerzalności cieplnej dla rur V-CENTRO wy-
nosi 0,03 mm/mK i jest pięć razy mniejszy niż 
dla rur jednorodnych PP-R. Dzięki temu rury 
V-CENTRO STABI OXY w wysokiej temperatu-
rze utrzymują prosty kształt i można do mini-
mum ograniczyć liczbę podpór.

Rury do c.o.
Podstawową zaletą rur V-CENTRO STABI OXY 
jest ich odporność na ciśnienie w wysokiej 
temperaturze. Warunki robocze to 95oC/10 
bar. Determinuje to przeznaczenie rur do in-
stalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i 
zimnej wody użytkowej. V-CENTRO mogą być 
także stosowane w instalacjach przemysło-
wych i w transporcie środków chemicznych. 

V-CENTRO 
STABI OXY  
– antydyfuzyjne rury  
do c.o. marki VESBO

  Dorota Adamczyk-Dalasińska

Oferta VESBO rozszerzona została ostatnio o nowy rodzaj rury  
do centralnego ogrzewania V-CENTRO STABI OXY. Rura V-CENTRO, 
stworzona przez pracujący nad udoskonalaniem i rozszerzaniem oferty 
dział inżynieryjny VESBO, już od kilku lat z sukcesem oferowana jest 

na rynkach wschodnich. 
Obecnie, dzięki VESBO 
POLAND, wkracza także 
na polski rynek.

  Instalacje sanitarne marki VESBO na do-
bre zagościły na polskim rynku. Podstawowy 
produkt VESBO stanowią dziś instalacje zgrze-
wane z polipropylenu PP-R typ 3 do zimnej 
i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego 
ogrzewania. W skład systemu wchodzą: rury 
jednorodne z PP-R (PN10, PN16, PN20), rury  
z PP-R stabilizowane warstwą aluminium Ves-
bo STABI oraz rury kompozytowe Vesbo FA-
SER, gdzie PP-R stabilizowany jest warstwą  
z włóknem szklanym, a także szeroka gama 
kształtek do połączeń zgrzewanych i kształ-
tek gwintowanych, umożliwiających łączenie 

instalacji z innymi systemami. Wszystkie pro-
dukty dostępne są w średnicach do 110 mm. 
Ta bogata gama produktów z zakresu zgrze-
wanych instalacji sanitarnych z polipropyle- 
nu PP-R VESBO rozszerzona została ostatnio  
o nowy rodzaj rury do centralnego ogrzewa-
nia V-CENTRO STABI OXY. 

Budowa V-CENTRO STABI OXY 
Rura V-CENTRO STABI OXY to innowacyjny 
produkt zaprojektowany z myślą o central-
nym ogrzewaniu. Jest to rura wykonana  
z polipropylenu PP-R typ 3 (kopolimer statycz-

Rozmiar Średnica [mm] Grubość  
ścianki [mm]

Φ 20 20+0.3 3.4 +0.5

Φ 25 25+0.3 4.2 +0.6

Φ 32 32+0.3 5.4 +0.7

Φ 40 40+0.4 6.7 +0.8

Φ 50 50+0.5 8.3 +1.0

Φ 63 63+0.6 10.5 +1.2

Φ 75 75+0.7 12.5 +1.4
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Rury są produkowane w zakresie średnic ze-
wnętrznych od 20 do 75 mm, o szeregu wy-
miarowym SDR 6 wg norm PN-EN ISO 21003-
2:2008 w sztangach o długości 4 metry. 

Łatwość połączeń
Rury VESBO CENTRO OXY z kształtkami w sys-
temie są łączone metodą:
- zgrzewania polifuzyjnego kielichowego,
- połączenia mechanicznego za pomocą 
kształtek przejściowych z gwintem oraz tuleją 
kołnierzową z nakrętką.  

Higieniczność
Stosowany w rurach VESBO CENTRO 
OXY surowiec jest całkowicie nietoksycz-
ny. Wydany przez PZH Atest higieniczny Nr 
HK/W/1019/01/2011 potwierdza, że rury speł-
niają wymagania higieniczne i mogą być 
stosowane w instalacjach wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi.
www.vesbopoland.pl  

Wyniki badań Polskiej Organizacji  
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 

Rynek pomp 
ciepła w Polsce  
w 2012 wzrósł o 20%!
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) 
przeprowadziła w ostatnich dniach badanie rynku pomp ciepła  
w Polsce. Zgromadzone dane i przedstawione wyniki dotyczące sprzedaży 
pomp ciepła napawają optymizmem, gdyż ponownie, tak jak rok temu, 
zanotowano duży przyrost rynku. W 2012 roku sprzedano w naszym kraju 
około 20% więcej sztuk pomp ciepła różnego typu niż w roku 2011.

  Badanie przeprowadzone przez PORT PC 
obejmowało pięć typów urządzeń: solanka/
woda, woda/woda, powietrze/woda, bezpo-
średnie odparowanie w gruncie/woda oraz 
powietrze/woda tylko do c.w.u. Jak wynika  
z badań, wszystkie typy pomp ciepła oprócz 
pomp woda/woda odnotowały wzrost sprze-
daży, przy czym największym wzrostem 
sprzedaży cieszą się pompy ciepła korzysta-
jące z powietrza jako dolnego źródła ciepła. 
Już w 2011 roku według danych PORT PC rynek 
pomp ciepła w Polsce osiągnął poziom 10 000 
sztuk sprzedawanych urządzeń rocznie. W ubie-
głym roku sprzedało się ponad 12 600 pomp 
ciepła, co daje prawie dwudziestoprocentowy 
przyrost rynku w skali roku. Jest to z pewnością 
powód do zadowolenia dla branży. 

Z badań wynika, że największy przyrost, bo 
aż około 35%, osiągnęły pompy ciepła typu 
powietrze/woda. Sprzedaż pomp ciepła 
typu powietrze/woda tylko do c.w.u. wzrosła 
o około 25%, a pomp ciepła typu solanka/
woda o około 11%. 

Zdaniem prezesa zarządu Stowarzyszenia 
PORT PC Pawła Lachmana przeprowadzo-
ne badania rynku pokazują również wzrost 
zaufania klientów do pomp ciepła z utrwa-
loną już marką na rynku polskim.  Przyrost 
sprzedaży markowych urządzeń był więk-
szy niż wzrost całego rynku. Warto podkreślić, 
że rynek pomp ciepła wzrasta bez praktycz-
nie żadnego wsparcia państwa. Środowisko 
branżowe czeka cały czas na wdrożenie za-

pisów Dyrektywy OZE uznającej duże znacze-
nie pomp ciepła w przekazywaniu energii ze 
źródeł odnawialnych.
Polski rynek pomp ciepła zdecydowanie zdo-
minowany jest przez dwa typy urządzeń: so-
lanka/woda oraz powietrze/woda tylko do 
c.w.u., które stanowią łącznie około 82% rynku. 
Udział pozostałych urządzeń sięga blisko 14% 
w przypadku pomp ciepła powietrze/woda, 
około 3% dla pomp ciepła typu bezpośrednie 
odparowanie w gruncie/woda oraz tylko oko-
ło 1% pomp ciepła typu woda/woda. 
Źródło: PORT PC www.portpc.pl  

Rynek pomp ciepła w Polsce w 2012 roku według 
ilości sprzedanych urządzeń poszczególnych typów 

Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2011 i 2012 według
 ilości sprzedanych urządzeń poszczególnych typów
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strukcyjnych, jak na przykład modulowana 
praca wentylatora i aerodynamiczny kształt 
jego łopatek, które redukują opory powie-
trza, co wpływa także na efektywniejszy 
przepływ czynnika grzejnego.

Szeroka oferta modeli z rodziny 
NUOS

W zależności od zapotrzebowania w ofercie 
Ariston Thermo dostępne są wiszące modele 
NUOS o pojemności 80, 100 i 120 litrów, NUOS 
EVO o pojemności 80 i 110 litrów, NUOS EVO 
SPLIT o pojemności 80 i 110 litrów oraz najwięk-
sza na rynku 200-litrowa wisząca wersja pod-
grzewacza – NUOS EVO SPLIT. Wersje stojące 
to NUOS EVO SPLIT FS o pojemności 300 litrów 
i NUOS o pojemności 200, 250 litrów, NUOS 
SOL 250 litrów – z dodatkową wężownicą.
Wszystkie podgrzewacze linii NUOS mają wy-
godne w użytkowaniu funkcje m.in. ECO lub 
GREEN, która pozwala na pracę wyłącznie  

w trybie pompy, gwarantując tym samym 
uzyskanie maksymalnych oszczędności. Funk-
cja Boost umożliwia podgrzanie wody w krót-

Ariston – rozwiązanie z przyszłością 

NUOS i NUOS EVO  
– szeroka oferta 
podgrzewaczy c.w.u.  
z pompą ciepła

  Agata Miczyńska

Szacuje się, że już za kilka lat udział pomp ciepła w nowo wznoszonych 
budynkach wyniesie nawet 50%, ze względu na ich wysoką efektywność  
i dużo niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi podgrzewaczami. 
Szczególną rolę w tej przemianie odegrają pompy powietrze-woda, 
których stosowanie staje się coraz bardziej opłacalne. Z 1 kW energii 
elektrycznej pobieranej przez wentylator i sprężarkę zamontowane  
w pompie można uzyskać prawie 4 kW energii do podgrzewu c.w.u.

  Pompy powietrze-woda coraz  
bardziej wydajne

Przez długi czas pompy powietrze-woda były 
uważane za nieefektywne. Pracowały tyl-
ko przy dodatnich wartościach temperatury 
i łatwo ulegały zaszronieniu. W ciągu ostat-
nich kilku lat znacząco zwiększyła się wydaj-
ność i zakres pracy pomp ciepła przy niskich 
temperaturach powietrza zewnętrznego. Dla 
przykładu pompy NUOS EVO FS przy tem-
peraturze 20°C osiągają współczynnik COP 
równy 3,7, a więc zbliżony do urządzeń typu 
glikol/woda. Oznacza to, że na każdy kilowat 

zużyty przez urządzenie przypada 3,7 razy 
tyle energii do podgrzewania c.w.u. 
Urządzenia nowych generacji zapewniają 
wysokie parametry efektywności również dla 
ujemnej temperatury powietrza zewnętrz-
nego – mogą podgrzewać wodę nawet do 
62°C, działając w trybie pompy ciepła. Dla 
przykładu pompy stojące z serii NUOS EVO FS 
300 mogą pracować przy temperaturze po-
wietrza do -7°C. W praktyce grzałka wspo-
maga działanie pompy ciepła tylko w kil-
ku najzimniejszych tygodniach roku. Rosnące 
wydajności i zmniejszony pobór prądu elek-
trycznego to zasługa szeregu ulepszeń kon-

NUOS EVO SPLIT 80-110

NUOS FS 250 SOLNUOS EVO SPLIT FS 300

http://www.instalreporter.pl
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wersje monoblok najlepiej instalować w stre-
fach nieużytkowanych na co dzień, choć po-
ziom emisji hałasu podczas pracy został ob-
niżony nawet do 34 dB. Taka wartość nie 
wywołuje dyskomfortu. W zależności od indy-
widualnego projektu urządzenie może rów-
nież działać jak klimatyzator, schładzając 
pomieszczenie, w którym się znajduje. Istnieją 
również pompy przygotowane do pracy  
w warunkach zewnętrznych. Technologia ta 
nie wymaga ponadto wymiany czynnika, jak 

w przypadku np. urządzeń glikolowych. Kon-
serwacja pompy ciepła ogranicza się jedy-
nie do czyszczenia parownika.  

kim czasie do maksymalnej temperatury 
75°C. Dużą zaletą jest niewątpliwie wprowa-
dzenie funkcji Antylegionella, dzięki której nie 
musimy się martwić o dezynfekcję zbiornika. 
W tej funkcji NUOS automatycznie ogrzewa 
wodę, utrzymując temperaturę 65°C przez  
30 min, co zaobiega rozwojowi bakterii Le-
gionella.
Wiszące pompy ciepła NUOS, cena: 
od 3299 zł netto
Stojące pompy ciepła NUOS FS, cena: 
od 7727 zł netto

Kiedy split, a kiedy monoblok

Pompy powietrze-woda NUOS firmy Ariston to 

urządzenia w standardzie plug&play, które  
w zależności od konstrukcji mogą być monto-
wane na zewnątrz lub wewnątrz budyn- 
ku. Podstawową kwestią, jaką należy wziąć 
pod uwagę podczas montażu jest ilość miej- 
sca i ewentualnie funkcje pomieszczenia,  
w którym będzie zamontowane urządzenie. 
W zależności od sytuacji można dobrać wer-
sję monoblok lub split. Druga z nich składa 
się z dwóch jednostek – wewnętrznej oraz ze-
wnętrznej ze sprężarką  
i wentylatorem. Zaletą takiego rozwiązania 
jest bezgłośne działanie i kompaktowe roz-
miary, dlatego może być swobodnie mon-
towane nawet w pomieszczeniach sąsiadu-
jących z sypialnią czy salonem. Natomiast 

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl
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Urządzenia NUOS i NUOS EVO pozwa-
lają zmniejszyć zużycie energii elek-
trycznej nawet do 70% w porówna- 
niu do tradycyjnych podgrzewaczy 
elektrycznych o tej samej pojemno- 
ści. Oszczędności można zwiększyć 
stosując funkcję ECO lub GREEN  
w pompach NUOS EVO. Dla porów-
nania podgrzanie 100 l o Δt = 45°C za 
pomocą tradycyjnego podgrzewacza 
wymaga zużycia 5,3 kWh, podczas 
gdy pompa ciepła NUOS 100, pracu-
jąc  
w trybie oszczędnym, potrzebuje zale-
dwie 1,73 kWh. Dzięki wysokiej wydaj-
ności urządzenia inwestycja w pompę 
ciepła zwraca się już po 4 latach.
Na podstawie wytycznych norm euro-
pejskich, określających średnie roczne 
zużycie energii na podgrzanie ciepłej 
wody dla 3-osobowej rodziny na po-
ziomie 1550 kW/rok dokonano porów-
nania kosztów eksploatacyjnych pom-
py NUOS 80 firmy Ariston z tradycyjnym 

podgrzewaczem wody. Uwzględniono 
efektywność urządzenia przy tempe-
raturze powietrza 15°C, a koszt energii 
elektrycznej ustalono na poziomie  
0,51 zł/kWh. W tak zdefiniowanych wa-
runkach zastosowanie pompy powie-
trze-woda pozwala na  zaoszczędze-
nie nawet do 620 zł rocznie. 

Porównanie kosztów podgrzewu c.w.u. 

Symulacja realnych oszczędności wynikających ze 
stosowania pompy NUOS w relacji z tradycyjnymi 
podgrzewaczami wody

Pompy powietrze-woda NUOS i NUOS 
EVO firmy Ariston w odróżnieniu od 

pomp gruntowych czy kolektorów sło-
necznych produkują ciepłą wodę bez 
względu na temperaturę źródła, z któ-
rego pobierają energię, gdyż łączą  
w sobie zalety pompy ciepła powie-
trze-woda i energooszczędnego pod-
grzewacza. 
Przy odpowiedniej temperaturze, nie 
niższej niż -7°C, pompy NUOS wykorzy-
stują naturalny cykl termodynamiczny 
polegający na pobieraniu darmowe-
go ciepła z powietrza i oddawaniu go 
wodzie. 
Czynnik chłodniczy odbiera ciepło  
z otoczenia, a następnie ulega spręże-
niu, co powoduje zwiększenie ciśnienia 
i dalszy wzrost jego temperatury. Tak 
wytworzona energia jest później prze-
kazywana wodzie. 
Przy niższej temperaturze otoczenia 
urządzenie działa w trybie podgrzewa-
cza elektrycznego, używając wbudo-
wanej grzałki elektrycznej. 

Ciepła woda z powietrza

Schemat działania pompy powietrze-woda

http://www.instalreporter.pl
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  Rozmowa z Tomaszem Trusewiczem,  
dyrektorem Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Forum to unikatowa  impreza targowa, 
skąd pomysł na takie wydarzenie? 
Na polskim rynku wystawienniczym jest wie-
le imprez targowych z zakresu budownictwa. 
Mają one wieloletnią tradycję i często szeroki 
zakres tematyczny. Naszym celem było stwo-
rzenie imprezy „szytej na miarę” i dedykowa-
nej tylko i wyłącznie branży wentylacyjno-kli-
matyzacyjnej. Od początku wiedzieliśmy, że 
nasze przedsięwzięcie musi być wyjątkowe, 
inne niż typowe targi. Słuchaliśmy bardzo 
uważnie opinii producentów i wystawców, 
na ich podstawie stworzone zostały podsta-
wowe założenia. Forum to wystawa w formu-

le targów branżowych. Wystawcom oferu-
jemy podobne warunki ekspozycji – gotowe 
stoiska wystawiennicze oraz bogaty zakres 
usług marketingowych. Staramy się zarów-
no uprościć wystawcom udział w targach, 
a jednocześnie stworzyć warunki do ich naj-
bardziej efektywnego marketingowo wyko-
rzystania.

Co roku wystawie towarzyszą  
konferencje, seminaria?
Potrzeba wymiany doświadczeń i wiedzy fa-

…nowości, ciekawostki, program seminariów 

Forum Wentylacja – 
Salon Klimatyzacja 2013
Największa wystawa techniki wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz chłodniczej odbędzie się już po raz 11. w Centrum
Gromada, w Warszawie, w dniach 5-6 marca 2013 r. Jest to jedyne ogólnopolskie spotkanie branżowe producentów, 
dystrybutorów, projektantów, instalatorów, użytkowników instalacji, inwestorów i firm wykonawczych, w formule 
targów branżowych połączonych z bogatym, dwudniowym cyklem seminariów i wykładów.

• Aereco energooszczędne systemy 
wentylacji – ECS – nowy kierunek od-
zysku ciepła w budownictwie mieszka-
niowym
• Aereco zabezpieczenia przeciwpo-
żarowe – EXIT ZZ – zapobieganie zady-
mieniu klatek schodowych zgodnie  
z PN-EN 12101-6
• Belimo Siłowniki – oferta BELIMO 2013
• Darco – Stabilizatory ciągu
• Free Polska – Systemy klimatyzacji GMV 
marki Gree ciekawą alternatywą do 
obecnych na polskim rynku rozwiązań
• Harmann Polska – Centrala rekupera-
cyjna RECOMAX – rewolucja w odzysku 
ciepła
• Midea – Nowoczesne agregaty Mi-
dea V4+S
• Rehau – Międzynarodowe przykłady 
zastosowań gruntowego powietrznego 

wymiennika ciepła Awadukt Thermo  
w budownictwie komercyjnym 
• Schneider Electric – Nowoczesne sys-
temy chłodzenia precyzyjnego w infra-
strukturze IT
• Scroll – Układy wody lodowej oraz 
systemy oddymiania i napowietrzania
• Smay – Regulatory VAV w rozwiąza-
niach systemowych
• Stavoklima/Ventia  – Prezentacja za-
awansowanych programów doboru – 
kurtyny powietrzne i produkty akustyczne
• Thermocold  – Modułowe systemy 
Domino 
• Trox – Alternatywna propozycja – roz-
wiązania systemów zdecentralizowanej 
wentylacji fasadowej 
• Venture Industries – Nowości 2013
• Ziehl-Abegg – Wentylator średnioci-
śnieniowy MAXvent owlet 

Prezentacje inżynierskie wystawców
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chowej to obok przeglądu nowości na rynku 
i nawiązywania kontaktów  równorzędny cel 
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja. 
Podczas dwóch dni trwania Forum, równo-
legle w kilku salach odbywać się będzie 
ponad 40 wystąpień i prezentacji, które 
cieszą się niezmiennym zainteresowaniem 
licznie odwiedzających wystawę profesjo-
nalistów. 
Wykłady i pokazy przeznaczone dla pro-
jektantów, instalatorów, architektów, a tak-
że studentów – przyszłych specjalistów – 
prowadzone będą przez najwyższej klasy, 
niezależnych ekspertów o dużej wiedzy teo-
retycznej i praktycznej. 

Jaka jest tematyka seminariów w tym 
roku?
W związku z planowanymi zmianami przepi-
sów, w szczególności rozporządzenia w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, za-
prezentujemy projekty nowych wymagań. 
Przedstawimy także założenia techniczne dla 
systemu wsparcia finansowego budowy bu-
dynków energooszczędnych. 
Nie zabraknie oczywiście wystąpień doty-
czących poszczególnych technik wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych. Poinformujemy 
również o nowych inicjatywach Grup Tech-
nicznych działających w Stowarzyszeniu.
Jak co roku specjalny blok tematyczny zo-
stanie poświęcony zagadnieniom wentylacji 
pożarowej. Znajdą się w nim zagadnienia do-
tyczące przepisów oraz praktyki projektowej  
i wykonawczej. 
Osobne seminarium jest zaplanowane z my-
ślą o architektach, którym przekażemy infor-
macje o możliwościach technologicznych, 
jakie dają współczesne techniki wentylacyj-
ne i klimatyzacyjne.

Co nowego przewidują Państwo w 2013 
roku?
Dziesięć dotychczasowych edycji pokaza-
ło, że idea forum jest trafiona. Mimo to sta-
ramy się ją rozwijać, wprowadzać nowe 
pomysły merytoryczne i organizacyjne. No-
wością Forum 2013 będzie Arena Technolo-
gii – specjalna, wydzielona strefa prezenta-
cyjna. Tematem przewodnim Areny będą 
produkty i technologie dla branży hotelar-
skiej i restauracyjnej. Naszym celem, jako 
organizatora Areny, jest stworzenie miej-
sca, w którym spotkają się producenci   
i dystrybutorzy oferujący produkty i tech-
nologie z przedstawicielami obiektów ho-
telowych i restauracyjnych, a także pro-
jektantami i wykonawcami tego typu 
obiektów. Nowym elementem Forum Wen-
tylacja-Salon Klimatyzacja 2013 będzie 
strefa pod nazwą Cafe Cyrkulacje oraz 
prezentacja producentów oprogramowa-

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia  
naszego stoiska nr 40 podczas Wystawy  

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2013  
w dniach 5–6 marca. 

Zaprezentujemy najnowszą ofertę  
urządzeń firmy HELIOS.

Do zobaczenia!

www.istpol.pl                          istpol@istpol.pl 

Zapraszamy Państwa  
do odwiedzenia naszego stoiska nr 45.

Przedstawimy m.in. system osłon 
zabezpieczających Arma-Chek Silver, 

zgłoszony do konkursu  
„Najciekawszy produkt”.

Zapraszamy do głosowania!

www.armacell.com

NiezawodNe detektory gazów

Odwiedź nasze stoisko nr 31 na Forum 
Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2013  

i zapoznaj się z najnowszym produktem:

 wg.eg
cyfrowy detektor 
Co / LPg / CNg 

w garażach, tunelach, parkingach 

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

www.gazex.pl, gazex@gazex.pl

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

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

szeroką gamą produktów Midea – od splitów po 
systemy VRF.

Przedstawimy m.in. bardzo oszczędny 
w eksploatacji nowy klimatyzator

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

o sprawności energetycznej COP>5,5.

Zapraszamy do głosowania!

www.midea-poland.pl

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

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia 
naszego stoiska nr 76, na którym zaprezentujemy 
szeroką gamą produktów Midea – od splitów po 

systemy VRF.

Przedstawimy m.in. system Midea serii V4+S.
Wszystkie agregaty V4+S wyposażone są  
w sprężarki inwerterowe – pozwala to na  
połączenie ich w jeden system nawet do  

200 kW – zgłoszony do konkursu  
„Najciekawszy produkt”,

Zapraszamy do głosowania!

Premierowa prezentacja 
NOWEJ CAŁKOWICIE 

PŁASKIEJ kasety!

Zapraszamy do odwiedzenia 
stoiska nr 19, gdzie nasi konsultanci 
chętnie zaprezentują kompleksowe 
rozwiązania: 
- klimatyzacyjne
- grzewcze
- chłodnicze 
- wody lodowej 
- wentylacyjne –  
NOWOŚĆ 2013

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o. 
www.daikin.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.istpol.pl
http://www.armacell.com
http://www.gazex.pl/
http://www.midea-poland.pl/
http://www.daikin.pl/
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nia dla projektantów.  

Co nowego zaprezentują wystawcy?
Wystawcy coraz chętniej i liczniej przywożą 
na targi eksponaty, nie ograniczając się do 
katalogów i prospektów. W stoiskach moż-
na będzie obejrzeć nie tylko wentylatory, 
czy elementy instalacji powietrznych. Będą 
centrale wentylacyjne, niekiedy sporych roz-
miarów, agregaty chłodnicze, klimatyzatory, 
klapy przeciwpożarowe, modele całych in-
stalacji. 
W ostatnich edycjach wystawcy prezentowa-
li dziesiątki nowych produktów. Wiele z nich 
jest zgłaszanych do konkursu „Najciekawszy 
produkt”. To prestiżowe wyróżnienie jest przy-
znawane na podstawie liczby głosów odda-
nych przez zwiedzających, a więc odzwier-
ciedla zainteresowania branżystów.  
W tegorocznej edycji konkursu wprowadzili-
śmy nową  formułę. 
Ze względu na dużą różnorodność produk-
tów zgłaszanych przez wystawców postano-
wiliśmy wprowadzić podział na kategorie. 
Tytuł „Najciekawszy produkt” zostanie przy-
znany w kategoriach „wentylacja”, „klima-
tyzacja”, „bezpieczeństwo pożarowe”. Tym 
samym zwiedzający będą mieć łatwiejszy 
wybór podczas typowania swoich fawory-
tów. Niezmienne pozostaje to, że o wyborze 
decydują zwiedzający. W tym roku do kon-
kursu zostały zgłoszone 43 produkty, a wśród 
nich wiele ciekawych rozwiązań.

Tematyka seminariów

5 marca
Przepisy/normy
•  Zmiany w przepisach – nowelizacja roz-
porządzenia w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie.
•  Dofinansowanie NFOŚ do systemów reku-
peracji – omówienie zasad dofinansowania  
i wymagań w zakresie rekuperacji. 
•  Sprawność odzysku ciepła z powietrza 
usuwanego – teoria a praktyka.
•  Pomiary szczelności budynków.
•  Wpływ zmian rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych na stosowanie wen-
tylacji naturalnej.
•  Problemy eksploatacyjne kanałów wenty-
lacji naturalnej.
•  Czujniki CO2 – sterowanie wentylacją  
w zależności od potrzeb.
•  Nowa norma polska – kontrola czystości 
systemów wentylacji i metody czyszczenia.

Obiekty hotelowe i konferencyjne – uwa-
runkowania dla systemów wentylacji i klima-
tyzacji. Seminarium polecane dla architek-
tów i inwestorów.

SPS Klima wyłączny 
dystrybutor urządzeń 

Thermocold zaprasza 
do odwiedzenia stoiska 
nr 75 podczas Forum 
Wentylacja – Salon 

Klimatyzacja.

Przedstawimy m.in. 
modułowe agregaty 

wody lodowej Domino 
z funkcją pompy ciepła 
zgłoszone do konkursu 
„Najciekawszy produkt”.

Zapraszamy do 
głosowania!

Ogólnopolska sieć hurtowni 
elektrotechnicznych, instalacyjno-

sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia  
naszego stoiska na Forum Wentylacja  

– Salon Klimatyzacja 2013

www.onninen.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.uniwersal.com.pl/
http://www.pro-vent.pl/
http://www.thermocold-poland.pl/
http://www.onninen.com/
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Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
•  Metody oceny efektywności energetycz-
nej central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
•  Energochłonność procesów obróbki po-
wietrza w centralach wentylacyjno-klimaty-
zacyjnych.
•  Analiza opłacalności stosowania pompy 
ciepła w basenowych centralach wentyla-
cyjnych.

6 marca
Instalacje wentylacji bytowej i pożarowej 
– autonomia i współdziałanie
• Wymogi dla dokumentacji projektowej do-
tyczącej wentylacji pożarowej.  
•  Warunki zastosowania wentylacji bytowej 
w ochronie przeciwpożarowej.
•  Zintegrowane systemy sterowania insta-
lacją wentylacji pożarowej i  bytowej – ela-
styczna realizacja scenariusza pożarowego.
•  Zasady budowy scenariusza współdziała-
nia instalacji bytowej i pożarowej w budyn-

kach użytkowych.
•  Systemy wentylacji pożarowej dla budyn-
ków modernizowanych – przykłady.
•  Zabezpieczenie szachtów windowych – 
metody i rozwiązania, warunki zastosowania 
wind do ewakuacji.
•  Instalacje odbioru powietrza i dymu  
w budynkach wielokondygnacyjnych.
•  Organizacja nawiewu kompensacyjnego
w systemach oddymiania ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów wielkokubaturo-
wych.
• Raport z prac komitetu CEN w zakresie za-
bezpieczenia budynków przed zadymieniem.

Wentylacja i klimatyzacja
• Pompy ciepła w systemach wentylacji  
i klimatyzacji.  
•  Systemy VRF do zastosowań w obiektach 
hotelowych.
•  Wentylacja wyporowa – zasady projekto-
we.
•  Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń re-
kreacyjnych.
•  Wybór klimakonwektorów do zastosowań 
hotelowych. 
•  Akumulacja chłodu w klimatyzacji. 
•  Nowelizacja przepisów w sprawie zasad 
wprowadzania wyrobów budowlanych do 
obrotu
•  Numeryczna mechanika płynów w co-
dziennej pracy konstruktora, projektanta, in-
stalatora na przykładzie oprogramowana 
FloEFD.

Pomysłodawcą i organizatorem FORUM 
WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2013 
jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja
Aktualna lista wystawców, możliwość  
rejestracji na seminaria na  
www.forumwentylacja.pl  

Wśród projektantów biorących 
udział w seminariach rozlosowa-
ne zostaną dwie pełne licencje 
programów do projektowania in-
stalacji wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych licencje FDBES Vent-
pack 3.0 oraz cztery poradniki 
RECKNAGEL. 
Wszyscy głosujący w Konkursie na 
najciekawszy produkt będą mogli 
również wylosować drobne upo-
minki. 
Na stoisku Cafe Cyrkulacje zapra-
szamy na spotkania przy aroma-
tycznej kawie i dyskusje o branży.

Atrakcje dla 
zwiedzających:   Wentylacja hybrydowa 

Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie 
wentylacji grawitacyjnej z wentylacją me-
chaniczną. Ma za zadanie zagwarantować 
użytkownikowi stałą, pożądaną wydajność 
wentylacji, przy maksymalnym ograniczeniu 
kosztów jej użytkowania. Wentylacja hybry-
dowa to wentylacja jednokanałowa, indywi-
dualna (rurowa). Przy wyłączonym napędzie, 
w funkcji pracy naprzemiennej, mechanicz-
na nasada wentylacyjna spełnia rolę stacjo-
narnej wentylacyjnej nasady grawitacyjnej  
o niskim współczynniku oporu własnego. 

Nasada hybrydowa MAG
Wentylator typu MAG przeznaczony jest 

głównie do stosowania w instalacjach wen-
tylacyjnych budynków mieszkalnych. Monto-
wany być może na zakończeniu przewodów 
wentylacji wywiewnej kanałowej lub zbior-
czej. Zadaniem wentylatora MAG jest utrzy-
manie normatywnych przepływów powietrza 
w kanałach wentylacyjnych oraz zapobiega-
nie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego 
do pomieszczeń wentylowanych. 
Wentylatory MAG nie mogą być montowa-
ne w systemach wentylacji mechanicznej 
obiektów mieszkalnych, w których w wydzie-
lonym pomieszczeniu używa się kotłów gazo-
wych z otwartą komorą spalania.
W nasadach hybrydowych typu MAG 200 
układ wirujący (wirnik, silnik) umieszczono poza 

Hybrydowy 
wentylator 
dachowy 
MAG 

  Andrzej Wajsprych, Krzysztof Nowak

Warunkiem prawidłowego działania układu  
wentylacji hybrydowej jest uzbrojenie wszystkich  
kanałów wywiewnych wentylowanych pomieszczeń  
w wentylatory hybrydowe. Firma Uniwersal dysponuje szeroką ofertą 
nasad hybrydowych, jednym z takich urządzeń są wentylatory typu MAG.
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strugą powietrza transportowanego kanałem 
wentylacyjnym. Ułatwia to okresowe czyszcze-
nie nasady z osadów pyłu czy tłuszczów, a sil-
nik nie jest narażony bezpośrednio na działanie 
wilgoci zawartej w powietrzu usuwanym z wen-
tylowanych pomieszczeń. Przy wyłączonym 
spod napięcia silniku elektrycznym wentyla-
tor stanowi, dzięki swoim cechom geometrycz-
nym, formę stacjonarnej nasady grawitacyjnej, 
o niskim współczynniku oporu własnego. Nasa-
da taka ma parametry wynikające z właściwo-
ści fizycznych powietrza zewnętrznego i powie-
trza wewnątrz pomieszczenia wentylowanego 
(temperatura), stanu powietrza zewnętrzne-
go otaczającego nasadę (siła wiatru, kierunek 
wiatru) oraz z warunków zabudowy (dostępne 

przekroje kanałów wentylacyjnych, sposób roz-
wiązania nawiewu, charakterystyka kratek na-
wiewnych do pomieszczeń, charakterystyka 
kratek wywiewnych z pomieszczeń, możliwość 
regulacji po stronie nawiewu). W przypad-
ku braku warunków potrzebnych do działania 
wentylacji grawitacyjnej użytkownik może włą-
czyć mechaniczną pracę wentylatora. Wenty-
lator przystosowany jest do pracy ciągłej.
Możliwość zastosowania wentylatora powin-
na być każdorazowo analizowana, aby na 
podstawie znajomości charakterystyki kana-
łu wentylacyjnego oraz charakterystyk urzą-
dzeń stanowiących wyposażenie układu 
wentylacji wyznaczyć parametry punktu pra-
cy wentylatora i porównać je z parametrami 

Projektant, dobierając urządzenie musi mieć  
pewność, że jest ono zaprojektowane zgodnie  
z aktualnym stanem wiedzy i zoptymalizowane –  
w pierwszej kolejności – w zakresie takich cech, 
jak: sprawność, niski poziom hałasu, niski poziom 
zużycia energii elektrycznej i równolegle spełnia-
jące wymagania eksploatacyjne oraz użytko-
we. Aby stworzyć taki produkt, producent powi-
nien stosować analizę komputerową przepływów 
w celu optymalnego doboru cech geometrycz-
nych. Jednak przygotowanie modeli obliczenio-
wych, ustalenie warunków brzegowych i wykona-
nie obliczeń będzie bez znaczenia, jeśli zabraknie 
umiejętności interpretacji wyników pozwalającej 
na wyciągnięcie wniosków oraz jeśli nie będzie 
potwierdzenia wyników obliczeń wynikami badań 
stanowiskowych. Firma Uniwersal dysponuje opro-
gramowaniem do analizy przepływów oraz stano-
wiskami do badań wentylatorów i wywietrzników. 

Dobry wentylator = 
dobrze przebadany

Przykład badania wentylatora MAG 
200 EC. Dane wejściowe: 1 – ciśnienie 
otoczenia [Pa]; 2 – temperatura 
czynnika [K]; 3 – obroty wirnika [1/min]. 
W kolejnych cyklach obliczeniowych 
zmiany cech geometrycznych wirnika 
oraz wlotu pozwoliły na przesunięcie 
charakterystyki wentylatora w kierunku 
wyższego ciśnienia i wydajności, 
mieszcząc się w parametrach 
elektrycznych silnika napędowego (moc, 
prąd znamionowy). Ten efekt wykazano 
po opracowaniu wyników pomiarów 
zmodernizowanego wentylatora 
na fabrycznym znormalizowanym 
stanowisku badań przepływowych

zalecanymi normami higienicznymi.
Wentylator MAG charakteryzuje się niskim 
poziomem ciśnienia akustycznego. Wentyla-
tor może być montowany na dowolnym ele-
mencie wsporczym (podstawa, redukcja, 
kanał) o odpowiedniej sztywności, wyposa-
żonym w kołowe przyłącze kołnierzowe DN 
200. Pracę układu wentylacyjnego można 
zautomatyzować, zasilając wentylator ze ste-
rownika przetwarzającego sygnał z dowol-
nego czujnika np. temperatury, ruchu, świa-
tła, wilgotności (np. HIGSTER).

Wentylator MAG występuje w dwóch odmia-
nach konstrukcyjnych:
- MAG 200/AC – wentylator napędzany sil- 
nikiem z wirującym stojanem niskiej mocy,  
z możliwością regulacji obrotów w zakresie 
40-100% obrotów nominalnych produkcji fir-
my ZIEHL-ABEGG;
- MAG 200/EC – wentylator napędzany sil-
nikiem elektronicznie komutowanym, niskiej 
mocy, dwubiegowym produkcji firmy EBM.  
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  Ururu Sarara firmy Daikin to jednostka 
typu Split z pompą ciepła, która może reali-
zować zadania ogrzewania i chłodzenia, na-
wilżania i osuszania, wentylacji oraz oczysz-
czania powietrza wewnętrznego – wszystkie 
w tym samym czasie. 
Typoszereg klimatyzatorów Ururu Sarara skła-
da się z trzech naściennych jednostek we-
wnętrznych: FTXR28E, FTXR42E, FTXR50E i od-
powiednio trzech jednostek zewnętrznych 
RXR28E, RXR42E, RXR50E. Nominalna moc 
urządzeń to 2,8; 4,2 i 5 kW. Cała gama urzą-
dzeń ma klasę energetyczną A i zapewnia 
wysoką sprawność energetyczną, uzyskując 
wartość COP większą niż 5. Cicha praca: ci-
śnienie akustyczne od 23 dBA

Świeże i czyste powietrze
Dzięki dużej wydajności wentylacji pomiesz-

Unikatowe połączenie nawilżania,  
osuszania, wentylacji i oczyszczania powietrza 

Klimatyzatory Ururu Sarara

  Agnieszka Pióro

Właściwe utrzymanie temperatury to nie wszystko co jest potrzebne do zapewnienia komfortu wewnątrz 
pomieszczeń. Istotne znaczenie ma również poziom wilgotności powietrza. Wyjatkowa funkcja klimatyzatora 
Daikin Ururu Sarara pozwala nie tylko monitorować, ale i sterować poziomem wilgotności powietrza,  
a co najważniejsze bez konieczności podłączenia dodatkowegozewnętrznego źródła wody. Dodatkowo 
urządzenie wyposarzone jest w filtr powietrza, dzięki czemu eliminowane są z powietrza pyłki, kurz i dym. 

Nawilżanie Ururu, osuszanie Sarara

Do nawilżania nie jest potrzebny zbiornik wody, 
system nawilżania Ururu pochłania wilgoć z powietrza 
atmosferycznego. Wilgoć jest pochłaniana poprzez 
specjalny mechanizm nawilżający wbudowany 
w agregat zewnętrzny i kierowana do jednostki 
wewnętrznej, gdzie jest równomierne rozprowadzana 
(450 ml/h) po całym pomieszczeniu. Nawilżanie 
pomaga zapobiegać suchości gardła i wysuszaniu 
skóry, a także zapewnia ciału uczucie ciepła, nawet 
w niższej temperaturze, redukując dzięki temu 
zapotrzebowanie na ogrzewanie oraz zużycie energii.

Klimatyzator wyposażony jest w funkcję usuwania 
wilgoci z powietrza bez wpływu na temperaturę. 
Miesza suche, chłodne powietrze z ciepłym, co daje 
w efekcie powietrze przyjemnie osuszone. Wysoki 
poziom wilgotności powietrza latem, nawet przy 
umiarkowanych temperaturach, może sprawiać, 
że pomieszczenie wydaje się przegrzane i duszne. 
Gdy temperatura w pomieszczeniu stanie się za 
wysoka, Ururu Sarara zmniejsza poziom wilgotności, 
redukując jednocześnie temperaturę (osuszanie 
chłodzące).
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Nowość – autonomiczne detektory typu WG.EG 

Systemy detekcji  
CO i LPG w garażach 
podziemnych

  Jolanta Dębowska-Danielewicz

Podstawowym wymogiem stawianym systemom wentylacji mechanicznej 
w garażach podziemnych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom w nich 
przebywającym. System detekcji CO i LPG sterujący pracą wentylatorów 
wyciągowych powinien być skonstruowany tak, aby zapewniał niezawodność 
działania. W 2012 r. firma GAZEX rozszerzyła ofertę sprawdzonych, 
niezawodnych detektorów typu WG o nowy model – detektory typu WG.EG. 
Funkcjonalność i niezawodność urządzenia znalazła uznanie w oczach 
Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
która przyznała detektorom serii WG.EG statuetkę Złotego Instalatora 2012. 

  Garaże podziemne są nieodłącznym 
elementem powstających w zatłoczo-
nych centrach miast budynków użyteczno-
ści publicznej, wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, centrów handlowych. Spraw-
nie działający i niezawodny system wentyla-
cji mechanicznej garaży podziemnych jest 
warunkiem bezpiecznego użytkowania tego 
typu obiektów. Podstawową funkcją syste-
mów wentylacji jest ochrona osób przeby- 
wających w garażach przed szkodliwym 
wpływem spalin samochodowych. Jedne  
z najbardziej niebezpiecznych składników 
spalin to tlenek węgla i tlenki azotu. Duże za-

grożenie stanowi także mieszanina powietrza 
z gazem płynnym, mogącym wydostać się  
z nieszczelnych instalacji samochodowych.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruk-
tury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami), garaże podziemne 
wielostanowiskowe należy wyposażyć w sys-
tem wentylacji mechanicznej sterowanej de-
tektorami tlenku węgla i gazu propan-butan 
(CO i LPG). Sterowanie odbywa się poprzez 
uruchamianie wentylatorów wywiewnych  
z zadaną wydajnością, po otrzymaniu sygna-

czeń (32 m³/h), Ururu Sarara jest w stanie  
w ciągu 2 godzin wypełnić świeżym powie-
trzem pokój o średniej powierzchni (około 
26 m²). Powietrze oczyszczane jest w dwóch 
etapach – jednostka zewnętrzna rozkłada  
zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy,  
a jednostka wewnętrzna pochłania wszelkie 
alergeny (np. kurz, pyłki, roztocza, sierść zwie-
rząt). Fotokatalityczny filtr oczyszczający Flash 
Streamer generuje elektrony poruszające  
się z dużą prędkością. Elektrony te gwałtow-
nie rozkładają nieprzyjemne zapachy i for-
maldehyd.

Grzanie i chłodzenie
Jednostka Ururu Sarara spełnia funkcje nie 
tylko klimatyzatora, do zapewnienia przy-
jemnego chłodu latem, ma również funkcje 
grzania, stanowiąc w ten sposób komfortowe 
i skuteczne rozwiązanie całoroczne.

Energooszczędność
W urządzeniu wykorzystano sterowanie in-
werterowe. Oznacza to, że sprężarka jednost-
ki zewnętrznej nie włącza się cyklicznie, jak to 
jest w standardzie klimatyzatorów split, lecz 
działa zależnie od zapotrzebowania mocy. 
Tym samym hałas oraz zużycie energii elek-
trycznej przez urządzenie jest mniejsze. Krótki 
czas rozruchu klimatyzatora, zapewniony tak-
że przez inwerter, skraca czas osiągania żą-
danej temperatury w pomieszczeniu, a na-
stępnie utrzymuje ją na stałym poziomie. 
Urządzenie wyposażono w nową sprężarkę 
typu swing oraz kratę wylotową ustawioną 
tak, aby zmniejszyć opór powietrza i zwięk-
szyć sprawność nawiewu.

Jakość konstrukcyjna i technologiczna
System Ururu Sarara uzyskał nagrodę Good 
Design Award, unikalne wyróżnienie w dzie-
dzinie projektowania przemysłowego w Ja-
ponii.

Przydatne funkcje
Komfortowy tryb nocny – urządzenie do-
stosowuje temperaturę w pomieszczeniu do 
temperatury ciała człowieka, zgodnie z cy-
klem snu. Przez pierwsze 3 godziny snu tem-
peratura jest stopniowo zmniejszana o 2°C, 
a następnie, na godzinę przed przebudze-
niem, zostaje powoli podnoszona, aż do po-
czątkowej nastawy. 
Działanie antypleśniowe – możliwość szyb-
kiego obniżenia wilgotności powietrza na  
3 godziny zapobiega rozwojowi zarodników 
pleśni.
Sterownik online (opcja) – umożliwia kon-
trolę jednostki wewnętrznej z dowolnego 
miejsca za pośrednictwem smartfonu, lapto-
pa, komputera osobistego, tabletu lub ekra-
nu dotykowego.  
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Zacisk typu samokleszczującego

Typ detektora determinuje jego wysokość montażo-
wą. Detektory tlenu węgla należy montować ok.  
1,8 m nad poziomem posadzki. W przypadku detek-
torów LPG maksymalna wysokość montażu wynosi 
30 cm nad poziomem posadzki. Osłona rurowa typu 
AR-1 pozwala uchronić detektory LPG przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, na jakie są narażone  
w trakcie eksploatacji.

Montaż urządzeń

łu o przekroczeniu progów alarmowych wła-
ściwych dla poszczególnych gazów. 

Nowy model – detektor typu WG.EG
Firma GAZEX rozszerzyła ofertę detektorów 
typu WG o nowy model – detektory typu 
WG.EG. Urządzenia dostępne są w wersji  
230 VAC i 12 VDC (WG.EG/A). Aby spro-
stać wymogom normy PN 50545-1 Elektrycz-
ne przyrządy do wykrywania i pomiaru ga-
zów toksycznych i palnych w garażach oraz 
w tunelach, detektory WG.EG, w odróżnieniu 
od swoich poprzedników detektorów typu 
WG.EN, zaprojektowano jako 3-progowe.
Detektory typu WG.EG są urządzeniami au-

tonomicznymi – mają wbudowane wyjścia 
przekaźnikowe bezpośrednio sterujące pracą 
wentylatorów wyciągowych. Ideą powstania 
takiego urządzenia była prostota i niezawod-
ność działania systemu detekcji, dzięki elimi-
nacji dodatkowych urządzeń pośredniczą-
cych (central) w przekazywaniu sygnału 
z detektorów. Ze względu na swoją podsta- 
wową funkcję, czyli sterowanie pracą wentyla-
torów, detektory nie zostały wyposażone  
w syreny wewnętrzne. Rozwiązanie to minimali-
zuje ryzyko błędnego odczytania sygnału aku-
stycznego, jako sygnału z systemu pożarowe-
go lub innego systemu alarmowego. Dlatego 
doskonałym uzupełnieniem systemu detekcji 
opartego o detektory WG.EG są tablice ostrze-
gawcze LED jedno- lub dwustronne, informują-
ce użytkowników garażu o powstałym zagroże-
niu, ale niepowodujące poczucia zagrożenia i 
paniki: nie wchodzić nadmiar spalin, nie wjeż-
dżać nadmiar spalin, opuścić garaż nadmiar 
spalin, wyciek autogazu zachować ostrożność. 

Moduły sensora – łatwa wymiana
Zamontowane w detektorach typu WG.EG 
wymienne półprzewodnikowe moduły sen-
sora przyspieszają i ułatwiają proces kalibra-
cji urządzenia, który można zrealizować po-
przez wymianę modułu sensora w obiekcie, 
w którym zamontowano urządzenia. Pozwa-
la to uniknąć kłopotliwego demontażu de-

autonomiczny detektor typu WG.eG

tektora i długotrwałej procedury związanej 
z wysyłką i kalibracją urządzenia w „Labora-
torium wzorcującym”. Koszt zakupu nowego 
modułu sensora jest niższy od kosztu ponow-
nej kalibracji zdemontowanego urządzenia.
Zintegrowany z modułem sensora filtr z węgla 
aktywnego zwiększa selektywność urządzenia. 
Zastosowanie sensorów półprzewodnikowych 
pozwala na wydłużenie okresu między kali-
bracjami do 3 lat, zmniejszając koszty eksplo-
atacyjne systemu. Żywotność sensorów pół-
przewodnikowych wynosi 10 lat. Stosowane  
w podobnych rozwiązaniach sensory elektro-
chemiczne wymagają kalibracji co 6 miesięcy, 
a ich żywotność zwykle nie przekracza 2 lat.

Zacisk typu samokleszczującego
Detektory typu WG.EG wyposażono w nowy 
rodzaj zacisku typu samokleszczującego, 
umożliwiający podłączenie przewodem  
z żyłą wielodrutową (przewód typu linka) bez 
tulejki zaciskowej. Rozwiązanie to przyspiesza 
i upraszcza wykonanie okablowania. Podob-
nie jak w modelu WG.EN, istnieje możliwość 
podłączenia przewodem jednodrutowym. 
Nowy typ zacisku pozwala na demontaż 
płytki elektroniki bez konieczności rozłącza-
nia przewodów. 

Sterowanie systemem
Konstrukcja detektorów WG.EG umożliwia 
konfigurację systemu detekcji zgodnie z po-
trzebami użytkowników – jako system 3- lub 
2-progowy z sygnalizacją AWARIA. 
System może współpracować z BMS za po-
średnictwem dodatkowych przekaźników lub 
styczników. Rozszerzenie o dodatkowy moduł 
sterujący, pozwala na komunikację w stan-
dardzie RS485 z protokołem MODBUS RTU.
Nowym rozwiązaniem jest możliwość wpro-
wadzenia detektora w tryb pracy chwilowej 

za pomocą zewnętrznego włącznika ma-
gnetycznego znajdującego się z boku obu-
dowy detektora (pole TEST ZONE). Procedu-
ra uruchomienia jest tak skonstruowana, aby 
zabezpieczyć detektor przed przypadko-
wym, niezamierzonym startem procedury te-
stowej. Innowacja ta umożliwia sprawdzenie 
prawidłowości połączeń elektrycznych ob-
wodów sterujących, a także ułatwia wyko-
nanie kontroli działania urządzenia poprzez 
szybszą reakcję sensora na gaz testowy. 
Na przednim panelu detektora znajduje się port 
podczerwieni, który pozwala na przeprowadze-
nie pełnej diagnostyki i regulacji urządzenia bez 
konieczności demontażu obudowy.  
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ale nie kosztem parametrów, pewności dłu-
goletniego działania. Także faktyczny koszt 
życia produktu, czyli tak naprawdę praw-
dziwy koszt eksploatacji w dobie stale ro-
snących cen energii jest dla 
obu naszych firm istotnym 
elementem oferty. Obsłu- 
ga posprzedażowa świad-
czona przez serwis BSH do-
pełnia całość. Partnerom 
dzielącym wizję, mającym 
solidne podstawy technicz-
ne, finansowe jest po drodze 
 – mówi wiceprezes zarzą-
du BSH Klima Piotr Urasiński. 
– EUROCLIMA nie jest nowin-
ką w Polsce, od ponad 2 lat 
o promocję produktu dba  
z sukcesami Marcin Mazu-
rek, który od teraz wzmocnił 
zespół BSH. 
Razem będziemy pracować 

nie tyle nad wydłużeniem listy referencyjnej, 
co nad dostarczaniem sensownych rozwią-
zań i solidnych urządzeń, bo tak rozumiemy 
naszą działalność.  

Zmiany w grupie BSH oraz EUROCLIMA,  
czyli mocni partnerzy
BSH – marka znana głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz EUROCLIMA – austriacko-włoska firma działająca od Europy po 
Azję łączą siły. Od początku bieżącego roku BSH jest odpowiedzialne 
za dystrybucję central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych produkcji 
EUROCLIMY w Austrii, Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, przez 
Ukrainę, Azerbejdżan aż po Kazachstan. Brzmi ambitnie, ale skoro 
EUROCLIMA jest znakomicie osadzona także na Bliskim Wschodzie  
w Emiratach Arabskich, a w Indiach buduje fabrykę, zadanie jest wykonalne.

  Do Polski dostarczane są produkty pod 
marką EUROCLIMA z fabryk w Bruneck we 
Włoszech, bądź z Sillian w Austrii.
EUROCLIMA® jest przedsiębiorstwem produk-
cyjnym działającym od 1963 roku, zoriento-
wanym na rynek i klienta. Oferta firmy to wy-
sokiej jakości produkty w dziedzinie urządzeń 
do obróbki powietrza dla zapewnienia kom-
fortu, jak również obróbki powietrza w sze-
roko rozumianym przemyśle. Produkty na 
wskroś nowoczesne, testowane zgodnie ze 
standardami Eurovent dostępne są w aktual-
nych najwyższych klasach energetycznych  
z silnikami EC, bez mostków cieplnych z odzy-

skiem ciepła, także wykonaniu przeciwwybu-
chowym, bądź ze zintegrowanym chłodem. 
Technika, technologia firmy EUROCLIMA,  
to temat na niejeden oddzielny artykuł czy 
prezentację. Dbałość o jakość zaczyna się 
od certyfikowanego przez Eurovent progra-
mu doboru central. 
– BSH i EUROCLIMA znają się nie od dziś  
i decyzja o połączeniu sił została gruntow-
nie przemyślana. Obydwie firmy nie idą na 
skróty w zagadnieniach jakości tak ofert, 
jak i faktycznych realizacji, uważając zwykły 
wyścig cenowy za fałszywy trop. Naturalnie, 
że oferta musi być konkurencyjna cenowo, 

Piotr Urasiński
Wiceprezes zarządu  
BSH Klima

marcin mazurek
Odpowiedzialny za dział 
EUROCLIMA
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nią parkingu przy nowej placówce Starostwa 
Powiatowego w Polkowicach, bezprzepono-
wy płytowy GWC złożony z dwóch modułów 
na łączną wydajność 20 000 m3/h. Zarazem 
jest to jedna z największych inwestycji tego 
typu w kraju. Zgodnie z powyższym, nie za-
wsze warunkiem montażu GWC musi być od-
powiednio duża powierzchnia zielona.  
Przykład realizacji wymiennika gruntowego  

w Polkowicach potwierdza możliwość lokaliza-
cji GWC pod powierzchnią przeznaczoną na 
miejsca parkingowe. Wykorzystano tam dwie 
powierzchnie o wymiarach 38 m x 13,3 m,
co pozwoliło na zainstalowanie 2 modułów 
GWC o wydajności 10 000 m3/h każdy. 

Dlaczego GWC PROVENT GEO?
Bezprzeponowy płytowy GWC PROVENT 

Jedna z największych inwestycji na urządzeniach firmy Pro-Vent

Płytowy wymiennik  
gruntowy w Polkowicach

  Paweł Malcherczyk 

Do zredukowania 
zapotrzebowania 
energetycznego nowo 
wybudowanego obiektu 
Starostwa Powiatowego  
w Polkowicach, 
przyczynił się 
bezprzeponowy płytowy 
GWC produkcji firmy 
Pro-Vent Systemy 
Wentylacyjne wraz  
z kompletną instalacją 
wentylacji nawiewno- 
-wywiewnej z odzyskiem 
ciepła. 

  W dobie budownictwa energooszczędne-
go coraz większe znacznie przyjmują rozwiąza-
nia projektowe, gwarantujące redukcję kosz-
tów związanych z jego późniejszą eksploatacją. 
Drogę zredukowanych kosztów użytkowania 
obiektu (koszty zużycia energii) przyjmują za-
równo inwestorzy indywidualni (budownictwo 
jednorodzinne), jak i władze gmin czy powia-
tów, będących użytkownikami obiektów uży-

teczności publicznej – placówek obsługi pe-
tenta. Konsekwencją takich działań są korzyści 
finansowe oraz ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko naturalne.

Inwestycja w Polkowicach

Opis układu
W roku 2011 zainstalowano pod powierzch-
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GEO w porównaniu z pozostałymi powietrz-
nymi gruntowymi wymiennikami ciepła do-
stępnymi na rynku charakteryzuje się naj-
wyższą sprawnością uzysku energii z gruntu. 
Powietrze dostarczane do central wentyla-
cyjnych (oraz dwóch central grzewczo-wen-
tylacyjnych zainstalowanych w obiekcie)  
w okresie zimowym ma temperaturę dodat-
nią. Gwarantuje zatem ciągłą pracę syste-
mu wentylacji, bez spadku jej sprawności 
(nie występuje proces szronienia/zamarza-
nia rekuperatorów w centralach). Dodat-
kową zaletą wymiennika gruntowego w se-
zonie zimowym jest fakt, iż przepływające 
powietrze może zostać dodatkowo dowilżo-
ne. Stopień dowilżania jest uzależniony od 
warunków gruntowych w miejscu montażu 
wymiennika. 
W okresie letnim powietrze przepływające 
przez GWC zostaje ochłodzone do tempe-
ratury 15÷17ºC. Dodatkowo bezprzeponowa 
konstrukcja wymiennika i bezpośredni kon-
takt z odpowiednio wykonanym podłożem 

gwarantuje uzdatnianie przepływającego 
przezeń powietrza. Redukcji ulega liczba za-
rodników grzybów jak również bakterii. Pod-
czas schładzania powietrza w gruncie może 
dojść do wykraplania nadmiaru wilgoci, któ-
ra bezpośrednio wsiąka do złoża GWC, nie 
powodując przy tym negatywnych skutków 
dla jego pracy.

Jak wykonano i jak pracuje układ  
z wymiennikami gruntowymi?
Montaż wymienników gruntowych w Staro-
stwie Powiatowym w Polkowicach odbył się 
w dwóch etapach. Montaż pierwszego mo-
dułu zaplanowano na okres letni. Na wstę-
pie jednak pogoda nieco przeszkodziła w re-
alizacji zadania: wykop został zalany przez 
wody opadowe, co ostatecznie spowodo-
wało przesunięcie o kilka dni prac związa-
nych z posadowieniem wymiennika. Po wy-
pompowaniu wody oraz wykonaniu opaski 
drenażowej (zgodnie z projektem), przystą-
piono do wbudowania GWC. 

Montaż drugiego modułu został zaplanowa-
ny i zrealizowany bez przeszkód w okresie je-
siennym 2011 roku. Zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta, realizacja montażu wymienników 
przeznaczonych do współpracy z centrala-
mi wentylacyjnymi o łącznej wydajności po-
wyżej 1000 m3/h, została powierzona firmie 
posiadającej stosowny „Certyfikat montażu 
bezprzeponowego GWC”. 
Po przejściu przez GWC odpowiednio przy-
gotowane powietrze transportowane jest do 
obiektu, gdzie zainstalowano dwa wentyla-
tory wspomagające pracę wymienników. 
Wentylatory sterowane specjalnie wykona-
ną automatyką, gwarantują utrzymanie nad-
ciśnienia w szachcie nawiewnym dostarcza-
jącym powietrze do 20 central MISTRAL GEO, 
obsługujących pomieszczenia na poszcze-
gólnych kondygnacjach oraz dwóch cen-
tral grzewczo-wentylacyjnych MISTRAL MAX. 
Centrale grzewczo-wentylacyjne przezna-
czone są do przygotowania powietrza na 
potrzeby sali konferencyjnej. 

Wszystkie centrale zainstalowane w obiekcie 
Starostwa Powiatowego w Polkowicach są 
urządzeniami produkcji firmy Pro-Vent Syste-
my Wentylacyjne. Charakteryzują się wysoką 
sprawnością odzysku ciepła, mają wbudo-
wany wewnętrzny bypass (praca bez odzy-
sku ciepła w sezonie letnim) oraz energoosz-
czędne wentylatory EC.
Centrale MISTRAL MAX  wyposażone są we 
wbudowane powietrzne pompy ciepła, któ-
re gwarantują przygotowanie taniej energii 
grzewczej oraz chłodniczej.

Starostwo w Polkowicach nakreśla drogę no-
wym strategiom inwestowania w energo-
oszczędne źródła, które podczas użytkowa-
nia obiektu w znacznym stopniu zredukują 
jego koszty eksploatacji. Zaletą takiego roz-
wiązania jest skuteczna i w pełni kontrolo-
wana wentylacja mechaniczna z bezprze-
ponowym płytowym GWC, gwarantująca 
utrzymanie komfortu w wentylowanych po-
mieszczeniach w ciągu całego roku.  
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tworzą wspólnie granice między obsługiwa-
nym pomieszczeniem i systemem rozprowa-
dzenia powietrza [5].

Parametry pracy nawiewników

W trakcie doboru nawiewników powietrza 
uwzględnia się m.in. takie parametry, jak:
• strumień powietrza nawiewanego (objęto-
ściowy lub masowy),
• temperaturę powietrza nawiewanego,
• różnicę temperatury powietrza pomiędzy 
powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem 
nawiewanym,
• zasięg strugi powietrza nawiewanego,
• prędkość efektywną wypływu powietrza  
z nawiewnika,
• prędkość zamierania określaną w nawie-

Zasady 
projektowania 
nawiewu  
– nawiewniki powietrza cz.1  

  Anna Charkowska

Prawidłowo dobrane, charakteryzujące się optymalnymi parametrami 
pracy, adekwatnymi do rodzaju pomieszczenia, jego wielkości oraz 
przeznaczenia, nawiewniki powietrza są istotnymi elementami instalacji 
wentylacji lub klimatyzacji, kształtującymi nie tylko przepływ powietrza,  
ale także komfort cieplny oraz akustyczny w pomieszczeniu. Prędkość  
i temperatura powietrza nawiewanego muszą być dobrane tak, aby nie 
wywoływały odczucia chłodu, nadmiernego ciepła lub przeciągu... 

  Nawiewniki i rozdział powietrza 
zgodnie z prawem…

Odzwierciedlenie wyżej wymienionych funk-
cji nawiewników zostało uwzględnione  
w ich definicji, zamieszczonej w normie  
PN-EN 12792: 2006 [5], zgodnie z którą: na-
wiewnik powietrza to uzbrojony otwór, przez 
który powietrze dopływa do obsługiwane-
go pomieszczenia, jego konstrukcja ma za-
pewnić utrzymanie określonych warunków 
komfortu w zakresie temperatury, prędkości, 
wilgotności i poziomu dźwięku w strefie przy-

bywania ludzi. Natomiast wywiewnik to urzą-
dzenie, przez które powietrze opuszcza ob-
sługiwane pomieszczenie.
Pojęciem nierozłącznie związanym z nawiew-
nikami, wywiewnikami i ich pracą jest tzw. 
rozdział powietrza, czyli rozprowadzenie po-
wietrza w pomieszczeniu w sposób zapew-
niający określone warunki, takie jak wielkość 
wymiany powietrza, ciśnienie, czystość, tem-
peraturę, wilgotność, prędkość powietrza  
i poziom dźwięku, w określonej strefie tego 
pomieszczenia, osiągane zazwyczaj za po-
mocą nawiewników i wywiewników, które 

Poprawny dobór rodzaju wentyla-
cji, nawiewników powietrza oraz spo-
sobu rozdziału powietrza prowadzi do 
zapewnienia w wentylowanym po-
mieszczeniu prawidłowego przepływu 
powietrza i wentylacji (bez stref mar-
twych, charakteryzujących się bezru-
chem lub powolnym przepływem po-
wietrza lub obszarów z prędkością 
powietrza powodującą odczucia prze-
ciągu), odprowadzenia zysków ciepła 
lub wilgoci, rozcieńczenia zanieczysz-
czonego powietrza pyłami lub gazami, 
aż do uzyskania dopuszczalnej ich kon-
centracji w powietrzu.

W trakcie doboru nawiewników zwra-

ca się uwagę na następujące zagad-
nienia:
1. Rodzaj projektowanej wentylacji:
• mieszająca
• wyporowa
• laminarna
2. Typ pomieszczenia:
• komfortowe
• produkcyjne
• specjalne (np. obiekty służby zdro-
wia, muzea, pomieszczenia dla zwie-
rząt)
3. Lokalizacja nawiewnika:
• ściana
• sufit 
• podłoga
4. Wymiary pomieszczenia.

Wstępny dobór nawiewników

Nawiewniki wyporowe okrągłe
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* dr inż. Anna Charkowska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska
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Zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w [1] 
powinno się dobrać nawiewnik o poziomie 
mocy akustycznej niższej o około 5 dB od do-
puszczalnej wartości poziomu dźwięku, a w 
obliczeniach uwzględnić zdolność pomiesz-
czenia do absorpcji dźwięku.

Ocena pracy wentylacji

W pomieszczeniach komfortowych należy 
zapewnić wymagane parametry powietrza  
w strefie przebywania ludzi, co oznacza, że 
nie gwarantuje się spełnienia warunków 

wanej strudze powietrza,
• prędkość powietrza w strefie przebywania 
ludzi,
• ugięcie strugi nawiewanej,
• stopień indukcji powietrza z pomieszczenia,
• stratę ciśnienia powietrza podczas przepły-
wu przez nawiewnik, 
• poziom mocy akustycznej nawiewnika.
W niektórych katalogach podawana jest 
także różnica temperatury pomiędzy powie-
trzem nawiewanym a powietrzem w strefie 
przebywania ludzi oraz różnica temperatury 
pomiędzy powietrzem w osi strugi w odległo-
ści równej zasięgowi nawiewnika a powie-
trzem w strefie przebywania ludzi.
W przypadku wentylacji wyporowej dodat-
kowo należy zwrócić uwagę na istotne dla 
tego typu instalacji następujące parame-
try: gradient temperatury i strefę oddziały-
wania.
Strefa oddziaływania strumienia to termin 
stosowany do określenie strefy działania na-
wiewników wyporowych, w której przekro-
czone są dopuszczalne wartości temperatury 
oraz prędkości powietrza w strefie przebywa-

nia ludzi (SPL) oraz prędkości powietrza.
Poza prawidłowym określeniem strumie-
nia powietrza nawiewanego i jego zasię-
gu, uznaje się, że nawiewnik jest dobrany po-
prawnie, jeżeli [2]:
1. prędkość zamierania nie przekracza do-
puszczalnej prędkości w strefie przebywania 
ludzi,
2. różnica temperatury pomiędzy temperatu-
rą powietrza w strumieniu w odległości rów-
nej zasięgowi a powietrzem w strefie przeby-
wania ludzi nie przekracza wartości przyjętej 
tolerancji dla temperatury wewnętrznej,
3. poziom mocy akustycznej nie przekracza 
dopuszczalnego natężenia dźwięku w po-
mieszczeniu.
Dopuszczalna prędkość powietrza w SPL za-
leży od przeznaczania budynku, a właści-
wie od przewidywanej aktywności fizycznej 
użytkowników (praca lekka, średnia lub cięż-
ka) i okresu obliczeniowego (lato, zima). War-
tości zalecane podane są w dwóch krajo-
wych normach: PN-78/B-03421 [4] oraz PN-EN 
15251:2007 [7]. Dla pracy lekkiej w praktyce 
projektowej przyjmowana jest wartość 0,2 m/s. 

Przegroda 
pomieszczenia

Oznaczenie na rysunku 1
odległości pomiędzy 
przegrodą a SPL

Typowy zakres 
odległości pomiędzy 
przegrodą a SPL (m)

Wartość standardowa 
odległości pomiędzy 
przegrodą a SPL (m)

podłoga  
(dolna granica) A 0,00-0,20 0,05

podłoga  
(górna granica) B 1,30-2,00 1,80

okna i drzwi 
zewnętrzne C 0,50-1,50 1,00

urządzenia grzewcze, 
wentylacyjne  
i klimatyzacyjne

D 0,50-1,50 1,00

ściany zewnętrzne E 0,15-0,75 0,50
ściany wewnętrzne F 0,15-0,75 0,50
drzwi, strefa ciągów 
komunikacyjnych, itp. G specjalne 

uzgodnienia -

Tabela 1  Wymiary wyznaczające strefę przebywania ludzi (SPL) [6]

rys. 1  Granice strefy przebywania ludzi [6]

rozdział powietrza
Strumień zimny ΔΘ (1) <0 K Strumień ciepły
prędkość 
efektywna (2)

efektywność 
wentylacji ΔΘ (1) pomieszczenie 

niskie
pomieszczenie 
wysokie

strumień z poziomą 
indukcją (4)

>1,5 m/s 0,9÷1,1 <10 K 0,8÷1 niezalecany

<0,5 m/s 0,7÷0,9 >15 lub
20 K 0,4÷0,8 niezalecany

strumień pionowy  
z indukcją

wszystkie 
nawiewniki 0,9÷1,1

<10 K 0,6÷0,8
0,8÷1 (3)

>15 K 0,4÷0,8
wentylacja wyporowa 1,0÷2 0,2÷0,7 niezalecany
(1) – różnica pomiędzy temperaturą powietrza nawiewanego i temperaturą powietrza w strefie 
przebywania ludzi
(2) – prędkość odniesiona do powierzchni efektywnej (netto) nawiewnika, czyli sumy wszystkich 
powierzchni nieosłoniętych obszarów, przez które powietrze wypływa z nawiewnika [5]
(3) – stosując tę wartość, rozumie się, że nawiewniki są wyposażone w sterowane urządzenia 
do zmiany geometrii wypływu lub kierownice powodujące ruch wirowy. Jeśli stosowane są 
nawiewniki o stałej geometrii wypływu, ich działanie ogranicza się tylko do ogrzewania  
(nie do chłodzenia), a ich dobór powinien być prawidłowy i staranny, z uwzględnieniem ΔΘ
(4) – nawiewnik indukcyjny – powietrze pierwotne wypływające z nawiewnika indukuje strumień 
powietrza z obsługiwanego pomieszczenia (powietrze wtórne) w taki sposób, aby pojawił się 
wysoki stopień mieszania powietrza z tych dwóch źródeł; takie urządzenie nie zawiera żadnych 
elementów do uzdatniania powietrza [5]

Tabela 2  Przykładowe wielkości efektywności wentylacji dla wentylacji mieszającej  
i wyporowej [6]
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w ośrodku powietrznym będącym w stanie 
względnego bezruchu i w przestrzeni nie-
ograniczonej powierzchniami przegród bu-
dowlanych pomieszczenia (także stosuje się 
nazwę „bez oddziaływania sufitu”),
• półograniczony (przyścienny, przylepio-
ny), który rozwija się wzdłuż powierzchni ścia-
ny lub sufitu, przy opisie strumienia półograni-
czonego uwzględnia się efekt Coandy, który 
pojawia się, gdy odległość górnej krawędzi 
kratki od sufitu ≤ 0,3 m, występuje wówczas 
zjawisko przylepiania się strumienia do prze-

grody budowlanej w wyniku podciśnienia,  
powodującego wydłużenie strumienia po-
wietrza nawiewanego.
Inny podział strumieni powietrza związany 
jest z temperaturą powietrza nawiewanego 
w porównaniu z temperaturą powietrza  
w strefie przebywania ludzi. Z tego wzglę-
du nawiewane strumienie powietrza dzie-
li się na:
• izotermiczne – o temperaturze równej tem-
peraturze powietrza w pomieszczeniu w SPL, 
• nieizotermiczne – o temperaturze różnej od 

komfortu poza jej granicami. Także w tej stre-
fie przeprowadzane są pomiary dotyczące 
kryteriów komfortu cieplnego.
Zgodnie z zapisem w normie PN-EN 
13779:2008 [6] strefa przebywania ludzi jest 
to zawarty w pomieszczeniu obszar, które-
go płaszczyzny boczne są odległe od po-
wierzchni wewnętrznych przegród budow-
lanych o parę do parunastu centymetrów, 
zależnie od przeznaczenia pomieszczenia 
(tabela 1 , rys. 1 ). 
Do opisu pracy wentylacji – nawiewu i spo-
sobu rozdziału powietrza, stosuje się pojęcie 
„efektywność wentylacji”. 
Jest ono związane z rodzajem wentylacji 
(mieszająca lub wyporowa) i wzajemnym 
rozmieszczeniem nawiewników i wywiewni-
ków w pomieszczeniu. Służy do opisu zależ-
ności pomiędzy stężeniem zanieczyszczeń 
powietrza w powietrzu nawiewanym do 
pomieszczenia a ich stężeniem w powie-
trzu wywiewanym i wewnętrznym w stre-
fie oddychania ludzi, znajdującej się we-
wnątrz SPL.
W tabeli 2  zamieszczono przykładowe wiel-
kości efektywności wentylacji dla wentylacji 
mieszającej i wyporowej.

Klasyfikacja 
strumieni  
nawiewanego 
powietrza

Podczas napły-
wu powietrza wen-
tylacyjnego do 
pomieszczenia 
wypełnionego po-
wietrzem powstaje 
strumień zatopio-
ny, który w techni-
ce wentylacyjnej 
nazywany jest po 
prostu strumieniem 
powietrznym [3].
W zależności od 
kształtu rozwijają-
cego się strumie-
nia powietrznego, 
zdefiniować moż-
na strumień [3]:
• swobodny, który 
po wypływie  
z otworu nawiew-
nego rozwija się 
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W [9] zamieszczono wykresy ułatwiające wstępny dobór 
rodzaju nawiewników, zależnie od jednostkowego ob-
ciążenia chłodniczego pomieszczenia i wysokości po-
mieszczenia (rys. 2 ) oraz wysokości wylotu strumienia 
powietrza z nawiewnika (rys. 3 ). W [10] znajdują się na-
tomiast zalecenia dla systemów wentylacji mieszającej 
wiążące krotność wymian powietrza, typ instalacji  
(o stałym CAV lub zmiennym wydatku powietrza VAV)  
z rodzajem nawiewników, z zastrzeżeniem, że dobór do-
tyczy pomieszczeń o wysokości do 4,0 m, a tabela zosta-
ła przygotowana dla produktów [10] – tabela 3 . W [11] 
znajdują się jeszcze inne zalecenia ułatwiające wstęp-
ny dobór i rozmieszczenie nawiewników powietrza w za-
leżności od obciążenia chłodniczego pomieszczenia od-
niesionego do jednostkowej powierzchni podłogi [W/m2] 
(tabela 4 ). Podane w tabeli wartości odnoszą się do po-
mieszczeń o wysokości około 2,8 m, w których strefa prze-

bywania ludzi rozpoczyna się w odległości 0,2 m  
od ścian wewnętrznych, 0,5 m od ścian zewnętrznych  
z oknami, a jej wysokość wynosi 1,8 m. Znajdujące się 
w tabeli 4  klasy komfortu TQ1 oraz TQ2 związane są ze 
wskaźnikiem komfortu cieplnego PPD – przewidywanym 
odsetkiem osób niezadowolonych z warunków cieplnych 
otoczenia (ang.: Predicted Percentage of Dissatisfied). 
Do ich zdefiniowania przyjęto następujące wartości gra-
niczne:
• klasa komfortu TQ1: PPD < 10%
• klasa komfortu TQ2: PPD = 10%
• klasa komfortu TQ3: PPD = 20%
Wymagania stawiane klasie TQ1 w odniesieniu do wskaź-
nika PPD, odpowiadają klasie komfortu według normy 
PN-EN 15251:2007 określonej dla pomieszczeń kategorii II 
(dawniej B) o normalnym poziomie oczekiwań; rekomen-
dowanym dla budynków nowych i modernizowanych.

Kryteria doboru nawiewników

Krotność 
wymiany 
powietrza 
(h-1)

Typ 
insta-
lacji

Kratki
Nawiewniki 
szczelino-
we

Nawiewni-
ki wirowe

Anemo-
staty

Nawiewniki 
z płytą per-
forowaną

≤ 10
CAV + + + + + + + + + +
VAV + + + + + +

10-20
CAV - + + (*) + + + + + +
VAV - + + (*) + + + +

20-30
CAV - - + + - -
VAV - - + + - -

(*) – nawiew poziomy, naprzemienny
+ + - szczególnie zalecane
+ - zalecane
- - niezalecane

System wentylacji  
i chłodzenia

Maksymalne zyski ciepła [W/m2]
klasa komfortu TQ1 klasa komfortu TQ2

System powietrzny
Wentylacja mieszająca
Umieszczenie nawiewników:
na suficie 60 80
na ścianie wewnętrznej 40 60
na ścianie zewnętrznej 50 70
pod parapetem 50 70
Wentylacja wyporowa
na podłodze 30 35
na ścianie ³ 0,6 m nad podłogą 35 40
System wodny
ścienne zespoły indukcyjne 50 70
wentylokonwektory ścienne 50 70
sufit chłodzący – promieniowanie:
wentylacja mieszająca
wentylacja wyporowa

100
70 (1)

120
85

sufit chłodzący – konwekcja:
wentylacja mieszająca
wentylacja wyporowa

70
50 (1)

85
60

(1) Zalecane maksymalne zyski ciepła przy wentylacji 20 W/m2 (nawiew 
powietrza nie schłodzonego)

Tabela 3  Wstępny dobór rodzaju nawiewników powietrza dla wentylacji 
mieszającej dla pomieszczeń o wysokości do 4,0 m [10]

Tabela 4  Zalecane maksymalne wartości zysków ciepła przy różnych 
systemach wentylacji i chłodzenia (z wykorzystaniem systemów 
powietrznych oraz wodnych) [11] rys. 2  Maksymalne wartości odprowadzanego 

jednostkowego obciążenia chłodniczego przy 
zachowaniu warunków komfortu cieplnego [9]

rys. 3  Maksymalne wartości odprowadzanego 
jednostkowego obciążenia chłodniczego przy 
zachowaniu warunków komfortu cieplnego [9]
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powietrza nawiewanego w kierunku ścian, 
lecz przeciwnie – od ściany do wnętrza po-
mieszczenia. Trzeba także starać się zacho-
wać zgodność kierunku nawiewu z natural-
nym ruchem powietrza, wywołanym przez 
źródła ciepła (grzejniki, konwektory itp.). 
Aby uzyskać optymalny przepływ powie-
trza najlepiej byłoby, aby sufit był poziomy 
oraz jednolity. Należy upewnić się, że w za-
sięgu nawiewu nie znajdują się przeszkody, 
jak np: belki, elementy konstrukcyjne, ele-
menty instalacji oświetleniowej. W przeciw-
nym razie podczas planowania rozmieszcze-
nia nawiewników należy je uwzględnić, gdyż 
strumień nawiewanego powietrza może 
zmieniać swój kierunek pod wpływem prze-
szkód.

Literatura
1. www.venture.pl
2. Isańska-Ćwiek A., Napiórkowska A., Na-
wiewniki powietrza w instalacjach wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych, Chłodnictwo&Kli-
matyzacja, nr 3/2007
3. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, 
Warszawa, 1980

4. PN-78/B-03421, Wentylacja i klimatyza-
cja – Parametry obliczeniowe powietrza we-
wnętrznego w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do stałego przebywania ludzi
5. PN-EN 12792: 2006, Wentylacja budynków – 
Symbole, terminologia i oznaczenia na rysun-
kach.
6. PN-EN 13779:2008, Wentylacja budynków 
niemieszkalnych - Wymagania dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
7. PN-EN 15251:2007 (ang.), Kryteria środo-
wiska wewnętrznego, obejmujące warun-
ki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, 
oświetlenie i hałas
8. PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowi-
ska termicznego –  Analityczne wyznacza-
nie i interpretacja komfortu termicznego z 
zastosowaniem obliczania wskaźników PMV 
i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu ter-
micznego
9. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R., 
Kompendium wiedzy: Ogrzewnictwo, klima-
tyzacja, Ciepła woda, chłodnictwo, Wyd. 
Omni Scala. Wrocław, 2008
10. www.trox.pl
11. Teoria, Swegon  

temperatury temperaturze powietrza w po-
mieszczeniu w SPL.
Strumienie nieizotermiczne dzieli się z ko-
lei na: chłodzące – o temperaturze powie-
trza niższej niż temperaturze powietrza w po-
mieszczeniu w SPL i grzejne – o temperaturze 
powietrza wyższej od temperatury powietrza 
w pomieszczeniu w SPL.

Kształt otworu wylotowego powietrza  
z nawiewnika oraz jego budowa wpływa-
ją na kształt strumienia powietrza wpły-
wającego do pomieszczenia. 
Z tego powodu rozróżnia się strumienie: osio-
wo-symetryczne, liniowe płaskie, wachlarzo-
we promieniowe, niepełne wachlarzowe, 
stożkowe, wirowe.

Rozmieszczenie nawiewników

W trakcie projektowania rozdziału powietrza, 
przy planowaniu lokalizacji nawiewników po-

wietrza powinno się wziąć pod uwagę takie 
ich rozmieszczenie, aby uzyskać równomierny 
przepływ powietrza przez cały wentylowany 
obszar z uniknięciem stref martwych i stref  
o zbyt wysokiej prędkości powietrza.  
Np. w przypadku anemostatów sufitowych 
(okrągłych z radialnym wypływem powietrza 
lub kwadratowych z wypływem powietrza 
w czterech kierunkach) powinno się w miarę 
możliwości rozmieścić je regularnie, uzysku-
jąc w przybliżeniu jednakowy we wszystkie 
strony zasięg strumieni powietrza.
W [1] zaleca się, aby nie kierować strumienia 

Nawiewnik talerzowy

Nawiewnik liniowy NLW

Nawiewnik podłogowy

Nawiewnik kanałowy z dyszami IBIS
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peratury z dokładnością na poziomie 2-5 K. 
Typoszereg urządzeń rozpoczyna się od mo-
delu, dzięki któremu jesteśmy w stanie za-
pewnić pokonanie zysków ciepła na pozio-
mie 2 kW, największe zaś urządzenie można 
zastosować do pomieszczenia o zyskach na 
poziomie 8 kW.
Najczęstsze pytanie jakie się pojawia w tego 
typu rozwiązaniu dotyczy utrzymania czysto-
ści. Skoro chłodzimy powietrzem zewnętrznym 
– a nie obiegowym, tak jak w tradycyjnych 
systemach schładzania takich pomieszczeń – 
jak zapewnić czystość? Urządzenia firmy AIR 
SITE zostały wyposażone w system filtrów wor-
kowych o długości ok. 150 cm, dzięki którym 
uzyskujemy bardzo dużą powierzchnię filtracji 
i jednocześnie umożliwiamy wydłużenie okre-
su eksploatacji pomiędzy serwisami. W zależ-
ności od wielkości urządzenia mamy do dys-
pozycji od 2 do 5 rękawów.
Do budowy urządzeń przedstawianych  
w tym artykule użyto wysokiej jakości mate-

riałów. Obudowa wykonana jest ze stali gal-
wanizowanej odpornej na korozję oraz nieko-
rzystne warunki atmosferyczne.
Aby przybliżyć korzyści związane z zastosowa-
niem takiego rozwiązania, przedstawię przy-
kład oparty o zastosowanie urządzenia klima-
tyzacyjnego typu Split o mocy chłodniczej na 
poziomie 3 kW oraz odpowiednikowi firmy Air-
-Site DeltaMaster 2 48EC. Urządzenie klima-
tyzacyjne wykorzystane do schłodzenia po-
mieszczenia technicznego przy założeniu 
parametrów obliczeniowych jednakowych dla 
tych rozwiązań ma zużycie energii elektrycznej 
na poziomie 930 W, natomiast produkt firmy 
AIR SITE – 95 W. Jak widać korzyści są kolosalne 
i łatwe do przeliczenia i oscylują w zależności 
do wielkości urządzenia na poziomie 1/10.  

Freecooling,  
czyli czym schładzać… np. 
stacje telefonii komórkowej

  Arkadiusz Wojciechowski

W dobie rozwiniętej techniki telekomunikacyjnej oraz potrzebie 
zmniejszenia kosztów utrzymania, firmy zajmujące się produkcją  
urządzeń klimatyzacyjnych szukały rozwiązania podążającego za tymi 
potrzebami. W wyniku tych prac firma Air-Site wprowadziła na rynek 
urządzenie służące do chłodzenia powierzchni stacji bazowych metodą 
starą i sprawdzoną potocznie zwana „freecoolingiem”. Urządzenia firmy  
są dostępne w ofercie firmy SPS Klima i z powodzeniem montowane  
także w Polsce.

  Freecooling powietrzny – bo o takim mó-
wimy – opiera się o dostarczanie do pomiesz-
czenia o znacznych zyskach ciepła powietrza 
zewnętrznego. Dzięki takiemu urządzeniu ide-
alnie pasującego do naszej strefy klimatycznej 
oraz podwyższeniu rygorów temperaturowych 
dla urządzeń telekomunikacyjnych możemy 
przez 80% roku wykorzystywać to urządzenie 
jako jedyne źródło chłodu. 
Zakres temperaturowy (od -25oC do 60oC),  
w jakim możemy stosować to urządzenie 
oraz rozwinięte możliwości sterowania opar-
te GSM/GPRS SIOX modem, daje nam kontro-
lę zdalna tak więc możemy mówić o pełnej 
bezobsługowej kontroli. Sterowanie oparte o 
bardzo precyzyjny system kontroli temperatu-
ry umożliwia nam utrzymanie wartości tem-

Air-Site AB jest szwedzką firmą wywo-
dząca się z Air-Site Group, wiodącego 
międzynarodowego producenta urzą-
dzeń wentylacyjnych, umożliwiających 
redukcję zużycia energii oraz maksy-
malne zwiększenie korzyści dla inwe-
storów. 
Firma specjalizuje się w technolo-
gii urządzeń freecoolingowych, wy-
korzystując metodę obniżania tem-
peratury przez dostarczanie dużych 
ilości powietrza zewnętrznego. 
Dzięki zaawansowanej automatyce  

i wieloletnim doświadczeniom rozwią- 
zanie to pozwala na znaczne obniże-
nie kosztów eksploatacji związanych 
z chłodzeniem pomieszczeń. 
Uzyskiwane oszczędności sięgają na-
wet 90% porównując do klimatyza-
cji! Zostało to potwierdzone w prakty-
ce w wielu projektach – między innymi 
skandynawski operator telefonii komór-
kowej TeliaSonera wykorzystuje takie 
rozwiązania na ponad 16 tys. stacji ba-
zowych swojej sieci, w tym ok. 6 tys.  
w Szwecji.

Urządzenia freecoolingowe chłodzą  
16 tys. stacji bazowych TeliaSonera…
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nego miejsca pomiaru temperatury, wzglę-
dem której regulator powinien zapewnić 
właściwą pracę pompy obiegowej. Może to 
powodować przedwczesne albo opóźnio-
ne wyłączanie pompy obiegowej w instala-
cji solarnej.

Stała czy zmienna wydajność pompy 
obiegowej?
W zdecydowanej większości małych instala-
cji solarnych zastosowanie mają pompy obie-
gowe pracujące ze stałą wydajnością. Do-
stępna w niektórych regulatorach funkcja 
płynnej regulacji obrotów pompy obiegowej 
umożliwia zmianę natężenia przepływu tylko 
w pewnym ograniczonym zakresie, na wybra-
nym ręcznie stopniu pracy pompy. Zastoso-
wanie pompy z elektroniczną regulacją obro-
tów znacznie podnosi z kolei koszty inwestycji.

Potencjał zwiększenia uzysków ciepła  
z instalacji solarnej
Dynamiczne sterowanie pracą pompy obie-
gowej w instalacji solarnej pozwala zwięk-
szyć ilość pozyskiwanego ciepła. Według 
szczegółowego opracowania [1] dla takiego 
sposobu regulacji zwiększenie uzysku ciepła 
może wynosić ponad 10%. Podstawowym 
problemem okazuje się jednak podwyższony 
koszt inwestycji, ze względu na zakup regula-
tora z rozszerzoną funkcją sterowania pracy 

Hewalex 
Opti-Flow 
– efektywny standard 
sterowania pracą  
instalacji solarnej

  Ireneusz Jeleń

Funkcja Opti-Flow wprowadza pierwsze tego typu na rynku rozwiązanie 
w zakresie automatycznej regulacji i optymalizacji natężenia przepływu 
czynnika grzewczego w instalacji solarnej. Zastosowanie regulatora 
z funkcją Opti-Flow w sposób decydujący upraszcza i skraca prace 
uruchomieniowe. Zwiększenie uzysków ciepła z instalacji solarnej 
wyniosło w badaniach we własnym laboratorium około 10%.

Przykład instalacji solarnej wspomagającej ogrzewanie domu

  Standardowa instalacja solarna w małym 
obiekcie jest w stanie pokryć do 60% potrzeb 
cieplnych dla podgrzewania wody użytko-
wej. Stopień pokrycia potrzeb dla ogrzewa-
nia budynku uzależniony jest m.in. od jego 
standardu energetycznego, wielkości instala-
cji solarnej i rodzaju systemu grzewczego. 
W typowym wariancie sterowania pracą in-
stalacji solarnej prowadzony jest pomiar róż-
nicy temperatury pomiędzy czynnikiem 
grzewczym na wyjściu z baterii kolektorów 
słonecznych, a odbiornikiem ciepła (najczę-
ściej – podgrzewaczem ciepłej wody użytko-

wej). Pomiar temperatury po stronie odbioru 
ciepła realizowany jest poprzez czujnik w tulei 
zanurzonej w wodzie użytkowej lub też czuj-
nik zabudowany w króćcu powrotu czynnika 
grzewczego z wężownicy podgrzewacza.

Każdy ze standardowych wariantów ma 
swoje ograniczenia wynikające z pomiaru 
temperatury w jednym punkcie odbiornika 
ciepła. Przy stosunkowo znacznych pojemno-
ściach podgrzewaczy, smukłej budowie i za-
razem wysokiej wężownicy grzejnej, nie ma 
możliwości wybrania w pełni reprezentatyw-

Standardowe warianty sterowania pracą pompy obiegowej w instalacji solarnej  
– z pomiarem temperatury po stronie odbioru ciepła: w wodzie użytkowej lub  
na króćcu powrotnym czynnika grzewczego
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pompy, a przy założeniu pełnego zakresu re-
gulacji przede wszystkim ze względu na ko-
nieczność zakupu pompy obiegowej ze ste-
rowaniem elektronicznym.

Przykładowy przebieg stanów roboczych 
instalacji solarnej z funkcją Opti-Flow
Przykład pracy małej instalacji solarnej pra-
cującej dla podgrzewania wody użytkowej, 
w warunkach dnia ze zmiennym zachmurze-
niem (13.10.2011 r., Bielsko-Biała, temperatu-
ra powietrza 2÷8oC, brak opadów) przed-
stawia sytuację dla późnego popołudnia. 
Zmniejszone nasłonecznienie powoduje pra-
cę pompy z wydajnością do 60%. W sytuacji 
spadku temperatury T1 z baterii kolektorów, 
poniżej powrotnej z wężownicy podgrzewa-
cza (T1<T3), pompa była wyłączana, aby nie 
zachodziło „wynoszenie” ciepła z podgrze-
wacza. System Opti-Flow stara się wykorzy-
stywać nawet najmniejsze dawki promienio-
wania słonecznego, stąd wydłużanie pracy 
pompy obiegowej, np. z minimalną wydaj-
nością 6% przez okres blisko 30 minut. Jest 

Funkcja Opti-Flow wprowadza pierwsze 
tego typu na rynku rozwiązanie w zakresie 
automatycznej regulacji i optymalizacji na-
tężenia przepływu czynnika grzewczego  
w instalacji solarnej. Zastosowanie regula-
tora z funkcją Opti-Flow w sposób decy- 
dujący upraszcza i skraca prace urucho-
mieniowe. Zwiększenie uzysków ciepła  
z instalacji solarnej wyniosło w badaniach 
we własnym laboratorium około 10%, co 
jest także zgodne z szacowanymi dodatko-
wymi uzyskami ciepła dla dynamicznej re-
gulacji wydajności pompy obiegowej  
w opracowaniu [1].
Funkcja Opti-Flow zapewnia regulację na-
tężenia przepływu w oparciu o pełny za-
kres pracy pompy obiegowej, dokonując 
także automatycznie przełączania zakre-
sów obrotów. Co istotne, funkcja Opti-Flow 
opiera się o  zastosowanie standardowej 
pompy z 3-stopniową regulacją obrotów 
– znacznie tańszej od pompy z regulacją 
elektroniczną. Pompa WILO 15/6-3 FSR zo-
stała specjalnie przystosowana do pracy 
w funkcji Opti-Flow, umożliwiając automa-
tyczną zmianę jednego z trzech zakresów 
obrotów, a w każdym z zakresów na wybór 
1 z 5 prędkości obrotów. Pozwala to w wy-
sokim stopniu dostosować pracę pompy 
do chwilowego stanu roboczego  w insta-
lacji solarnej (od 6% do 100%).

Zasada sterowania pracą instalacji  
solarnej w funkcji Opti-Flow
Standardowe układy pracują w oparciu  
o pomiar 2 wartości temperatury: na wyj-
ściu z baterii kolektorów oraz temperatury 
ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu. 

Funkcja Opti-Flow nadzoruje pracę instala-
cji solarnej standardowo w oparciu o po-
miar 3 wartości temperatury. Czujni-
ki zostały umieszczone bezpośrednio na 
czynniku grzewczym (glikolu) – na zasila-
niu i powrocie z wężownicy grzejnej pod-
grzewacza. Budowa tulei zapewnia pomiar 
z uwzględnieniem temperatury wody użyt-
kowej, tak aby układ regulacji pozostawał 
aktywny także przy braku pracy instalacji 
solarnej.
Pompa obiegowa jest włączana w zależ-
ności od różnicy temperatury na wyjściu  
z baterii kolektorów słonecznych (T1)  
i uśrednionej odpowiednim algorytmem 
temperatury wody T2 i T3 (na wężownicy). 
Po uruchomieniu następuje zmiana trybu 
pracy, a regulacja obrotów pompy oparta 
jest o pomiar temperatury T2 i T3 – zasilania 
i powrotu na wężownicy podgrzewacza. 
Generalna zasada regulacji pracy in-

stalacji solarnej w funkcji Opti-Flow 
opiera się na określaniu chwilowej zdol-
ności oddawania ciepła przez wężow-
nicę podgrzewacza wody użytkowej – 
poprzez pomiar temperatur T2 i T3.
Regulator utrzymuje stałą optymalnie do-
braną różnicę temperatury T2 i T3 (na wę-
żownicy). Większa ilość energii słonecz-
nej wpływająca na wzrost temperatury T1 
na wyjściu z baterii kolektorów, spowoduje 
wzrost wydajności pompy solarnej. Aby za-
pewnić jak najwyższą stabilność pracy in-
stalacji, unikając częstych włączeń i wyłą-
czeń, w czasie pracy pompy kontrolowana 
jest również różnica temperatury na wyj-
ściu z baterii kolektorów T1 i powrotu z wę-
żownicy T3. Pojawiające się zachmurze-
nie obniżające temperaturę T1 spowoduje 
wcześniejsze obniżenie wydajności pompy 
zanim nastąpi obniżenie temperatury na 
wejściu do wężownicy T2.

Funkcja Opti-Flow – nowe spojrzenie na efektywność pracy instalacji solarnej

Regulator G422-P01 z funkcją Opti-Flow oraz przekrój 
zespołu sterowniczo-pompowego ZPS 18a-01 [2]

Porównanie schematów instalacji solarnej i miejsc pomiarów temperatury, w układzie 
standardowym oraz z funkcją Opti-Flow
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to opłacalne, z uwagi na fakt poboru przez 
pompę niewielkiej ilości energii elektrycznej 
(około 10-krotnie mniejszej niż pozyskiwanej  
z kolektorów słonecznych).

Maksymalna efektywność – zwiększanie 
uzysków ciepła
W porównaniu do standardowych instala-
cji, dla niskiego nasłonecznienia funkcja 
Opti-Flow zmniejsza do minimum wydajność 
pompy obiegowej. Wyłączenie pompy na-
stępuje dopiero w momencie, gdy różnicy 
temperatury T2-T3 spadnie i utrzyma się po-
niżej 2 K przez zadany programowo czas.  
Pozwala to na wydłużenie czasu pracy pom-
py i wykorzystanie nawet niewielkich ilo-
ści ciepła wytwarzanych w kolektorach  
słonecznych. Przykładowo dla różnicy tem-
peratury 2 K i minimalnego przepływu 1,5 l/
min, moc oddawana z kolektorów przekra-
cza 200 W, jednocześnie energia pobiera-
na przez pompę to około 20 W. Ciepło z ko-

lektorów w opisanej sytuacji wydaje się być 
niewielkie, należy wziąć pod uwagę jednak 
dużą ilość czasu w ciągu roku, gdy będzie-
my mieli do czynienia z warunkami nasło-
necznienia pozwalającymi na uzyskanie ta-
kich parametrów.

Minimalny czas i łatwość uruchomienia 
instalacji
Dodatkową zaletą regulatora z funkcją Opti-
-Flow jest wygoda uruchomienia instalacji 
solarnej. Nie jest wymagana nastawa natę-
żenia przepływu, gdyż jest ono całkowi-
cie automatycznie ustalane w zależności od 
chwilowych warunków pracy instalacji so-
larnej – niezależnie od powierzchni i typów 
(sprawności) kolektorów słonecznych. Dla 
nastaw regulatora nie są także istotne stra-
ty ciepła wynikające z długości przewodów 
instalacji solarnej. Uruchomienie regulatora 
wymaga jedynie nastawy wymaganej tem-
peratury wody użytkowej.

Zapobieganie przed problemem  
„wynoszenia” ciepła z podgrzewacza
Zastosowanie pomiaru temperatury  
w dwóch miejscach wężownicy podgrzewa-
cza pozwala sygnalizować nieprawidłowe 
stany robocze instalacji solarnej. Pojawienie 
się w czasie pracy pompy obiegowej tempe-
ratury T3 (wyjście z wężownicy) wyższej niż T1 
(bateria kolektorów) spowoduje natychmia-
stowe jej wyłączenie. W tradycyjnym syste-
mie czujnik umieszczony w wodzie użytkowej, 
zwłaszcza przy nastawieniu niskiej różnicy 
temperatury uruchamiającej pompę, może 
powodować „wynoszenie” ciepła z podgrze-
wacza. Problem dotyczy standardowych 
podgrzewaczy, w których dolna wężowni-
ca ma dużą wysokość, a czujnik temperatury 
jest umieszczony w dolnej strefie (z reguły nie-
co powyżej dolnego króćca wężownicy).

Diagnostyka, ochrona i bezpieczeństwo
Sposób rozmieszczenia czujników temperatury 

w systemie Opti-Flow możemy wykorzystać do 
diagnozowania poprawności pracy instalacji. 
Utrzymująca się nadmierna różnica tempera-
tury pomiędzy czujnikiem T2 na zasilaniu wę-
żownicy, a T1 na wyjściu z baterii kolektorów 
słonecznych, jest sygnalizowana alarmem. 
Może to świadczyć o braku wymaganego 
natężenia przepływu czynnika grzewczego 
lub zapowietrzeniu instalacji solarnej. Funk-
cja Opti-Flow to wobec tego nie tylko nowy 
standard regulacji pracy instalacji solarnej, 
ale także dodatkowa funkcjonalność w zakre-
sie diagnostyki i czynności kontrolno-serwiso-
wych. A jednocześnie klient nie ponosi zwięk-
szonych kosztów zakupu tego rozwiązania.

Literatura:
[1] „Ertragsoptimierung thermischer Solaran-
lagen durch modulierte Schalttemperaturdif-
ferenz” V.Böhringer
[2] Instrukcja montażu i uruchomienia regula-
torów Hewalex G425-P01  

Przykładowe stany robocze w instalacji solarnej pracującej w funkcji Opti-Flow:  13.10.2011, 
Bielsko-Biała, temperatura powietrza 2÷8oC, brak opadów, zachmurzenie zmienne

Zjawisko „wynoszenia” ciepła przy standardowym układzie sterowania pracą instalacji 
solarnej. Podwyższenie temperatury T3 powrotu z wężownicy powyżej temperatury T1  
z baterii kolektorów, spowoduje wyłączenie pompy obiegowej. Zabezpiecza to skutecznie 
instalację przed utratą („wynoszeniem”) ciepła z podgrzewacza
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stali nierdzewnej zapewnia niezawodność 
i trwale wysoki stopień wykorzystania ciepła 
kondensacji. Kotły WINDSOR R mają komplet-
ny system zabezpieczeń wraz z kontrolą od-
prowadzania kondensatu, dlatego funkcjo-
nowanie całego systemu kaskadowego jest 
w pełni bezpieczne. 

Nowość w ofercie Termet 

Kotły kondensacyjne 
WINDSOR – doskonałe do kaskad

  Żaneta Lisowska

Układy kaskadowe stały się w ostatnim czasie bardzo powszechnym rozwiązaniem 
w obiektach o większym zapotrzebowaniu na ciepło – w budynkach mieszkalnych, 
biurowych, użyteczności publicznej, a nawet przemysłowych. Takie rozwiązanie stanowi kompletne źródło ciepła, 
gwarantując przy tym mniejszą emisję zanieczyszczeń oraz niezawodność i ergonomiczność w trakcie pracy. 

  Kotły WINDSOR dużej mocy
Nowe kotły kondensacyjne o dużej mocy 
WINDSOR-85R (nominalna moc 85 kW)  
i WINDSOR-110R (nominalna moc 110 kW) zo-
stały specjalnie przygotowane pod syste-
my kaskadowe. Ich sprawność przekracza 
108% i taką właśnie wydajność może osiągnąć 

kotłownia zbudowana na bazie tych urzą-
dzeń. Wysoką sprawność pracy całego ukła-
du w każdych warunkach gwarantuje płynna 
regulacja mocy palnika każdego z kotłów. 
Zastosowane palniki ze stali żaroodpornej
mają niską emisję NOx i tym samym nale-
żą do klasy NOx – 5. Wymiennik ciepła ze 

Jedna z pierwszych kaskad złożonych z kotłów 
kondensacyjnych WINDSOR-110R ogrzewa bu-
dynki firmy Autocam Poland w Kamiennej Gó-
rze. Na cały system składają się trzy urządze-
nia o mocy 110 kW oraz miejsce do podpięcia 
czwartego kotła na wypadek zwiększenia za-
potrzebowania na ciepło. Menadżer zarządza 
jednym obiegiem grzewczym ogrzewania grzej-
nikowego oraz dwoma obiegami grzewczymi 
doprowadzającymi ciepło do nagrzewnic wen-
tylacyjnych. 

Kaskada WINSDOR 
w Kamiennej Górze

Sterowanie kaskadą

Urządzenia w kaskadzie spina system sterują-
cy. W tym zakresie firma Termet przygotowa-
ła dwa rozwiązania: 
- menadżer AX 1203 SQ współpracujący bez-
pośrednio z regulatorem Open-Therm po-
zwalający na zestawienie od 2 do 4 jedno-
stek kotłowych w układ kaskadowy o łącznej 
mocy do 440 kW;
- menadżer AX 5200SQ  współpracujący bez-
pośrednio ze sterownikiem stref grzewczych 
AX 5100ZN pozwalający na zestawienie od 
2 do 5 kotłów w układ kaskadowy o łącznej 
mocy do 550 kW oraz sterowanie każdą do-
datkowa strefą grzewczą poprzez dodanie 
kolejnego sterownika AX5100 ZN. 
W obu propozycjach jednostka kontroli – me-
nadżer kaskad otrzymuje najważniejsze sy-
gnały wejściowe (z czujników temperatury 
wody instalacyjnej i regulatorów temperatury 
pomieszczeń), które zamienia na impulsy wyj-
ściowe sterujące kotłami, pompami obiegów 
grzewczych i zaworami mieszającymi, zarzą-
dzając w ten sposób całą kaskadą.  
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Mimo tego, że wyglądają zupełnie inaczej 
niż przed kilkunastu laty, mimo tego, że wy-
posaża się je w rozbudowane sterowniki  
i układy sterowania nadmuchem..., wciąż są 
to klasyczne kotły węglowe. Tak więc w prze-
ciwieństwie do kotłów gazowych i olejo-
wych, czy nawet podajnikowych, wymagają 
one obsługi ze strony użytkowników i znajo-
mości zasady działania.

Moc grzewcza, jaką wytwarza klasyczny 
rusztowy kocioł węglowy jest bezpośred-
nio związana z ilością paliwa znajdujące-
go się w komorze spalania. Mówiąc jed-
nak ściślej z ilością węgla, jaka w danej chwili 
się pali, nie zawsze jest bowiem tak, że cała 
objętość węgla znajdująca się komorze spa-
lania kotła podlega spalaniu. 
• W przypadku kotłów podajnikowych pali-
wo podawane jest automatycznie do retorty. 
Chcąc więc zwiększyć moc kotła, wystarczy 
zwiększyć za pomocą sterownika kotła pręd-
kość podawania paliwa i oczywiście na-
dmuch powietrza. 
• Natomiast w kotłach rusztowych tzw. zasy-
powych ilość paliwa jest stała i moc kotła  
z reguły uzależniona od tego, ile węgla użyt-
kownik wsypie do komory spalania oraz jak 
ustawi wentylator nadmuchowy.

Specyfika pracy i konstrukcja klasyczne-
go kotła rusztowego jest taka, że rzad- 
ko kiedy jest możliwe zasypanie całej objęto-
ści komory spalania i rozpalenie paliwa  
w kotle. Dzieje się tak, ponieważ w klasycz-
nych kotłach rusztowych powietrze do spala-
nia podawane jest od dołu rusztu i grubość 
złoża jest za duża, aby powietrze mogło swo-
bodnie dostać się do górnych warstw pali-
wa. Dlatego z reguły należy co jakiś czas do-
dawać paliwa, a rozpalać kocioł jedynie 

na niewielkiej ilości węgla. Jest to uciążliwe, 
gdyż użytkownik musi co jakiś czas schodzić 
do kotłowni, okresowo doglądać kocioł i uzu-
pełniać paliwo w komorze spalania. 

Nieco inaczej działają kotły rusztowe  
z tzw. nadmuchem. W takich kotłach po-
wietrze jest podawane zarówno od dołu rusz-
tu, jak i z boku, a także od góry. W związku
z czym eksploatacja kotła jest dużo prostsza. 
Nie potrzeba tak często schodzić do kotłow-
ni i dosypywać paliwa. Do komory spalania 
kotła wsypuje się tyle węgla, na ile wystar-
cza jej objętość i na pełnym zasypie kocioł 
pracuje przez około 11 godzin. Ten czas pra-
cy kotła określany jest mianem stałopalności 
i podawany w godzinach. Przykładowo jeżeli 
kocioł o mocy 20 kW ma stałopalność 11 go-
dzin, oznacza to, że kocioł jest w stanie pra-
cować przez okres tych 11 godzin. Przez ten 
czas kocioł działa w pełni automatycznie  
i użytkownik nie musi, ani dorzucać paliwa ani 
doglądać „czy się pali”. Kiedy kocioł pracu-
je z mocą mniejszą, wówczas stałopalność się 
wydłuża i może wynosić nawet do 24 godzin. 
Klasyczne kotły rusztowe też charakteryzują 
się stałopalnością, lecz w przeciwieństwie do 
kotłów retortowych, czy tych z nadmuchem 
bocznym, należy ją rozumieć nieco inaczej. 
Bo w klasycznym kotle rusztowym nie da się 
zasypać węglem całej objętości komory spa-
lania i rozpalić węgla, ponieważ powietrze 
podawane od dołu rusztu nie dociera do 
górnych warstw złoża.
Można oczywiście wykonywać specjalne 
otwory pogrzebaczem, ale w rezultacie efekt 
może być niezadowalający. Węgiel do ta-
kich kotłów należy wsypywać etapami, okre-
sowo dosypując paliwo na palące się złoże. 
Dlatego też, w klasycznych kotłach ruszto-
wych, stałopalność jest niejako wielkością 

Stałopalność kotłów na paliwa stałe 

Jak długo  
pracuje kocioł  
na jednorazowym  
zasypie węgla?

  Bartosz Kuźnik

  Pomimo postępu w technologii projekto-
wania i budowy kotłów wodnych do użyt-
ku domowego, każdy z producentów ma  
w swojej ofercie, oprócz nowoczesnych ko-
tłów podajnikowych z palnikami retortowy-
mi i rynnowymi, automatycznych kotłów na 
pellety, także klasyczne kotły rusztowe. Zna-

ne od dziesięcioleci rozwiązania nadal się 
sprawdzają w wielu sytuacjach. Są tanim  
i niezawodnym źródłem ciepła umożliwiają-
cym spalanie różnego rodzaju paliw.
Użytkownicy często zapominają, że klasycz-
ne kotły rusztowe wciąż działają tak samo 
jak kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu. 

Kocioł węglowy  rusztowy zasypowy 
EKO-KWU z nadmuchem bocznym  
o stałopalności około 12 godzin

Kocioł węglowy podajnikowy EKO-KWP  
o stałopalności od 40 do 60 godzin
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ilości paliwa można uzyskać około 60 kWh 
energii. Wynika to z po-
mnożenia ilości energii 
uzyskanej ze spalania  
1 kg paliwa przez ilość 
węgla wrzuconej do  
komorze spalania  
6 (kWh/1 kg) x 10 kg =  
60 kWh energii. Aby okre-
ślić stałopalność z okre-
śloną mocą, wystarczy 
podzielić ilość energii ob-

liczoną wcześniej przez moc, z jaką pracu-
je kocioł. Przykładowo, jeżeli kocioł pracu-
je z mocą około 10 kW, to jego stałopalność 
na wrzuconych 10 kg węgla będzie wynosi-
ła około 6 godzin (60 kWh/10 kW = 6 godzin). 
Natomiast w przypadku, kiedy kocioł pracu-
je z mocą 20 kW, to jego spałopalność na tej 
ilości paliwa paliwa będzie wynosiła około  
3 godzin (60 kWh/20 kW = 3 godziny). 

Kotły rusztowe z nadmuchem bocznym 
eksploatuje się inaczej. W takich kotłach 
można jednorazowo zasypać całą obję-
tość komory spalania. Z reguły producen-
ci umieszczają wewnątrz kotłów nadmu-
chowych znacznik, który 
określa maksymalny po-
ziom zasypu paliwa. Pa-
liwo rozpalane jest od 
góry złoża. Wypalając 
się, odsłania kolejne ka-
nały nadmuchowe w 
bocznych ściankach wy-
miennika. Praca kotła jest w pełni automa-
tyczna aż do wypalenia się paliwa, dzięki 
czemu kocioł może pracować nieprzerwa-
nie, w zależności od odbieranej mocy, na-
wet kilkanaście godzin. 
Przykładowo, zasypujemy do komory spala-

nia kotła około 25 kg węgla. Zakładając pra-
cę z mocą około 15 kW, ilość energii, jaką jest 
w stanie wytworzyć kocioł wynosi 6 kWh x  
25 kg = 150 kWh. Przy pracy z mocą 15 kW 
paliwa wystarczy na około 10 godzin pracy. 
W rzeczywistości czas pracy jest dłuższy, dla-
tego, że kocioł nie pracuje przez cały czas  
z taką mocą, często przy wyłączonym wenty-
latorze moc jest niższa. 
Stałopalność kotła jest również uzależnio-
na od tego, czy kocioł został prawidłowo 
dobrany do powierzchni ogrzewanej. Jeże-
li użytkownik, chcąc zaoszczędzić, kupi ko-
cioł mniejszy, to może się okazać, że w sezo-
nie grzewczym będzie on pracował z mocą 
wyższą od nominalnej przez cały okres zimy 
i przez to spalał więcej paliwa niż producent 
określił w instrukcji obsługi.

Warto przed zakupem skontaktować się z pro-
ducentem kotła lub osobą posiadającą wie-
dzę techniczną na temat typów kotłów i za-
sady ich działania. Pośpiech i niedokładne 
rozpoznanie typów kotłów, a także brak znajo-
mości zasady działania prowadzą później do 
problemów eksploatacyjnych i niezadowole-
nia ze strony klienta. Najczęściej kończy się to 

tym, że użytkownik zgła-
sza do serwisu producen-
ta lub do działu technicz-
nego firmy problem  
z kotłem polegający na… 
zbyt szybkim jego zda-
niem wypalającym się 
paliwie w kotle. Usłyszaw-

szy ze strony serwisu, że „ten typ tak ma i nic 
nie można na to poradzić”, klient domaga się 
wymiany kotła na inny lub zwrotu kosztów za-
kupu, twierdząc jednocześnie, że producent 
wprowadził go w błąd, co nie jest prawdą.
Fot. Elektromet  

teoretyczną określającą przez jaki czas kocioł 
pracuje na pełnym zasypie węgla, który uza-
leżniony jest od objętości konstrukcyjnej ko-
mory spalania. A nie należy jej rozumieć jako 
czasu, na jakim będzie pracował kocioł przy 
jednorazowym zasypie np. 6 kg węgla.

Obliczanie stałopalności kotła

Kotły rusztowe te klasyczne i te z nadmu-
chem z reguły charakteryzują się stało-
palnością wynoszącą około 11 do 12 go-
dzin, przy pracy z mocą nominalną. 
Wynika to z parametrów konstrukcyjnych oraz 

jakości stosowanego paliwa. A w szczególno-
ści zależy od objętości ko-
mory spalania kotła, czyli 
ilości węgla, która zmieści 
się do komory spalania. 
Każdy użytkownik może 
sobie sam przeliczyć jaką 
stałopalność ma użytko-
wany przez niego kocioł. 

Jeżeli do klasycznego 
kotła rusztowego wrzu-
cimy przykładowo 10 kg węgla i uda się go 
rozpalić w takiej ilości, to w tym kotle, z tej 

1  Kocioł rusztowy z nadmuchem 
bocznym, nadmuch od dołu spod rusztu 
wodnego oraz z góry i z boku w miarę 
wypalania się złoża. Opis:  
kolor niebieski – woda kotłowa,  
kolor czerwony – spaliny,  
kolor szary – złoże węgla,  
strzałki – kierunek nadmuchu powietrza

2  Kocioł rusztowy klasyczny, nadmuch  
od dołu spod rusztu wodnego. 
Opis: 
kolor niebieski – woda kotłowa, 
kolor czerwony – spaliny, 
kolor szary – złoże węgla, 
strzałki – kierunek nadmuchu  
powietrza

Średnio można przyjąć, 
że kotły węglowe podczas 
pracy z mocą około 20 kW 
zużywają około 4 kg węgla 
na godzinę pracy.

W praktyce można przyjąć, 
że ilość energii jaką można 
uzyskać ze spalania  
1 kg węgla dobrej jakości 
wynosi około 6 kWh. 
Dla paliw gorszej jakości 
można przyjąć 5 kWh.
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Witryny dla projektantów, 
architektów i instalatorów:  
www.schematy.info, www.kaskady.com.pl

  Adolf Mirowski

  Ciągły postęp w branży techniki grzewczej, 
nowe rozwiązania techniczne, rosnące wyma-
gania klientów oraz krótki czas oczekiwania 
na wykonanie projektu powodują, że zespo-
ły projektowe i wykonawcze stają przed co-
raz trudniejszymi zadaniami. Jak wynika z mo-
jej wieloletniej praktyki w kontakcie z tą grupą 
zawodową zespoły te, jak i pojedynczy projek-
tanci są bardzo obciążeni zadaniami projekto-
wymi z krótkim terminem ich realizacji. Jednym 
z rozwiązań wspierających proces projektowa-
nia są witryny internetowe, gdzie producenci, 
firmy konsultacyjne zamieszczają własne mate-
riały wspierające i przyspieszające etap przy-
gotowania projektu. Należą do nich podsta-
wowe dane urządzeń, programy obliczeniowe 
oraz coraz częściej propozycje rozwiązań. Przy 
czym są to nie tylko dokumenty w wersji PDF, 
lecz coraz częściej także rysunki i schematy  
w formacie DWG, DXF. Nie są i nie mogą to być 
gotowe projekty, aby propozycja stała się for-

malnie i technicznie projektem w świetle obo-
wiązującego prawa, konieczny jest osobisty 
wkład pracy uprawnionego projektanta.

U podstaw założenia witryn...

Internet jest już narzędziem powszechnie wy-

korzystywanym. Oferuje coraz nowsze roz-
wiązania, aplikacje i pomysły zastosowania, 
mające na celu dotarcie do jak największej 
grupy odbiorców bądź wybranej, dedyko-
wanej grupy użytkowników, w jak najkrótszym 
czasie. To są bardzo istotne argumenty prze-
targowe w dobie powszechnej konkurencji.

Witryny www.schematy.info oraz www.kaskady.com.pl założone zostały w 2008. Początkowo pełniły one 
rolę repozytorium plików i miały ułatwić pracę zarówno pracownikom firmy Viessmann, jak i architektom, 
projektantom i instalatorom. Jak sie wkrótce okazało, intensywność wejść na wyżej wspomniane strony była  
tak duża, że bardzo szybko domeny przekształciły się w witryny internetowe.

1  Strona główna witryny www.schematy.info. Witryna ta oferuje bardzo 
szerokie spektrum rozwiązań w branży techniki grzewczej i rozwiązań 
pokrewnych

2  Strona główna witryny www.kaskady.com.pl. – jest witryną 
dedykowaną najbardziej dynamicznie rozwijającym się rozwiązaniom 
opartym na kotłowniach kaskadowych bazujących na ściennych kotłach 
kondensacyjnych 

Podczas projektowania witryn www.schema-
ty.info oraz www.kaskady.com.pl zespół kie-
rował się kilkoma dość istotnymi założeniami 
funkcjonalnymi. Witryny miały między innymi:
• zawierać bogatą bibliotekę materiałów 
wspierających proces projektowania,  
w skład której wchodzą także rysunki brył 
urządzeń w formacie DWG, DXF oraz propo-
zycje schematów w formacie DWG;
• oferować prostą i przejrzystą strukturę katalo-
gów, które zawierają dużą liczbę dokumentów 
i programów pomocniczych różnej kategorii;
• umożliwiać bardzo szybki dostęp do poszu-
kiwanej dokumentacji. 
Te cele na ww. witrynach zrealizowano na 
bardzo wysokim poziomie funkcjonalnym.
Jak pokazała praktyka, najbardziej sprawdził 
się w tym przypadku macierzowy system pre-
zentacji plików dokumentów i oprogramowa-
nia (przykład rys. 3 ).
Oprócz tego postanowiono wzbogacić wi-
trynę www.schematy.info jako dominującą  
o takie działy, jak m.in.:
• Oprogramowanie – zawierający przydatne 
oprogramowanie branżowe,
• Zapytaj eksperta – umożliwia precyzyjny 
dostęp do doradców i ekspertów w branży.
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wych marek producentów urządzeń bądź ofe-
rujących oprogramowanie branżowe.

Współpraca
Przedsiębiorstwa, które posiadają wysokiej 
jakości produkty w branży, stanowiące uzu-
pełnienie w stosunku do oferty głównego 
partnera tj. firmy Viessmann, mają profesjo-
nalnie opracowane materiały oraz ew. opro-
gramowanie, mają możliwość stałej współ-
pracy w dziale „Partner w branży”.  
Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłane są 
wszystkie pozostałe informacje.

Prezentacja wybranych danych  
statystycznych

Najlepszym narzędziem opisującym działa-
nie witryn jest analiza statystyczna. 

Struktura osób zarejestrowanych
Diagram obok przedstawia procentowy 

udział samodzielnie zare-
jestrowanych blisko 3000 
osób. Są to głównie projek-
tanci z branży grzewczej 
oraz architekci – to prawie 
70% udziału (rys. 6 ).

Intensywność odwiedzin  
i pobrań plików
W tabeli na następnej stro-
nie podano przykładowe 

dane w skali miesiąca na temat: 
• wizyt pojedynczych (jeśli użytkownik logu-
je się kilka razy dziennie rejestrowany jest jako 
1 wizyta), 
• odkryć stron i wejść,
• pobrań bądź otwarcia plików.
Jak wynika z danych zawartych w tabe-
li, szczególnie liczba wizyt i pobranych bądź 
otwartych lików ma tutaj bardzo duże zna-
czenie. Parametry te niezmiennie utrzymują 
się na wysokim poziomie – szczególnie  
w okresie wrzesień-styczeń. 

Pozycja w Internecie
Bardzo ważnym argumentem w internetowym 
przekazie informacji jest pozycja w wyszuki-
warce oraz indeksowanie strony. W tym przy-
padku nagradzana jest między innymi sys-
tematyczność rozwoju witryny, częstotliwość 
wejść i czas funkcjonowania w Internecie.
W tej sytuacji zachęcam zainteresowanych 
czytelników artykułu do samodzielnego wpi-

Partnerzy www.schematy.info.

Partner główny
Autor witryny od 1996 roku był zatrudniony 
w firmie Viessmann Sp. z o.o. i od tamtej pory 
zajmował się głównie współpracą z projek-
tantami tj. szkoleniami, opracowaniem mate-
riałów i bieżącym doradztwem. 
W związku z powyższym, głównym part-
nerem tej witryny jest właśnie firma Vies-
smann. Dotyczy to działów: „Rozwiązania  
do mieszkań”, „Rozwiązania do domów”, 
„Rozwiązania do większych obiektów”, „Roz-
wiązania do przemysłu” oraz „Schematy hy-
drauliczne” (propozycje rozwiązań połączeń 
urządzeń w formacie PDF oraz DWG – bar-
dzo przydatne materiały dla projektantów  
i instalatorów).

Partner w branży
W tym dziale zamieszane są 
materiały wspierające pro-
ces projektowania wielu firm, 
które oferują wysokiej jako-
ści produkty, profesjonalnie 
przygotowane materiały dla 
projektantów i same posia-
dają personel przygotowany 
do merytorycznego wspar-
cia architekta, projektanta  
i instalatora. Ten dział jest 
stosunkowo nowy, gdyż funk-
cjonuje od 01.11.2012 r., ale 
już zawiera np. bogate kom-
pendium wiedzy z zakresu 
dolnych źródeł ciepła, nie-
zbędnych podczas projek-
towania systemów z zasto-
sowaniem pomp ciepła. 
Partnerzy w branży są staran-
nie wybierani przez operato-

ra witryny, gdyż muszą oni spełniać dość wy-
sokie kryteria jakościowe. Z drugiej strony ich 
oferta jest prezentowana, jak do tej pory, bli-
sko 3000 tys. osobom zarejestrowanym na 
www.schematy.info i działającym w bran-
ży techniki grzewczej, chłodniczej, kanalizacji, 
wentylacji itp. (rys. 5 ). Liczba ta ciągle wzra-
sta, jest to zatem znaczące narzędzie marketin-
gowe na rynku polskim, promujące utrwalone 
już marki działających firm i szczególnie ważne 
w przypadku wchodzących na nasz rynek no-

3  Macierzowy system prezentacji dokumentów – oryginalne 
rozwiązanie operatora i technicznego wykonawcy witryn

4  Działy dedykowane Partnerowi Głównemu 5  Działy dedykowane Partnerom w branży

6  Struktura zawodowa osób zarejestrowanych na www.schematy.info 
(stan 23.01.2013)
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sania w przeglądarce Google następują-
cych fraz np.: „schematy hydrauliczne vies-
smann”, „schematy viessmann”, „schematy 
dwg viessmann”, „dwg viessmann”, „sche-
maty kotłowni dwg” i sprawdzenie, na któ-
rej pozycji są witryny www.schematy.info oraz 
www.kaskady.com.pl
Wnioski pozostawiam już badaczowi ww. fraz.

Podsumowanie

Na przestrzeni kilku lat funkcjonowania wi-
tryn, o których mowa w artykule, potwier-
dza się bardzo duża przydatność tego typu 
narzędzi umożliwiających ciągłą dyspozy-
cyjność oraz precyzyjny i szybki dostęp do 
poszukiwanych materiałów. Cele te, dzięki 
pomysłowym rozwiązaniom zastosowanych 
na witrynach www.schematy.info oraz www.
kaskady.com.pl, są realizowane na wysokim 
poziomie funkcjonalności. Potwierdzeniem 
tego faktu jest duża liczba zarejestrowanych 
użytkowników, ogromna liczba wizyt, pobrań 
plików oraz w konsekwencji wysoka pozycja  
i indeksowanie w Internecie.
Tego typu narzędzia nabierają szczególnie 
dużego znaczenia, gdyż architekci, projek-
tanci, instalatorzy stoją przed coraz trudniej-
szym wyzwaniem w zakresie kompleksowych 
rozwiązań odnośnie systemów grzewczych, 
chłodniczych, klimatyzacji, wentylacji itd.
Należy jeszcze dodać, że warunkiem koniecz-
nym w powodzeniu w tego typu przedsięwzię-
ciach jest możliwość osobistego kontaktu z do-
radcą, którego rola, wiedza i kompetencje 
posiadają pierwszorzędne znaczenie.  

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc
średnio dziennie Ogółem miesięcznie

Wywoł. Pliki Strony Wizyty Witryny KBytes Wizyty Strony Pliki Wywoł.
Jan 2013 10 319   6 725   998   125   1 677   9 486 753 3 018   23 957   161 418   247 659   
Dec 2012 8 420   5 406   886   128   1 953   10 702 242 3 971   27 468   167 606   261 044   
Nov 2012 12 005   7 733   1 250   150   1 927   12 315 461   4 528   37 526   231 992   360 170   
Oct 2012 10 357   6 252   851   116   1 665   11 063 225   3 616   26 407   193 835   321 074   
Sep 2012 9 887   6 347   792   108   1 571   13 660 170   3 243   23 783   190 420   296 612   
Aug 2012 8 877   5 806   660   93   1 214   9 047 025   2 908   20 489   179 999   275 210   

Łącznie 73 870 462   23 010   172 
037   

1 238 
788   

1 929 
029   

Tabela (dotyczy www.schematy.info. – na podstawie Webalizer Version 2.21)

Systemy zaprasowywane  

Viega w salonie  
BMW we Wrocławiu
Salony tak renomowanej marki jak BMW muszą spełniać najwyższe standardy 
zarówno w kwestii wykończenia, aranżacji, jak i bezpieczeństwa czy jakości 
materiałów. Dlatego we wrocławskim salonie BMW Inchcape Motor przy  
ul. Karkonoskiej 61 postawiono na sprawdzone rozwiązania instalacyjne  
firmy Viega. Instalacje centralnego ogrzewania wykonano w systemie 
Prestabo, a do wody użytkowej zastosowano uniwersalny system Pexfit Pro. 

  Do instalacji centralnego ogrzewania 
wykorzystano sprawdzony system zaprasowy-
wany Prestabo – rury i złączki ze stali ocynko-
wanej zewnętrznie. Łączna długość rur wynosi 
2400 m. Złączki mają średnicę od 15 do 64 mm 
i wszystkie wyposażone są w profil SC-Contur, 
gwarantujący maksimum bezpieczeństwa. 
Ważną zaletą Prestabo jest również doskona-
ły stosunek ceny do jakości. W tym samym sys-
temie wykonana została instalacja hydranto-
wa o łącznej długości 400 m i średnicach od 
28 do 108 mm. W tym przypadku zastosowano 
jednak rury ocynkowane dwustronnie o pod-
wyższonej odporności na korozję. 

Instalacja wody użytkowej (ciepłej i zim-
nej) o długości 1400 m została wykonana  
w uniwersalnym systemie Pexfit Pro. W instala-
cji wody użytkowej wykorzystano elementy  
o średnicach od 16 do 50 mm. 
– Wybór tego systemu był decyzją inwesto-
ra, która okazała się jednak korzystna rów-
nież z naszego punktu widzenia – mówi Je-
rzy Pożegowiak, właściciel firmy PBI Jerzy 
Pożegowiak, która wykonywała instalacje. 
Dzięki technologii zaprasowywania mon-
taż przebiegał bardzo szybko i sprawnie. Ta-
kie rozwiązanie minimalizuje również ryzyko 
awarii w późniejszej eksploatacji.  
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RENESANS WANIEN 
WOLNO STOJąCYCH 
Z VILLEROY&BOCH
Wanno-centryzm – to nowy kieru-
nek w projektowaniu wnętrz. Wan-
na ma być najważniejszą ozdobą 
salonu kąpielowego bądź… sypial-
ni. Musi zaskakiwać: kształtem, ko-
lorem lub niebanalnymi dodatkami, 
a przy tym pasować stylistycznie do 
wnętrza, być wygodna i  praktycz-
na. Takie są wanny wolno stojące 
Villeroy& Boch. To zasługa nowocze-
snych materiałów: akrylu i Quarylu®, 
które umożliwiają tworzenie wanien  
o dowolnych kształtach, z idealnie 
wyprofilowanym wnętrzem. W ofer-
cie Villeroy&Boch znajdują się za-
równo wanny w sentymentalnej sty-
listyce retro, jak i nowoczesne formy 
pasujące do klasycznych i moderni-
stycznych pomieszczeń. 
Hommage – modelowo wyprofilowa-
na owalna wanna na drewnianych 
nóżkach, Loop&Friends o łagodnych, 
zaokrąglonych brzegach. Wielbi-
cielom dawnych epok Villeroy pro-
ponuje La Belle – masywną wannę  
o pełnych, barokowych kształtach, 
dostępną m.in. z obudową w malino-
wym odcieniu Framboise. Ceniący 
współczesne formy mogą wybierać 
spośród subtelnej My Nature, dostoj-
nej Aveo, wanny w kształcie koła – 
Aqualoop i wielu innych modeli.

 VILLEROY&BOCH

NOWA GENERACJA CENTRAL SWEGON GOLD PX
Firma Swegon wprowadziła istotne modernizacje serii central wentylacyjno-klima-
tyzacyjnych GOLD poprzez zastosowanie nowej generacji wymienników ciepła 
GOLD PX z przepływem krzyżowym. 
 
Nowa generacja GOLD PX to wyższy poziom wydajności energetycznej. Zmoder-
nizowana konstrukcja zapewnia przede wszystkim większą wydajność w całym za-
kresie działania, umożliwiając natychmiastowy odzysk energii aż do 78%. Dla uzy-
skania większej elastyczności zastosowań dostępne będą różne wersje produktu: do 
maksymalizacji wydajności temperatury i oszczędności energii w oparciu o unowo-
cześniony odzysk energii lub też minimalizowania spadku ciśnienia w wymienniku 
i zachowania energii wentylatora. Jednak rzeczywisty wpływ na zużycie energii 
przez cały system wentylacyjny odzwierciedla roczny wskaźnik wydajności. Z tej 
perspektywy, głównym ulepszeniem wymiennika ciepła są inteligentne funkcje ste-
rowania urządzenia GOLD. Straty energii ponoszone w cyklach odszraniania wy-
miennika ciepła mogą być sprawnie redukowane poprzez sterowanie obejściem 
powietrza w oparciu o dane z czujnika wilgotności i temperatury, łącząc dosko-
nałe bezpieczeństwo operacyjne ze znacznymi oszczędnościami energii. Rocz-
na wydajność w zakresie odzysku energii jest uzależniona od lokalizacji, ale w Eu-
ropie Środkowej wynosi często znacznie ponad 90%. I wreszcie, nowa generacja 
GOLD PX rozszerza ofertę o dwa nowe rozmiary produktów. Mniejsze urządzenia 
to również niższe koszty inwestycyjne, lepsza wydajność i mniejsze zużycie energii, 
a nowa gama GOLD PX zapewni jeszcze lepsze dopasowanie do wymogów kon-
kretnego projektu.

 SWEGON

http://www.instalreporter.pl


48l u t y  2 0 1 3  ( 0 2 )  p r o d u k t y D O  s P I s U  T R E Ś C I

ELEKTRYCZNA SUSZARKA TATOU BAINS
Tatou Bains to elektroniczny promiennik ciepła, czyli urządzenie wykorzystujące w swej pra-
cy efekt frontalnego emitowania termoelektrycznych fal cieplnych, swym charakterem 
zbliżonych do promieniowania słonecznego. Promienniki zapewniają silniejsze odczucie 
ciepła przy użyciu tej samej ilości energii, w porównaniu do ogrzewania konwekcyjnego. 
Ten model suszarki składa się z niskotemperaturowego, płytowego elementu grzewczego 
z dyfuzorem aluminiowym, bezpiecznika i deflektora termicznego, sondy pomiaru tempe-
ratury oraz ażurowej obudowy. Ma trzy zakresy temperatury pracy tj. Komfort (10-28oC.), 
Antyzamarzanie (7oC) i Eko (temp. Komfort pomniejszona o 1-4oC). 
Firma Atlantic Groupe opracowała dla swoich produktów patenty, jednym z nich jest sys-
tem ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu, w który wyposażony jest Tatou Bains, oprócz 
tego ma on funkcję wietrzenia i sensor otwarcia okna, które umożliwiają czasowe obni-
żenie temperatury w pomieszczeniu. Sensor informuje regulator temperatury o otwarciu 
okna, dzięki czemu zapobiega nadmiernemu wytworzeniu ciepła, które ucieknie przez 
otwarte okno.
Tatou Bains może być z powodzeniem zainstalowany w wilgotnym środowisku łazienki – 
przed korozją zabezpieczony jest nie tylko sam grzejnik, ale i stelaż naścienny, wytworzo-
ny ze stali galwanizowanej. 

 ATLANTIC POLSKA

CENTRALKI SAVE VTR 
Z WBUDOWANYM OKAPEM 
KUCHENNYM
SAVE VTR to nowa seria central produkcji Systemair, z odzy-
skiem ciepła, przeznaczona dla apartamentów, domów jed-
norodzinnych – wyposażona we wbudowany okap kuchenny. 
Najważniejsze cechy:
• wysokosprawny wymiennik obrotowy (odzysk ciepłą 80%)
• energooszczędne wentylatory RadiCal z silnikami EC
• możliwość różnych nastaw wydajności powietrza dla na-
wiewu i wywiewu
• łatwe uruchomienie i obsługa
• automatyczny tryb letni (bez odzysku ciepła)
• regulacja wydajności w zależności od bieżących potrzeb
• niski poziom dźwięku
• komunikacja Modbus poprzez RS-485
VTR 150 ze zintegrowanym okapem tworzy kompaktową jed-
nostkę montowaną nad płytą kuchenną. VTR 200 w górnej 
części ma podłączenia do systemu kanałów wentylacyjnych. 
Podłączenie wyciągu kuchennego ma niezależne, zewnętrz-
ne odprowadzenie poza wymiennikiem ciepła. VTR można 
łatwo ustawić w różnych pozycjach roboczych poprzez ze-
wnętrzny panel cyfrowy. Użytkownik może łatwo dostosować 
przepływ powietrza, temperaturę nawiewu itd. SAVE VTR za-
pewnia przepływ powietrza do 288 m3/h przy ciśnieniu 100 Pa.

 SYSTEMAIR
PRZEWóD TUFFTEC™, MATA SNOWTEC®TUFF
ELEKTRA rozszerzyła ofertę produktów o nowy przewód i matę grzejną. Przewód TuffTec™ i matę SnowTec®Tuff (skonstruowaną z 
przewodu TuffTec™) charakteryzuje wysoka odporność mechaniczna oraz termiczna, dzięki czemu możliwe jest stosowanie ich 

w miejscach narażonych na trudne warunki instalacji i/lub pracy.  Odporność 
na bardzo wysoką, chwilową temperaturę ekspozycji (240°C), pozwala na in-
stalację tych przewodów i mat bezpośrednio w asfalcie.
Głównym zastosowaniem jest ochrona przed śniegiem i lodem powierzch-
ni zewnętrznych np. zjazdów do garaży, chodników, a także dachów, rynien  
i rur spustowych. 
Nowe produkty są dostępne w ofercie ELEKTRY od września 2012 roku.

 ELEKTRA
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REKUPERATOR BEZKANAŁOWY TURBOVEX TX250-1000
Turbovex TX250-1000 w wersji podsu-
fitowej przeznaczony jest dla przemy-
słu i handlu. 
Turbovex wykorzystuje zasadę „Podłącz 
i używaj” we wszystkich swoich mode-
lach. Modele nie wymagają monta-
żu systemu kanałów nawiewno-wy-
wiewnych, które są kosztowne i zajmują 
dużo miejsca. Zainstalowanie systemu 
wentylacyjnego nie jest czasochłonne  
z uwagi na niewielką potrzebę modyfi-
kacji konstrukcyjnych oraz szybki i łatwy 
montaż. Seria Komfort jest standardowo 
wyposażona we wspornik do montażu 
na ścianie lub suficie. Typowy montaż 
urządzenia Turbovex Komfort nie prze-
kracza 1 dnia roboczego.
Dzięki zastosowaniu wentylatorów EC fir-
my EBM Papst, seria stanowi najbardziej 
energooszczędne systemy wentylacyj-
ne. W porównaniu do wentylatorów prą-

du zmiennego, wentylatory EC zapewniają niższy poziom hałasu oraz wyższy odzysk ciepła, co po-
maga oszczędzać energię. Dzięki przeciwprądowemu wymiennikowi, odzysk ciepła może wynosić  
w przybliżeniu 85%. 
Produkty z serii Komfort są całkowicie automatyczne oraz mają czujniki CO2. Wymiana po-
wietrza jest dostosowana do potrzeb wentylacyjnych, co sprawia, że w pomieszczeniu są 
zawsze komfortowe warunki. Ponadto powyższe rozwiązanie jest także zrównoważone, co 
oznacza, że nie następuje niepotrzebna strata energii. Czujnik ruchu oraz czujnik wilgoci sta-
nowią opcjonalne środki kontroli.
Wszystkie modele z serii Komfort mogą być kontrolowane indywidualnie lub z zastosowaniem 
systemu zarządzania. System ten zarządza centralnie instalacjami wentylacyjnymi. Dzięki du-
żej liczbie interfejsów, możliwe jest połączenie systemu z systemem zarządzania budynkiem.

 ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU

p r o d u k t y D O  s P I s U  T R E Ś C I

Spis reklamodawców
BSH Klima Polska str. 34, portale Klimatyzacja.pl, Ogrzewnictwo.pl str. 5,
portal Wentylacja.com.pl str. 7, Rettig Heating str. 10, SPS Klima str. 1, 
Viega str. 9.

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.

typ wymiennika sprawność maks. wydajność [m3/h] automatyczny 
by-pass

silniki 
wentylatorów

przeciwprądowy ok. 85% 250, 500, 750, 1000 w standardzie na prąd stały
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